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สรุปจุดท่ีเปน “วิธีปฏิบัติท่ีเปนแบบอยางท่ีดีเย่ียม” (อยางนอย 1 ขอ)   

 วัตถุประสงคท่ัวไปของงานวิจยัคือ เพ่ือพัฒนารูปแบบนวัตกรรมบริการ ในเขตสุขภาพ โดยประยุกตแนวคิดการบริหาร

ภาครัฐแนวใหมโดยการวางระบบการบริหารราชการแบบบูรณาการในเขตสุขภาพ 

 วัตถุประสงคเฉพาะของงานวิจัยคือ 

1)  จัดทํา “ การศึกษาวิจัยรูปแบบนวัตกรรมบริการโดยประยุกตแนวคิดการบริหารภาครัฐแนวใหมโดยการวางระบบการ

บริหารราชการแบบบูรณาการในเขตสุขภาพ” เพ่ือเปนแนวทางการดําเนินงานนวัตกรรมบริการฯ ใหบุคลากรดาน

สาธารณสุขและบุคลากรดานท่ีเก่ียวของ สามารถใชงานรปูแบบนวัตกรรมบริการฯ ท่ีผูวิจัยพัฒนาข้ึน 

2) เพ่ือศึกษาองคประกอบของนวัตกรรมบริการตามแนวคิดการบริหารภาครัฐแนวใหมโดยการวางระบบการบริหาร

ราชการแบบบูรณาการในเขตสุขภาพ  

3) เพ่ือวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันปจจัยท่ีมีผลตอรูปแบบนวัตกรรมบริการโดยประยุกตแนวคิดการบริหารภาครัฐ

แนวใหมในการโดยการวางระบบการบริหารราชการแบบบูรณาการในเขตสุขภาพ  

4) เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอรูปแบบนวัตกรรมบริการโดยประยุกตแนวคิดการบริหารภาครัฐแนวใหมในการโดยการ

วางระบบการบรหิารราชการแบบบูรณาการในเขตสุขภาพ  

5) เพ่ือพัฒนานวัตกรรมบริการโดยประยุกตแนวคิดการบริหารภาครัฐแนวใหมในการโดยการวางระบบการบริหารราชการ

แบบบูรณาการในเขตสุขภาพ  

          รูปแบบนวัตกรรมบริการโดยประยกุตแนวคิดการบริหารภาครัฐแนวใหมโดยการวางระบบบริหารราชการแบบ

บูรณาการในเขตสุขภาพ ทําใหไดนวัตกรรม 5 เรื่อง นวัตกรรมท่ีไดประกอบดวย นวัตกรรมเครือขายการดําเนินงาน 

บรูณาการ (Inter Department Cooperation Network) นวัตกรรมยูเซอรวิส นวัตกรรมฮอสเซอรวิส นวัตกรรม 

People Information และนวัตกรรม People Information Referral   

ประสิทธิผล (ตองวัดคาไดอยางนอย 1 ขอ)    

1)  ผลความสําเร็จของการดําเนินงานนวัตกรรมฯ “ยูเซอรวิส”และนวัตกรรม แอปพริเคชัน“ฮอสเซอรวิส”เม่ือไดนํามา

ปรับใชตามบริบทของสถานบริการสุขภาพ พบวา ผูรับบริการมีการวางแผนการมาตรวจโรคดวยตนเอง และเพ่ิมชอง
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ทางการเขาถึงบริการท่ีรวดเร็ว สะดวก ลดระยะเวลาการรอคอย ตอผูรับบริการ ซ่ึงพบวาสามารถลดระยะเวลาการรอคอย

จากการทําหัตถการ ไดแก CT Scan, MRI เปนตน จากปกติตองใชเวลาเขาคิวรอตั้งแต 2 สัปดาหไปจนถึง  3 เดือน มา

เปนการใชระยะเวลารอคอยจากการทําหัตถการ ลดลงตั้งแต 10 วัน ถึง 2 เดือนครึ่ง และจากการสํารวจความพึงพอใจ 

ของผูรับบริการจํานวน 100 คน จากสถานบริการสุขภาพท่ีไดนํานวัตกรรมฯไปปรับใช พบวาผูรับบริการเกิดความพึง

พอใจดานการจัดระบบบริการดังกลาวประมาณรอยละ 82 

2) ผลความสําเร็จของการดําเนินงานตามการพัฒนานวัตกรรมบริการโดยประยุกตแนวคิดการบริหารภาครัฐแนวใหมใน

การโดยการวางระบบการบริหารราชการแบบบูรณาการในเขตสุขภาพ สามารถไดรูปแบบนวัตกรรมท่ีสามารถบูรณาการ

กับพ้ืนท่ีอ่ืนๆท่ีมีบริบทใกลเคียงกัน  

3) ผลการพัฒนานวัตกรรมบริการโดยประยุกตแนวคิดการบริหารภาครัฐแนวใหมในการโดยการวางระบบการบริหาร

ราชการแบบบูรณาการในเขตสุขภาพ ทําใหไดแนวทางจัดทํานวัตกรรมบริการใหเขตสุขภาพอ่ืน ซ่ึงไดคูมือการใชงาน

รูปแบบนวัตกรรมบริการ : กลยุทธสรางคุณคาการแขงขันยุคใหม ซ่ึงเปนแนวทางจัดทํานวัตกรรมบริการใหเขตสุขภาพอ่ืน 

   

กองบริหารการสาธารณสุข อนุญาตใหมูลนิธิฯ จัดใหผูสนใจเขาเยี่ยมชม “Best-Practices” ขององคกรผูสมัครนี้ได    

  [  ] อนุญาต   [  ] ไมอนุญาต 

การอนุญาตใหมูลนิธิฯ บันทึกวีดีโอผลงานระหวางท่ีนําเสนอในวันการจัดงานขององคกรผูสมัครนี้ได 

             [  ] อนุญาต   [  ] ไมอนุญาต 

 

 

1.  บทสรุปของผูบริหาร 

      Executive Summary 

ช่ือเรื่อง รูปแบบนวัตกรรมบริการโดยประยุกตแนวคิดการบริหารภาครัฐแนวใหมโดยการวางระบบการบริหาร

ราชการแบบบูรณาการในเขตสุขภาพ   

   Service Innovation Model : Applied the New Public Administration Concept by Integrating 

the Public Administration System in the Health Region 

 

   การศึกษาวิจัยรูปแบบนวัตกรรมบริการโดยการประยุกตแนวคิดการบริหารภาครัฐแนวใหมโดยการวาง

ระบบการบริหารราชการแบบบูรณาการในเขตสุขภาพ  เพ่ือวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอ

นวัตกรรมบริการฯ เพ่ือศึกษาอิทธิพลทางตรงและทางออมปจจัยเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลตอนวัตกรรมบริการฯ และ

เพ่ือพัฒนารูปแบบนวัตกรรมบริการฯ เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยประกอบดวย แบบสอบถามขอมูลท่ัวไป แบบวัดการ

พัฒนารูปแบบนวัตกรรมบริการโดยการประยุกตแนวคิดการบริหารภาครัฐแนวใหมโดยการวางระบบการบริหาร

ราชการแบบบูรณาการในเขตสุขภาพ ซ่ึงผานการตรวจสอบ ความตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) จาก

ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 7 ทาน กลุมตัวอยาง เปนบุคลากรดานสาธารณสุข จํานวน 430 คน จากท่ัวทุกภูมิภาคของ

ประเทศไทย สุมตัวอยางโดยวิธีสุมแบบสองข้ันตอน (Two - stage sampling) การวิเคราะหขอมูลใชการวิเคราะห

ดวยสถิติบรรยาย ประกอบดวย คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผานการตรวจสอบ ความตรงเชิง

โครงสราง (Construct validity) โดยการวิเคราะหดวยสถิติอางอิง ไดแก Independent Samples t-test ระดับ

นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 โดยการวิเคราะหโมเดลสมการเชิงโครงสราง (Structural Equation Model) และวิเคราะห
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อิทธิพล (Path Analysis)  ผลการวิจัยพบวาเครื่องมือวัด มีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ระหวาง 0.8 - 1.0 มีคา

ความเชื่อม่ัน 0.89-0.96 โมเดลเชิงสาเหตุปจจัยท่ีมีผลตอนวัตกรรมบริการโดยการประยุกตแนวคิดการบริหารภาครัฐ

แนวใหมโดยการวางระบบการบริหารราชการแบบบูรณาการในเขตสุขภาพ มีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิง

ประจักษอยูในเกณฑดีมาก (χ2= 314.520, df= 324, χ2/df=0.970, P-value=0.6368, CFI=1.000, TLI=1.001, 

RMSEA=.000 , SRMR =.045 )  (Daire et al., 2008; Wheaton et al. , 1977 และ  Tabachnick and Fitdell, 

2007) และใชเกณฑดัชนีตามขอสรุปของสุนทรพจน ดํารงคพานิช (สุนทรพจน ดํารงคพานิช, 2555) ผลการศึกษา

รูปแบบของนวัตกรรมบริการฯ  ประกอบดวยองคประกอบนวัตกรรมบริการฯ 6 ดาน ไดแก ดานท่ี1 ความรูความ

เขาใจเก่ียวกับการบริหารภาครัฐแนวใหมโดยการวางระบบการบริหารราชการแบบบูรณาการ ดานท่ี 2 การบริหาร

จัดการนวัตกรรมบริการฯ ดานท่ี 3 การนาํเทคโนโลยีและสารสนเทศมาใชในการดําเนินงานนวัตกรรมบริการฯ ดาน

ท่ี 4 การบูรณาการรวมระหวางองคกร/หนวยงานมาใชในการดําเนินงานนวัตกรรมบริการฯ ดานท่ี 5 การบริหาร

จัดการมาใชในการดําเนินงานนวัตกรรมบริการฯ และดานท่ี 6 การวางแผนกลยุทธการดําเนินงานและการวางแผน

ยุทธศาสตรระดับชาติ 

   กอนการศึกษาวิจัย พบวา ผูรับบริการไมมีชองทางการสื่อสารท่ีเอ้ืออํานวยตอการวางแผนการมาตรวจโรคท่ี

สถานบริการสุขภาพดวยตนเอง และเม่ือมารับบริการท่ีสถานบริการสุขภาพ พบวาใชระยะเวลาท่ีรอคอยนาน และไม

สะดวกเนื่องจากตองเสียเวลาไปกับการรอคิว หลังการศึกษาวิจัยพบวา ผลการวิจัยนี้ทําใหไดรูปแบบนวัตกรรม

บริการ โดยการประยกุตแนวคิดการบริหารภาครัฐแนวใหมโดยการวางระบบการบริหารราชการแบบบูรณาการฯ ทํา

ใหไดนวัตกรรมท่ีชวยแกปญหาการลดความแออัดและลดระยะเวลาการรอคอย ไดแก นวัตกรรม “ยูเซอรวิส”,  

นวัตกรรม “ฮอสเซอรวิส”  

วิธีปฏิบัติของ Best Practice 

    การดําเนินงานนวัตกรรมฯ “ยูเซอรวิส”ลักษณะนวัตกรรม เปนบริการผานระบบคอมพิวเตอร ซ่ึงเปนตู

คอมพิวเตอรขนาดกลางท่ีสามารถบันทึกขอมูลผูรับบริการลงและสามารถใชงานรวมกันไดระหวางผูรับบริการท่ีกด

ปุมเลือกบริการตางๆและผูใหบริการเขาสูระบบของผูรับบริการท่ีสงผานระบบเทคโนโลยี “ยูเซอรวิส” รายละเอียด

ประกอบดวยนวัตกรรมตูสะดวกเซอรวิส เปนบริการดานแรกท่ีใหตอผูรับบริการ ท่ีสามารถใชระบบการดําเนินงาน

ของตูการเซอรวิสไดดวยตนเอง โดยประโยชนจากตูสะดวกเซอรวิส โดยผูรับบริการท่ีมีบัตรประชาชน สอดบัตรเขา

ไปในชองตูสะดวกเซอรวิส ในบริการจะมีปุมใหเลือกกดเปนบริการเช็คอิน กอนท่ีจะเขาตรวจกับแพทยท่ีตึกผูปวย

นอก (OPD) ของโรงพยาบาล โดยท่ีไมตองไปยื่นบัตรท่ีหองบัตร ทําใหประหยัดเวลาและลดระยะเวลาการรอคอยท่ี

หองบัตรและหองซักประวัติ นอกจากนี้ยังเปนบริการตรวจสอบสิทธิการรักษา โดยไมตองไปเสียเวลาเขาคิดรอคอยท่ี

หอง ตรวจสอบสิทธิ์ เปนการลดระยะเวลา และเหมาะสําหรับผูท่ีสะดวกใชคอมพิวเตอรดวยตนเอง ตลอดจนบริการ

เลือกหองตรวจโรคเฉพาะทาง ไดแก ดานสูติกรรม ดานศัลยกรรมตกแตง ดานอายุรกรรม ดานตา ดานหู คอ จมูก 

ดานผิวหนัง เปนตน และบริการลงรับนัดบริการตรวจสุขภาพประจําป ลงรับนัดรับบริการเฉพาะดาน ไดแก ดานการ

วางแผนครอบครัว ดานจิตเวช ดานปรึกษาปญหาวัยรุน หรือรับบริการขอคําปรึกษาปญหาท่ัวไป  คลินิกโรคเอดส 

คลินิกตอตานยาเสพติด เปนตน และนวัตกรรม แอปพริเคชัน“ฮอสเซอรวิส” นวัตกรรมเปนลักษณะ แอปพริเคชันท่ี

สามารถดาวโหลดและเขาใชงานผานสมารทโฟนหรือเครื่องคอมพิวเตอรขนาดพกพา เปนบริการแอปพริเคชันท่ี

ใหบริการกอนมาโรงพยาบาล ผูรับบริการท่ีมีโทรศัพทมือถือหรือเครื่องมือท่ีใชงานในระบบอินเตอรเน็ต สามารถดาว

โหลดแอปพริเคชัน“ฮอสเซอรวิส” โดยท่ีไมตองสอดบัตรประชาชนท่ีตูเพ่ือใหมาถึงโรงพยาบาลกอนจะไดรับการ

ตรวจวินิจฉัย การทํางานเพียงแคผูรับบริการท่ีเคยมีประวัติการรักษาท่ีโรงพยาบาลแลว สามารถใชบริการ  
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แอปพริเคชัน“ฮอสเซอรวิส” นี้ได ประโยชนของหลักการเดียวกันกับ “ยูเซอรวิส” เพียงแคมีขอมูล เลขท่ีบัตร

ประชาชน ก็สามารถลงขอมูล และเขาใชงานแอปพริเคชัน “ฮอสเซอรวิส”กอนท่ีจะเขาตรวจกับแพทยท่ีตึกผูปวย

นอก (OPD) ของโรงพยาบาล โดยท่ีไมตองไปยื่นบัตรท่ีหองบัตร ทําใหประหยัดเวลาและลดระยะเวลาการรอคอยท่ี

หองบัตรและหองซักประวัติ นอกจากนี้ยังเปนบริการตรวจสอบสิทธิการรักษา โดยไมตองไปเสียเวลาเขาคิดรอคอยท่ี

หอง ตรวจสอบสิทธิ์ เปนการลดระยะเวลา และเหมาะสําหรับผูท่ีสะดวกใชคอมพิวเตอรดวยตนเอง ตลอดจนบริการ

เลือกหองตรวจโรคเฉพาะทาง ไดแกดานสูติกรรม ดานศัลยกรรมตกแตง ดานอายุรกรรม ดานตา ดานหู คอ จมูก 

ดานผิวหนัง เปนตน และบริการลงรับนัดบริการตรวจสขุภาพประจาํป ลงรับนัดรับบริการเฉพาะดาน ไดแก ดานการ

วางแผนครอบครัว ดานจิตเวช ดานปรึกษาปญหาวัยรุน หรือรับบริการขอคําปรึกษาปญหาท่ัวไป  คลินิกโรคเอดส 

คลินิกตอตานยาเสพติด เปนตน   

    ผลความสําเร็จของการดําเนินงานนวัตกรรมฯ “ยูเซอรวิส” และนวัตกรรม แอปพริเคชัน“ฮอสเซอรวิส”  

ท้ังสองนวัตกรรมนี้ เม่ือไดนํามาปรับใชตามบริบทของสถานบริการสุขภาพพบวาผูรับบริการมีการวางแผนการมา

ตรวจโรคดวยตนเอง และเพ่ิมชองทางการเขาถึงบริการท่ีรวดเร็ว สะดวก ลดระยะเวลาการรอคอย ตอผูรับบริการ 

ซ่ึงพบวาสามารถลดระยะเวลาการรอคอยจากการทําหัตถการ ไดแก CT Scan, MRI เปนตน จากปกติตองใชเวลา

เขาคิวรอ โดยใชระยะเวลาเขาคิวรอคอยตั้งแต 2 สัปดาหไปจนถึง  3 เดือน มาเปนการใชระยะเวลารอคอยจากการ

ทําหัตถการ ลดลงตั้งแต 10 วัน ถึง 2 เดือนครึ่ง และจากการสํารวจความพึงพอใจ ของผูรับบริการจํานวน 100 คน 

จากสถานบริการสุขภาพท่ีไดนํานวัตกรรมฯไปปรับใช พบวาผูรับบริการเกิดความพึงพอใจดานการจัดระบบบริการ

ดังกลาวประมาณรอยละ 82  

 

2. ขอมูลของหนวยงาน กองบริหารการสาธารณสุข 

วิสัยทัศน กองบริหารการสาธารณสุข : เปนองคกรนวัตกรรมสมรรถนะสูงเพ่ือระบบบริการสุขภาพท่ีมีคุณภาพ 

                                                ทันสมัยและเปนสากล 

เปาประสงคหลัก 

                            1. หนวยบริการสุขภาพทุกระดับมีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล 

                             2. ประชาชนตระหนักรูในการจัดการสุขภาพของตน 

                             3. Medical hub (โรงพยาบาลภาครัฐ) 

  

อํานาจหนาท่ีตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการ  

                             1. จัดทําและเสนอแนะนโยบายยุทธศาสตร และมาตรฐานของระบบบริการสุขภาพ ระบบ

บริการเฉพาะ และระบบสนับสนุนบรกิาร 

                              2. สงเสริม สนับสนุน การพัฒนาระบบบริการสขุภาพ ระบบบริการเฉพาะและระบบ

สนับสนุนบริการ ใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

                              3. จัดทําและเสนอแนะนโยบายยุทธศาสตร และมาตรฐานของระบบบริหารจัดการ

ทรัพยากรในระบบบริการสุขภาพของหนวยงานดานสาธารณสุขในสังกัดท่ีเก่ียวของ 

                              4. สงเสริม พัฒนารูปแบบ และกลไกเก่ียวกับระบบบริการสุขภาพใหทันสมัยและเหมาะสม

กับสถานการณ 
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                              5. สงเสริมและประสานความรวมมือดานการจัดระบบบริการสุขภาพกับหนวยงานท่ีใหการ

สนับสนุนการบริการหรือหนวยบริการสุขภาพของชุมชน ทองถ่ิน กรุงเทพมหานคร และภาคเอกชน 

                              6. ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับ

มอบหมาย 

คานิยมกองบริหารการสาธารณสุข 

                   MOPH   “ทํางานเปนทีม รวมคิดสรางสรรค มุงม่ันบริการดวยใจ”   

                   M = Mastery : นายตนเอง 

                   O = Originality : สรางสรรคนวัตกรรมท่ีเปนประโยชนตอระบบสุขภาพ 

                   P = People Center Approach : ยึดประชาชนเปนศูนยกลาง 

                   H = Humility : ออนนอมถอมตน 

โครงสรางของหนวยงาน แบงออกเปน 11 กลุมงาน ดังนี้ 

1. กลุมงานพัฒนาระบบงานยาเสพติดและสารเสพติด 

2. กลุมงานพัฒนาประสิทธิภาพบริการ 

3. กลุมงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพแรงงานและความรวมมือระหวางประเทศ 

4. กลุมงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

5. กลุมงานพัฒนาระบบบริการเฉพาะ 

6. กลุมงานพัฒนาระบบสนับสนุนบริการ 

7. กลุมงานบริหารงบลงทุนภูมิภาค 

8. กลุมงานพัฒนาเขตสุขภาพ 

9. กลุมงานพัฒนาระบบบริการ 

10. กลุมงานยุทธศาสตร 

11. กลุมภารกิจอํานวยการ 

    บริการท่ีสําคัญคือ  

      กลไกการสงมอบใหลูกคา ระบบการบริหารจัดการเรื่องการวางแผนการมาตรวจโรคดวยตนเอง 

     โดยการพัฒนานวัตกรรมฯ “ยูเซอรวิส”และนวัตกรรม แอปพริเคชัน“ฮอสเซอรวิส” สําหรับการพัฒนา 

     นวัตกรรมฯ “ยูเซอรวิส” มีวัตถุประสงคเพ่ือใหมีการวางแผนการมาตรวจโรคดวยตนเอง และเพ่ือเพ่ิมชอง 

     ทางการเขาถึงบริการท่ีรวดเร็ว สะดวก  

กลุมลูกคาท่ีสําคัญ ไดแก ผูรับบริการซ่ึงเปนประชาชนท่ีมีบัตรประชาชนตามทะเบียนราษฎร 

 

3. การเรียนรูความตองการและความคาดหวังของลูกคา 

   การกําหนดลูกคาของกระบวนการท่ีนําเสนอและวิธีการเรียนรูความตองการและความคาดหวังของลูกคา 

ดวยวิธีการสังเกตพฤติกรรมลูกคาหรือผูรับบริการ ตลอดจนการสอบถามความพึงพอใจของลูกคาหรือ

ผูรับบริการ และการตอบสนองความตองการของลูกคา 
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สรุปความคาดหวังและความตองการของลูกคา ไดแก การตองการการวางแผนการมาตรวจโรคดวยตนเอง และ

เพ่ือเพ่ิมชองทางการเขาถึงบริการท่ีรวดเร็ว สะดวก และทันสมัย การใชเวลาไมนานในการรอคอยตรวจ การรอ

คอยรบัยา การรอคอยซักประวัติ 

การแปรความตองการและความคาดหวังของลูกคา เปนคุณลักษณะดานคุณภาพของผลงานท่ีสงมอบใหแก

ลูกคาและกําหนดเปนดัชนีวัดคุณภาพ โดยการวัดจากความพึงพอใจของผูรับบริการตอระบบการจัดบริการ ท่ี

ผานมาพบวาความพึงพอใจตอการจัดระบบบริการดานระยะเวลาการรอคอย อยูในระดับปานกลางและควรมี

การปรับปรุงดานระยะเวลาการรอคอย จากการท่ีระยะเวลาการรอคอยรับบริการลดลงในข้ันตอนตางๆไดแก 

การเขาคิวรอคอยการทําหัตถการ ตองใชเวลานาน และตองมีการปรับปรุงในเรื่องระยะเวลาการรอคอย จึงเกิด

เปนนวัตกรรมฯ “ยูเซอรวิส”และนวัตกรรม แอปพริเคชัน“ฮอสเซอรวิส”เพ่ือใหมีการวางแผนการมาตรวจโรค

ดวยตนเอง และเพ่ือเพ่ิมชองทางการเขาถึงบริการท่ีรวดเร็ว สะดวก  

 

4. กระบวนการและวิธีปฏิบัติในอดีต  

การปฏิบัติในอดีต    

   เม่ือผูรับบริการตองการมารับบริการตรวจรักษาโรคท่ีสถานบริการหรือโรงพยาบาล ตองมีข้ันตอนการปฏิบัติ

ดังตอไปนี้ 

1. ผูรับบริการ และ/หรือญาติ ตองเดินทางมารับบริการท่ีโรงพยาบาล  

2. ผูรับบริการ และ/หรือญาติ ตองรอเขาคิว  เพ่ือรอรับบัตร (กรณีเปนผูปวยเกา)     

3. ผูรับบริการ และ/หรือญาติ ตองรอเขาคิว  เพ่ือทําบัตรใหม (กรณีเปนผูปวยใหม)   

4. ผูรับบริการ และ/หรือญาติ ตองรอเขาคิว  เพ่ือรอเขาคิวซักประวัติ จากพยาบาลท่ีหนาหองตรวจโรค 

5. ผูรับบริการ และ/หรือญาติ ตองรอเขาคิว  เพ่ือเขาคิวรอพบแพทยเพ่ือตรวจโรค 

6. ผูรับบริการ และ/หรือญาติ ตองรอเขาคิว  เพ่ือเขาคิวรอทําหัตถการ กรณีท่ีตองตรวจเลือด X-Ray เปนตน 

และเขาคิวรอรับผลการตรวจ เพ่ือนําผลตรวจมารอพบแพทยท่ีหนาหองตรวจโรคอีกครั้ง 

7. ผูรับบริการ และ/หรือญาติ ตองรอเขาคิว  เพ่ือรับใบนัดกรณีแพทยใหกลับบานและนัดมาเพ่ือรอดูอาการ 

8.  ผูรับบริการ และ/หรือญาติ ตองรอเขาคิว  เพ่ือเขาคิวรอรับยา  

(หมายเหตุ : กรณีท่ีตองทําหัตถการท่ีซับซอนและตองใชเวลารอนานไดแก CT Scan , MRI เปนตน ตองทํา

การนัดไวตามแพทยสั่งและทําการรอคิว ระยะเวลาการรอคอยข้ึนอยูกับความหนาแนนของผูรับบริการใน

แตละโรงพยาบาล ระยะเวลาตั้งแต 1 สัปดาห ถึง 3 เดือน เปนตน)        

ซ่ึงการปฏิบัติในข้ันตอนตางๆท่ีกลาวมาขางตน กอใหเกิดปญหาหรือผลการดําเนินงานท่ีไมพึงประสงคท่ียัง

ไมสามารถสนองตอบตอความคาดหวังของลูกคาไดเนื่องจากตองใชระยะเวลาในการรอคอยท่ีนาน 

ซ่ึงกอใหเกิดความพึงพอใจตอการรับบริการท่ีไมนาพึงพอใจ จากขอมูลการรองเรียน ของผูรับบริการและ

จากขอมูลผลการประเมินความพึงพอใจท่ีผานมามีคะแนนเฉลี่ยต่ํากวาหลังการปฏิบัติในข้ันตอนใหม     
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5. กระบวนการและวิธีปฏิบัติท่ีไดปรับปรุงใหม 

   กอนนําไปสูกระบวนการและวิธีปฏิบัติท่ีไดปรับปรงุใหม ซ่ึงทําใหไดนวัตกรรมบริการฯท่ีนําไปประยุกตใชให

ตรงกับปญหาและความคาดหวังของผูรับบริการ ผูวิจัยไดทําการศึกษาวิจัยเพ่ือหาสาเหตุปจจัยท่ีมีผลตอรูปแบบ

นวัตกรรมบริการกอนโดยมีระเบียบวิธีวิจัยและผลการศึกษาดังนี ้

   ระเบียบวิธีการวิจัย  
    การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาวิจัย การพัฒนารูปแบบนวัตกรรมบริการ โดยการประยุกตแนวคิดการจัดการ   
ภาครัฐโดยการวางระบบการบริหารงานราชการแบบบูรณาการ ในเขตสุขภาพ การดําเนินการวิจัยแบบผสมวิธี 
(Mixed Method Research) ในรูปแบบหลายระยะ (Multiphase Designs) โดยระยะท่ี 1 เปนการศึกษานวัตกรรม
บริการในเขตสุขภาพโดยประยุกตแนวคิดการจัดการภาครัฐโดยการวางระบบการบริหารงานราชการแบบบูรณาการ 
ทําการศึกษาวิจัยโดยใชการวิเคราะหขอมูลจากการศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับนวัตกรรมบริการใน
เขตสุขภาพโดยประยุกตแนวคิดการจัดการภาครัฐโดยการวางระบบการบริหารงานราชการแบบบูรณาการและ
สังเคราะหนวัตกรรมบริการในเขตสุขภาพ ไดจากผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันตัวแปรปจจัยเชิงสาเหตุตอ
รูปแบบนวัตกรรมบริการฯ  และผลการวิเคราะหอิทธิพลท่ีใชในการศึกษาความสัมพันธเชิงสาเหตุระหวางตัวแปรแฝง 
หรือการวิเคราะหโมเดลสมการโครงสราง (Structural Equation Modeling : SEM) ในการศึกษาอิทธิพลทางตรง 
อิทธิพลทางออมและอิทธิพลรวม ท่ีทําการศึกษาจากกลุมตัวอยางจํานวน 430 คน ทําใหไดองคประกอบของ
นวัตกรรมบริการฯ ระยะท่ี 2 พัฒนารูปแบบนวัตกรรมบริการในเขตสุขภาพโดยประยุกตแนวคิดการจัดการภาครัฐ
โดยการวางระบบการบริหารงานราชการแบบบูรณาการ จากการองคประกอบนวัตกรรมบริการฯท่ีไดจากระยะแรก  

ผลการศึ กษา วิจั ย  จากการทบทวนวรรณกรรม ทํา ให ได อ งค ประกอบนวัตกรรมและตั วชี้ วั ดดั งนี้   

1. เทคโนโลยีและสารสนเทศ ตัวชี้วัด ไดแก 1) ความสามารถในการประยุกตเอาความรูทางดานวิทยาศาสตรมาใชให

เกิดประโยชน 2) ความสามารถในการศึกษาพัฒนาองคความรูตางๆ ก็เพ่ือใหเขาใจธรรมชาติ 3) ความสามารถใน

การนําขอมูลท่ีเปนประโยชนดานสุขภาพมาใชรวมกันใหเกิดประโยชนตอสุขภาพของผูรับบริการ 2. การบูรณาการ

รวมระหวางองคกร/หนวยงาน ตัวชี้วัด ไดแก ความสามารถในการบูรณาการรวมระหวางองคกร/หนวยงาน มุงเนน

เรื่องการใชทรัพยากรรวมกัน ดานบุคลากร ดานการจัดสรรงบประมาณ และการแบงปนการใชอุปกรณ วัสดุ

การแพทยรวมกัน ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 3. การบริหารจัดการตัวชี้วัด ไดแก 1) ความสามารถในการบริหาร

จัดการ โดยการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการดานการพัฒนาคุณภาพการดําเนินงาน Service Plan ดานตางๆ 

2) ความสามารถในการจัดทําตัวชี้วัดขององคกร/หนวยงานท่ีมีเปาหมายรวมกัน (Joint KPIs) ระหวางองคกร/

หนวยงานโดยมุงเนนผลลัพธตอสุขภาพอนามัยของประชาชนในพ้ืนท่ี 3) ความสามารถในการพัฒนารูปแบบและ

วิธีการทํางานของภาครัฐในระดับตางๆ (Multi Level Governance) ระหวางการบริหารราชการสวนกลาง สวน

ภูมิภาค และสวนทองถ่ิน โดยเนนการยึดพ้ืนท่ีเปนหลัก 4) ความสามารถในการปรับปรุงการจัดสรรงบประมาณ เปน

แบบยึดพ้ืนท่ีเปนตัวตั้ง (Area-Base Approach) และการวางเง่ือนไขการจัดสรรงบประมาณใหสนับสนุนการ

ขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัดในสัดสวนวงเงินงบประมาณท่ีเหมาะสม 4. การวางแผนกลยุทธการ

ดําเนินงาน ตัวชี้วัด ไดแก ความสามารถในการการวางแผนกลยุทธการดําเนินการตามแผนการดําเนินงานท่ี

สอดคลองกับวิสัยทัศนและพันธกิจขององคกร 5. การวางแผนยุทธศาสตรระดับชาติ ตัวชี้วัด ไดแก ความสามารถใน

การสนับสนุนการกําหนดยุทธศาสตรท่ีคํานึงถึงปญหาความตองการของประชาชนเปนหลัก 6. การออกแบบ

โครงสรางรูปแบบพิเศษ ตัวชี้วัด ไดแก ความสามารถในการดําเนินการบริหารงานในรูปแบบพิเศษโดยตองมีความ

ยืดหยุนในการดําเนินงาน ใหเกิดความคลองตัวและไมยึดติดกับโครงสรางองคกรแบบเดิม 7. การบูรณาการการ
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ทํางานรวมกันในศาสตรตางๆ ตัวชี้วัด ไดแก ความสามารถในการบูรณาการการทํางานโดยการทํางานรวมกันใน

หลายศาสตร หลายสาขา เพ่ือใหเกิดผลลัพธดานสุขภาพท่ีดีตอประชาชนโดยรวม 8. ความรูความเขาใจดานการ

บริหารภาครัฐแนวใหมโดยการวางระบบการบริหารราชการแบบบูรณาการ ตัวชี้วัด ไดแก ความสามารถในการการ

รับรู จดจํา และขยายประเด็นดานการบริหารภาครัฐแนวใหม 9. การมีสวนรวมในการบริหารจัดการดานนวัตกรรม

บริการใหมีการดําเนินการในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ ตัวชี้วัด ไดแกความสามารถในการใหความรวมมือในการจัดทํา

นวัตกรรมบริการในพ้ืน ท่ีหรือการนํานวัตกรรมฯไปประยุกต ใช ในการดํา เนินงานในพ้ืน ท่ีรับผิดชอบ 

10. ความรูความเขาใจเก่ียวกับนวัตกรรมบริการและนวัตกรรมการบริหารจัดการ ตัวชี้วัดไดแก ความสามารถในการ

การรับรู จดจํา ขยายประเด็นเก่ียวกับนวัตกรรมบริการและนวัตกรรมการาบริหารจัดการ  

    ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคล ประกอบดวย อายุราชการ ระดับการศึกษา สังกัด การรวม

ดําเนินการ ดวยสถิติเชิงพรรณนา ไดแก คารอยละ ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวน

ใหญมีอายุราชการตั้งแต 20 ปข้ึนไป คิดเปนรอยละ 76.7 มีระดับการศึกษาสวนใหญสูงกวาปริญญาตรี คิดเปนรอย

ละ 64.7 อยูในสังกัดสวนภูมิภาคเปนสวนใหญ คิดเปนรอยละ 94.0 และสวนใหญไมเคยเขารวมดําเนินการ คิดเปน

รอยละ 56.0  

    ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันโดยนําตัวแปรสังเกตไดและตัวแปรแฝงท่ีเปนองคประกอบท่ีมี

อิทธิพลตอการดําเนินงานนวัตกรรมบริการฯ มาปรับปรุงแกไขแบบสอบถามและวัดการพัฒนานวัตกรรมบริการโดย

ประยุกตแนวคิดการจัดการภาครัฐโดยการวางระบบการบริหารงานราชการแบบบูรณาการ ท่ีผานการวิเคราะห

องคประกอบเชิงยืนยันเรียบรอยแลว นําเครื่องมือมาทดสอบจากกลุมบุคลากรทางดานสาธารณสุขท่ีไมใชกลุม

ตัวอยาง (Try out) จํานวน 60 ทาน เพ่ือหาคาความเชื่อม่ันของเครื่องมือ โดยวิธีการหาคาอัลฟาครอนบาค (Alpha 

Coefficient Cronbach) ไดคาความเท่ียงตรง (r) เทากับ 0.96 ไดเครื่องมือซ่ึงเปนแบบสอบถามและแบบวัดการ

พัฒนานวัตกรรมบริการ โดยใชแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหมโดยการบริหารราชการแบบบูรณาการท่ีผานการ

หาความเชื่อม่ันเรียบรอยแลว ผลการศึกษาวิจัยการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันปจจัยเชิงสาเหตุท่ีสงผลตอ

รูปแบบนวัตกรรมบริการฯ พบวาไดองคประกอบนวัตกรรมบริการฯท่ีมีน้ําหนักองคประกอบท่ียอมรับไดระหวาง  

0.636-0.992) และเม่ือพิจารณาคาความเชื่อม่ันของโครงสราง (Pc : Construct reliability) มีคาความเชื่อม่ันเชิง

โครงสรางสูงกวาเกณฑมาตรฐาน ซ่ึงสูงกวา .60 และมีความเท่ียงตรงเชิงโครงสรางตามเกณฑท่ีกําหนด เม่ือพิจารณา

คาสถิติความสอดคลองของโมเดลตามสมมติฐานกับขอมูลเชิงประจักษพบวา โมเดลมีความสอดคลองกลมกลืนกับ

ขอมูลเชิงประจักษอยูในเกณฑดีมาก (พิจารณาจากคา χ2= 314.520, df= 324, χ2/df=0.970, P-value=0.6368, 

CFI=1.000, TLI=1.001, RMSEA =.000, SRMR =.045) (Daire et al., 2008; Wheaton et al., 1977 แ ล ะ  

Tabachnick and Fitdell, 2007) และใชเกณฑดัชนีตามขอสรุปของสุนทรพจน ดํารงพานิช (สุนทรพจน ดารงค

พานิช, 2555) การวิเคราะหอิทธิพลท่ีใชในการศึกษาความสัมพันธเชิงสาเหตุระหวางตัวแปรแฝงหรือการวิเคราะห

โมเดลสมการโครงสราง (Structural Equation Modeling: SEM) ไดองคประกอบนวัตกรรมบริการฯ ซ่ึงเปนปจจัย

ท่ีมีอิทธิพลตอรูปแบบนวัตกรรมบริการฯ พบวามีอิทธิพลทางตรงตอการบริหารจัดการนวัตกรรมบริการ การวางแผน

กลยุทธการดําเนินงาน การบูรณาการรวมระหวางองคกร และการบริหารจัดการมาใชในการดําเนินงาน การนํา

เทคโนโลยีและสารสนเทศมาใช  โดยมีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ 0.252, 0.106, 0.745, 0.433 และ 0.275 

ตามลําดับ การบริหารภาครัฐแนวใหม การบริหารจัดการนวัตกรรมบริการ การวางแผนกลยุทธการดําเนินงาน 

การบูรณาการรวมระหวางองคกร และการบริหารจัดการมาใชในการดําเนินงาน มีอิทธิพลทางตรงตอการนํา

เทคโนโลยีและสารสนเทศมาใช โดยมีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ 0.275, 0.057, 0.180, 0.012 และ 0.463 
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ตามลําดับ ทําใหไดรูปแบบนวัตกรรมบริการฯ ซ่ึงประกอบดวยองคประกอบ 6 ดาน ไดแก ดานท่ี 1 ความรูความ

เขาใจเก่ียวกับการบริหารภาครัฐแนวใหมโดยการวางระบบการบริหารราชการแบบบูรณาการ ดานท่ี 2 การบริหาร

จัดการนวัตกรรมบริการฯ ดานท่ี 3 การนําเทคโนโลยีและสารสนเทศมาใชในการดําเนินงานนวัตกรรมบริการฯ ดาน

ท่ี 4 การบูรณาการรวมระหวางองคกร/หนวยงานมาใชในการดําเนินงานนวัตกรรมบริการฯ ดานท่ี 5 การบริหาร

จัดการมาใชในการดําเนินงานนวัตกรรมบริการฯและดานท่ี 6 การวางแผนกลยุทธการดําเนินงานและการวางแผน

ยุทธศาสตรระดับชาติ ซ่ึงนําองคประกอบมากําหนด การใชงานรูปแบบนวัตกรรมบริการท่ีประกอบดวย หลักการ

และความสําคัญของรูปแบบ, จุดมุงหมายของรูปแบบ, แนวคิดและเนื้อหาสาระของรูปแบบ, กลุมเปาหมาย, ผูใช

รูปแบบ, กิจกรรมท่ีใชในรูปแบบ, สื่อท่ีใชในรูปแบบ และการประเมินผล จากองคประกอบของรูปแบบท่ีผูวิจัยได

พัฒนาข้ึน สามารถสรุปไดวารูปแบบนวัตกรรมบริการโดยประยุกตแนวคิดการบริหารภาครัฐแนวใหมโดยการวาง

ระบบบริหารราชการแบบบูรณาการในเขตสุขภาพ ประกอบดวยโมเดลเชิงสาเหตุปจจัยท่ีมีตอรูปแบบนวัตกรรม

บริการ ดังภาพท่ี 1 รวมกับการพัฒนารูปแบบ 8 องคประกอบ รูปแบบนวัตกรรมบริการโดยประยุกตแนวคิดการ

บริหารภาครัฐแนวใหมโดยการวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการในเขตสุขภาพ ทําใหไดนวัตกรรม 5 เรื่อง ดัง

ภาพท่ี 2 นวัตกรรมท่ีไดประกอบดวย นวัตกรรมเครือขายการดําเนินงานบรูณาการ (Inter Department 

Cooperation Network) นวัตกรรมยูเซอรวิส นวัตกรรมฮอสเซอรวิส นวัตกรรม People Information และ

นวัตกรรม People Information Referral ซ่ึงนวัตกรรมเครือขายการดําเนินงานบรูณาการ (Inter Department 

Cooperation Network) แสดงดังภาพท่ี 3 รูปแบบท่ีพัฒนาข้ึนผานการตรวจสอบจากผูทรงคุณวุฒิดานดาน

สาธารณสุข ดานสงเสริมสุขภาพและสุขศึกษา ดานวิทยาการคอมพิวเตอรและดานเทคโนโลยีสารสนทศและอนิเมชัน 

รวมเปนจํานวน 7 ทาน ซ่ึงบุคลากรในสถานบริการสามารถนํามาประยุกตใชตามบริบทของสถานบริการ 

 
ภาพท่ี1 โมเดลเ ชิงสาเหตุปจจัย ท่ี มีตอรูปแบบนวัตกรรมบริการ โดยประยุกตแนวคิดการบริหาร  
            ภาครัฐแนวใหมโดยบูรณาการรวมระหวางหนวยงาน ในเขตสุขภาพ 
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ภาพท่ี 2 HAD 4.0i-SI Model 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพท่ี 3 นวัตกรรมเครือขายการดําเนินงานบูรณาการ  
           (Inter Department Cooperation Network) 
 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    จากผลการศึกษาวิจัย ทําใหไดข้ันตอนท่ีสําคัญและวิธีปฏิบัติในข้ันตอนท่ีสําคัญเหลานั้น ท่ีได
ออกแบบ-พัฒนา-นําไปปฏิบัติ แลวนําไปสูการปองกัน ปญหาเกิดซํ้า ยกระดับคุณคาของผลการทางานท่ีสง
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มอบใหแกลูกคา หรือ สามารถสนองตอบความคาดหวังของลูกคา ในเรื่องการลดระยะเวลาการรอคอย การ
เพ่ิมชองทางการสื่อสารและติดตอกอนพบแพทยทําใหสะดวกและมีความพึงพอใจของผูรับบริการ ไดดีข้ึน  
ผลการศึกษาท่ีได นํามาเปนกระบวนการและวิธีปฏิบัติท่ีไดปรับปรุงใหมดังนี้ 

 

        การปฏิบัติในปจจุบัน 

1. การลดระยะเวลาการเขาคิว โดยการใช “ Application ” 

1.1 มีบริการจองคิวลวงหนา ผานสมารทโฟน การเขาสูระบบ ผูใชบริการจะตองกรอกเลขท่ีบัตรประชาชน

และทําการ Log in เขาสูระบบ (สําหรับผูท่ีเคยใชบริการของทางโรงพยาบาลมาแลว) และลงทะเบียน

ใหม (สําหรับผูรับบริการใหม) 

1.1.1 บริการนัดลวงหนา มีบริการดังนี้ 

1.1.1.1 คนหาตามอาการ 

1.1.1.2 คนหาโรงพยาบาลท่ีใกลท่ีสุด 

1.1.1.3 คนหาตามรายชื่อโรงพยาบาล 

1.1.1.4 คนหาตามคลินิก 

1.1.2 บริการเลื่อนนัด / บริการยกเลิกนัด 

1.1.3 ขอมูลดาน “ประวัติการนัด”  

1.1.4 ขอมูลดาน “ขาวสาร” 

1.1.5 ขอมูลดาน “ชองทางการติดตอ” ไดแกเบอรโทรศัพทของโรงพยาบาล ท่ีอยูของโรงพยาบาล

และ E-mail เปนตน  

1.1.6 ความพึงพอใจ  (ผูรับบริการกรอกขอมูลความพึงพอใจ) 

   ท้ังนี้ผูวิจัยไดทําการศึกษานวัตกรรม เพ่ือการจัดระบบบริการท่ีใหกับผูรับบริการไดรับความสะดวก รวดเร็ว

ในการรับบริการในข้ันตอนตางๆ ตลอดจนเพ่ือใหเกิดความพึงพอใจ จึงไดจัดทํานวัตกรรมดังตอไปนี้ 

นวัตกรรม “ยูเซอรวิส” 

ความเปนมา  

   การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยีในปจจุบันไดสงผล

กระทบตอการบริหารจัดการขององคกรตางๆ อยางหลีกเลี่ยงไมได เพราะการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนดังกลาวเปนการ

เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยางรวดเร็ว รุนแรง มีขอบเขตกวางขวาง ครอบคลุมเรื่องตางๆ แทบทุกเรื่อง และเปนการ

เปลี่ยนแปลงท่ีคาดเดาไดยาก  การบริหารองคการในยุคปจจุบันจึงมิอาจท่ีจะใชวิธีการแบบดั้งเดิมท่ีเคยใชมาในอดีต

มาใชกับการบริหารองคกรในยุคปจจุบัน องคกรจะตองพรอมรับการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวตลอดเวลา ดังนั้น

นวัตกรรมจึงเปนสิ่งจําเปนของการบริหารองคกรในยุคปจจุบันอยางหลีกเลี่ยงไมได การเปลี่ยนแปลงจากกระแส

โลกาภิวัฒน ท่ีทําใหการติดตอสื่อสารของประเทศตางๆ ในโลกเชื่อมถึงกันไดสะดวกข้ึน แตขณะเดียวกันก็ไมไดทําให

การแขงขันของประเทศตางๆ หมดไป ตรงกันขามกลับยิ่งทําใหการแขงขันของประเทศตางๆ รุนแรงข้ึน ดังนั้นการท่ี

ประเทศตางๆ จะสามารถแขงขันกับประเทศอ่ืนๆ ไดจะตองอาศัยความมีประสิทธิภาพขององคกรภาครัฐท่ีชวยใน

การขับเคลื่อนนโยบาย ประเทศท่ีประสบความสําเร็จในการพัฒนาประเทศ จนผลักดันจากประเทศกําลังพัฒนาข้ึน

มาเปนประเทศชั้นนําของโลกไดอยางสาธารณรัฐเกาหลี สิงคโปร หรือไตหวัน ลวนมีระบบราชการและกลไกภาครัฐท่ี
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มีประสิทธิภาพ และมีการนํานวัตกรรมมาใชอยางตอเนื่อง (วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลรัตนโกสินทร, 2561) นอกจากจะตองแขงขันกับประเทศอ่ืนๆแลว องคกรภาครัฐยังจะตองปรับตัวใหทันตอ

ความกาวหนาของภาคเอกชนและองคกรธุรกิจตางๆดวย เพ่ือท่ีจะไดเสริมและเก้ือหนุนใหภาคธุรกิจไดพัฒนาไป

อยางกาวไกล ในขณะท่ีประชาชนหรือผูรับบริการก็จะมีความคาดหวังท่ีสูงข้ึนไปเรื่อยๆตอการบริการของภาครัฐ จึง

ทําใหภาครัฐไมอาจหยุดนิ่งได ตองปรับตัวและมีนวัตกรรมในการทํางานอยางหลีกเลี่ยงไมได จึงเปนสิ่งท่ีจําเปนท่ีตอง

มีการดําเนินการใหมีการสรางบริการใหมหรือสิ่งใหมใหเกิดประโยชน ตอบสนองความตองการของลูกคาไดดียิ่งข้ึน 

โดยเนนการปรับปรุงอยางตอเนื่อง นับเปนสิ่งท่ีตองผลักดันใหเกิดข้ึน โดยนวัตกรรมนั้นเปนสิ่งใหมท่ีเกิดจากการใช

ความรูและความคิดสรางสรรคท่ีมีประโยชนตอเศรษฐกิจและสังคม (สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ, 2549) นอกจากนี้

นวัตกรรมยังเปนการนําเอาวิธีการใหม มาปฏิบัติหลังจากท่ีไดผานการทดลองและไดรับการพัฒนามาแลว และมี

ความแตกตางจากการปฏิบัติเดิมท่ีเคยปฏิบัติมา (Hughes , 1987)   

   รัฐบาลจึงมีนโยบายขับเคลื่อนการดําเนินงานนวัตกรรมบริการใหเกิดข้ึน จากสภาพปญหาปจจุบันของ

บริการทางดานสุขภาพในโรงพยาบาล พบวาผูมารับบริการในโรงพยาบาลมีระยะเวลาการรอคอยนานและพบปญหา

ความแออัด เพ่ือเปนการแกไขปญหาการเขาคิวและรอคอยนาน และเปนการดําเนินการตามนโยบายดังกลาว ดังนั้น

ผูวิจัยจึงไดพัฒนานวัตกรรม “ยูเซอรวิส” ข้ึน ซ่ึงนวัตกรรมเปนลักษณะคอมพิวเตอร ท่ีออกแบบเปนตูขนาดกลางถึง

ใหญท่ีวางไวในโรงพยาบาล เปนบริการดานแรกท่ีใหตอผูรับบริการ ท่ีสามารถใชระบบการดําเนินงานของตูยูเซอรวิส

ไดดวยตนเองเพ่ือเพ่ิมชองทางการเขาถึงบริการท่ีรวดเร็ว สะดวก ลดระยะเวลาการเขาคิว ประหยัดเวลาในแตละ

ข้ันตอน และเพ่ือใหผูรับบริการมีการวางแผนการมาตรวจรักษาโรคดวยตนเอง 

 

วัตถุประสงค  

1. เพ่ือใหมีการวางแผนการมาตรวจรักษาโรคดวยตนเอง 

2. เพ่ือเพ่ิมชองทางการเขาถึงบริการท่ีรวดเร็ว สะดวก  

 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 เปนระบบปฏิบัติการ การใหบริการโดยผานคอมพิวเตอรซ่ึงเปนเครื่องคอมพิวเตอรขนาดกลางท่ีสามารถ

บันทึกขอมูลผูรับบริการลงและสามารถใชงานรวมกันไดระหวางผูรับบริการท่ีกดปุมเลือกบริการตางๆและผูใหบริการ

เขาสูระบบของผูรับบริการท่ีสงผานระบบเทคโนโลยี “ยูเซอรวิส” รายละเอียดประกอบดวยนวัตกรรมตูสะดวก

เซอรวิส เปนบริการดานแรกท่ีใหตอผูรับบริการ ท่ีสามารถใชระบบการดําเนินงานของตูการเซอรวิสไดดวยตนเอง 

โดยประโยชนจากตูสะดวกเซอรวิส โดยผูรับบริการท่ีมีบัตรประชาชน สอดบัตรเขาไปในชองตูสะดวกเซอรวิส ใน

บริการจะมีปุมใหเลือกกดเปนบริการเช็คอิน กอนท่ีจะเขาตรวจกับแพทยท่ีตึกผูปวยนอก (OPD) ของโรงพยาบาล 

โดยท่ีไมตองไปยื่นบัตรท่ีหองบัตร ทําใหประหยัดเวลาและลดระยะเวลาการรอคอยท่ีหองบัตรและหองซักประวัติ 

นอกจากนี้ยังเปนบริการตรวจสอบสิทธิการรักษา โดยไมตองไปเสียเวลาเขาคิดรอคอยท่ีหอง ตรวจสอบสิทธิ์ เปนการ

ลดระยะเวลา และเหมาะสําหรับผูท่ีสะดวกใชคอมพิวเตอรดวยตนเอง ตลอดจนบริการเลือกหองตรวจโรคเฉพาะทาง 

ไดแกดานสูติกรรม ดานศัลยกรรมตกแตง ดานอายุรกรรม ดานตา ดานหู คอ จมูก ดานผิวหนัง เปนตน และบริการ

ลงรับนัดบริการตรวจสุขภาพประจําป ลงรับนัดรับบริการเฉพาะดาน ไดแก ดานการวางแผนครอบครัว ดานจิตเวช 

ดานปรึกษาปญหาวัยรุน หรือรับบริการขอคําปรึกษาปญหาท่ัวไป  คลินิกโรคเอดส คลินิกตอตานยาเสพติด เปนตน 

บริการเขาคิวรับยาผานตูสะดวกเซอรวิส โดยท่ีผูรับบริการจะไมตองไปยื่นใบสั่งยา โดยแพทยผูตรวจวินิจฉัยลงขอมูล
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ทางคอมพิวเตอรเรียบรอยแลว ผูท่ีกดปุมเขาคิวรับยา จะไดรับบริการรับยาแบบไมตองยื่นใบสั่งยา ทางหองยาจะตอง

มีผูใหบริการดานสงขอความทาง Application ตางๆไดแกทาง SMS ทาง Line Application เปนตน  

ข้ันตอนการดําเนินงาน  

 1.  ศึกษาสภาพปญหาและความตองการของประชาชน 

2.  ศึกษาเอกสาร งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับนวัตกรรมบริการ 

           3.  ศึกษาบริบทตางๆในโรงพยาบาลท่ีตั้งอยูในพ้ืนท่ี 77 จังหวัดท่ัวประเทศไทย 

           4.  ดําเนินการออกแบบนวัตกรรมใหสอดคลองกับปญหาของพ้ืนท่ี  

           5.  นํานวัตกรรมท่ีผานการออกแบบแลว เสนอตอผูทรงคุณวุฒิดานสาธารณสุข ดานสงเสริมสุขภาพและสุข

ศึกษา ดานวิทยาการคอมพิวเตอรและดานเทคโนโลยีสารสนทศและอนิเมชัน รวมจํานวน 5 ทาน 

           6.  นํานวัตกรรมท่ีผานการออกแบบแลว มาปรับปรุงอีกครั้งหลังผานการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสราง 

ความตรงเชิงเนื้อหา จากผูทรงคุณวูฒิ  

 

การใชงานและประโยชนจากนวัตกรรมฯ “ยูเซอรวิส”   

 

     ผูท่ีมีบัตรประชาชน สอดบัตรเขาไปในชองตูสะดวกเซอรวิส ในบริการจะมีปุมใหเลือกกด  

1. บริการเช็คอิน กอนท่ีจะเขาตรวจกับแพทยท่ีตึกผูปวยนอก (OPD) ของโรงพยาบาล โดยท่ีไมตองไปยื่นบัตรท่ีหอง

บัตร ทําใหประหยัดเวลาและลดระยะเวลาการรอคอยท่ีหองบัตรและหองซักประวัติ   

2. บริการตรวจสอบสิทธิการรักษา โดยไมตองไปเสียเวลาเขาคิดรอคอยท่ีหอง ตรวจสอบสิทธิ์ เปนการลดระยะเวลา 

และเหมาะสําหรับผูท่ีสะดวกใชคอมพิวเตอรดวยตนเอง  

3. บริการเลือกหองตรวจโรคเฉพาะทางดวยตนเอง ไดแกดานสูติกรรม ดานศัลยกรรมตกแตง ดานอายุรกรรม ดาน

ตา ดานหู คอ จมูก ดานผิวหนัง เปนตน  

(ขอจํากัดคือผูรับบริการสามารถวินิจฉัยโรคเบื้องตนไดดวยตนเองและตองเปนโรคท่ีงายๆตอการวินิจฉัยไดแก 

วิงเวียนศีรษะ  ปวดเม่ือยกลามเนื้อ คันท่ีผิวหนัง หรือบริการสําหรับผูท่ีมารับยาตามนัด ไดแกผูรับบริการท่ีมารับยา

ความดันโลหิตสูง รับยาเบาหวานตามนัด เปนตน)  

4. ลงนัดเพ่ือรับบริการตรวจสุขภาพประจําป  

5. ลงนัดเพ่ือรับบริการเฉพาะดาน ไดแก ดานการวางแผนครอบครัว ดานจิตเวช ดานปรึกษาปญหาวัยรุน หรือรับ

บริการขอคําปรึกษาปญหาท่ัวไป  คลินิกโรคเอดส คลินิกตอตานยาเสพติด เปนตน  

6. เขาคิวรับยาผานทาง“ยูเซอรวิส” โดยท่ีผูรับบริการจะไมตองไปยื่นใบสั่งยา โดยแพทยผูตรวจวินิจฉัยลงขอมูลทาง

คอมพิวเตอรเรียบรอยแลว ผูท่ีกดปุมเขาคิวรับยา จะไดรับบริการรับยาแบบไมตองยื่นใบสั่งยา ทางหองยาจะตองมี

ผูใหบริการดานสงขอความทาง Application ตางๆไดแกทาง SMS ทาง Line Application เปนตน  
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ตัวช้ีวัดความสําเร็จของการใชนวัตกรรมและผลลัพธ 

 

ตัวช้ีวัด (KPI) เปาหมาย (Target) ผลลัพทท่ีปฏิบัติได 

1. การดําเนินการตามการ

อ อ ก แ บ บ น วั ต ก ร ร ม  

(%ขอ ง เ ขต สุ ขภ าพ ท่ี

นําไปประยุกตใช)  

บุคลากรดาน

สาธารณสุขในพ้ืนท่ี

ทดลอง 

92.22 % 

2. นวัตกรรม “ตูยูเซอรวิส”

ใชงานไดถูกตอง  

(%ขอ ง เ ขต สุ ขภ าพ ท่ี

นําไปประยุกตใช) 

ประชาชนท่ีเปนกลุม

ทดลองและบุคลากร

ดานสาธารณสุขใน

พ้ืนท่ีทดลอง 

92.22 % 

3. ความพึงพอใจของกลุม

ตั ว อ ย า ง ท่ี เ ป น ก ลุ ม

ทดลองและบุคลากรดาน

ส า ธ า ร ณ สุ ข ท่ี ใ ช

นวัตกรรม (%ของเขต

สุ ข ภ า พ ท่ี นํ า ไ ป

ประยุกตใช) 

ประชาชนท่ีเปนกลุม

ทดลองและบุคลากร

ดานสาธารณสุขใน

พ้ืนท่ีทดลอง 

92.22 % 

 

 

นวัตกรรม แอปพริเคชัน“ฮอสเซอรวิส”  

ความเปนมา 

   การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยีในปจจุบันไดสงผล

กระทบตอการบริหารจัดการขององคกรตางๆ อยางหลีกเลี่ยงไมได เพราะการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนดังกลาวเปนการ

เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยางรวดเร็ว รุนแรง มีขอบเขตกวางขวาง ครอบคลุมเรื่องตางๆ แทบทุกเรื่อง และเปนการ

เปลี่ยนแปลงท่ีคาดเดาไดยาก  การบริหารองคการในยุคปจจุบันจึงมิอาจท่ีจะใชวิธีการแบบดั้งเดิมท่ีเคยใชมาในอดีต

มาใชกับการบริหารองคกรในยุคปจจุบัน องคกรจะตองพรอมรับการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวตลอดเวลา ดังนั้น

นวัตกรรมจึงเปนสิ่งจําเปนของการบริหารองคกรในยุคปจจุบันอยางหลีกเลี่ยงไมได การเปลี่ยนแปลงจากกระแส

โลกาภิวัฒน ท่ีทําใหการติดตอสื่อสารของประเทศตางๆ ในโลกเชื่อมถึงกันไดสะดวกข้ึน แตขณะเดียวกันก็ไมไดทําให

การแขงขันของประเทศตางๆ หมดไป ตรงกันขามกลับยิ่งทําใหการแขงขันของประเทศตางๆ รุนแรงข้ึน ดังนั้นการท่ี

ประเทศตางๆ จะสามารถแขงขันกับประเทศอ่ืนๆ ไดจะตองอาศัยความมีประสิทธิภาพขององคกรภาครัฐท่ีชวยใน

การขับเคลื่อนนโยบาย ประเทศท่ีประสบความสําเร็จในการพัฒนาประเทศ จนผลักดันจากประเทศกําลังพัฒนาข้ึน

มาเปนประเทศชั้นนําของโลกไดอยางสาธารณรัฐเกาหลี สิงคโปร หรือไตหวัน ลวนมีระบบราชการและกลไกภาครัฐท่ี

มีประสิทธิภาพ และมีการนํานวัตกรรมมาใชอยางตอเนื่อง (วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลรัตนโกสินทร, 2018) นอกจากจะตองแขงขันกับประเทศอ่ืนๆแลว องคกรภาครัฐยังจะตองปรับตัวใหทันตอ
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ความกาวหนาของภาคเอกชนและองคกรธุรกิจตางๆดวย เพ่ือท่ีจะไดเสริมและเก้ือหนุนใหภาคธุรกิจไดพัฒนาไป

อยางกาวไกล ในขณะท่ีประชาชนหรือผูรับบริการก็จะมีความคาดหวังท่ีสูงข้ึนไปเรื่อยๆตอการบริการของภาครัฐ จึง

ทําใหภาครัฐไมอาจหยุดนิ่งได ตองปรับตัวและมีนวัตกรรมในการทํางานอยางหลีกเลี่ยงไมได จึงเปนสิ่งท่ีจําเปนท่ีตอง

มีการดําเนินการใหมีการสรางบริการใหมหรือสิ่งใหมใหเกิดประโยชน ตอบสนองความตองการของลูกคาไดดียิ่งข้ึน 

โดยเนนการปรับปรุงอยางตอเนื่อง นับเปนสิ่งท่ีตองผลักดันใหเกิดข้ึน โดยนวัตกรรมนั้นเปนสิ่งใหมท่ีเกิดจากการใช

ความรูและความคิดสรางสรรคท่ีมีประโยชนตอเศรษฐกิจและสังคม (สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ, 2549) นอกจากนี้

นวัตกรรมยังเปนการนําเอาวิธีการใหม มาปฏิบัติหลังจากท่ีไดผานการทดลองและไดรับการพัฒนามาแลว และมี

ความแตกตางจากการปฏิบัติเดิมท่ีเคยปฏิบัติมา (Hughes , 1987)   

   รัฐบาลจึงมีนโยบายขับเคลื่อนการดําเนินงานนวัตกรรมบริการใหเกิดข้ึน จากสภาพปญหาปจจุบันของ

บริการทางดานสุขภาพในโรงพยาบาล พบวาผูมารับบริการในโรงพยาบาลมีระยะเวลาการรอคอยนานและพบปญหา

ความแออัด เพ่ือเปนการแกไขปญหาการเขาคิวและรอคอยนาน และเปนการดําเนินการตามนโยบายดังกลาว ดังนั้น

ผูวิจัยจึงไดพัฒนานวัตกรรม แอปพริเคชัน“ฮอสเซอรวิส” ข้ึน นวัตกรรมเปนลักษณะ แอปพริเคชันท่ีสามารถดาว

โหลดและเขาใชงานผานสมารทโฟนหรือเครื่องคอมพิวเตอรขนาดพกพา เปนบริการแอปพริเคชันท่ีใหบริการกอนมา

โรงพยาบาล ผูรับบริการท่ีมีโทรศัพทมือถือหรือเครื่องมือท่ีใชงานในระบบอินเตอรเน็ต สามารถดาวโหลด 

แอปพริเคชัน“ฮอสเซอรวิส” โดยท่ีไมตองสอดบัตรประชาชนท่ีตูเพ่ือใหมาถึงโรงพยาบาลกอนจะไดรับการตรวจ

วินิจฉัย การทํางานเพียงแคผูรับบริการท่ีเคยมีประวัติการรักษาท่ีโรงพยาบาลแลว สามารถใชบริการ แอปพริเคชัน

“ฮอสเซอรวิส” นี้ได ประโยชนของหลักการเดียวกันกับ “ยูเซอรวิส” เพียงแตมีขอมูล เลขท่ีบัตรประชาชน ก็

สามารถลงขอมูล และเขาใชงานแอปพริเคชัน “ฮอสเซอรวิส”เพ่ือเพ่ิมชองทางการเขาถึงบริการท่ีรวดเร็ว สะดวก ลด

ระยะเวลาการเขาคิว ประหยัดเวลาในแตละข้ันตอน และเพ่ือใหผูรับบริการมีการวางแผนการมาตรวจรักษาโรคดวย

ตนเอง 

 

วัตถุประสงค  

1. เพ่ือใหมีการวางแผนการมาตรวจรักษาโรคดวยตนเอง 

2. เพ่ือเพ่ิมชองทางการเขาถึงบริการท่ีรวดเร็ว สะดวก  

 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 นวัตกรรม แอพพริเคชัน“ฮอสเซอรวิส”นวัตกรรมเปนลักษณะ แอปพริเคชันท่ีสามารถดาวโหลดและเขาใช

งานผานสมารทโฟนหรือเครื่องคอมพิวเตอรขนาดพกพา เปนบริการแอปพริเคชันท่ีใหบริการกอนมาโรงพยาบาล 

ผูรับบริการท่ีมีโทรศัพทมือถือหรือเครื่องมือท่ีใชงานในระบบอินเตอรเน็ต สามารถดาวโหลดแอพพริเคชัน“ฮอส

เซอรวิส” โดยท่ีไมตองสอดบัตรประชาชนท่ีตูเพ่ือใหมาถึงโรงพยาบาลกอนจะไดรับการตรวจวินิจฉัย การทํางาน

เพียงแคผูรับบริการท่ีเคยมีประวัติการรักษาท่ีโรงพยาบาลแลว สามารถใชบริการ แอปพริเคชัน“ฮอสเซอรวิส” นี้ได 

ประโยชนของหลักการเดียวกันกับ “ยูเซอรวิส” เพียงแตมีขอมูล เลขท่ีบัตรประชาชน ก็สามารถลงขอมูล และเขาใช

งานแอปพริเคชัน “ฮอสเซอรวิส”กอนท่ีจะเขาตรวจกับแพทยท่ีตึกผูปวยนอก (OPD) ของโรงพยาบาล โดยท่ีไมตอง

ไปยื่นบัตรท่ีหองบัตร ทําใหประหยัดเวลาและลดระยะเวลาการรอคอยท่ีหองบัตรและหองซักประวัติ นอกจากนี้ยัง

เปนบริการตรวจสอบสิทธิการรักษา โดยไมตองไปเสียเวลาเขาคิดรอคอยท่ีหอง ตรวจสอบสิทธิ์ เปนการลดระยะเวลา 

และเหมาะสําหรับผูท่ีสะดวกใชคอมพิวเตอรดวยตนเอง ตลอดจนบริการเลือกหองตรวจโรคเฉพาะทาง ไดแกดานสูติ
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กรรม ดานศัลยกรรมตกแตง ดานอายุรกรรม ดานตา ดานหู คอ จมูก ดานผิวหนัง เปนตน และบริการลงรับนัด

บริการตรวจสุขภาพประจําป ลงรับนัดรับบริการเฉพาะดาน ไดแก ดานการวางแผนครอบครัว ดานจิตเวช ดาน

ปรึกษาปญหาวัยรุน หรือรับบริการขอคําปรึกษาปญหาท่ัวไป  คลินิกโรคเอดส คลินิกตอตานยาเสพติด เปนตน 

บริการเขาคิวรับยาผานตูสะดวกเซอรวิส โดยท่ีผูรับบริการจะไมตองไปยื่นใบสั่งยา โดยแพทยผูตรวจวินิจฉัยลงขอมูล

ทางคอมพิวเตอรเรียบรอยแลว ผูท่ีกดปุมเขาคิวรับยา จะไดรับบริการรับยาแบบไมตองยื่นใบสั่งยา ทางหองยาจะตอง

มีผูใหบริการดานสงขอความทาง Application ตางๆไดแกทาง SMS ทาง Line Application เปนตน  

ข้ันตอนการดําเนินงาน  

 1.  ศึกษาสภาพปญหาและความตองการของประชาชน 

2.   ศึกษาเอกสาร งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับนวัตกรรมบริการ 

           3.  ศึกษาบริบทตางๆในโรงพยาบาลท่ีตั้งอยูในพ้ืนท่ี 77 จังหวัดท่ัวประเทศไทย 

           4.  ดําเนินการออกแบบนวัตกรรมใหสอดคลองกับปญหาของพ้ืนท่ี  

           5.  นํานวัตกรรมท่ีผานการออกแบบแลว เสนอตอผูทรงคุณวุฒิดานสาธารณสุข ดานสงเสริมสุขภาพและสุข

ศึกษา ดานวิทยาการคอมพิวเตอรและดานเทคโนโลยีสารสนทศและอนิเมชัน รวมจํานวน 5 ทาน 

    6.  นํานวัตกรรมท่ีผานการออกแบบแลว มาปรับปรุงอีกครั้งหลังผานการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสราง 

ความตรงเชิงเนื้อหา จากผูทรงคุณวูฒิ  

การใชงานและประโยชนจากแอพพริเคชัน“ฮอสเซอรวิส”   

    ผูรับบริการท่ีมีโทรศัพทมือถือหรือเครื่องมือท่ีใชงานในระบบอินเตอรเน็ต สามารถดาวโหลดแอพพริเคชัน

“ฮอสเซอรวิส” โดยท่ีไมตองสอดบัตรประชาชนท่ีตูเพ่ือใหมาถึงโรงพยาบาลกอนจะไดรับการตรวจวินิจฉัย การ

ทํางานเพียงแคผูรับบริการท่ีเคยมีประวัติการรักษาท่ีโรงพยาบาลแลว สามารถใชบริการ แอปพริเคชัน“ฮอส

เซอรวิส” นี้ได ประโยชนของหลักการเดียวกันกับ “ยูเซอรวิส” เพียงแตมีขอมูล เลขท่ีบัตรประชาชน ก็สามารถลง

ขอมูล และเขาใชงานแอปพริเคชัน “ฮอสเซอรวิส” บริการดังนี้  

   1. บริการเช็คอิน กอนท่ีจะเขาตรวจกับแพทยท่ีตึกผูปวยนอก (OPD) ของโรงพยาบาล โดยท่ีไมตองไปยื่น

บัตรท่ีหองบัตร ทําใหประหยัดเวลาและลดระยะเวลาการรอคอยท่ีหองบัตรและหองซักประวัติ   

    2. บริการตรวจสอบสิทธิการรักษา โดยไมตองไปเสียเวลาเขาคิดรอคอยท่ีหอง ตรวจสอบสิทธิ์ เปนการลด

ระยะเวลา และเหมาะสําหรับผูท่ีสะดวกใชคอมพิวเตอรดวยตนเอง  

    3. บริการเลือกหองตรวจโรคเฉพาะทางดวยตนเอง ไดแกดานสูติกรรม ดานศัลยกรรมตกแตง  

ดานอายุรกรรม ดานตา ดานหู คอ จมูก ดานผิวหนัง เปนตน  

(ขอจํากัดคือผูรับบริการสามารถวินิจฉัยโรคเบื้องตนไดดวยตนเองและตองเปนโรคท่ีงายๆตอการวินิจฉัยไดแก 

วิงเวียนศีรษะ  ปวดเม่ือยกลามเนื้อ คันท่ีผิวหนัง หรือบริการสําหรับผูท่ีมารับยาตามนัด ไดแกผูรับบริการท่ีมารับยา

ความดันโลหิตสูง รับยาเบาหวานตามนัด เปนตน)  

    4. ลงนัดเพ่ือรับบริการตรวจสุขภาพประจําป  

    5. ลงนัดเพ่ือรับบริการเฉพาะดาน ไดแก ดานการวางแผนครอบครัว ดานจิตเวช ดานปรึกษาปญหาวัยรุน 

หรือรับบริการขอคําปรึกษาปญหาท่ัวไป  คลินิกโรคเอดส คลินิกตอตานยาเสพติด เปนตน  

    6. เขาคิวรับยาผานทาง“ฮอสเซอรวิส” โดยท่ีผูรับบริการจะไมตองไปยื่นใบสั่งยา โดยแพทยผูตรวจวินิจฉัย

ลงขอมูลทางคอมพิวเตอรเรียบรอยแลว ผูท่ีกดปุมเขาคิวรับยา จะไดรับบริการรับยาแบบไมตองยื่นใบสั่งยา ทางหอง

ยาจะตองมีผูใหบริการดานสงขอความทาง Application ตางๆไดแกทาง SMS ทาง Line Application เปนตน  
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           7. บริการใหคําปรึกษาแกผูรับบริการโดยแพทยเฉพาะทางและผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน  

 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จของการใชนวัตกรรมและผลลัพธ 

 

ตัวช้ีวัด (KPI) เปาหมาย (Target) ผลลัพทท่ีปฏิบัติได 

1. การดําเนินการตามการ

ออกแบบนวัตกรรม  

(%ของเขตสุขภาพท่ีนําไป

ประยุกตใช) 

บุคลากรดาน

สาธารณสุขในพ้ืนท่ี

ทดลอง 

    92.22 % 

2. นวัตกรรม “ตูยูเซอรวิสใช

งานไดถูกตอง  

(%ของเขตสุขภาพท่ีนําไป

ประยุกตใช) 

ประชาชนท่ีเปนกลุม

ทดลองและบุคลากร

ดานสาธารณสุขใน

พ้ืนท่ีทดลอง 

    92.22 % 

3. ความพึงพอใจของกลุ ม

ตัวอยางท่ีเปนกลุมทดลอง

แ ล ะ บุ ค ล า ก ร ด า น

สาธารณสุขท่ีใชนวัตกรรม  

(%ของเขตสุขภาพท่ีนําไป

ประยุกตใช) 

ประชาชนท่ีเปนกลุม

ทดลองและบุคลากร

ดานสาธารณสุขใน

พ้ืนท่ีทดลอง 

     92.22 % 

 

การทํางานนวัตกรรมท้ังนวัตกรรม “ยูเซอรวิส” และ นวัตกรรม “แอปพริเคชัน “ฮอสเซอรวิส” แสดงการทํางาน 

ดังภาพท่ี 4 แผนภาพการทํางานระบบ (Use Case Diagram) ยูเซอรวิส และฮอสเซอรวิส 
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ภาพท่ี 4 แผนภาพการทํางานระบบ (Use Case Diagram) 

ยูเซอรวิส และฮอสเซอรวิส 

 

ผูบริหารขอมูล

รายงานขอมูลการเขารับบริการ

ตรวจสอบสิทธิการรักษา

เลือกหองตรวจเฉพาะทาง

จัดการขอมูลการนัดตรวจโรค

รายงานขอมูลการรับยา

การใหคําปรึกษา

จัดการขอมูลสวนตัว

จัดการขอมูลการตรวจโรค

รายงานคิวการเขารับบริการ

ผูเขารับบริการ

เจาหนาท่ี

แพทย

Login เขาสูระบบผาน App

 

 

6. การวัดและวิเคราะหคุณภาพของผลการทํางาน และประโยชนท่ีไดรับ ( แสดงประสิทธิผลของกระบวนการ

และวิธีปฏิบัติท่ีไดปรับปรุงใหม (ผลลัพธ) โดยใชขอมูลประกอบการวัดและวิเคราะหดวยเครื่องมือคุณภาพท่ี

เหมาะสมแสดงเปรียบเทียบกับเปาหมายหรือระดับเทียบเคียงท่ีเหมาะสมกอนและหลังปรับปรุง ) 

ประโยชนท่ีไดรับจากการปรับปรุง 

    กอนการศึกษาวิจัย พบวา ผูรับบริการไมมีชองทางการสื่อสารท่ีเอ้ืออํานวยตอการวางแผนการมาตรวจโรคท่ี

สถานบริการสุขภาพดวยตนเอง และเม่ือมารับบริการท่ีสถานบริการสุขภาพ พบวาใชระยะเวลาท่ีรอคอยนาน 

และไมสะดวกเนื่องจากตองเสียเวลาไปกับการรอคิว หลังการศึกษาวิจัยพบวา ผลการวิจัยนี้ทําใหไดรูปแบบ

นวัตกรรมบริการ โดยการประยุกตแนวคิดการบริหารภาครัฐแนวใหมโดยการวางระบบการบริหารราชการแบบ

บูรณาการฯ 

     ผลความสําเร็จของการดําเนินงานนวัตกรรมฯ “ยูเซอรวิส” และนวัตกรรม แอปพริเคชัน“ฮอสเซอรวิส”  

ท้ังสองนวัตกรรมนี้ เม่ือไดนํามาปรับใชตามบริบทของสถานบริการสุขภาพพบวาผูรับบริการมีการวางแผนการ

มาตรวจโรคดวยตนเอง และเพ่ิมชองทางการเขาถึงบริการท่ีรวดเร็ว สะดวก ลดระยะเวลาการรอคอย ตอ

ผูรับบริการ ซ่ึงพบวาสามารถลดระยะเวลาการรอคอยจากการทําหัตถการ ไดแก CT Scan, MRI เปนตน จาก

ปกติตองใชเวลาเขาคิวรอ โดยใชระยะเวลาเขาคิวรอคอยตั้งแต 2 สัปดาหไปจนถึง  3 เดือน มาเปนการใช
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ระยะเวลารอคอยจากการทําหัตถการ ลดลงต้ังแต 10 วัน ถึง 2 เดือนครึ่ง และจากการสํารวจความพึงพอใจ 

ของผูรับบริการจํานวน 100 คน จากสถานบริการสุขภาพท่ีไดนํานวัตกรรมฯไปปรับใช พบวาผูรับบริการเกิด

ความพึงพอใจดานการจัดระบบบริการดังกลาวประมาณรอยละ 82 

 

7. ปญหา อุปสรรคและแนวทางในการแกไข 

ปญหา อุปสรรค 

1. ขาดผูชวยในการดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ในพ้ืนท่ี 

2. บุคลากรดานการศึกษาวิจัยยังไมเห็นความสําคัญเทาท่ีควร จึงเปนอุปสรรคท่ีจะสามารถดําเนินการทํา ให

เกิดความตอเนื่อง ยั่งยืนได 

แนวทางในการแกไข 

1. สรางทีมงานในการดําเนินการเปนเครือขายคณะกรรมการ 

2. สรางทีมงานดานการศึกษาวิจัย และอบรมพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง 

 

8. ความทาทายตอไป 

     การใช Application ยังไมครอบคลุมการนัดหมายในเวลาราชการ ยังไมครอบคลุม การนัดหมายในเวลา

ราชการ และมีโอกาสท่ีจะดําเนินปรับปรุงใหครอบคลุมการวางแผนการมาตรวจโรค ในเวลาราชการ มีแนวทาง

ในการปรับปรุงคือ การประชาสัมพันธอยางท่ัวถึง เพ่ือใหประชากรเขาถึงบริการ 

 

การคาดหวังของลูกคา (ผูรับบริการ)  

1. ความคาดหวังของลูกคา (ผูรับบริการ) ยังไมสนองตอบตอผูรับบริการไดดีเทาท่ีควร 

2. การคาดหวังของลูกคา (ผูรับบริการ) ยังมีบางจุด ไดแก เรื่องความไมเพียงพอของบุคลากร ไดแก     

แพทยเฉพาะทางท่ีอาจมีเวลาไมเพียงพอ ซ่ึงอาจไมสะดวกในวัน เวลา ตามตารางตรวจ (นอกเวลา 

ราชการ) ซ่ึงวันในปฏิทิน ท่ีแพทยวางจะโผลข้ึนเม่ือแพทยวาง สวนวันไหนท่ีแพทยไมวาง ปฏิทินจะถูกเวน

วางไว 

     แนวทางการแกไขปญหา คือ การจัดแพทยเพ่ิมเติมใหครอบคลุมทุกหองตรวจโรค (นอกเวลา 

      ราชการ) 

 

9. ปจจัยแหงความสําเร็จ 

1. ความมุงม่ันและวิสัยทัศนของผูบริหาร  

2. ความสามารถของบุคลากรดานการศึกษาวิจัยและการสรางนวัตกรรมฯ 

3. การมีสวนของเครือขายการดําเนินงานในท้ังสวนกลางและสวนภูมิภาคของแพทย พยาบาลนักวิชาการ

สาธารณสุข และผูมีสวนเก่ียวของ ไดรวมกันวิเคราะหปญหา 
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4. การสรางแรงจูงใจเชิงบวก และการติดตามผลอยางตอเนื่อง คํานึงถึงความตองการของผูปวย ทําอยางไรให

ผูปวยกลับบานเร็วท่ีสุด และสรางความม่ันใจใหกับผูปวยและผูรับบริการ 

5. การขยายผลสูผูรับบริการ 

6. มีการนําแนวคิด ทฤษฎี ดานการบริหารภาครัฐ ไปประยุกตใชในการดําเนินงาน 

7. ทักษะและความสามารถของบุคลากรท่ีมีการนําเทคโนโลยีมาใชในนวัตกรรม 

8. การมีสวนรวมของผูรับบริการ ในการเลือกวางแผนดานการมาตรวจโรคไดดวยตนเอง 

9. การใช Application เปนการเพ่ิมชองทางการสื่อสาร และเอ้ืออํานวยใหเกิดความสะดวกตอผูรับบริการ 

 

      ปจจัยแหงความย่ังยืน 

     เพ่ิมนวัตกรรมท่ีมีประสิทธิภาพและ ปรับปรงุประสิทธิภาพใหมีความยั่งยืน โดยการคํานึงถึงประโยชนและ    

      ความตองการของลูกคา ตลอดจนผูรับบริการ 
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