
บทคัดยอสําหรับงานมหกรรมคุณภาพ 2565 
 

1.ชื่อผลงาน/โครงการพัฒนา/นวัตกรรม: การพัฒนา NAH Check up center  (ถูกใจ และดี มีมาตรฐาน) 

2.คําสําคัญ: Check up center   ศูนยบริการตรวจสุขภาพ   

3.สรุปผลงานโดยยอ: การพัฒนาศูนยบริการตรวจสุขภาพ ตรวจสุขภาพประจําปเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคา

อยางมีประสิทธิภาพโดยลดข้ันตอนและระยะเวลาและเพิ่มการเขาถึงใหงายข้ึนจนสามารถเพิ่มยอดผูรับบริการสูงข้ึน 

4.หนวยงานเจาของผลงาน (กอง ศูนย หรือกรรมการ):โรงพยาบาลคายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 

5. ชื่อ-นามสกุลของสมาชิกในทีม:พ.อ.หญิงธิดาพร สุขเกิด ,พ.ท.สุวเมธา สิงหวะสมร และทีม 

6.ปญหาและสาเหตุโดยยอ:โรงพยาบาลคายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเปนโรงพยาบาลในสังกัดกองทัพภาคที่ 3         

มีวิสัยทัศน จะเปนรพ.มาตรฐานช้ันนําในระดับภูมิภาคของกองทัพบก โดยเนนการบริการทีมีคุณภาพมาตรฐาน และสราง

ความพึงพอใจแกผูรับบริการ เพื่อ เพิ่มจํานวนผูรับบริการมากข้ึน แตพบวายอดผูรับบริการโอพีดีในป 62=47,983 ราย  

ป63= 45,983ราย  และป64= 45,525 ราย มีแนวโนมลดลง มียอดผูใชบริการรายใหมนอย ประกอบกับสถานการณ   

โควิด 19 ทําใหการเขามารับบริการยากข้ึน  และเดิม รพ.ใหบริการตรวจสุขภาพประจําปเฉพาะกําลังพลทหารในพื้นที่

จังหวัดพิษณุโลก ปละ ประมาน 5,000 คน โดยทีมสงเสริมสุขภาพ ไมมีศูนยบริการตรวจสุขภาพอยางเปนรูปธรรม

ใหบริการรวมอยูกับแผนกโอพีดี ทําใหข้ันตอนการบริการยุงยากซับซอน 6 ข้ันตอน และลาชาใชเวลา มากกวา 5 ช่ัวโมง 

ทําใหประชาชนทั่วไปที่อยากตรวจเช็คสุขภาพเขาถึงไดยาก ตองไปรับบริการที่ภาคเอกชนซึ่งคาใชจายแพงกว า           

ทําใหโอกาสการดูแลสุขภาพกอนเกิดโรคตางๆยากข้ึนดวย 

7. เปาหมาย/วัตถุประสงค: 

เพื่อพัฒนาศูนยบริการตรวจสุขภาพ แบบกึ่ง One stop service  อยางมีประสิทธิภาพ มีวัตถุประสงค 

1.เพื่อผูใชบริการพึงพอใจและเขาถึงไดงายข้ึน 

2.เพื่อสามารถขยายฐานลูกคาเพิ่มรายไดใหรพ.มากข้ึน 

8.กิจกรรมการพัฒนา:ใชแนวคิดพัฒนา 3P(place process people)เริ่มดําเนินการใหบริการ ก.ย.64 –ปจจุบัน ใช 

        8.1. place :จัดหาอุปกรณและปรับปรุงสถานที่ที่เหมาะสม  ใหสะดวกสบายแยกสวนจากโอพีดี 

       8.2 process :พัฒนาระบบบริการ โดยวิเคราะหจากความตองการ ของผูมาใชบริการในระบบเช็คอัพแบบเดิม ดังน้ี 

               -วิเคราะหความตองการของลูกคาแตละประเภท แตละสิทธิการรักษา เพื่อออกแบบระบบการเขารับบริการ

แตละโปรแกรมแยกตามกลุมเปาหมายขาราชการ รัฐวิสาหกิจ ประชาชนทั่วไป และศักยภาพของแพทยเฉพาะทางที่รพ.มี

และปรับคาใชจาย ใหเหมาะสม ถูกกวาภาคเอกชนซึ่งเปนขอไดเปรียบของภาครัฐ 

            -พัฒนาโปรแกรมการนัดหมายและลงทะเบียนผานทางไลนแอปปลิเคช่ันเพื่อลดข้ันตอนและเขาถึงงายข้ึน  

           -ออกแบบระบบโปรแกรมใหงายในการคียขอมูล ในฐานขอมูลการเบิกจายตามระเบียบแตละสิทธิเพื่อลดข้ันตอน

และลดระยะเวลารอคอย  มีการปรับคาบริการในระบบใหถูกตองตามระเบียบ 

          -พัฒนาโปรแกรมการรายงานผลผานทางเวปแอปปลิเคช่ัน (NAH Smart health) และออกใบรับรองแพทยแบบ

ดิจิตอลผานทางแอปปลิเคช่ัน ลดระยะเวลารอคอยที่ รพ.และลดการใชกระดาษ มีการแจงเตือนเมื่อผลการตรวจออก 

         -พัฒนาระบบการแปลผลและคําแนะนําการปฏิบัติตัวผานทางมือถือดวย AI ตามเกณฑที่อายุรแพทยกําหนดและ

ประเมินซ้ําโดยแพทยแตละวันกรณีพบผิดปกติมีการแจงผลโดยแพทยผานทางมือถือและVDO Callในชวงที่ผูปวยสะดวก 

       -พัฒนาระบบการคียสั่งแลปและต้ังรหัสแลปตามสิทธิตางๆเพื่อความถูกตองตามระเบียบและลดข้ันตอนการ

ตรวจสอบการออกใบเสร็จ 

      -จัดระบบแพทยเวรตรวจและระบบconsult โดยแพทยเฉพาะทางที่ชํานาญกวาเชน แพทยโรคหัวใจ รังสีแพทยและ

อื่นๆ และนัดหมายการตรวจเพิ่มเติมใหตามที่ผูรับบริการตองการ 



8.3 people:  

         -สรางความเขาใจ และคานิยม ความเปนเจาของรวมกันโดยแตงต้ังคณะกรรมการ ประกอบดวย ตัวแทน

หนวยงานที่เกี่ยวของไดแก โอพีดี รังสีกรรม สงเสริมสุขภาพ พยาธิ ศูนยจัดเก็บรายได  องคกรแพทย  องคกรพยาบาล 

สารสนเทศ  ทันตกรรม และประชาสัมพันธ  

         -กําหนดนโยบายและประชุมหารือ  รวมกันกําหนดโครงสรางและขอบเขตผูรับผิดชอบ 

         -อบรมพฤติกรรมบริการตามมาตรฐานของ รพ. 

        -จัดทีมงานและPR ดูแลการเขารับบริการดวยสโลแกน ดูแลเหมือนญาติใหความรูสึกเหมือนอยูบาน 

 ประชาสัมพันธและประเมินเพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบบริการ 

       -ประชาสัมพันธโครงการใน เวปไซดรพ. ลูกคาเกา และปายประชาสัมพันธ ของรพ. มี Road show               

ตามหางสรรพสินคา  และแผนพับบอกตอกับผูมาใชบริการ 

      -ประเมินความพึงพอใจทางสัมภาษณ และ แบบประเมินทางQR codeและแบบกระดาษทุกสัปดาห 

9. การประเมินผลการเปลี่ยนแปลงและผลลัพธ:  

                  ตัวช้ีวัด ผลการดําเนินงาน เปาหมาย   ป64(กอนพัฒนา 11 เดือน ) ก.ย.64 ป 65 

จํานวนผูรับบริการ ตรวจสุขภาพ ทั้งหมด เพิ่ม 251 658 3,285 

จํานวนผูรับบริการ ตรวจสุขภาพ รายใหม เพิ่ม ไมไดเก็บ 3 255 

จํานวน ผูรับบริการที่ไดรับการนัดหมายดูแลตอที่สูงข้ึน เพิ่ม ไมไดเก็บ 2 128 

ระยะเวลารอคอยต้ังแตลงทะเบียนจนกลับบาน<90 นาที >80% 0(5 ชม.) 0(4ชม.) 78.22 

ระยะเวลารอคอยต้ังแตลงทะเบียนจนกลับบาน<60 นาที >50% 0(5 ชม.) 0(4ชม.) 50.88 

จํานวนข้ันตอนที่ตองทําในรพ. 3   6  5 3 

อัตราความพึงพอใจดานข้ันตอน การบริการ 90% NA 72.4 94.48 

อัตราความพึงพอใจพฤติกรรมบริการ 90% NA 74.37 96.82 

อัตราความพึงพอใจระบบการรายงานผลตรวจโดยแพทย 90% NA NA 95.18 

อัตราความพึงพอใจระบบการนัดหมายการรายงานผาน

ทางแอปปลิเคช่ันของ รพ. 

90% NA NA 95.13 

อัตราความพึงพอใจรวม 90% NA 72.8 95.38 

จํานวนขอรองเรียน 0 NA 3 1 

อุบัติการณเอกเรยซ้ําจากฟลมไมชัด 0 NA NA 9 

อุบัติการณรายงานผลlab ผิด 0 NA NA 1 

อุบัติการณคียสั่งlab ผิด(ชนิด/สิทธิ/ราคา) 0 NA NA 19 

10.บทเรียนท่ีไดรับ: 

        1.การรับฟงเสียงผูรับบริการ    การมีความเปนเจาของรวมกัน  การทํางานเปนทีม สงผลใหเกิดการพัฒนาปรับปรุง

อยางตอเน่ืองเรื่องมาตรฐานใหถูกตองและรวดเร็ว สามารถลดระยะเวลาการเขามาสัมผัสรพ.ตามมาตรการ โควิด 19 ได   

       2. การบริหารงานการใหบริการตรวจสุขภาพประจําปแกผูรับบริการภายใตความขาดแคลนมีขอจํากัด โดยใช     

เทคโนโลย่ี 

       3.การสรางคานิยมการเปนมีสวนรวมของหนวยงานที่เกี่ยวของมาชวยในการดําเนินงานจนสามารถเพิ่มยอดลูกคา

ใหมไดมากข้ึน ผูรับบริการพึงพอใจ เขาถึงบริการไดงายและไดดูแลตัวเองกอนปวยไดมากข้ึน 

      4.อนาคตจะนําผลการตรวจมาวิเคราะหเพื่อจัดระบบสงเสริมปองกันสุขภาพเพื่อลดคารักษาความเจ็บปวยตอไป 



11.การติดตอกับทีมงาน:พ.อ.หญิงธิดาพร สุขเกิดศูนยพัฒนาคุณภาพรพ.คายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จ.พิษณุโลก 

เบอรโทรศัพท0818877365E-mail address : sukkoed_da@hotmail.co.th 

 

ภาคผนวก 

 

เริ่มดําเนินการ วางแผน มิ.ย.64 ปรับปรุงตกแตงสถานที ่

 

 
 

รูปแสดงรายละเอียด การนัดหมายใน Line 

 

 
 

   รูปแสดงรายละเอียด รายงานผลตรวจผลทางเวปแอปปลิเคชั่น (NAH Smart health) 

 

 
 


