
✓ โรงพยาบาลคุณภาพ
✓ ประชาชนสุขภาพดี
✓ คนท างานมีความสุข

เป้าหมาย รพ.สร้างสุข

Best Practice : ลดระยะเวลารอคอยผู้ป่วยนอก



หน่วยงานผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลคูเมือง มีผู้ป่วยมารับบริการเฉลี่ย 360 ราย/วัน และมี
แนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ภายใต้ข้อจ ากัดของสถานที่ และอัตราก าลังไม่เพียงพอ ต่อการ
ให้บริการ เกิดความแออัด ผู้ป่วยนั่งรอผิดห้องตรวจ และเกิดข้อร้องเรียนข้อเสนอแนะต่าง ๆ 
เช่น เก้าอี้นั่งไม่เพียงพอ การรอตรวจนาน ระบบการให้บริการไม่ชัดเจน     เจ้าหน้าที่เกิด
ความทุกข์จากการท างาน  การให้บริการไม่มีคุณภาพ     ผลลัพธ์ในการดูแลสุขภาพของ
ผู้ป่วยไม่ผ่านเกณฑ์  เกิดความเสี่ยงที่รุนแรงและข้อร้องเรียนของผู้ป่วย เจ้าหน้าที่มีความ
ทุกข์ ท างานแค่ตามหน้าที่  เกิดความขัดแย้งกันในหน่วยงาน ระหว่างหน่วยงาน เกิดปัญหา
ทั้งกับผู้ป่วย เพื่อนร่วมงาน ท าให้อัตราการโยกย้ายลาออกสูง ส่งผลกระทบต่อการดูแลผู้ป่วย
ผลลัพธ์การดูแลผู้ป่วยไม่ดี

ความเป็นมา



ความสุขและความผูกพันต่อองค์กร  ปี2559-2560



ผลการดูแลผู้ป่วย 

Stroke

เข้าถึงช้า

ประเมินช้า
ส่งต่อช้า

อัตราความพึงพอใจของผู้ป่วยนอก ปี 2559 = 74.81% 

รายการ เป้าหมาย ผลงาน

ร้อยละการควบคุมระดับน้ าตาสะสม HbA1C<7 >50% 33.31

อัตราการ Admit COPD <20% 79.52

อัตราการส่งต่อผู้ป่วย Stroke fast track ปี 2559 = 56.82% >80% 56.82

ร้อยละผู้ป่วย AMI ได้รับการประเมินและ Door t0 EKG time 
ภายใน 10 นาที  

100% 87.50

อัตราความพึงพอใจของผู้ป่วยใน ปี 2559 = 77.08% 

วิกฤตทางการเงิน



วิเคราะห์ปัญหา
และสาเหตุโดยใช้

Systems thinking

LEAN



ตัวชี้วัด :

➢ ร้อยละความพึงพอใจของผูป้่วยนอก มากกว่า 80
➢ จ านวนข้อร้องเรียนรอนาน ลดลง 
➢ ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยลดลง
➢ Happinometor เพิ่มขึ้น
➢ ความผูกพันธ์ต่อองค์กรเพิม่ขึ้น

เป้าหมาย :
ลดระยะเวลารอคอยผู้ป่วยนอกรพ.คู
เมือง < 2ชม.ภายใน 1 ปี (มีค.63)

เป้าหมายและตัวชี้วัด

IMPACT : ผลลัพธ์กลุ่มโรคส าคัญดีขึ้น



กระบวนการ

จัดอบรมให้ความรู้เรื่อง LEAN บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ออกแบบกิจกรรมในการเรยีนรู้ระบบงาน ให้
มองเห็นภาพเดียวกัน และการท างานเป็นทีม โดยใช้กระบวนการ Transformative learning



กระบวนการ

วิเคราะห์แผนภูมิสายธารแห่งคุณคา่ ของขั้นตอนการให้บริการวิเคราะห ์DOWN TIME 
ของระบบงาน เพือ่ลด Waste 



กระบวนการ

จัดใช้สารสนเทศ ในการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อแก้ปัญหาได้ตรงจุด



กระบวนการ

จัดน าระบบคิวมาใช้ร่วมกับการ Segment การรับบริการที่จุดต่างๆ เพื่อลดเวลารอคอย

การแก้ไข
1. ระบบการสื่อสาร น าระบบ visual ปรับระบบ
การแจ้งต าแหน่งที่รับบริการที่ชัดเจนจากป้าย
สื่อสาร, 
2.  ระบบการให้บริการ น าระบบ  LEAN
3. สถานที่/สิ่งแวดล้อม ปรับระบบ flow การ
ให้บริการลดขั้นตอนที่ซ้ าซ้อน  ลดการเดินของ 
จนท.และผู้รับบริการ ให้ IT ช่วยในการท าคิวและ
ระบบนัดผู้รับบริการ
4. ช่องทางการรับฟัง  เพิ่ม webpage ของ รพ. 



กระบวนการ

จัดปรับต าแหน่งของการวางยาเพื่อให้ง่ายต่อการท างาน ลด Motion 



กระบวนการ

ปรับสลิป OPD รายการยาเรียงอักษร เพื่อง่ายแก่การ
ตราจสอบและเพิ่มความรวดเร็วลดการผิดพลาด มีจ านวน
วันนัด ลดการจ าและความผิดพลาด  โดยใช้ สารสนเทศ

สติกเกอร์ ที่ปริ้นท์ เรียงตามอักษร



กระบวนการ

ตั้งเป้าหมายในการ
ด าเนินงานระยะสั้น
โดยใช้แนวคิด OKR



ผลลัพธ์การด าเนินงาน
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ผลลัพธ์การด าเนินการ

61.32%

86.63%

ปี 2559 ปี 2560

Emometer (ความผูกพันธ์องค์กร)
สิ่งที่ดีที่สุดของ 5 อันดับ
สัมพันธภาพกับเพื่อนร่วมงาน 152
ความมั่นคงในการท างาน 96
สวัสดิการ 56
สัมพันธภาพกับหัวหน้างานระดับถัดไป 54
งานที่ท้าทาย 35

สิ่งที่ควรปรับปรุงทีสุ่ด 5 อันดับ
การสื่อสารภายในองค์กร 96
ค่าตอบแทนจากการท างาน 88
ความสมดุลระหว่างชีวิตและการท างาน 71
สภาพการท างาน 69
ภาพลักษณ์องค์กร 36



ผลลัพธ์การด าเนินงาน

9 Cell ปี 59-60 รพ.คูเมือง จากสีแดงที่ต้องปรับปรุงด่วน 5 ข้อ 
เหลือที่ต้องปรับปรุงต่อ 2 ข้อ คือ 
ข้อ 28 การได้รับมอบหมายงานที่
น่าสนใจ และท้าทายมาก
และข้อ 35 การได้รับความเป็นธรรมใน
การได้รับเลือกให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้น

จากสีเหลืองที่ต้องปรับปรุง 6 หมวด 
เหลือที่ต้องปรับปรุงต่อ 3 หมวด 
คือ เป้าหมายระดับ รพ. การบริหาร
ระดับบุคคล เป้าหมายระดับบุคคล



ผลลัพธ์การด าเนินงาน



ผลลัพธ์การด าเนินงาน



ระยะเวลารอรับบริการ

ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการท างานส าคัญ

2:41:59 2:02:592:35:47


