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วางระบบการบริหารราชการแบบบูรณาการในเขตสุขภาพ 
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1.บทสรุปของผู้บริหาร
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2. ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรและหน่วยงาน
วิสัยทัศน์ กองบริหารการ

สาธารณสุข

• วิสัยทัศน์
• เป็นองค์กรนวัตกรรม

สมรรถนะสูงเพื่อระบบ
บริการสุขภาพที่มี
คุณภาพทันสมัยและเป็น
สากล

• เป้าประสงค์หลัก
• 1. หน่วยบริการสุขภาพ

ทุกระดับมีคุณภาพ
มาตรฐานระดับสากล

• 2. ประชาชนตระหนักรู้
ในการจัดการสุขภาพ
ของตน

• 3. Medical hub 
(โรงพยาบาลภาครัฐ)

อ านาจหน้าท่ีตาม
กฎกระทรวง

• จัดท าและเสนอแนะ
นโยบายยุทธศาสตร์ 

• ส่งเสริม สนับสนุน การ
พัฒนาระบบบริการ
สุขภาพ 

• จัดท าและเสนอแนะ
นโยบายยุทธศาสตร์

• ส่งเสริม พัฒนารูปแบบ 
และกลไกเกี่ยวกับระบบ
บริการสุขภาพให้
ทันสมัย

• ส่งเสริมและประสาน
ความร่วมมือด้านการ
จัดระบบบริการสุขภาพ

• ปฏิบัติงานร่วมกับหรือ
สนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานอื่น

ค่านิยมกองบริหารการ
สาธารณสุข

• MOPH   “ท างานเป็น
ทีม ร่วมคิดสร้างสรรค์ 
มุ่งมั่นบริการด้วยใจ”  

• M = Mastery : นาย
ตนเอง

• O = Originality : 
สร้างสรรค์นวัตกรรมที่
เป็นประโยชน์ต่อระบบ
สุขภาพ

• P = People Center 
Approach : ยึด
ประชาชนเป็นศูนย์กลาง

• H = Humility : อ่อน
น้อมถ่อมตน

โครงสร้างของหน่วยงาน

• พัฒนาระบบงานยาเสพ
ติดและสารเสพติด

• พัฒนาประสิทธิภาพ
บริการ

• พัฒนาระบบบริการ
สุขภาพแรงงานและ
ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ

• เทคโนโลยีและ
สารสนเทศ

• ระบบบริการเฉพาะ
• ระบบสนับสนุนบริการ
• บริหารงบลงทุนภูมิภาค
• พัฒนาเขตสุขภาพ
• พัฒนาระบบบริการ
• ยุทธศาสตร์
• ภารกิจอ านวยการ

บริการท่ีส าคัญ

• กลไกการส่งมอบให้
ลูกค้า ระบบการบริหาร
จัดการเรื่องการวาง
แผนการมาตรวจโรค
ด้วยตนเอง

• โดยการพัฒนา
นวัตกรรมฯ “ยูเซอร์วิส”
และนวัตกรรม 
แอปพริเคชัน“ฮอส
เซอร์วิส”ส าหรับการ
พัฒนานวัตกรรมฯ “ยู
เซอร์วิส”
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3. การเรียนรู้ความต้องการและความคาดหวัง
ของ "ลูกค้าของกระบวนการที่น าเสนอ" 

?การก าหนดลูกค้าของกระบวนการ
ที่น าเสนอและวิธีการเรียนรู้ความ
ต้องการและความคาดหวังของ

ลูกค้า

สรุปความคาดหวังและความ
ต้องการของลูกค้า 

การแปรความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า

 วิธีการสังเกตพฤติกรรมลูกค้าหรือผู้รับบริการ 
 การสอบถามความพึงพอใจของลูกค้าหรือผู้รับบริการ 
 การตอบสนองความต้องการของลูกค้า

 การวางแผนการมาตรวจโรคด้วยตนเอง เพื่อเพิ่มช่องทางการเข้าถึงบริการที่
รวดเร็ว สะดวก และทันสมัย 

 การใช้เวลาไม่นานในการรอคอยตรวจ การรอคอยรับยา การรอคอยซักประวัติ

 วัดจากความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อระบบการจัดบริการต่อการจัดระบบ
บริการด้านระยะเวลาการรอคอย อยู่ในระดับปานกลาง

 จึงเกิดเป็นนวตักรรมฯ “ยเูซอร์วิส”และนวตักรรม แอปพริเคชนั“ฮอสเซอร์วิส”
เพ่ือให้มีการวางแผนการมาตรวจโรคด้วยตนเอง เพ่ิมช่องทางการเข้าถึง
บริการท่ีรวดเร็ว สะดวก
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4. กระบวนการและวิธีปฏิบัติในอดีต 

เดินทางมารับบริการที่
โรงพยาบาล 

รอเข้าคิว  เพื่อรอรับ
บัตร (กรณีเป็นผู้ป่วย

เก่า)

รอเข้าคิว  เพื่อท าบัตร
ใหม่ (กรณีเป็นผู้ป่วย

ใหม่)

รอเข้าคิวซักประวัติ จาก
พยาบาล

รอเข้าคิว  เพื่อเข้าคิวรอ
พบแพทย์

รอเข้าคิว  เพื่อเข้าคิวรอ
ท าหัตถการ กรณีที่ต้อง

ตรวจเลือด X-Ray 

รอเข้าคิว  เพื่อรับใบนัด
กรณีแพทย์ให้กลับบ้าน

รอเข้าคิว  เพื่อเข้าคิวรอ
รับยา



โมเดลเชิงสาเหตุปัจจัยท่ีมีต่อรูปแบบนวัตกรรมบริการ โดยประยุกต์
แนวคิดการบริหารภาครัฐแนวใหม่โดยบูรณาการร่วมระหว่างหน่วยงาน ในเขตสุขภาพ
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HAD 4.0i-SI Model

ลูกค้าหรือ
ผู้รับบริการ

ผู้บริหารข้อมูล

รายงานข้อมูลการเข้ารับบริการ

ตรวจสอบสิทธิการรัก า

เลือกห้องตรวจเ พาะทาง

จัดการข้อมูลการนัดตรวจโรค

รายงานข้อมูลการรับยา

การให้ค าปร ก า

จัดการข้อมูลส่วนตัว

จัดการข้อมูลการตรวจโรค

รายงานคิวการเข้ารับบริการ

ผู้เข้ารับบริการ

เจ้าหน้าท่ี

แพทย์

Login เข้าสู่ระบบผ่าน App

นวัตกรรมยูเซอร์วิสและฮอสเซอร์วิส
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5. กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่ 

Application
บริการนัดล่วงหน้า 
ค้นหาตามอาการ
ค้นหาโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด
ค้นหาตามรายชื่อโรงพยาบาล
ค้นหาตามคลินิค

บริการเลื่อนนัด / บริการยกเลิกนัด

ข้อมูลด้าน “ประวัติการนัด”

ข้อมูลด้าน “ข่าวสาร”

ข้อมูลด้าน “ช่องทางการติดต่อ”

ความพ งพอใจ
(ผู้รับบริการกรอกข้อมูลความพ งพอใจ)
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5. กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่ (ต่อ)

นวัตกรรม 
“ยูเซอร์วิส”

“ฮอสเซอร์วิส”

วัตถุประสงค์
1. เพื่อใหม้ีการวางแผนการมาตรวจรักษาโรค
ด้วยตนเอง
2. เพื่อเพิ่มช่องทางการเข้าถึงบริการที่รวดเร็ว 
สะดวก

การใช้งานและประโยชน์จากนวัตกรรมฯ 
- บริการเช็คอิน
- บริการตรวจสอบสิทธิการรักษา
- บริการเลือกห้องตรวจโรคเฉพาะทางด้วยตนเอง
- ลงนัดเพื่อรับบริการตรวจสุขภาพประจ าปี
- ลงนัดเพื่อรับบริการเฉพาะด้าน
- เข้าคิวรับยาผ่านทาง“ยูเซอร์วิส”

ขั้นตอนการด าเนินงาน
1.  ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชน
2.  ศึกษาเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
3.  ศึกษาบริบทต่างๆในโรงพยาบาลที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ 77 
จังหวัด
4.  ด าเนินการออกแบบนวัตกรรมให้สอดคล้องกบัปัญหา
ของพื้นที่ 
5.  น านวัตกรรมที่ผ่านการออกแบบแล้ว เสนอต่อ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
6.  น านวัตกรรมที่ผ่านการออกแบบแล้ว มาปรับปรุง
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5. กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่ (ต่อ)

ตัวชี้วัด (KPI) เป้าหมาย (Target) ผลลัพธ์ที่ปฏิบัติได้

1. การด าเนินการตามการออกแบบ
นวัตกรรม (%ของการด าเนินงานในพ้ืนที่
ที่น าไปประยุกต์ใช้) 

บุคลากรด้านสาธารณสุขในพื้นที่ทดลอง 92.22 %

2. นวัตกรรม “แอปปริเคชัน ฮอสเซอร์วิส”
ใช้งานได้ถูกต้อง (%ของเขตสุขภาพที่น าไป
ประยุกต์ใช้)

ประชาชนที่เป็นกลุ่มทดลองและ
บุคลากรด้านสาธารณสุขในพื้นที่ทดลอง

92.22 %

3. ความพ งพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นกลุ่ม
ทดลองและบุคลากรด้านสาธารณสุขที่ใช้
นวัตกรรม (%ของเขตสุขภาพ
ที่น าไปประยุกต์ใช้)

ประชาชนที่เป็นกลุ่มทดลองและ
บุคลากรด้านสาธารณสุขในพื้นที่ทดลอง

92.22 %

ตัวชี้วัดความส าเร็จของการใช้นวัตกรรมและผลลัพธ์
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5. กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่ (ต่อ)

ตัวชี้วัด (KPI) เป้าหมาย (Target) ผลลัพธ์ที่ปฏิบัติได้

1. การด าเนินการตามการออกแบบ
นวัตกรรม (%ของเขตสุขภาพที่น าไป
ประยุกต์ใช้) 

บุคลากรด้านสาธารณสุขในพื้นที่ทดลอง 92.22 %

2. นวัตกรรม “ตู้ยูเซอร์วิส”ใช้งานได้ถูกต้อง 
(%ของเขตสุขภาพที่น าไปประยุกตใ์ช้)

ประชาชนที่เป็นกลุ่มทดลองและ
บุคลากรด้านสาธารณสุขในพื้นที่ทดลอง

92.22 %

3. ความพ งพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นกลุ่ม
ทดลองและบุคลากรด้านสาธารณสุขที่ใช้
นวัตกรรม (%ของเขตสุขภาพที่น าไป
ประยุกต์ใช้)

ประชาชนที่เป็นกลุ่มทดลองและ
บุคลากรด้านสาธารณสุขในพื้นที่ทดลอง

92.22 %

ตัวชี้วัดความส าเร็จของการใช้นวัตกรรมและผลลัพธ์
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5. กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่ (ต่อ)

แผนภาพการท างานระบบ (Use Case Diagram) ยูเซอร์วิส และฮอสเซอร์วิส

ผู้บริหารข้อมูล

รายงานข้อมูลการเข้ารับบริการ

ตรวจสอบสิทธิการรัก า

เลือกห้องตรวจเ พาะทาง

จัดการข้อมูลการนัดตรวจโรค

รายงานข้อมูลการรับยา

การให้ค าปร ก า

จัดการข้อมูลส่วนตัว

จัดการข้อมูลการตรวจโรค

รายงานคิวการเข้ารับบริการ

ผู้เข้ารับบริการ

เจ้าหน้าท่ี

แพทย์

Login เข้าสู่ระบบผ่าน App
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6. การวัดและวิเคราะห์คุณภาพของผลการท างาน 
และประโยชน์ที่ได้รับ

ก่อนการศ ก าวิจัย พบว่า 
ผู้รับบริการไม่มีช่องทางการ

สื่อสาร ระยะเวลาที่รอคอยนาน 
และไม่สะดวกเนื่องจากต้อง
เสียเวลาไปกับการรอคิว 

หลังการวิจัยพบว่า ผู้รับบริการ
มกีารวางแผนการมาตรวจโรคด้วย
ตนเอง และเพิ่มช่องทางการเข้าถ ง

บริการที่รวดเร็ว สะดวก ลด
ระยะเวลาการรอคอย ต่อผู้รับบริการ 
ซ ่งพบว่าสามารถลดระยะเวลาการรอ

คอยจากการท าหัตถการ 

ลดระยะเวลาการรอคอยจากการท าหัตถการ ได้แก่ CT Scan, MRI เป็นต้น 
จากปกติต้องใช้เวลาเข้าคิวรอ โดยใช้ระยะเวลาเข้าคิวรอคอยต้ังแต่ 2 สัปดาห์ไป

จนถึง  3 เดือน มาเป็นการใช้ระยะเวลารอคอยจากการท าหตัถการ ลดลงตั้งแต่ 10 
วัน ถึง 2 เดือนครึ่ง และจากการส ารวจความพึงพอใจ ของผู้รับบริการจ านวน 100 

คน จากสถานบริการสขุภาพที่ได้น านวัตกรรมฯไปปรบัใช้ พบว่าผู้รับบริการเกิดความ
พึงพอใจด้านการจัดระบบบริการดังกลา่วประมาณร้อยละ 82
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7. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการแก้ไข

ขาดผู้ช่วยในการ
ด าเนินการเก็บ
รวบรวมข้อมูล 

ในพ้ืนที่

บุคลากรด้านการ
ศ ก าวิจัยยังไม่
เห็นความส าคัญ

เท่าที่ควร 

สร้างทีมงานในการ
ด าเนินการเป็นเครือข่าย

คณะกรรมการ

สร้างทีมงานด้านการ
ศ ก าวิจัย และอบรมพัฒนา

บุคลากรอย่างต่อเนื่อง
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8. ความท้าทายต่อไป 

การใช้ Application ยังไม่ครอบคลุมการนัดหมายในเวลาราชการ 
ยังไม่ครอบคลุม ทุกหน่วยบริการและมีโอกาสที่จะด าเนินปรับปรุง

ให้ครอบคลุมการวางแผนการมาตรวจโรค ในเวลาราชการ มี
แนวทางในการปรับปรุงคือ การประชาสัมพันธ์อย่างท่ัวถ ง เพ่ือให้

ประชากรเข้าถ งบริการ



กองบริหารการสาธารณสุข 16

9. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ และความยั่งยืน 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ

• การมีส่วนของเครือขายการด าเนินงานในทั้งส่วนกลางและส่วนภมูิภาคของแพทย ์พยาบาลนักวิชาการสาธารณสุข 
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหา

• การสร้างแรงจูงใจเชิงบวก และการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง ค านึงถึงความต้องการของผู้ป่วย ท าอย่างไรให้ผู้ป่วย
กลับบ้านเร็วที่สุด และสร้างความมั่นใจให้กับผู้ป่วยและผู้รับบริการ

• การขยายผลสู่ผู้รับบริการ
• มีการน าแนวคิด ทฤษฎี ด้านการบริหารภาครัฐ ไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินงาน
• มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในนวัตกรรม
• การมีส่วนร่วมของผู้รับบริการ ในการเลือกวางแผนด้านการมาตรวจโรคได้ด้วยตนเอง
• การใช้ Application เป็นการเพิ่มช่องทางการสื่อสาร และเอื้ออ านวยให้เกิดความสะดวกต่อผู้รับบริการ

ปัจจัยแห่งความยั่งยืน

• การปรับปรุงประสิทธิภาพให้มีความยั่งยนื คือการค านึงถึงประโยชน์และความต้องการของลูกค้า ตลอดจน
ผู้รับบริการ
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