
CQI 
การพัฒนาระบบการให้บริการของผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค COVID-19 

หน่วยงาน 
 กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลควนขนุน 
สมาชิก 

1. นางเสาวคนธ์  รักษ์หนู นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
2. นางจุติมา  ชูเผือก  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
3. นางมาริสา  บัวบาน  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
4. นางวารินทร์  รอดข า  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

ที่มาและความส าคัญ 
 ตามที่ได้มีการระบาดของโรค COVID-19 รอบ 2 ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2563 นั้น อ าเภอควนขนุน
พบผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค COVID-19 จ านวน 6 ราย โดยทุกรายผลตรวจไม่พบเชื้อ ขั้นตอนการ
ให้บริการแก่ผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์สอบสวนตั้งแต่การซักประวัติ การสอบสวนโรคและสิ้นสุดที่การเก็บสิ่งส่งตรวจ
ต้องใช้เวลา โดยเฉพาะการสอบสวนโรคท่ีมีคุณภาพ ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นขั้นตอนส าคัญท่ีจะน าไปสู่
การป้องกันการแพร่กระจายของโรคได้ ดังนั้นเพ่ือลดระยะเวลาการรับบริการของผู้ป่วย จึงได้มีการพัฒนา
ระบบการให้บริการเพ่ือให้ผู้ป่วยอยู่ท่ีโรงพยาบาลน้อยที่สุด ลดการสัมผัสและแพร่เชื้อสู้ผู้อ่ืน 

วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือลดระยะเวลาในการรับบริการของผู้ป่วย 
2. เพ่ือให้การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการมีความทันเวลา 

ขั้นตอนการด าเนินการ 
ระยะที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2563 

 ขั้นตอนการรับบริการ 
1. ผู้ป่วยผ่านจุดคัดกรอง มีอาการเข้าเกณฑ์สอบสวน  
2. ยื่นบัตรห้องบัตร 
3. รับบริการที่คลินิก ARI 
4. พยาบาลซักประวัติซ้ า 
5. แจ้งระบาดเพ่ือสอบสวนสวนโรค 
6. ระบาดสอบสวนโรค ออก SAT CODE 
7. Admit ทุกราย แจ้งแพทย์ประจ า ward เพื่อเก็บสิ่งส่งตรวจ 
8. เก็บสิ่งส่งตรวจที่ ward ชาย 
9. รอฟังผลวันถัดไป ถ้าผลปกติ จ าหน่าย แต่ถ้าผลพบเชื้อรักษาต่อ 
 
 
 



20 นาท ี

5 นาท ี

30 นาท ี

30 นาท ี

30 นาท ี

10 นาท ี

*เวลาขึ้นอยู่กับแพทย์เวรประจ า ward 

 
ขัน้ตอนการใหบ้ริการระยะที่ 1  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 วิเคราะห์ปัญหา 
1. ผู้ป่วยที่มีอาการเข้าเกณฑ์สอบสวนต้องติดต่อห้องบัตรเพ่ือส่งชื่อเข้าระบบ เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อ

หากผู้ป่วยมีเชื้อโคโรน่าไวรัส 2019 
2. การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากคลินิก ARI (OPD เดิม) ไปห้องแยกโรค ward ชาย ใช้เส้นทาง คลินิก 

ARIห้องเอ๊กซเรย์ด้านข้าง ward หญิงด้านหลัง ward หญิงห้องแยกโรค ward 
ชาย ซึ่งเป็นเส้นทางท่ีสัมผัสผู้รับบริการอ่ืนๆ น้อยสุด 

3. ผู้ป่วยทุกรายที่เก็บสิ่งส่งตรวจต้อง Admit เก็บสิ่งส่งตรวจที่ห้องแยกโรค ward ชาย และรอฟังผล
ในวันถัดไป ท าให้สิ้นเปลืองทรัพยากรของโรงพยาบาล และผู้ป่วยก็เสียเวลา เสียค่าใช้จ่ายในการ
นอนโรงพยาบาล 

จุดคัดกรอง 
ห้องบัตร 

รับบริการที่คลินิก ARI 
ซักประวัติเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค COVID-19 

แจ้งงานระบาดเพ่ือสอบสวนโรค 
 

ระบาดด าเนินการสอบสวนโรค 

เข้าเกณฑ์ PUI ไม่เข้าเกณฑ์ PUI 

Admit พบแพทย์เพ่ือรักษาตามอาการ 

บันทึกข้อมูลใน DDC web login เพ่ือออก SAT code 
 

เตรียมเอกสารเพื่อส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
 

เก็บสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติ ส่ง ศวก. ตรัง ภายใน 
16.00 น. 



10 นาที 

30 นาท ี

30 นาท ี

30 นาท ี

10 นาท ี

30 นาท ี

4. ในการเก็บสิ่งส่งตรวจโดยแพทย์เวรประจ า ward ไม่สามารถระบุเวลาที่แน่นอนได้ว่าจะเก็บตอนไหน 
ขึ้นอยู่กับแพทย์เวรมีความเสี่ยงต่อการส่งตรวจไม่ทัน เพราะต้องส่งตรวจที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์
ตรัง 
ผลการด าเนินงาน  

เดือน PUI 
(ราย) 

IPD case 
(ราย) 

ส่งตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ 

ม.ค 63 0 0 0 
ก.พ.63 0 0 0 
มี.ค 63 2 2 2 
รวม 2 2 2 

ระยะที่ 2 เมษายน-พฤศจิกายน 2563  
การปรับปรุงแก้ไข 

1. เมื่อจุดคัดกรองพบผู้ที่เข้าข่ายสอบสวนส่งต่อให้พยาบาลคลินิก ARI เพ่ือซักประวัติซ้ าทันที 
และแจ้งห้องบัตรเพ่ือส่งชื่อเข้าระบบ แล้วแจ้งงานระบาดเพ่ือด าเนินการสอบสวนโรค 

2. ก าหนดเวลาที่ชัดเจนในการเก็บสิ่งส่งตรวจ แจ้งแพทย์เวรทราบและปฏิบัติ ภายใน 30 นาที  
หลังได้รับ SAT code 

 ขั้นตอนการให้บริการระยะท่ี 2 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

 

จุดคัดกรอง, คลินิก ARI ซักประวัติ,แจ้งงานระบาดสอบสวนโรค 
 

 ระบาดด าเนินการสอบสวนโรค 

เข้าเกณฑ์ PUI ไม่เข้าเกณฑ์ PUI 

Admit พบแพทย์เพ่ือรักษาตามอาการ 

บันทึกข้อมูลใน DDC web login เพ่ือออก SAT code 
 

เตรียมเอกสารเพื่อส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
 

เก็บสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
 

ส่ง ศวก.ตรัง ภายใน 16.00 น. 



ผลการด าเนินงาน 
เดือน PUI 

(ราย) 
IPD case 

(ราย) 
ส่งตรวจทาง

ห้องปฏิบัติการ 
เม.ย. 63 19 19 19 
พ.ย. 63 24 24 24 
มิ.ย. 63 2 2 2 
ก.ค. 63 0 0 0 
ส.ค. 63 0 0 0 
ก.ย. 63 0 0 0 
ต.ค. 63 0 0 0 
พ.ย. 63 0 0 0 
รวม 45 45 45 

 

ปัญหาอุปสรรค 
1. ผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคไวรัสโคโรน่า 2019 มีการ Admit ทุกราย และจ าหน่ายในวัน

ถัดไปหลังจากทราบผลแล้ว 
2. กรณีผู้ป่วยมานอกเวลาราชการก็ให้ admit และแจ้งระบาดเพ่ือรอสอบสวนโรคในวันถัดไป 
 

 ระยะที่ 3 ธันวาคม 2563 – มีนาคม 2564  
การปรับปรุงแก้ไข 

1. ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนที่อาการไม่รุนแรง รักษาแบบ OPD case ระบาดด าเนินการสอบสวน
โรค และช่วยประหยัดทรัพยากรให้โรงพยาบาล ผู้ป่วยก็ไม่ต้องเสียเวลา 

2. กรณีผู้ป่วยมารับบริการนอกเวลาราชการ แจ้งระบาดสอบสวนโรคทางโทรศัพท์ ให้ผู้ป่วยกลับ
บ้าน นัดมาเก็บสิ่งส่งตรวจในวันถัดไปที่คลินิก ARI 

3. กรณี IPD case เส้นทางการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเข้าห้องแยกโรค ward ชาย ใช้เส้นทาง คลินิก ARI 

(หลังใหม่)รถ refer รับผู้ป่วยไปยังห้องแยกโรค ward ชาย ช่วยลดการสัมผัสผู้รับบริการราย
อ่ืน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



10 นาที 

30 นาท ี

30 นาท ี

30 นาท ี

10 นาท ี

30 นาท ี

ขั้นตอนการให้บริการระยะท่ี 3 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

ผลการด าเนินงาน 

เดือน 
PUI 
(ราย) 

ประเภทผู้ป่วย 
ส่งตรวจทาง

ห้องปฏิบัติการ 
OPD case 

(ราย) 
IPD case 

(ราย) 
ธ.ค 63 2 2 0 2 
ม.ค. 64 4 3 1 4 
ก.พ. 64 0 0 0 0 
รวม 6 5 1 6 

 

 

จุดคัดกรอง 
คลินิก ARI ซักประวัติ 

แจ้งงานระบาดสอบสวนโรค 

 

 ระบาดด าเนินการสอบสวนโรค 

เข้าเกณฑ์ PUI ไม่เข้าเกณฑ์ PUI 

IPD case 

พบแพทย์เพ่ือรักษาตามอาการ 

บันทึกข้อมูลใน DDC web login เพ่ือออก SAT code 
 

เตรียมเอกสารเพื่อส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
 

เก็บสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ (OPD ที่คลินิก ARI, 
IPD ที่ ห้องแยกโรค ward ชาย) 

 

OPD case 

ส่งตรวจ รพ.พัทลุง ภายใน 16.00 น. 
 



โอกาสพัฒนา 
1. จัดโซนส าหรับผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนที่คลินิก ARI ให้เป็นสัดส่วน โดยแยกและมีสัญลักษณ์บอก

ชัดเจน เช่น ใช้เก้าอ้ีสีแดง ผู้ป่วยทั่วไปใช้เก้าอ้ีสีน้ าเงิน 
2. จัดเส้นทางการเข้า-ออก ไม่ให้ย้อนศร ส าหรับผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวน 
 


