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สรุปจุดที่เปน “วิธีปฏิบัติที่เปนแบบอยางที่ดีเยี่ยม” (อยางนอย 1 ขอ)
วัตถุประสงคทั่วไปของงานวิจยั คือ เพื่อพัฒนารูปแบบนวัตกรรมบริการ ในเขตสุขภาพ โดยประยุกตแนวคิดการบริหาร
ภาครัฐแนวใหมโดยการวางระบบการบริหารราชการแบบบูรณาการในเขตสุขภาพ
วัตถุประสงคเฉพาะของงานวิจัยคือ
1) จัดทํา “ การศึกษาวิจัยรูปแบบนวัตกรรมบริการโดยประยุกตแนวคิดการบริหารภาครัฐแนวใหมโดยการวางระบบการ
บริหารราชการแบบบูรณาการในเขตสุขภาพ” เพื่อเปนแนวทางการดําเนินงานนวัตกรรมบริการฯ ใหบุคลากรดาน
สาธารณสุขและบุคลากรดานที่เกี่ยวของ สามารถใชงานรูปแบบนวัตกรรมบริการฯ ที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น
2) เพื่อศึกษาองคประกอบของนวัตกรรมบริการตามแนวคิดการบริหารภาครัฐแนวใหมโดยการวางระบบการบริหาร
ราชการแบบบูรณาการในเขตสุขภาพ
3) เพื่อวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันปจจัยที่มีผลตอรูปแบบนวัตกรรมบริการโดยประยุกตแนวคิดการบริหารภาครัฐ
แนวใหมในการโดยการวางระบบการบริหารราชการแบบบูรณาการในเขตสุขภาพ
4) เพื่อศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอรูปแบบนวัตกรรมบริการโดยประยุกตแนวคิดการบริหารภาครัฐแนวใหมในการโดยการ
วางระบบการบริหารราชการแบบบูรณาการในเขตสุขภาพ
5) เพื่อพัฒนานวัตกรรมบริการโดยประยุกตแนวคิดการบริหารภาครัฐแนวใหมในการโดยการวางระบบการบริหารราชการ
แบบบูรณาการในเขตสุขภาพ
รูปแบบนวัตกรรมบริการโดยประยุกตแนวคิดการบริหารภาครัฐแนวใหมโดยการวางระบบบริหารราชการแบบ
บูรณาการในเขตสุขภาพ ทําใหไดนวัตกรรม 5 เรื่อง นวัตกรรมที่ไดประกอบดวย 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”เมื่อไดนํามา
ปรับใชตามบริบทของสถานบริการสุขภาพ พบวา ผูรับบริการมีการวางแผนการมาตรวจโรคดวยตนเอง และเพิ่มช อง
1

ทางการเขาถึงบริการที่รวดเร็ว สะดวก ลดระยะเวลาการรอคอย ตอผูรับบริการ ซึ่งพบวาสามารถลดระยะเวลาการรอคอย
จากการทําหัตถการ ไดแก CT Scan, MRI เปนตน จากปกติตองใชเวลาเขาคิวรอตั้งแต 2 สัปดาหไปจนถึง 3 เดือน มา
เปนการใชระยะเวลารอคอยจากการทําหัตถการ ลดลงตั้งแต 10 วัน ถึง 2 เดือนครึ่ง และจากการสํารวจความพึงพอใจ
ของผูรับบริการจํานวน 100 คน จากสถานบริการสุขภาพที่ไดนํานวัตกรรมฯไปปรับใช พบวาผูรับบริการเกิดความพึง
พอใจดานการจัดระบบบริการดังกลาวประมาณรอยละ 82
2) ผลความสําเร็จของการดําเนินงานตามการพัฒนานวัตกรรมบริการโดยประยุกตแนวคิดการบริหารภาครัฐแนวใหมใน
การโดยการวางระบบการบริหารราชการแบบบูรณาการในเขตสุขภาพ สามารถไดรูปแบบนวัตกรรมที่สามารถบูรณาการ
กับพื้นที่อื่นๆที่มีบริบทใกลเคียงกัน
3) ผลการพัฒนานวัตกรรมบริการโดยประยุกตแนวคิดการบริหารภาครัฐแนวใหมในการโดยการวางระบบการบริหาร
ราชการแบบบูรณาการในเขตสุขภาพ ทําใหไดแนวทางจัดทํานวัตกรรมบริการใหเขตสุขภาพอื่น ซึ่งไดคูมือการใชงาน
รูปแบบนวัตกรรมบริการ : กลยุทธสรางคุณคาการแขงขันยุคใหม ซึ่งเปนแนวทางจัดทํานวัตกรรมบริการใหเขตสุขภาพอื่น
กองบริหารการสาธารณสุข อนุญาตใหมูลนิธิฯ จัดใหผูสนใจเขาเยี่ยมชม “Best-Practices” ขององคกรผูสมัครนี้ได
[ ] อนุญาต
[ ] ไมอนุญาต
การอนุญาตใหมูลนิธิฯ บันทึกวีดีโอผลงานระหวางที่นําเสนอในวันการจัดงานขององคกรผูสมัครนี้ได
[ ] อนุญาต
[ ] ไมอนุญาต

1. บทสรุปของผูบริหาร
Executive Summary
ชื่อเรื่อง รูปแบบนวัตกรรมบริการโดยประยุกตแนวคิดการบริหารภาครัฐแนวใหมโดยการวางระบบการบริหาร
ราชการแบบบูรณาการในเขตสุขภาพ
Service Innovation Model : Applied the New Public Administration Concept by Integrating
the Public Administration System in the Health Region
การศึกษาวิจัยรูปแบบนวัตกรรมบริการโดยการประยุกตแนวคิดการบริหารภาครัฐแนวใหมโดยการวาง
ระบบการบริหารราชการแบบบูรณาการในเขตสุขภาพ เพื่อวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
นวัตกรรมบริการฯ เพื่อศึกษาอิทธิพลทางตรงและทางออมปจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลตอนวัตกรรมบริการฯ และ
เพื่อพัฒนารูปแบบนวัตกรรมบริการฯ เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย แบบสอบถามขอมูลทั่วไป แบบวัดการ
พัฒนารูปแบบนวัตกรรมบริการโดยการประยุกตแนวคิดการบริหารภาครัฐแนวใหมโดยการวางระบบการบริห าร
ราชการแบบบู ร ณาการในเขตสุ ข ภาพ ซึ่ ง ผ า นการตรวจสอบ ความตรงเชิ ง เนื้ อ หา (Content validity) จาก
ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 7 ทาน กลุมตัวอยาง เปนบุคลากรดานสาธารณสุข จํานวน 430 คน จากทั่วทุกภูมิภาคของ
ประเทศไทย สุมตัวอยางโดยวิธีสุมแบบสองขั้นตอน (Two - stage sampling) การวิเคราะหขอมูลใชการวิเคราะห
ดวยสถิติบรรยาย ประกอบดวย คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผานการตรวจสอบ ความตรงเชิ ง
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
ความเชื่อมั่น 0.89-0.96 โมเดลเชิงสาเหตุปจจัยที่มีผลตอนวัตกรรมบริการโดยการประยุกตแนวคิดการบริหารภาครัฐ
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 ดานที่1 ความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับการบริหารภาครัฐแนวใหมโดยการวางระบบการบริหารราชการแบบบูรณาการ ดานที่ 2 การบริหาร
จัดการนวัตกรรมบริการฯ ดานที่ 3 การนําเทคโนโลยีและสารสนเทศมาใชในการดําเนินงานนวัตกรรมบริการฯ ดาน
ที่ 4 การบูรณาการรวมระหวางองคกร/หนวยงานมาใชในการดําเนินงานนวัตกรรมบริการฯ ดานที่ 5 การบริหาร
จัดการมาใชในการดําเนินงานนวัตกรรมบริการฯ และดานที่ 6 การวางแผนกลยุทธการดําเนินงานและการวางแผน
ยุทธศาสตรระดับชาติ
กอนการศึกษาวิจัย พบวา ผูรับบริการไมมีชองทางการสื่อสารที่เอื้ออํานวยตอการวางแผนการมาตรวจโรคที่
สถานบริการสุขภาพดวยตนเอง และเมื่อมารับบริการที่สถานบริการสุขภาพ พบวาใชระยะเวลาที่รอคอยนาน และไม
สะดวกเนื่องจากตองเสียเวลาไปกับการรอคิว หลังการศึกษาวิจัยพบวา ผลการวิจัยนี้ทําใหไดรูปแบบนวัตกรรม
บริการ โดยการประยุกตแนวคิดการบริหารภาครัฐแนวใหมโดยการวางระบบการบริหารราชการแบบบูรณาการฯ ทํา
ใหไดนวัตกรรมที่ชวยแกปญหาการลดความแออัดและลดระยะเวลาการรอคอย ไดแก นวัตกรรม “ยูเซอรวิส”,
นวัตกรรม “ฮอสเซอรวิส”
วิธีปฏิบัติของ Best Practice
การดําเนินงานนวัตกรรมฯ “ยูเซอรวิส”ลักษณะนวัตกรรม เปนบริการผานระบบคอมพิวเตอร ซึ่งเปนตู
คอมพิวเตอรขนาดกลางที่สามารถบันทึกขอมูลผูรับบริการลงและสามารถใชงานรวมกันไดระหวางผูรับบริการที่กด
ปุมเลือกบริการตางๆและผูใหบริการเขาสูระบบของผูรับบริการที่สงผานระบบเทคโนโลยี “ยูเซอรวิส” รายละเอียด
ประกอบดวยนวัตกรรมตูสะดวกเซอรวิส เปนบริการดานแรกที่ใหตอผูรับบริการ ที่สามารถใชระบบการดําเนินงาน
ของตูการเซอรวิสไดดวยตนเอง โดยประโยชนจากตูสะดวกเซอรวิส โดยผูรับบริการที่มีบัตรประชาชน สอดบัตรเขา
ไปในชองตูสะดวกเซอรวิส ในบริการจะมีปุมใหเลือกกดเปนบริการเช็คอิน กอนที่จะเขาตรวจกับแพทยที่ตึกผูปวย
นอก (OPD) ของโรงพยาบาล โดยที่ไมตองไปยื่นบัตรที่หองบัตร ทําใหประหยัดเวลาและลดระยะเวลาการรอคอยที่
หองบัตรและหองซักประวัติ นอกจากนี้ยังเปนบริการตรวจสอบสิทธิการรักษา โดยไมตองไปเสียเวลาเขาคิดรอคอยที่
หอง ตรวจสอบสิทธิ์ เปนการลดระยะเวลา และเหมาะสําหรับผูที่สะดวกใชคอมพิวเตอรดวยตนเอง ตลอดจนบริการ
เลือกหองตรวจโรคเฉพาะทาง ไดแก ดานสูติกรรม ดานศัลยกรรมตกแตง ดานอายุรกรรม ดานตา ดานหู คอ จมูก
ดานผิวหนัง เปนตน และบริการลงรับนัดบริการตรวจสุขภาพประจําป ลงรับนัดรับบริการเฉพาะดาน ไดแก ดานการ
วางแผนครอบครัว ดานจิตเวช ดานปรึกษาปญหาวัยรุน หรือรับบริการขอคําปรึกษาปญหาทั่วไป คลินิกโรคเอดส
คลินิกตอตานยาเสพติด เปนตน และนวัตกรรม แอปพริเคชัน“ฮอสเซอรวิส” นวัตกรรมเปนลักษณะ แอปพริเคชันที่
สามารถดาวโหลดและเขาใชงานผานสมารทโฟนหรือเครื่องคอมพิวเตอรขนาดพกพา เปนบริการแอปพริเ คชัน ที่
ใหบริการกอนมาโรงพยาบาล ผูรับบริการที่มีโทรศัพทมือถือหรือเครื่องมือที่ใชงานในระบบอินเตอรเน็ต สามารถดาว
โหลดแอปพริเคชัน“ฮอสเซอรวิส” โดยที่ไมตองสอดบัตรประชาชนที่ตูเพื่อใหมาถึงโรงพยาบาลกอนจะไดรับ การ
ตรวจวิ นิ จ ฉั ย การทํ า งานเพี ย งแค ผู รั บ บริ ก ารที่ เ คยมี ป ระวั ติ ก ารรั ก ษาที่ โ รงพยาบาลแล ว สามารถใช บ ริ ก าร
3

แอปพริเคชัน“ฮอสเซอรวิส” นี้ได ประโยชนของหลักการเดียวกันกับ “ยูเซอรวิส” เพียงแคมีขอมูล เลขที่บัตร
ประชาชน ก็สามารถลงขอมูล และเขาใชงานแอปพริเคชัน “ฮอสเซอรวิส”กอนที่จะเขาตรวจกับแพทยที่ตึกผูปวย
นอก (OPD) ของโรงพยาบาล โดยที่ไมตองไปยื่นบัตรที่หองบัตร ทําใหประหยัดเวลาและลดระยะเวลาการรอคอยที่
หองบัตรและหองซักประวัติ นอกจากนี้ยังเปนบริการตรวจสอบสิทธิการรักษา โดยไมตองไปเสียเวลาเขาคิดรอคอยที่
หอง ตรวจสอบสิทธิ์ เปนการลดระยะเวลา และเหมาะสําหรับผูที่สะดวกใชคอมพิวเตอรดวยตนเอง ตลอดจนบริการ
เลือกหองตรวจโรคเฉพาะทาง ไดแกดานสูติกรรม ดานศัลยกรรมตกแตง ดานอายุรกรรม ดานตา ดานหู คอ จมูก
ดานผิวหนัง เปนตน และบริการลงรับนัดบริการตรวจสุขภาพประจําป ลงรับนัดรับบริการเฉพาะดาน ไดแก ดานการ
วางแผนครอบครัว ดานจิตเวช ดานปรึกษาปญหาวัยรุน หรือรับบริการขอคําปรึกษาปญหาทั่วไป คลินิกโรคเอดส
คลินิกตอตานยาเสพติด เปนตน
ผลความสําเร็จของการดําเนินงานนวัตกรรมฯ “ยูเซอรวิส” และนวัตกรรม แอปพริเคชัน“ฮอสเซอรวิส”
ทั้งสองนวัตกรรมนี้ เมื่อไดนํามาปรับใชตามบริบทของสถานบริการสุขภาพพบวาผูรับบริการมีการวางแผนการมา
ตรวจโรคดวยตนเอง และเพิ่มชองทางการเขาถึงบริการที่รวดเร็ว สะดวก ลดระยะเวลาการรอคอย ตอผูรับบริการ
ซึ่งพบวาสามารถลดระยะเวลาการรอคอยจากการทําหัตถการ ไดแก CT Scan, MRI เปนตน จากปกติตองใชเวลา
เขาคิวรอ โดยใชระยะเวลาเขาคิวรอคอยตั้งแต 2 สัปดาหไปจนถึง 3 เดือน มาเปนการใชระยะเวลารอคอยจากการ
ทําหัตถการ ลดลงตั้งแต 10 วัน ถึง 2 เดือนครึ่ง และจากการสํารวจความพึงพอใจ ของผูรับบริการจํานวน 100 คน
จากสถานบริการสุขภาพที่ไดนํานวัตกรรมฯไปปรับใช พบวาผูรับบริการเกิดความพึงพอใจดานการจัดระบบบริการ
ดังกลาวประมาณรอยละ 82
2. ขอมูลของหนวยงาน กองบริหารการสาธารณสุข
วิสัยทัศน กองบริหารการสาธารณสุข : เปนองคกรนวัตกรรมสมรรถนะสูงเพื่อระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ
ทันสมัยและเปนสากล
เปาประสงคหลัก
1. หนวยบริการสุขภาพทุกระดับมีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล
2. ประชาชนตระหนักรูในการจัดการสุขภาพของตน
3. Medical hub (โรงพยาบาลภาครัฐ)
อํานาจหนาที่ตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการ
1. จัดทําและเสนอแนะนโยบายยุทธศาสตร และมาตรฐานของระบบบริการสุขภาพ ระบบ
บริการเฉพาะ และระบบสนับสนุนบริการ
2. สงเสริม สนับสนุน การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ระบบบริการเฉพาะและระบบ
สนับสนุนบริการ ใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
3. จัดทําและเสนอแนะนโยบายยุทธศาสตร และมาตรฐานของระบบบริหารจัดการ
ทรัพยากรในระบบบริการสุขภาพของหนวยงานดานสาธารณสุขในสังกัดที่เกี่ยวของ
4. สงเสริม พัฒนารูปแบบ และกลไกเกี่ยวกับระบบบริการสุขภาพใหทันสมัยและเหมาะสม
กับสถานการณ
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5. สงเสริมและประสานความรวมมือดานการจัดระบบบริการสุขภาพกับหนวยงานที่ใหการ
สนับสนุนการบริการหรือหนวยบริการสุขภาพของชุมชน ทองถิ่น กรุงเทพมหานคร และภาคเอกชน
6. ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับ
มอบหมาย
คานิยมกองบริหารการสาธารณสุข
MOPH “ทํางานเปนทีม รวมคิดสรางสรรค มุงมั่นบริการดวยใจ”
M = Mastery : นายตนเอง
O = Originality : สรางสรรคนวัตกรรมที่เปนประโยชนตอระบบสุขภาพ
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
บริการที่สําคัญคือ
กลไกการสงมอบใหลูกคา ระบบการบริหารจัดการเรื่องการวางแผนการมาตรวจโรคดวยตนเอง
โดยการพัฒนานวัตกรรมฯ “ยูเซอรวิส”และนวัตกรรม แอปพริเคชัน“ฮอสเซอรวิส” สําหรับการพัฒนา
นวัตกรรมฯ “ยูเซอรวิส” มีวัตถุประสงคเพื่อใหมีการวางแผนการมาตรวจโรคดวยตนเอง และเพื่อเพิ่มชอง
ทางการเขาถึงบริการที่รวดเร็ว สะดวก
กลุมลูกคาที่สําคัญ ไดแก ผูรับบริการซึ่งเปนประชาชนที่มีบัตรประชาชนตามทะเบียนราษฎร
3. การเรียนรูความตองการและความคาดหวังของลูกคา
การกําหนดลูกคาของกระบวนการที่นําเสนอและวิธีการเรียนรูความตองการและความคาดหวังของลูกคา
ดวยวิธีการสังเกตพฤติกรรมลูกคาหรือผูรับบริการ ตลอดจนการสอบถามความพึงพอใจของลูกคาหรือ
ผูรับบริการ และการตอบสนองความตองการของลูกคา
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สรุปความคาดหวังและความตองการของลูกคา ไดแก การตองการการวางแผนการมาตรวจโรคดวยตนเอง และ
เพื่อเพิ่มชองทางการเขาถึงบริการที่รวดเร็ว สะดวก และทันสมัย การใชเวลาไมนานในการรอคอยตรวจ การรอ
คอยรับยา การรอคอยซักประวัติ
การแปรความตองการและความคาดหวังของลูกคา เปนคุณลักษณะดานคุณภาพของผลงานที่สงมอบใหแก
ลูกคาและกําหนดเปนดัชนีวัดคุณภาพ โดยการวัดจากความพึงพอใจของผูรับบริการตอระบบการจัดบริการ ที่
ผานมาพบวาความพึงพอใจตอการจัดระบบบริการดานระยะเวลาการรอคอย อยูในระดับปานกลางและควรมี
การปรับปรุงดานระยะเวลาการรอคอย จากการที่ระยะเวลาการรอคอยรับบริการลดลงในขั้นตอนตางๆไดแก
การเขาคิวรอคอยการทําหัตถการ ตองใชเวลานาน และตองมีการปรับปรุงในเรื่องระยะเวลาการรอคอย จึงเกิด
เปนนวัตกรรมฯ “ยูเซอรวิส”และนวัตกรรม แอปพริเคชัน“ฮอสเซอรวิส”เพื่อใหมีการวางแผนการมาตรวจโรค
ดวยตนเอง และเพื่อเพิ่มชองทางการเขาถึงบริการที่รวดเร็ว สะดวก
4. กระบวนการและวิธีปฏิบัติในอดีต
การปฏิบัติในอดีต
เมื่อผูรับบริการตองการมารับบริการตรวจรักษาโรคที่สถานบริการหรือโรงพยาบาล ตองมีขั้นตอนการปฏิบัติ
ดังตอไปนี้
1. ผูรับบริการ และ/หรือญาติ ตองเดินทางมารับบริการที่โรงพยาบาล
2. ผูรับบริการ และ/หรือญาติ ตองรอเขาคิว เพื่อรอรับบัตร (กรณีเปนผูปวยเกา)
3. ผูรับบริการ และ/หรือญาติ ตองรอเขาคิว เพื่อทําบัตรใหม (กรณีเปนผูปวยใหม)
4. ผูรับบริการ และ/หรือญาติ ตองรอเขาคิว เพื่อรอเขาคิวซักประวัติ จากพยาบาลที่หนาหองตรวจโรค
5. ผูรับบริการ และ/หรือญาติ ตองรอเขาคิว เพื่อเขาคิวรอพบแพทยเพื่อตรวจโรค
6. ผูรับบริการ และ/หรือญาติ ตองรอเขาคิว เพื่อเขาคิวรอทําหัตถการ กรณีที่ตองตรวจเลือด X-Ray เปนตน
และเขาคิวรอรับผลการตรวจ เพื่อนําผลตรวจมารอพบแพทยที่หนาหองตรวจโรคอีกครั้ง
7. ผูรับบริการ และ/หรือญาติ ตองรอเขาคิว เพื่อรับใบนัดกรณีแพทยใหกลับบานและนัดมาเพื่อรอดูอาการ
8. ผูรับบริการ และ/หรือญาติ ตองรอเขาคิว เพื่อเขาคิวรอรับยา
(หมายเหตุ : กรณีที่ตองทําหัตถการที่ซับซอนและตองใชเวลารอนานไดแก CT Scan , MRI เปนตน ตองทํา
การนัดไวตามแพทยสั่งและทําการรอคิว ระยะเวลาการรอคอยขึ้นอยูกับความหนาแนนของผูรับบริการใน
แตละโรงพยาบาล ระยะเวลาตั้งแต 1 สัปดาห ถึง 3 เดือน เปนตน)
ซึ่งการปฏิบัติในขั้นตอนตางๆที่กลาวมาขางตน กอใหเกิดปญหาหรือผลการดําเนินงานที่ไมพึงประสงคที่ยัง
ไมสามารถสนองตอบตอความคาดหวังของลูกคาไดเนื่องจากตองใชระยะเวลาในการรอคอยที่นาน
ซึ่งกอใหเกิดความพึงพอใจตอการรับบริการที่ไมนาพึงพอใจ จากขอมูลการรองเรียน ของผูรับบริการและ
จากขอมูลผลการประเมินความพึงพอใจที่ผานมามีคะแนนเฉลี่ยต่ํากวาหลังการปฏิบัติในขั้นตอนใหม
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5. กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ไดปรับปรุงใหม
กอนนําไปสูกระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ไดปรับปรงุใหม ซึ่งทําใหไดนวัตกรรมบริการฯที่นําไปประยุกตใชให
ตรงกับปญหาและความคาดหวังของผูรับบริการ ผูวิจัยไดทําการศึกษาวิจัยเพื่อหาสาเหตุปจจัยที่มีผลตอรูปแบบ
นวัตกรรมบริการกอนโดยมีระเบียบวิธีวิจัยและผลการศึกษาดังนี้
ระเบียบวิธีการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาวิจัย การพัฒนารูปแบบนวัตกรรมบริการ โดยการประยุกตแนวคิดการจัดการ
ภาครัฐโดยการวางระบบการบริหารงานราชการแบบบูรณาการ ในเขตสุขภาพ การดําเนินการวิจัยแบบผสมวิธี
(Mixed Method Research) ในรูปแบบหลายระยะ (Multiphase Designs) โดยระยะที่ 1 เปนการศึกษานวัตกรรม
บริการในเขตสุขภาพโดยประยุกตแนวคิดการจัดการภาครัฐโดยการวางระบบการบริหารงานราชการแบบบูรณาการ
ทําการศึกษาวิจัยโดยใชการวิเคราะหขอมูลจากการศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับนวัตกรรมบริการใน
เขตสุขภาพโดยประยุกตแนวคิดการจัดการภาครัฐโดยการวางระบบการบริหารงานราชการแบบบูรณาการและ
สังเคราะหนวัตกรรมบริการในเขตสุขภาพ ไดจากผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันตัวแปรปจจัยเชิงสาเหตุตอ
รูปแบบนวัตกรรมบริการฯ และผลการวิเคราะหอิทธิพลที่ใชในการศึกษาความสัมพันธเชิงสาเหตุระหวางตัวแปรแฝง
หรือการวิเคราะหโมเดลสมการโครงสราง (Structural Equation Modeling : SEM) ในการศึกษาอิทธิพลทางตรง
อิ ทธิ พลทางอ อมและอิ ทธิ พลรวม ที่ ทํา การศึกษาจากกลุมตัว อย างจํานวน 430 คน ทําใหไดองคป ระกอบของ
นวัตกรรมบริการฯ ระยะที่ 2 พัฒนารูปแบบนวัตกรรมบริการในเขตสุขภาพโดยประยุกตแนวคิดการจัดการภาครัฐ
โดยการวางระบบการบริหารงานราชการแบบบูรณาการ จากการองคประกอบนวัตกรรมบริการฯที่ไดจากระยะแรก
ผลการศึ ก ษาวิ จั ย จากการทบทวนวรรณกรรมทํ า ให ไ ด อ งค ป ระกอบนวั ต กรรมและตั ว ชี้ วั ด ดั ง นี้
1. เทคโนโลยีและสารสนเทศ ตัวชี้วัด ไดแก 1) ความสามารถในการประยุกตเอาความรูทางดานวิทยาศาสตรมาใชให
เกิดประโยชน 2) ความสามารถในการศึกษาพัฒนาองคความรูตางๆ ก็เพื่อใหเขาใจธรรมชาติ 3) ความสามารถใน
การนําขอมูลที่เปนประโยชนดานสุขภาพมาใชรวมกันใหเกิดประโยชนตอสุขภาพของผูรับบริการ 2. การบูรณาการ
รวมระหวางองคกร/หนวยงาน ตัวชี้วัด ไดแก ความสามารถในการบูรณาการรวมระหวางองคกร/หนวยงาน มุงเนน
เรื่ องการใช ทรั พยากรร ว มกั น ด า นบุ คลากร ดานการจัดสรรงบประมาณ และการแบงปน การใชอุป กรณ วัส ดุ
การแพทยรวมกัน ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 3. การบริหารจัดการตัวชี้วัด ไดแก 1) ความสามารถในการบริห าร
จัดการ โดยการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการดานการพัฒนาคุณภาพการดําเนินงาน Service Plan ดานตางๆ
2) ความสามารถในการจัด ทําตัวชี้วั ดขององค กร/หนว ยงานที่ มีเ ปาหมายรวมกัน (Joint KPIs) ระหวางองค ก ร/
หนวยงานโดยมุงเนนผลลัพธตอสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นที่ 3) ความสามารถในการพัฒนารูปแบบและ
วิธีการทํางานของภาครัฐในระดับตางๆ (Multi Level Governance) ระหวางการบริหารราชการสวนกลาง สวน
ภูมิภาค และสวนทองถิ่น โดยเนนการยึดพื้นที่เปนหลัก 4) ความสามารถในการปรับปรุงการจัดสรรงบประมาณ เปน
แบบยึ ด พื้ น ที่ เ ป น ตั ว ตั้ ง (Area-Base Approach) และการวางเงื่อ นไขการจัด สรรงบประมาณใหส นับ สนุ น การ
ขั บ เคลื่ อนแผนพั ฒ นาจั งหวั ด/กลุ มจั งหวัดในสัดสว นวงเงิน งบประมาณที่เหมาะสม 4. การวางแผนกลยุทธการ
ดํ าเนิ น งาน ตั ว ชี้ วั ด ได แก ความสามารถในการการวางแผนกลยุทธ การดําเนิ น การตามแผนการดํ าเนิน งานที่
สอดคลองกับวิสัยทัศนและพันธกิจขององคกร 5. การวางแผนยุทธศาสตรระดับชาติ ตัวชี้วัด ไดแก ความสามารถใน
การสนั บ สนุ น การกํ า หนดยุ ทธศาสตร ที่ คํา นึ ง ถึง ปญ หาความต อ งการของประชาชนเปน หลัก 6. การออกแบบ
โครงสรางรูปแบบพิเศษ ตัวชี้วัด ไดแก ความสามารถในการดําเนินการบริหารงานในรูปแบบพิเศษโดยตองมีความ
ยืดหยุนในการดําเนินงาน ใหเกิดความคลองตัวและไมยึดติดกับโครงสรางองคกรแบบเดิม 7. การบูรณาการการ
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ทํางานรวมกันในศาสตรตางๆ ตัวชี้วัด ไดแก ความสามารถในการบูรณาการการทํางานโดยการทํางานรวมกัน ใน
หลายศาสตร หลายสาขา เพื่อใหเกิดผลลัพธดานสุขภาพที่ดีตอประชาชนโดยรวม 8. ความรูความเขาใจดานการ
บริหารภาครัฐแนวใหมโดยการวางระบบการบริหารราชการแบบบูรณาการ ตัวชี้วัด ไดแก ความสามารถในการการ
รับรู จดจํา และขยายประเด็นดานการบริหารภาครัฐแนวใหม 9. การมีสวนรวมในการบริหารจัดการดานนวัตกรรม
บริ การให มีการดํ า เนิ น การในพื้ น ที่ รั บ ผิ ดชอบ ตัว ชี้วัด ไดแกความสามารถในการให ความรว มมื อในการจั ด ทํ า
นวั ต กรรมบริ ก ารในพื้ น ที่ ห รื อ การนํ า นวั ต กรรมฯไปประยุ ก ต ใ ช ใ นการดํ า เนิ น งานในพื้ น ที่ รั บ ผิ ด ชอบ
10. ความรูความเขาใจเกี่ยวกับนวัตกรรมบริการและนวัตกรรมการบริหารจัดการ ตัวชี้วัดไดแก ความสามารถในการ
การรับรู จดจํา ขยายประเด็นเกี่ยวกับนวัตกรรมบริการและนวัตกรรมการาบริหารจัดการ
ผลการวิ เ คราะห ข อมู ล ป จ จั ย ส ว นบุ ค คล ประกอบดว ย อายุร าชการ ระดับ การศึก ษา สังกัด การรว ม
ดําเนินการ ดวยสถิติเชิงพรรณนา ไดแก คารอยละ ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวน
ใหญมีอายุราชการตั้งแต 20 ปขึ้นไป คิดเปนรอยละ 76.7 มีระดับการศึกษาสวนใหญสูงกวาปริญญาตรี คิดเปนรอย
ละ 64.7 อยูในสังกัดสวนภูมิภาคเปนสวนใหญ คิดเปนรอยละ 94.0 และสวนใหญไมเคยเขารวมดําเนินการ คิดเปน
รอยละ 56.0
ผลการวิ เคราะห องค ประกอบเชิงยืน ยัน โดยนําตัวแปรสังเกตไดและตัวแปรแฝงที่เปน องคประกอบที่มี
อิทธิพลตอการดําเนินงานนวัตกรรมบริการฯ มาปรับปรุงแกไขแบบสอบถามและวัดการพัฒนานวัตกรรมบริการโดย
ประยุกตแนวคิดการจัดการภาครัฐโดยการวางระบบการบริหารงานราชการแบบบูรณาการ ที่ผานการวิเคราะห
องคประกอบเชิงยืนยันเรีย บรอยแลว นําเครื่องมือมาทดสอบจากกลุมบุคลากรทางด านสาธารณสุขที่ ไมใช กลุ ม
ตัวอยาง (Try out) จํานวน 60 ทาน เพื่อหาคาความเชื่อมั่นของเครื่องมือ โดยวิธีการหาคาอัลฟาครอนบาค (Alpha
Coefficient Cronbach) ไดคาความเที่ยงตรง (r) เทากับ 0.96 ไดเครื่องมือซึ่งเปนแบบสอบถามและแบบวั ดการ
พัฒนานวัตกรรมบริการ โดยใชแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหมโดยการบริหารราชการแบบบูรณาการที่ผานการ
หาความเชื่อมั่นเรียบรอยแลว ผลการศึกษาวิจัยการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันปจจัยเชิงสาเหตุที่สงผลตอ
รูปแบบนวัตกรรมบริการฯ พบวาไดองคประกอบนวัตกรรมบริการฯที่มีน้ําหนักองคประกอบที่ยอมรับไดระหวาง
0.636-0.992) และเมื่อพิจารณาคาความเชื่อมั่นของโครงสราง (Pc : Construct reliability) มีคาความเชื่อมั่นเชิง
โครงสรางสูงกวาเกณฑมาตรฐาน ซึ่งสูงกวา .60 และมีความเที่ยงตรงเชิงโครงสรางตามเกณฑที่กําหนด เมื่อพิจารณา
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) การวิเคราะหอิทธิพลที่ใชในการศึกษาความสัมพันธเชิงสาเหตุระหวางตัวแปรแฝงหรือการวิเคราะห
โมเดลสมการโครงสราง (Structural Equation Modeling: SEM) ไดองคประกอบนวัตกรรมบริการฯ ซึ่งเปนปจจัย
ที่มีอิทธิพลตอรูปแบบนวัตกรรมบริการฯ พบวามีอิทธิพลทางตรงตอการบริหารจัดการนวัตกรรมบริการ การวางแผน
กลยุทธการดําเนินงาน การบูรณาการรวมระหวางองคกร และการบริหารจัดการมาใชในการดําเนินงาน การนํา
เทคโนโลยีและสารสนเทศมาใช โดยมีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ 0.252, 0.106, 0.745, 0.433 และ 0.275
ตามลําดับ การบริหารภาครัฐแนวใหม การบริหารจัดการนวัตกรรมบริการ การวางแผนกลยุทธการดําเนินงาน
การบู ร ณาการร ว มระหว า งองค กร และการบริห ารจัดการมาใชในการดําเนิน งาน มีอิทธิพลทางตรงตอการนํ า
เทคโนโลยีและสารสนเทศมาใช โดยมีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ 0.275, 0.057, 0.180, 0.012 และ 0.463
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ตามลําดับ ทําใหไดรูปแบบนวัตกรรมบริการฯ ซึ่งประกอบดวยองคประกอบ 6 ดาน ไดแก ดานที่ 1 ความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับการบริหารภาครัฐแนวใหมโดยการวางระบบการบริหารราชการแบบบูรณาการ ดานที่ 2 การบริหาร
จัดการนวัตกรรมบริการฯ ดานที่ 3 การนําเทคโนโลยีและสารสนเทศมาใชในการดําเนินงานนวัตกรรมบริการฯ ดาน
ที่ 4 การบูรณาการรวมระหวางองคกร/หนวยงานมาใชในการดําเนินงานนวัตกรรมบริการฯ ดานที่ 5 การบริหาร
จัดการมาใชในการดําเนินงานนวัตกรรมบริการฯและดานที่ 6 การวางแผนกลยุทธการดําเนินงานและการวางแผน
ยุทธศาสตรระดับชาติ ซึ่งนําองคประกอบมากําหนด การใชงานรูปแบบนวัตกรรมบริการที่ประกอบดวย หลักการ
และความสําคัญของรูปแบบ, จุดมุงหมายของรูปแบบ, แนวคิดและเนื้อหาสาระของรูปแบบ, กลุมเปาหมาย, ผูใช
รูปแบบ, กิจกรรมที่ใชในรูปแบบ, สื่อที่ใชในรูปแบบ และการประเมินผล จากองคประกอบของรูปแบบที่ผูวิจัยได
พัฒนาขึ้น สามารถสรุปไดวารูปแบบนวัตกรรมบริการโดยประยุกตแนวคิดการบริหารภาครัฐแนวใหมโดยการวาง
ระบบบริหารราชการแบบบูรณาการในเขตสุขภาพ ประกอบดวยโมเดลเชิงสาเหตุปจจัยที่มีตอรูปแบบนวัต กรรม
บริการ ดังภาพที่ 1 รวมกับการพัฒนารูปแบบ 8 องคประกอบ รูปแบบนวัตกรรมบริการโดยประยุกตแนวคิดการ
บริหารภาครัฐแนวใหมโดยการวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการในเขตสุขภาพ ทําใหไดนวัตกรรม 5 เรื่อง ดัง
ภาพที่ 2 นวั ต กรรมที่ ไ ด ป ระกอบด ว ย นวั ต กรรมเครื อ ข า ยการดํ า เนิ น งานบรู ณ าการ (Inter Department
Cooperation Network) นวั ต กรรมยู เ ซอร วิ ส นวั ต กรรมฮอสเซอร วิ ส นวั ต กรรม People Information และ
นวัตกรรม People Information Referral ซึ่งนวัตกรรมเครือขายการดําเนินงานบรูณาการ (Inter Department
Cooperation Network) แสดงดั ง ภาพที่ 3 รู ป แบบที่ พั ฒ นาขึ้ น ผ า นการตรวจสอบจากผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ด า นด า น
สาธารณสุข ดานสงเสริมสุขภาพและสุขศึกษา ดานวิทยาการคอมพิวเตอรและดานเทคโนโลยีสารสนทศและอนิเมชัน
รวมเปนจํานวน 7 ทาน ซึ่งบุคลากรในสถานบริการสามารถนํามาประยุกตใชตามบริบทของสถานบริการ
ภาพที่ 1 โมเดลเชิ ง สาเหตุ ป จ จั ย ที่ มี ต อ รู ป แบบนวั ต กรรมบริ ก าร โดยประยุ ก ต แ นวคิ ด การบริ ห าร
ภาครัฐแนวใหมโดยบูรณาการรวมระหวางหนวยงาน ในเขตสุขภาพ
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ภาพที่ 2 HAD 4.0i-SI Model

ภาพที่ 3 นวัตกรรมเครือขายการดําเนินงานบูรณาการ
(Inter Department Cooperation Network)

จากผลการศึ กษาวิ จั ย ทํ า ใหไดข้ัน ตอนที่สําคัญ และวิธีป ฏิบัติในขั้น ตอนที่สําคัญ เหลานั้น ที่ ได
ออกแบบ-พัฒนา-นําไปปฏิบัติ แลวนําไปสูการปองกัน ปญหาเกิดซ้ํา ยกระดับคุณคาของผลการทางานที่สง
10

มอบใหแกลูกคา หรือ สามารถสนองตอบความคาดหวังของลูกคา ในเรื่องการลดระยะเวลาการรอคอย การ
เพิ่มชองทางการสื่อสารและติดตอกอนพบแพทยทําใหสะดวกและมีความพึงพอใจของผูรับบริการ ไดดีขึ้น
ผลการศึกษาที่ได นํามาเปนกระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ไดปรับปรุงใหมดังนี้
การปฏิบัติในปจจุบัน
1. การลดระยะเวลาการเขาคิว โดยการใช “ Application ”
1.1 มีบริการจองคิวลวงหนา ผานสมารทโฟน การเขาสูระบบ ผูใชบริการจะตองกรอกเลขที่บัตรประชาชน
และทําการ Log in เขาสูระบบ (สําหรับผูที่เคยใชบริการของทางโรงพยาบาลมาแลว) และลงทะเบียน
ใหม (สําหรับผูรับบริการใหม)
1.1.1 บริการนัดลวงหนา มีบริการดังนี้
1.1.1.1 คนหาตามอาการ
1.1.1.2 คนหาโรงพยาบาลที่ใกลที่สุด
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 ที่อยูของโรงพยาบาล
และ E-mail เปนตน
1.1.6 ความพึงพอใจ (ผูรับบริการกรอกขอมูลความพึงพอใจ)
ทั้งนี้ผูวิจัยไดทําการศึกษานวัตกรรม เพื่อการจัดระบบบริการที่ใหกับผูรับบริการไดรับความสะดวก รวดเร็ว
ในการรับบริการในขั้นตอนตางๆ ตลอดจนเพื่อใหเกิดความพึงพอใจ จึงไดจัดทํานวัตกรรมดังตอไปนี้
นวัตกรรม “ยูเซอรวิส”
ความเปนมา
การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล อมทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยีในปจจุบัน ได ส งผล
กระทบตอการบริหารจัดการขององคกรตางๆ อยางหลีกเลี่ยงไมได เพราะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นดังกลาวเปนการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว รุนแรง มีขอบเขตกวางขวาง ครอบคลุมเรื่องตางๆ แทบทุกเรื่อง และเปนการ
เปลี่ยนแปลงที่คาดเดาไดยาก การบริหารองคการในยุคปจจุบันจึงมิอาจที่จะใชวิธีการแบบดั้งเดิมที่เคยใชมาในอดีต
มาใชกับการบริหารองคกรในยุคปจจุบัน องคกรจะตองพรอมรับการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวตลอดเวลา ดังนั้น
นวัตกรรมจึงเปนสิ่งจําเปนของการบริหารองคกรในยุคปจจุบันอยางหลีกเลี่ยงไมได การเปลี่ยนแปลงจากกระแส
โลกาภิวัฒน ที่ทําใหการติดตอสื่อสารของประเทศตางๆ ในโลกเชื่อมถึงกันไดสะดวกขึ้น แตขณะเดียวกันก็ไมไดทําให
การแขงขันของประเทศตางๆ หมดไป ตรงกันขามกลับยิ่งทําใหการแขงขันของประเทศตางๆ รุนแรงขึ้น ดังนั้นการที่
ประเทศตางๆ จะสามารถแขงขันกับประเทศอื่นๆ ไดจะตองอาศัยความมีประสิทธิภาพขององคกรภาครัฐที่ชวยใน
การขับเคลื่อนนโยบาย ประเทศที่ประสบความสําเร็จในการพัฒนาประเทศ จนผลักดันจากประเทศกําลังพัฒนาขึ้น
มาเปนประเทศชั้นนําของโลกไดอยางสาธารณรัฐเกาหลี สิงคโปร หรือไตหวัน ลวนมีระบบราชการและกลไกภาครัฐที่
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มีประสิทธิภาพ และมีการนํานวัตกรรมมาใชอยางตอเนื่อง (วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร, 2561) นอกจากจะตองแขงขันกับประเทศอื่นๆแลว องคกรภาครัฐยังจะตองปรับตัวใหทันตอ
ความกาวหนาของภาคเอกชนและองคกรธุรกิจตางๆดวย เพื่อที่จะไดเสริมและเกื้อหนุนใหภาคธุรกิจไดพัฒนาไป
อยางกาวไกล ในขณะที่ประชาชนหรือผูรับบริการก็จะมีความคาดหวังที่สูงขึ้นไปเรื่อยๆตอการบริการของภาครัฐ จึง
ทําใหภาครัฐไมอาจหยุดนิ่งได ตองปรับตัวและมีนวัตกรรมในการทํางานอยางหลีกเลี่ยงไมได จึงเปนสิ่งที่จําเปนที่ตอง
มีการดําเนินการใหมีการสรางบริการใหมหรือสิ่งใหมใหเกิดประโยชน ตอบสนองความตองการของลูกคาไดดียิ่งขึ้น
โดยเนนการปรับปรุงอยางตอเนื่อง นับเปนสิ่งที่ตองผลักดันใหเกิดขึ้น โดยนวัตกรรมนั้นเปนสิ่งใหมที่เกิดจากการใช
ความรูและความคิดสรางสรรคที่มีประโยชนตอเศรษฐกิจและสังคม (สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ, 2549) นอกจากนี้
นวัตกรรมยังเปนการนําเอาวิธีการใหม มาปฏิบัติหลังจากที่ไดผานการทดลองและไดรับการพัฒนามาแลว และมี
ความแตกตางจากการปฏิบัติเดิมที่เคยปฏิบัติมา (Hughes , 1987)
รัฐบาลจึงมีนโยบายขับเคลื่อนการดําเนินงานนวัตกรรมบริ การใหเกิด ขึ้น จากสภาพปญหาปจจุบัน ของ
บริการทางดานสุขภาพในโรงพยาบาล พบวาผูมารับบริการในโรงพยาบาลมีระยะเวลาการรอคอยนานและพบปญหา
ความแออัด เพื่อเปนการแกไขปญหาการเขาคิวและรอคอยนาน และเปนการดําเนินการตามนโยบายดังกลาว ดังนั้น
ผูวิจัยจึงไดพัฒนานวัตกรรม “ยูเซอรวิส” ขึ้น ซึ่งนวัตกรรมเปนลักษณะคอมพิวเตอร ที่ออกแบบเปนตูขนาดกลางถึง
ใหญที่วางไวในโรงพยาบาล เปนบริการดานแรกที่ใหตอผูรับบริการ ที่สามารถใชระบบการดําเนินงานของตูยูเซอรวิส
ไดดวยตนเองเพื่อเพิ่มชองทางการเขาถึงบริการที่รวดเร็ว สะดวก ลดระยะเวลาการเขาคิว ประหยัดเวลาในแตละ
ขั้นตอน และเพื่อใหผูรับบริการมีการวางแผนการมาตรวจรักษาโรคดวยตนเอง
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหมีการวางแผนการมาตรวจรักษาโรคดวยตนเอง
2. เพื่อเพิ่มชองทางการเขาถึงบริการที่รวดเร็ว สะดวก
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
เปนระบบปฏิบัติการ การใหบริการโดยผานคอมพิวเตอรซึ่งเปนเครื่องคอมพิวเตอรขนาดกลางที่สามารถ
บันทึกขอมูลผูรับบริการลงและสามารถใชงานรวมกันไดระหวางผูรับบริการที่กดปุมเลือกบริการตางๆและผูใหบริการ
เขาสูระบบของผูรับบริการที่สงผานระบบเทคโนโลยี “ยูเซอรวิส” รายละเอียดประกอบดวยนวัตกรรมตูสะดวก
เซอรวิส เปนบริการดานแรกที่ใหตอผูรับบริการ ที่สามารถใชระบบการดําเนินงานของตูการเซอรวิสไดดวยตนเอง
โดยประโยชนจากตูสะดวกเซอรวิส โดยผูรับบริการที่มีบัตรประชาชน สอดบัตรเขาไปในชองตูสะดวกเซอรวิส ใน
บริการจะมีปุมใหเลือกกดเปนบริการเช็คอิน กอนที่จะเขาตรวจกับแพทยที่ตึกผูปวยนอก (OPD) ของโรงพยาบาล
โดยที่ไมตองไปยื่นบัตรที่หองบัตร ทําใหประหยัดเวลาและลดระยะเวลาการรอคอยที่หองบัตรและหองซักประวัติ
นอกจากนี้ยังเปนบริการตรวจสอบสิทธิการรักษา โดยไมตองไปเสียเวลาเขาคิดรอคอยที่หอง ตรวจสอบสิทธิ์ เปนการ
ลดระยะเวลา และเหมาะสําหรับผูที่สะดวกใชคอมพิวเตอรดวยตนเอง ตลอดจนบริการเลือกหองตรวจโรคเฉพาะทาง
ไดแกดานสูติกรรม ดานศัลยกรรมตกแตง ดานอายุรกรรม ดานตา ดานหู คอ จมูก ดานผิวหนัง เปนตน และบริการ
ลงรับนัดบริการตรวจสุขภาพประจําป ลงรับนัดรับบริการเฉพาะดาน ไดแก ดานการวางแผนครอบครัว ดานจิตเวช
ดานปรึกษาปญหาวัยรุน หรือรับบริการขอคําปรึกษาปญหาทั่วไป คลินิกโรคเอดส คลินิกตอตานยาเสพติด เปนตน
บริการเขาคิวรับยาผานตูสะดวกเซอรวิส โดยที่ผูรับบริการจะไมตองไปยื่นใบสั่งยา โดยแพทยผูตรวจวินิจฉัยลงขอมูล
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ทางคอมพิวเตอรเรียบรอยแลว ผูที่กดปุมเขาคิวรับยา จะไดรับบริการรับยาแบบไมตองยื่นใบสั่งยา ทางหองยาจะตอง
มีผูใหบริการดานสงขอความทาง Application ตางๆไดแกทาง SMS ทาง Line Application เปนตน
ขั้นตอนการดําเนินงาน
1. ศึกษาสภาพปญหาและความตองการของประชาชน
2. ศึกษาเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวของกับนวัตกรรมบริการ
3. ศึกษาบริบทตางๆในโรงพยาบาลที่ตั้งอยูในพื้นที่ 77 จังหวัดทั่วประเทศไทย
4. ดําเนินการออกแบบนวัตกรรมใหสอดคลองกับปญหาของพื้นที่
5. นํานวัตกรรมที่ผานการออกแบบแลว เสนอตอผูทรงคุณวุฒิดานสาธารณสุข ดานสงเสริมสุขภาพและสุข
ศึกษา ดานวิทยาการคอมพิวเตอรและดานเทคโนโลยีสารสนทศและอนิเมชัน รวมจํานวน 5 ทาน
6. นํานวัตกรรมที่ผานการออกแบบแลว มาปรับปรุงอีกครั้งหลังผานการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสราง
ความตรงเชิงเนื้อหา จากผูทรงคุณวูฒิ
การใชงานและประโยชนจากนวัตกรรมฯ “ยูเซอรวิส”
ผูที่มีบัตรประชาชน สอดบัตรเขาไปในชองตูสะดวกเซอรวิส ในบริการจะมีปุมใหเลือกกด
1. บริการเช็คอิน กอนที่จะเขาตรวจกับแพทยที่ตึกผูปวยนอก (OPD) ของโรงพยาบาล โดยที่ไมตองไปยื่นบัตรที่หอง
บัตร ทําใหประหยัดเวลาและลดระยะเวลาการรอคอยที่หองบัตรและหองซักประวัติ
2. บริการตรวจสอบสิทธิการรักษา โดยไมตองไปเสียเวลาเขาคิดรอคอยที่หอง ตรวจสอบสิทธิ์ เปนการลดระยะเวลา
และเหมาะสําหรับผูที่สะดวกใชคอมพิวเตอรดวยตนเอง
3. บริการเลือกหองตรวจโรคเฉพาะทางดวยตนเอง ไดแกดานสูติกรรม ดานศัลยกรรมตกแตง ดานอายุรกรรม ดาน
ตา ดานหู คอ จมูก ดานผิวหนัง เปนตน
(ขอจํากัด คื อผูรั บบริ การสามารถวินิ จฉั ยโรคเบื้องตน ไดดวยตนเองและตองเปนโรคที่งายๆตอการวินิจ ฉัย ได แ ก
วิงเวียนศีรษะ ปวดเมื่อยกลามเนื้อ คันที่ผิวหนัง หรือบริการสําหรับผูที่มารับยาตามนัด ไดแกผูรับบริการที่มารับยา
ความดันโลหิตสูง รับยาเบาหวานตามนัด เปนตน)
4. ลงนัดเพื่อรับบริการตรวจสุขภาพประจําป
5. ลงนัดเพื่อรับบริการเฉพาะดาน ไดแก ดานการวางแผนครอบครัว ดานจิตเวช ดานปรึกษาปญหาวัยรุน หรือรับ
บริการขอคําปรึกษาปญหาทั่วไป คลินิกโรคเอดส คลินิกตอตานยาเสพติด เปนตน
6. เขาคิวรับยาผานทาง“ยูเซอรวิส” โดยที่ผูรับบริการจะไมตองไปยื่นใบสั่งยา โดยแพทยผูตรวจวินิจฉัยลงขอมูลทาง
คอมพิวเตอรเรียบรอยแลว ผูที่กดปุมเขาคิวรับยา จะไดรับบริการรับยาแบบไมตองยื่นใบสั่งยา ทางหองยาจะตองมี
ผูใหบริการดานสงขอความทาง Application ตางๆไดแกทาง SMS ทาง Line Application เปนตน
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ตัวชี้วัดความสําเร็จของการใชนวัตกรรมและผลลัพธ
ตัวชี้วัด (KPI)
1. การดํ า เนิ น การตามการ
อ อ ก แ บ บ น วั ต ก ร ร ม
( %ข อ ง เ ข ต สุ ข ภ า พ ที่
นําไปประยุกตใช)
2. นวัตกรรม “ตูยูเซอรวิส”
ใชงานไดถูกตอง
( %ข อ ง เ ข ต สุ ข ภ า พ ที่
นําไปประยุกตใช)
3. ความพึ ง พอใจของกลุ ม
ตั ว อ ย า ง ที่ เ ป น ก ลุ ม
ทดลองและบุคลากรดาน
ส า ธ า ร ณ สุ ข ที่ ใ ช
นวั ต กรรม (%ของเขต
สุ ข ภ า พ ที่ นํ า ไ ป
ประยุกตใช)

เปาหมาย (Target)
บุคลากรดาน
สาธารณสุขในพื้นที่
ทดลอง

ผลลัพทที่ปฏิบัติได
92.22 %

ประชาชนที่เปนกลุม
ทดลองและบุคลากร
ดานสาธารณสุขใน
พื้นที่ทดลอง
ประชาชนที่เปนกลุม
ทดลองและบุคลากร
ดานสาธารณสุขใน
พื้นที่ทดลอง

92.22 %

92.22 %

นวัตกรรม แอปพริเคชัน“ฮอสเซอรวิส”
ความเปนมา
การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล อมทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยีในปจจุบัน ได ส งผล
กระทบตอการบริหารจัดการขององคกรตางๆ อยางหลีกเลี่ยงไมได เพราะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นดังกลาวเปนการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว รุนแรง มีขอบเขตกวางขวาง ครอบคลุมเรื่องตางๆ แทบทุกเรื่อง และเปนการ
เปลี่ยนแปลงที่คาดเดาไดยาก การบริหารองคการในยุคปจจุบันจึงมิอาจที่จะใชวิธีการแบบดั้งเดิมที่เคยใชมาในอดีต
มาใชกับการบริหารองคกรในยุคปจจุบัน องคกรจะตองพรอมรับการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวตลอดเวลา ดังนั้น
นวัตกรรมจึงเปนสิ่งจําเปนของการบริหารองคกรในยุคปจจุบันอยางหลีกเลี่ยงไมได การเปลี่ยนแปลงจากกระแส
โลกาภิวัฒน ที่ทําใหการติดตอสื่อสารของประเทศตางๆ ในโลกเชื่อมถึงกันไดสะดวกขึ้น แตขณะเดียวกันก็ไมไดทําให
การแขงขันของประเทศตางๆ หมดไป ตรงกันขามกลับยิ่งทําใหการแขงขันของประเทศตางๆ รุนแรงขึ้น ดังนั้นการที่
ประเทศตางๆ จะสามารถแขงขันกับประเทศอื่นๆ ไดจะตองอาศัยความมีประสิทธิภาพขององคกรภาครัฐที่ชวยใน
การขับเคลื่อนนโยบาย ประเทศที่ประสบความสําเร็จในการพัฒนาประเทศ จนผลักดันจากประเทศกําลังพัฒนาขึ้น
มาเปนประเทศชั้นนําของโลกไดอยางสาธารณรัฐเกาหลี สิงคโปร หรือไตหวัน ลวนมีระบบราชการและกลไกภาครัฐที่
มีประสิทธิภาพ และมีการนํานวัตกรรมมาใชอยางตอเนื่อง (วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร, 2018) นอกจากจะตองแขงขันกับประเทศอื่นๆแลว องคกรภาครัฐยังจะตองปรับตัวใหทันตอ
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ความกาวหนาของภาคเอกชนและองคกรธุรกิจตางๆดวย เพื่อที่จะไดเสริมและเกื้อหนุนใหภาคธุรกิจไดพัฒนาไป
อยางกาวไกล ในขณะที่ประชาชนหรือผูรับบริการก็จะมีความคาดหวังที่สูงขึ้นไปเรื่อยๆตอการบริการของภาครัฐ จึง
ทําใหภาครัฐไมอาจหยุดนิ่งได ตองปรับตัวและมีนวัตกรรมในการทํางานอยางหลีกเลี่ยงไมได จึงเปนสิ่งที่จําเปนที่ตอง
มีการดําเนินการใหมีการสรางบริการใหมหรือสิ่งใหมใหเกิดประโยชน ตอบสนองความตองการของลูกคาไดดียิ่งขึ้น
โดยเนนการปรับปรุงอยางตอเนื่อง นับเปนสิ่งที่ตองผลักดันใหเกิดขึ้น โดยนวัตกรรมนั้นเปนสิ่งใหมที่เกิดจากการใช
ความรูและความคิดสรางสรรคที่มีประโยชนตอเศรษฐกิจและสังคม (สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ, 2549) นอกจากนี้
นวัตกรรมยังเปนการนําเอาวิธีการใหม มาปฏิบัติหลังจากที่ไดผานการทดลองและไดรับการพัฒนามาแลว และมี
ความแตกตางจากการปฏิบัติเดิมที่เคยปฏิบัติมา (Hughes , 1987)
รัฐบาลจึงมีนโยบายขับเคลื่อนการดําเนินงานนวัตกรรมบริ การใหเกิด ขึ้น จากสภาพปญหาปจจุบัน ของ
บริการทางดานสุขภาพในโรงพยาบาล พบวาผูมารับบริการในโรงพยาบาลมีระยะเวลาการรอคอยนานและพบปญหา
ความแออัด เพื่อเปนการแกไขปญหาการเขาคิวและรอคอยนาน และเปนการดําเนินการตามนโยบายดังกลาว ดังนั้น
ผูวิจัยจึงไดพัฒนานวัตกรรม แอปพริเคชัน“ฮอสเซอรวิส” ขึ้น นวัตกรรมเปนลักษณะ แอปพริเคชันที่สามารถดาว
โหลดและเขาใชงานผานสมารทโฟนหรือเครื่องคอมพิวเตอรขนาดพกพา เปนบริการแอปพริเคชันที่ใหบริการกอนมา
โรงพยาบาล ผู รั บ บริ ก ารที่ มี โ ทรศั พ ท มื อ ถื อ หรื อ เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช ง านในระบบอิ น เตอร เ น็ ต สามารถดาวโหลด
แอปพริเคชัน“ฮอสเซอรวิส” โดยที่ไมตองสอดบัตรประชาชนที่ตูเพื่อใหมาถึงโรงพยาบาลกอนจะไดรับการตรวจ
วินิจฉัย การทํางานเพียงแคผูรับบริการที่เคยมีประวัติการรักษาที่โรงพยาบาลแลว สามารถใชบริการ แอปพริเคชัน
“ฮอสเซอรวิส” นี้ได ประโยชนของหลักการเดียวกันกับ “ยูเซอรวิส” เพียงแตมีขอมูล เลขที่บัตรประชาชน ก็
สามารถลงขอมูล และเขาใชงานแอปพริเคชัน “ฮอสเซอรวิส”เพื่อเพิ่มชองทางการเขาถึงบริการที่รวดเร็ว สะดวก ลด
ระยะเวลาการเขาคิว ประหยัดเวลาในแตละขั้นตอน และเพื่อใหผรู ับบริการมีการวางแผนการมาตรวจรักษาโรคดวย
ตนเอง
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหมีการวางแผนการมาตรวจรักษาโรคดวยตนเอง
2. เพือ่ เพิ่มชองทางการเขาถึงบริการที่รวดเร็ว สะดวก
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
นวัตกรรม แอพพริเคชัน“ฮอสเซอรวิส”นวัตกรรมเปนลักษณะ แอปพริเคชันที่สามารถดาวโหลดและเขาใช
งานผานสมารทโฟนหรือเครื่องคอมพิวเตอรขนาดพกพา เปนบริการแอปพริเคชันที่ใหบริการกอนมาโรงพยาบาล
ผูรับบริการที่มีโทรศัพทมือถือหรือเครื่องมือที่ใชงานในระบบอินเตอรเน็ต สามารถดาวโหลดแอพพริเคชัน“ฮอส
เซอรวิส” โดยที่ไมตองสอดบัตรประชาชนที่ตูเพื่อใหมาถึงโรงพยาบาลกอนจะไดรับการตรวจวินิจฉัย การทํางาน
เพียงแคผูรับบริการที่เคยมีประวัติการรักษาที่โรงพยาบาลแลว สามารถใชบริการ แอปพริเคชัน“ฮอสเซอรวิส” นี้ได
ประโยชนของหลักการเดียวกันกับ “ยูเซอรวิส” เพียงแตมีขอมูล เลขที่บัตรประชาชน ก็สามารถลงขอมูล และเขาใช
งานแอปพริเคชัน “ฮอสเซอรวิส”กอนที่จะเขาตรวจกับแพทยที่ตึกผูปวยนอก (OPD) ของโรงพยาบาล โดยที่ไมตอง
ไปยื่นบัตรที่หองบัตร ทําใหประหยัดเวลาและลดระยะเวลาการรอคอยที่หองบัตรและหองซักประวัติ นอกจากนี้ยัง
เปนบริการตรวจสอบสิทธิการรักษา โดยไมตองไปเสียเวลาเขาคิดรอคอยที่หอง ตรวจสอบสิทธิ์ เปนการลดระยะเวลา
และเหมาะสําหรับผูที่สะดวกใชคอมพิวเตอรดวยตนเอง ตลอดจนบริการเลือกหองตรวจโรคเฉพาะทาง ไดแกดานสูติ
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กรรม ดานศัลยกรรมตกแตง ดานอายุรกรรม ดานตา ดานหู คอ จมูก ดานผิวหนัง เปนตน และบริการลงรับนัด
บริการตรวจสุขภาพประจําป ลงรับนัดรับบริการเฉพาะดาน ไดแก ดานการวางแผนครอบครัว ดานจิตเวช ดาน
ปรึกษาปญหาวัยรุน หรือรับบริการขอคําปรึกษาปญหาทั่วไป คลินิกโรคเอดส คลินิกตอตานยาเสพติด เปนตน
บริการเขาคิวรับยาผานตูสะดวกเซอรวิส โดยที่ผูรับบริการจะไมตองไปยื่นใบสั่งยา โดยแพทยผูตรวจวินิจฉัยลงขอมูล
ทางคอมพิวเตอรเรียบรอยแลว ผูที่กดปุมเขาคิวรับยา จะไดรับบริการรับยาแบบไมตองยื่นใบสั่งยา ทางหองยาจะตอง
มีผูใหบริการดานสงขอความทาง Application ตางๆไดแกทาง SMS ทาง Line Application เปนตน
ขั้นตอนการดําเนินงาน
1. ศึกษาสภาพปญหาและความตองการของประชาชน
2. ศึกษาเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวของกับนวัตกรรมบริการ
3. ศึกษาบริบทตางๆในโรงพยาบาลที่ตั้งอยูในพื้นที่ 77 จังหวัดทั่วประเทศไทย
4. ดําเนินการออกแบบนวัตกรรมใหสอดคลองกับปญหาของพื้นที่
5. นํานวัตกรรมที่ผานการออกแบบแลว เสนอตอผูทรงคุณวุฒิดานสาธารณสุข ดานสงเสริมสุขภาพและสุข
ศึกษา ดานวิทยาการคอมพิวเตอรและดานเทคโนโลยีสารสนทศและอนิเมชัน รวมจํานวน 5 ทาน
6. นํานวัตกรรมที่ผานการออกแบบแลว มาปรับปรุงอีกครั้งหลังผานการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสราง
ความตรงเชิงเนื้อหา จากผูทรงคุณวูฒิ
การใชงานและประโยชนจากแอพพริเคชัน“ฮอสเซอรวิส”
ผูรับบริการที่มีโทรศัพทมือถือหรือเครื่องมือที่ใชงานในระบบอินเตอรเน็ต สามารถดาวโหลดแอพพริเคชัน
“ฮอสเซอรวิส” โดยที่ไมตองสอดบัตรประชาชนที่ตูเพื่อใหมาถึงโรงพยาบาลกอนจะไดรับการตรวจวินิจฉัย การ
ทํางานเพียงแคผูรับบริการที่เคยมีประวัติการรักษาที่โรงพยาบาลแลว สามารถใชบริการ แอปพริเคชัน“ฮอส
เซอรวิส” นี้ได ประโยชนของหลักการเดียวกันกับ “ยูเซอรวิส” เพียงแตมีขอมูล เลขที่บัตรประชาชน ก็สามารถลง
ขอมูล และเขาใชงานแอปพริเคชัน “ฮอสเซอรวิส” บริการดังนี้
1. บริการเช็คอิน กอนที่จะเขาตรวจกับแพทยที่ตึกผูปวยนอก (OPD) ของโรงพยาบาล โดยที่ไมตองไปยื่น
บัตรที่หองบัตร ทําใหประหยัดเวลาและลดระยะเวลาการรอคอยที่หองบัตรและหองซักประวัติ
2. บริการตรวจสอบสิทธิการรักษา โดยไมตองไปเสียเวลาเขาคิดรอคอยที่หอง ตรวจสอบสิทธิ์ เปนการลด
ระยะเวลา และเหมาะสําหรับผูที่สะดวกใชคอมพิวเตอรดวยตนเอง
3. บริการเลือกหองตรวจโรคเฉพาะทางดวยตนเอง ไดแกดานสูติกรรม ดานศัลยกรรมตกแตง
ดานอายุรกรรม ดานตา ดานหู คอ จมูก ดานผิวหนัง เปนตน
(ขอจํากัดคือผูรับบริการสามารถวินิจฉัยโรคเบื้องตนไดดวยตนเองและตองเปนโรคที่งายๆตอการวินิจฉัยไดแก
วิงเวียนศีรษะ ปวดเมื่อยกลามเนื้อ คันที่ผิวหนัง หรือบริการสําหรับผูที่มารับยาตามนัด ไดแกผูรับบริการที่มารับยา
ความดันโลหิตสูง รับยาเบาหวานตามนัด เปนตน)
4. ลงนัดเพื่อรับบริการตรวจสุขภาพประจําป
5. ลงนัดเพื่อรับบริการเฉพาะดาน ไดแก ดานการวางแผนครอบครัว ดานจิตเวช ดานปรึกษาปญหาวัยรุน
หรือรับบริการขอคําปรึกษาปญหาทั่วไป คลินิกโรคเอดส คลินิกตอตานยาเสพติด เปนตน
6. เขาคิวรับยาผานทาง“ฮอสเซอรวิส” โดยที่ผูรับบริการจะไมตองไปยื่นใบสั่งยา โดยแพทยผูตรวจวินิจฉัย
ลงขอมูลทางคอมพิวเตอรเรียบรอยแลว ผูที่กดปุมเขาคิวรับยา จะไดรับบริการรับยาแบบไมตองยื่นใบสั่งยา ทางหอง
ยาจะตองมีผูใหบริการดานสงขอความทาง Application ตางๆไดแกทาง SMS ทาง Line Application เปนตน
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7. บริการใหคําปรึกษาแกผูรับบริการโดยแพทยเฉพาะทางและผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน
ตัวชี้วัดความสําเร็จของการใชนวัตกรรมและผลลัพธ
ตัวชี้วัด (KPI)
1. การดํ า เนิ น การตามการ
ออกแบบนวัตกรรม
(%ของเขตสุขภาพที่นํ าไป
ประยุกตใช)
2. นวัตกรรม “ตูยูเซอรวิสใช
งานไดถูกตอง
(%ของเขตสุขภาพที่นํ าไป
ประยุกตใช)
3. ความพึ ง พอใจของกลุ ม
ตัวอยางที่เปนกลุมทดลอง
แ ล ะ บุ ค ล า ก ร ด า น
สาธารณสุขที่ใชนวัตกรรม
(%ของเขตสุขภาพที่นํ าไป
ประยุกตใช)

เปาหมาย (Target)
บุคลากรดาน
สาธารณสุขในพื้นที่
ทดลอง
ประชาชนที่เปนกลุม
ทดลองและบุคลากร
ดานสาธารณสุขใน
พื้นที่ทดลอง
ประชาชนที่เปนกลุม
ทดลองและบุคลากร
ดานสาธารณสุขใน
พื้นที่ทดลอง

ผลลัพทที่ปฏิบัติได
92.22 %

92.22 %

92.22 %

การทํางานนวัตกรรมทั้งนวัตกรรม “ยูเซอรวิส” และ นวัตกรรม “แอปพริเคชัน “ฮอสเซอรวิส” แสดงการทํางาน
ดังภาพที่ 4 แผนภาพการทํางานระบบ (Use Case Diagram) ยูเซอรวิส และฮอสเซอรวิส
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ภาพที่ 4 แผนภาพการทํางานระบบ (Use Case Diagram)
ยูเซอรวิส และฮอสเซอรวิส

รายงานขอมูลการเขารับบริการ
จัดการขอ มูล การนัดตรวจโรค
รายงานคิว การเขารับ บริการ
ผูบริหารขอมูล

จัดการขอ มูล การตรวจโรค

เจาหนาที่

เลือ กหอ งตรวจเฉพาะทาง
รายงานขอมูลการรับยา
การใหคํา ปรึกษา
ผูเขา รับบริการ

จัดการขอ มูล สวนตัว

แพทย

ตรวจสอบสิทธิก ารรัก ษา

Login เขาสูระบบผาน App

6. การวัดและวิเคราะหคุณภาพของผลการทํางาน และประโยชนที่ไดรับ ( แสดงประสิทธิผลของกระบวนการ
และวิธีปฏิบัติที่ไดปรับปรุงใหม (ผลลัพธ) โดยใชขอมูลประกอบการวัดและวิเคราะหดวยเครื่องมือคุณภาพที่
เหมาะสมแสดงเปรียบเทียบกับเปาหมายหรือระดับเทียบเคียงที่เหมาะสมกอนและหลังปรับปรุง )
ประโยชนที่ไดรับจากการปรับปรุง
กอนการศึกษาวิจัย พบวา ผูรับบริการไมมีชองทางการสื่อสารที่เอื้ออํานวยตอการวางแผนการมาตรวจโรคที่
สถานบริการสุขภาพดวยตนเอง และเมื่อมารับบริการที่สถานบริการสุขภาพ พบวาใชระยะเวลาที่รอคอยนาน
และไมสะดวกเนื่องจากตองเสียเวลาไปกับการรอคิว หลังการศึกษาวิจัยพบวา ผลการวิจัยนี้ทําใหไดรูปแบบ
นวัตกรรมบริการ โดยการประยุกตแนวคิดการบริหารภาครัฐแนวใหมโดยการวางระบบการบริหารราชการแบบ
บูรณาการฯ
ผลความสําเร็จของการดําเนินงานนวัตกรรมฯ “ยูเซอรวิส” และนวัตกรรม แอปพริเคชัน“ฮอสเซอรวิส”
ทั้งสองนวัตกรรมนี้ เมื่อไดนํามาปรับใชตามบริบทของสถานบริการสุขภาพพบวาผูรับบริการมีการวางแผนการ
มาตรวจโรคดวยตนเอง และเพิ่มชองทางการเขาถึ งบริ การที่รวดเร็ว สะดวก ลดระยะเวลาการรอคอย ตอ
ผูรับบริการ ซึ่งพบวาสามารถลดระยะเวลาการรอคอยจากการทําหัตถการ ไดแก CT Scan, MRI เปนตน จาก
ปกติตองใชเวลาเขาคิวรอ โดยใชระยะเวลาเขาคิวรอคอยตั้งแต 2 สัปดาหไปจนถึง 3 เดือน มาเปนการใช
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ระยะเวลารอคอยจากการทําหัตถการ ลดลงตั้งแต 10 วัน ถึง 2 เดือนครึ่ง และจากการสํารวจความพึงพอใจ
ของผูรับบริการจํานวน 100 คน จากสถานบริการสุขภาพที่ไดนํานวัตกรรมฯไปปรับใช พบวาผูรับบริการเกิด
ความพึงพอใจดานการจัดระบบบริการดังกลาวประมาณรอยละ 82
7. ปญหา อุปสรรคและแนวทางในการแกไข
ปญหา อุปสรรค
1. ขาดผูชวยในการดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ในพื้นที่
2. บุคลากรดานการศึกษาวิจัยยังไมเห็นความสําคัญเทาที่ควร จึงเปนอุปสรรคที่จะสามารถดําเนินการทํา ให
เกิดความตอเนื่อง ยั่งยืนได
แนวทางในการแกไข
1. สรางทีมงานในการดําเนินการเปนเครือขายคณะกรรมการ
2. สรางทีมงานดานการศึกษาวิจัย และอบรมพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง
8. ความทาทายตอไป
การใช Application ยังไมครอบคลุมการนัดหมายในเวลาราชการ ยังไมครอบคลุม การนัดหมายในเวลา
ราชการ และมีโอกาสที่จะดําเนินปรับปรุงใหครอบคลุมการวางแผนการมาตรวจโรค ในเวลาราชการ มีแนวทาง
ในการปรับปรุงคือ การประชาสัมพันธอยางทั่วถึง เพื่อใหประชากรเขาถึงบริการ
การคาดหวังของลูกคา (ผูรับบริการ)
1. ความคาดหวังของลูกคา (ผูรับบริการ) ยังไมสนองตอบตอผูรับบริการไดดีเทาที่ควร
2. การคาดหวังของลูกคา (ผูรับบริการ) ยังมีบางจุด ไดแก เรื่องความไมเพียงพอของบุคลากร ไดแก
แพทยเฉพาะทางที่อาจมีเวลาไมเพียงพอ ซึ่งอาจไมสะดวกในวัน เวลา ตามตารางตรวจ (นอกเวลา
ราชการ) ซึ่งวันในปฏิทิน ที่แพทยวางจะโผลขึ้นเมื่อแพทยวาง สวนวันไหนที่แพทยไมวาง ปฏิทินจะถูกเวน
วางไว
แนวทางการแกไขปญหา คือ การจัดแพทยเพิ่มเติมใหครอบคลุมทุกหองตรวจโรค (นอกเวลา
ราชการ)
9. ปจจัยแหงความสําเร็จ
1. ความมุงมั่นและวิสัยทัศนของผูบริหาร
2. ความสามารถของบุคลากรดานการศึกษาวิจัยและการสรางนวัตกรรมฯ
3. การมีสวนของเครือขายการดําเนินงานในทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาคของแพทย พยาบาลนักวิชาการ
สาธารณสุข และผูมีสวนเกี่ยวของ ไดรวมกันวิเคราะหปญหา
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4. การสรางแรงจูงใจเชิงบวก และการติดตามผลอยางตอเนื่อง คํานึงถึงความตองการของผูปวย ทําอยางไรให
ผูปวยกลับบานเร็วที่สุด และสรางความมั่นใจใหกับผูปวยและผูรับบริการ
5. การขยายผลสูผูรับบริการ
6. มีการนําแนวคิด ทฤษฎี ดานการบริหารภาครัฐ ไปประยุกตใชในการดําเนินงาน
7. ทักษะและความสามารถของบุคลากรที่มีการนําเทคโนโลยีมาใชในนวัตกรรม
8. การมีสวนรวมของผูรับบริการ ในการเลือกวางแผนดานการมาตรวจโรคไดดวยตนเอง
9. การใช Application เปนการเพิ่มชองทางการสื่อสาร และเอื้ออํานวยใหเกิดความสะดวกตอผูรับบริการ
ปจจัยแหงความยั่งยืน
เพิ่มนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพและ ปรับปรุงประสิทธิภาพใหมีความยั่งยืน โดยการคํานึงถึงประโยชนและ
ความตองการของลูกคา ตลอดจนผูรับบริการ
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