การพัฒนาระบบนัดตรวจทางรังสีวิทยานอกโรงพยาบาล ด้วยการใช้งานผ่านแอปพลิเคชั่น Line Official
1. หัวหน้าโครงการ พญ.ชเนตตี น้อยนาค
รังสีแพทย์ชานาญการ
พญ.พรรณวดี รุ่งธรรมสกุล
รังสีแพทย์ชานาญการ
พญ.รัชรีย์ ฐาปนกุลศักดิ์
รังสีแพทย์ชานาญการ
พญ.นิธิภา จิรตระกูลชัย
รังสีแพทย์ปฏิบัติการ
สมาชิก
นายสมาน แสงสุวรรณ
นักรังสีการแพทย์ชานาญการ
น.ส.ธัญญรัตน์ ทรัพย์ดาเตชิต
นักรังสีการแพทย์ชานาญการ
น.ส.หฤทัย แก้วพวง
นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ
น.ส.ธัญณิชา สุขสาราญ
นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ
น.ส.แพนทอง อุ่นเจริญ
นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ
น.ส.จินตนา รังผึ้ง
นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ
นายณัฐวุฒิ วันทมาตย์
เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ปฏิบัติงาน
น.ส.หทัยรัตน์ สถาพร
เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ปฏิบัติงาน
2. ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ในปัจจุบันการส่งตรวจทางรังสีวิทยานอกโรงพยาบาล ได้แก่ การตรวจด้วยเครื่องสร้างภาพ
ด้ ว ยสนามแม่ เ หล็ ก ไฟฟ้ า (MRI) การตรวจเอกซเรย์ ห ลอดอาหาร(Barium Swallow) การตรวจ
เอกซเรย์ลาไส้ใหญ่( Barium Enema) โดยใช้เครื่องฟลูออโรสโคปี้ การตรวจกระดูกทางเวชศาสตร์
นิวเคลียร์ (Bone Scan) และการตรวจความหนาแน่นมวลกระดูก (BMD) เป็นต้น โดยการส่งตรวจ
นอกโรงพยาบาลเหล่ านี้ มีจ านวนผู้ ป่ว ยส่ งตรวจมากขึ้น โดยกลุ่ มงานรังสี วิท ยาเป็น ผู้ รับผิ ด ชอบ
ประสานงานทาการนัดหมายส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลและศูนย์รังสีวินิจฉัย ในเครือข่าย จากการ
ปฏิบัติงานที่พบเจอปัญหาคือหนังสืออนุมัติการตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยานอกโรงพยาบาล ที่ผ่านทุก
ขั้น ตอนและอนุ มัติเรี ย บร้ อยแล้ ว ยังตกค้างอยู่ที่กลุ่ มงานรังสี วิทยาเป็น จานวนมาก เนื่องจากไม่
สามารถติดต่อผู้ป่วยได้ เกิดจากหลายสาเหตุ เช่น ผู้ป่วยไม่รับโทรศัพท์ เบอร์ติดต่อที่ให้ไว้ไม่สามารถ
ติดต่อได้ พบปัญหาคู่สายโทรศัพท์ติดต่อยาก รวมถึงตัวผู้ป่วยเองไม่สะดวกและไม่เห็นประโยชน์ที่จะ
มาติดตามเอกสาร นอกจากนี้ยังพบปัญหา เอกสารสูญหาย การใช้โทรศัพท์สายนอกในการติดต่อ
ผู้ป่วย ไม่สามารถเบิกงบประมาณในส่วนของค่าโทรศัพท์ที่ใช้ในการโทรติดต่อผู้ป่วยได้ และปัยหาด้ าน
ความต่อเนื่องในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเอง ทางกลุ่มงานรังสีวิทยาจึงได้พัฒนาระบบ
การนัดตรวจ ผ่านแอพลิเคชั่นที่ชื่อว่า Line@ และสร้างเป็น Line official ของกลุ่มงานรังสีวิทยา ซึ่ง
จะเพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้ป่วยได้ง่ายขึ้น ผู้ป่วยสามารถ
สอบถามข้อมูลที่ต้องการทราบได้ ไม่ว่าจะเป็นความคืบหน้าของหนังสืออนุมัติสิทธิ สอบถามวันนัด
หมาย ข้อควรปฏิบัติและการเตรี ยมตัว ในการตรวจ และสามารถกลั บไปอ่านทบทวนย้ อนหลั ง ได้
ผู้ป่วยและญาติผู้ป่วยสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านอุปกรณ์สื่อสารไร้สาย เช่น smart
phone, tablet เพื่อให้เกิดการประสานงานที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วย สร้างความพึงพอใจ
ในการรับบริการ และยังช่วยให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิ บัติงานได้อย่างต่อเนื่องและทราบ
สถานการณ์นัดหมายได้ โดยไม่ต้องค้นหาข้อมูลใหม่ รวมถึงประหยัดงบประมาณค่าใช้จ่ายในการใช้
โทรศัพท์

3. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการตรวจทางรังสีวิทยานอกโรงพยาบาลตามคาสั่งแพทย์ผู้ตรวจทุกราย
2.2 ลดปัญหาด้านเอกสารสูญหาย หาไม่พบ หายาก สร้างความสะดวกในการทางานของ
เจ้าหน้าที่
2.3 เพื่อให้ผู้ป่วยและญาติได้รับความสะดวกในการติดต่อสอบถามความคืบหน้าของเอกสาร
อนุมัติสิทธิ ขั้นตอน และข้อควรปฏิบัติ อย่างสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
2.4 ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย ลดการใช้โทรศัพท์ของโรงพยาบาลในการติดต่อผู้ป่วย
2.5 ช่วยให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทางานได้อย่างต่อเนื่อง แม้ไม่ใช่เจ้าหน้าที่คนเดิมเพราะ
สามารถติดตามข้อมูลการสนทนาย้อนหลังได้
4. เป้าหมาย
เพื่อลดปัญหาที่เกิดขึ้นจากการส่งตรวจทางรังสี วิทยานอกโรงพยาบาล ลดปัญหาหนังสื อ
อนุมัติสิทธิตกค้าง ลดขั้นตอนที่ยุ่งยากซับซ้อน เพื่อให้ผู้ป่วยและญาติผู้ป่วยที่มาติดต่อเพื่อส่งตรวจทาง
รังสีวิทยานอกโรงพยาบาล สามารถเข้าถึงการบริการได้สะดวกและง่ายยิ่งขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ทางานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
5. ตัวชี้วัด
5.1 อั ต ราผู้ ป่ ว ยที่ ใ ช้ ง านแอพลิ เ คชั่ น Line Official ในการนั ด ตรวจทางรั ง สี วิ ท ยานอก
โรงพยาบาลมากกว่าร้อยละ 70
5.2 ผู้ป่วยที่ใช้งานแอพลิเคชั่น Line Official ได้รับการตรวจทางรังสีวิทยานอกโรงพยาบาล
ตามคาสั่งแพทย์มากกว่าร้อยละ 95
5.3 อัตราการเกิดอุบัติการณ์เอกสารสูญหายเท่ากับ 0
5.4 ความพึงพอใจของผู้ป่วยและญาติที่มีต่อการใช้งานแอพลิเคชั่น Line official มากกว่า
ร้อยละ 90
5.5 ความพึงพอใจของเจ้ าหน้าที่ผู้ ปฏิบัติงานที่มีต่อการใช้งานแอพลิ เคชั่น Line official
มากกว่าร้อยละ 95
6. วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินการ
แอพลิเคชั่น Line@ จะเป็นการติดต่อระหว่างเจ้ าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้ป่วย/ญาติผู้ป่วย ผ่าน
Line official ที่ ชื่ อ ว่ า “รั ง สี วิ ท ยา รพ.สิ ริ น ธร” โดยจะมี เ จ้ า หน้ า ที่ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านท าหน้ า ที่ เ ป็ น ผู้
ติดต่อสื่อสารและตอบคาถามของผู้ป่วยและญาติ (ขณะนี้มีแอดมินปฎิบัติงานทั้งหมด 7 คน) ในการ
ตอบกลับข้อความจะเป็นการตอบกลับแบบตัวต่อตัว มีเพียงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้ป่วยเท่านั้นที่
เห็นการสนทนาเหล่านี้ จะแตกต่างจาก line group และแอพลิเคชั่น line แบบธรรมดา ลดการใช้
โทรศัพท์ในการโทรติดต่อ ไม่พบปัญหาผู้ป่วยไม่รับโทรศัพท์ เพราะการใช้ แอพลิเคชั่น line@ ผู้ป่วย
และญาติสามารถกลับมาอ่านได้เมื่อมีเวลาว่าง โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงานมีดังนี้
6.1 เมื่อมีคาสั่งส่งตรวจทางรังสีวิทยานอกโรงพยาบาลจากแพทย์ และแพทย์เขียนหนังสืออนุมัติ
การตรวจ ผู้ป่วยนามายื่นที่กลุ่มงานรังสีวิทยา เจ้าหน้าที่ทาการตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของ
เอกสารเรียบร้ อยจึ งส่ งหนังสื อเข้าสู่ กระบวนการอนุ มัติสิ ทธิโ ดยผู้ บริหาร โดยในวันที่ผู้ป่วยมายื่น
เอกสารให้ผู้ป่วยแจ้งเบอร์ติดต่อกลับ และทาการ add line official รังสีวิทยา รพ.สิรินธร ผ่านทาง
QR code (ดังภาพที่ 1) หากไม่สะดวกที่จะ add Line ในวันดังกล่าว สามารถนา QR Code กลับไป
และ Add มาภายหลัง โดยใช้วิธีการถ่ายภาพบัตรลาดับคิวและบัตรโรงพยาบาลส่งมาเพื่อยืนยันตัวตน

6.2 เมื่อหนั งสื อผ่ านการอนุ มัติแล้วเสร็จ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทาการแจ้งผู้ ป่ว ยผ่านไลน์ ว่า
เอกสารผ่านการอนุมัติ ระบุการนัดหมายวันตรวจ ขั้นตอนการเตรียมตัว และขั้นตอนการรับหนังสือ
อนุมัติสิทธิ
6.3 ผู้ป่วยติดต่อรับเอกสารอนุมัติสิทธิส่งตรวจทางรังสีวิทยานอกโรงพยาบาลล่วงหน้าก่อนวัน
ตรวจ เมื่อเดินทางไปตรวจทางรังสีวิทยานอกโรงพยาบาลตามวันนัดที่แจ้ง นาผลตรวจที่ได้มาพบ
แพทย์เพื่อทาการวินิจฉัยและรักษาต่อไป
โดยความรวดเร็วในการตอบกลับข้อความของแอดมิน ปัจจุบันมีระยะเวลาการรอคอยเฉลี่ยอยู่ที่ 30 นาที

ภาพที่1 แสดงชื่อ Line official และ QR code ของกลุ่ มงานรังสีวิทยา (ด้านซ้าย) และ ภาพ
แสดงข้อความตอบรับอัตโนมัติเมื่อผู้ป่วยและญาติทาการ add Line มาครั้งแรก (ด้านขวา)
7. กิจกรรมพัฒนา
7.1 ประชุมสมาชิกผู้ปฏิบัติงาน เพื่อวางแผน ชี้แจง ขั้นตอน วิธี และรายละเอียดการใช้งาน
7.2 เริ่มทดลองใช้งาน Line official ตั้งแต่ 1 มกราคม 2562 – 31 มีนาคม 2562
7.3 สิ้นสุดเดือนมกราคม มีผู้ป่วยมาติดต่อขอหนังสืออนุมัติการตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยานอก
โรงพยาบาลจานวน 59 คน ทาการวิเคราะห์ปัญหาที่พบในการดาเนินการเดือนมกราคม พบว่า
• ปัญหา (1) ด้านการค้นหาเอกสารจากรายชื่อผู้ป่วย มีความยุ่งยากในการค้น หา
เนื่องจากเอกสารถูกจัดเก็บไว้ด้วยกันโดยไม่มีการเรียงลาดับ
• ปัญหา (2) ด้านผู้ป่วย เป็นผู้สูงอายุที่ไม่ได้ใช้งาน แอพลิเคชั่นไลน์
• พัฒนาแก้ไขปัญหา (1) พัฒนาบัตรคิวเป็นบัตรสีชมพู (ดังภาพที่ 2) โดยเมื่อผู้ป่วยมา
ยื่นเอกสาร จะได้รับบัตรคิวที่มีเลขลาดับ โดยเจ้าหน้าที่จะทาการใส่เลขที่ในเอกสาร
หน้าแรกของผู้ป่วยให้ตรงกับเลขบัตรคิวที่ผู้ป่วยได้รับ
• พัฒนาแก้ไขปัญหา (2) สอบถามผู้ป่วย ว่ามีญาติผู้ป่วยที่ใกล้ชิดดูแลผู้ป่วยอยู่ที่บ้าน
และเป็นผู้ใช้งานแอพลิเคชั่น Line หรือไม่ หากญาติใช้งาน Line ให้ผู้ป่วยนาบัตรคิว
ที่มี QR code ไปให้ญาติทาการสแกน เพื่อ add line มาสอบถามข้อมูลแทนผู้ป่วยได้

ภาพที่ 2 บัตรคิวสาหรับใส่เลขลาดับผู้ป่วยที่มายื่นเอกสารและมี QR code สาหรับให้ผู้ป่วย
นากลับไปให้ญาติที่บ้าน add line official เพื่อติดต่อสอบถาม
7.4 สิ้นสุดเดือนกุมภาพันธ์ มีผู้ป่วยมาติดต่อขอหนังสืออนุมัติการตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยา
นอกโรงพยาบาลจานวน 58 คน ทาการวิเคราะห์ปัญหาที่พบในการดาเนินการเดือนกุมภาพันธ์ ไม่
พบปัญหาใดๆ การใช้งานราบรื่น กระแสตอบรับจากผู้ป่วยและญาติค่อนข้างดี และมีความพึงพอใจ
มาก ทางสมาชิกจึงมีความคิดเห็นให้เพิ่มแอดมินจาก 4 คน เป็น 7 คน และกาหนดหน้าที่ในการตอบ
ข้อซักถามของผู้ป่วยและญาติ โดยในเวลาราชการ ให้นักจัดการงานทั่วไปที่ประจาอยู่จุดนัดและนัก
รังสีการแพทย์ คอยตอบคาถาม สนทนากับผู้ป่วย ตั้งแต่เวลา 8.00-16.00 น. หลังเวลา 16.00 น.
เป็นต้นไป จะเป็นนักรังสีการแพทย์ที่อยู่เวรนอกเวลาเป็น แอดมินผู้สนทนาและตอบข้อซักถามและข้อ
สงสัยของผู้ป่วยและญาติผู้ป่วย
7.5 สิ้นสุดเดือนมีนาคม มีผู้ป่วยมาติดต่อขอหนังสืออนุมัติการตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยา
นอกโรงพยาบาลจานวน 69 คน ทางกลุ่มงานรังสีวิทยาได้ส่งแบบสอบถามความพึงพอใจการใช้งาน
แอพลิเคชั่น Line official เพื่อให้ผู้ป่วยที่ได้ใช้งานได้ตอบคาถาม เพื่อนามาประเมินความสาเร็จตาม
ตัวชีวัดที่ได้ตั้งไว้ และทาแบบสอบถามสารวจความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่มีต่อใช้งานแอ
พลิเคชั่น Line official ในการให้บริการผู้ป่วย
8. ผลการดาเนินการ

9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ผู้ป่วยได้รับความสะดวก รวดเร็ว ในการติดตามหนังสืออนุมัติสิทธิ์ส่งตรวจนอกโรงพยาบาล
9.2 ผู้ปฎิบัติงานสามารถติดต่อผู้ป่วยได้สะดวกมากยิ่งขึ้น ใช้เวลาน้อยกว่าการพูดคุยทางโทรศัพท์
9.3 ผู้ป่วยสามารถกลับไปอ่านข้อความเดิมซ้าได้ หากจาวันและเวลานัด หรือวิธีการเตรียมตัวไม่ได้
9.4 ลดการใช้โทรศัพท์สายนอกในการติดต่อเบอร์มือถือผู้ป่วย เพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณให้
โรงพยาบาล
9.5 ลดการปฏิบัติงานซ้าซ้อน เนื่องจากหากมีการติดต่อกับผู้ป่วยแล้ว จะมีข้อความการสนทนา
ปรากฏให้ Admin ทราบว่าผู้ป่วยรายนี้ได้รับการนัดเรียบร้อยแล้ว
9.6 กลุ่มงานรังสีวิทยาก้าวสูโ่ ลกออนไลน์ เพื่อการเชื่อมโยงที่เข้าถึงผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

10. ข้อเสนอแนะ
มีแผนพัฒนาต่อเนื่องโดยการจัดทาแผ่นพับอิเล็กทรอนิกส์ และจัดทาวีดิโอขนาดสั้นๆที่อธิบาย
ขั้นตอนต่างๆ การตรวจ วิธีการเตี ยมตัวในการตรวจชนิดต่างๆ ของกลุ่มงานรังสีวิทยา เพื่อให้ผู้ป่วย
เข้าใจวิธี หลักการของการตรวจ และประโยชน์ที่จะได้รับจากการตรวจ และส่งผ่านแอพพลิเคชั่นให้ผู้ป่วย

ภาคผนวก ก
ตัวอย่างการใช้งานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ขั้นตอนการดาเนินการ
1).ให้ผู้ป่วยหรือญาติทาการสแกน QR CODE

ภาพที่ 3 แสดง QR Code Line official กลุ่มงานรังสี
วิทยา
2) เมื่อผู้ป่วย สแกน QR CODE แล้ว เมื่อกดเพิ่มเพื่อน
ผู้ป่วยจะได้รับข้อความตอบรับ อัตโนมัติ ดังภาพ
จากนั้นให้ผู้ป่วยพิมพ์ข้อความเข้ามา เพื่อให้ Admin
มองเห็นการสนทนาในครั้งแรก (ดังภาพที่ 4)

ภาพที่ 4 แสดงข้อความตอบรับอัตโนมัติที่ผู้รับบริการจะ
เห็นในการเพิ่มเพื่อนครั้งแรก

ขั้นตอนการดาเนินการ (ต่อ)

3) ในส่วนของผู้ปฏิบัติงานที่เป็น Admin ให้ทาการ
เปลี่ยนชื่อผู้ป่วยในไลน์จากให้เป็นชื่อ ตามด้วยเลข HN
ตัวอย่างเช่น
ไลน์ผู้ป่วยชื่อ
GRAF ให้เปลี่ยนเป็น ปกรณ์31759/52 (ดังภาพที่ 5)
*** ในการตั้งชื่อไม่แนะนาให้ใส่คานาหน้า เพราะหากใส่
ชื่อจะทาการค้นหาด้วยตัวอักษรได้ง่ายกว่า
ภาพที่ 5 แสดงตัวอย่างการเปลี่ยนชื่อจากชื่อไลน์ให้เป็นชื่อ
จริงและ เลข HN ผู้ป่วย เพื่อง่ายต่อการค้นหา
4) เมื่อดาเนินการตามขั้น ตอนดังกล่ าวเสร็ จแล้ว ผู้ป่วย
ที่มารับบริการจะปรากฏรายชื่ออยู่ ในหน้ าแสดงรายชื่ อ
เพื่อน ดังภาพที่ 6
จากนั้นเมื่อเอกสารอนุมัติสิทธิ์ผ่านแล้ว ให้ทาการติดต่อ
ตามรายชื่อที่บันทึกไว้ เพื่อนัดหมายวันตรวจต่อไป

ภาพที่ 6 ชื่ อ ผู้ ป่ ว ยที่ ท าการแก้ ไ ขแล้ ว จะปรากฎในหน้ า
รายชื่อเพื่อน

สถานการณ์
เมื่อเอกสารผ่านการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
เมื่อผู้ป่วยที่มารับบริการเลือกวันที่ต้องการไปตรวจแล้ว
ทางเจ้าหน้าที่จะทาการนัดหมายให้และแจ้งกลับเพื่อ
ยืนยัน

หากเอกสารยังไม่ผ่านการอนุมัติ แล้วผู้ป่วยติดตาม
สอบถาม
ในกรณีที่ผู้ป่วยสอบถามขั้นตอนการเตรียมตัว

ข้อความที่ใช้
เอกสาร MRI ของท่านอนุมัติแล้ว หากเห็นข้อความนี้
โปรดระบุวันที่ต้องการไปตรวจ ได้ตั้งแต่วันที่....เป็นต้นไป
กรุณาระบุวันแล้วตอบกลับผ่านช่องทางนี้
ท่านได้คิวตรวจ MRI ที่โรงพยาบาลจุฬารัตน์3 วันที่ 29
พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น.
โปรดมารับเอกสารที่ห้องประกันสุขภาพชั้น 2 อาคาร
บริการ โรงพยาบาลสิรินธร ภายในวันที่ 28 พฤศจิกายน
2561
(หากเป็นสิทธิ์ต้นสังกัดให้มารับเอกสารที่กลุ่มงานรังสีวิทยา)
ตอบกลับผู้ป่วยด้วยถ้อยคาสุภาพ เช่น เอกสารอยู่ระหว่าง
การดาเนินการ หากเอกสารอนุมัติแล้วจะติดต่อกลับท่าน
โดยเร็วที่สุด
นักรังสีการแพทย์ที่เป็น Admin จะเป็นผู้ตอบ
โดยมีแผนพัฒนาต่อเนื่องด้วยการทาแผ่นพับอิเล็กทรอนิกส์
ส่งให้ผู้ป่วย หรืออาจมีการจัดทาวีดิโอขนาดสั้นๆที่อธิบาย
ขั้ น ตอนต่ า งๆเพื่ อ ให้ ผู้ ป่ ว ยเข้ า ใจง่ า ย และส่ ง ผ่ า น
แอพพลิเคชั่นให้ผู้ป่วย

ภาคผนวก ข
ภาพจากการใช้งานแอพลิเคชั่น Line official ในการนัดส่งตรวจทางรังสีวิทยานอกโรงพยาบาล

ภาพที่ 7 แสดงการสนทนาครั้งแรก โดยทางแอดมิน
จะให้ผู้ป่วยหรือญาติ ถ่ายภาพบัตรคิวสีชมพูและบั ตร
โรงพยาบาลส่งมาเพื่อแสดงตัว

ภาพที่ 8 เมื่ อ เอกสารส่ ง ตรวจนอกทางรั ง สี น อก
โรงพยาบาลได้ รั บ การอนุ มั ติ เ รี ย บร้ อ ยแล้ ว ทาง
เจ้ า หน้ า ที่ จ ะท าการติ ด ต่ อ ไปยั ง ผู้ ป่ ว ยและญาติ เ พื่ อ
รับทราบขั้นตอนการรับเอกสาร

ภาคผนวก ข (ต่อ)
ภาพจากการใช้งานแอพลิเคชั่น Line official ในการนัดส่งตรวจทางรังสีวิทยานอกโรงพยาบาล

ภาพที่ 9 หลังการยื่นเอกสารเพื่อขออนุมัติสิทธิสามารถ
ติดตามสอบถามความคืบหน้าของเอกสารได้ทั้งในและ
นอกเวลาราชการ

ภาพที่ 10 สอบถามขั้นตอนการรับเอกสาร นัดหมาย
การเจาะเลือดเพื่อนาผลไปประกอบการตรวจทางรังสี
วิทยานอกโรงพยาบาล

ภาคผนวก ข (ต่อ)
ภาพจากการใช้งานแอพลิเคชั่น Line official ในการนัดส่งตรวจทางรังสีวิทยานอกโรงพยาบาล

ภาพที่ 11 สอบถามวิธีการเตรียมตัวเพื่อรับการตรวจ
และสามารถทบทวนการซักประวัติผู้ป่วยได้

ภาพที่ 12 ก่อนไปทาการตรวจและหลังตรวจเสร็จแล้ว
หากมี ค วามสงสั ย เพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกั บ เอกสารที่ ไ ด้ รั บ
สามารถติดต่อสอบถามเจ้ าหน้าที่ เพื่ อให้ ได้รั บ ความ
เข้าใจอย่างทันท่วงที

ภาคผนวก ข (ต่อ)
ภาพจากการใช้งานแอพลิเคชั่น Line official ในการนัดส่งตรวจทางรังสีวิทยานอกโรงพยาบาล

ภาพที่ 13 หากมีข้อสงสัยหรือความกังวลใดๆ เกี่ยวกับ
การตรวจทางรังสีวิทยา สามารถซักถามและปรึกษาได้
เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยคลายความกังวล

ภาพที่ 14 ความคิดเห็นจากผู้ใช้บริการที่ให้การตอบรับ
ในการพัฒนาและปรังปรุงระบบการนัดและการใช้งาน
Line official

ภาคผนวก ข (ต่อ)
ภาพจากการใช้งานแอพลิเคชั่น Line official ในการนัดส่งตรวจทางรังสีวิทยานอกโรงพยาบาล

ภาพที่ 15 หน้าการสารวจความพึงพอใจของผู้ป่วยและญาติที่มีต่อการใช้งานแอพลิเคชั่น Line official
ของกลุ่มงานรังสีวิทยา

