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1. บทสรุปของผู้บริหาร
2. ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรและหน่วยงาน
3. การเรียนรู้ความต้องการและความคาดหวัง ของ "ลูกค้าของกระบวนการที่น าเสนอ" 
4. กระบวนการและวิธีปฏิบัติในอดีต 
5. กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่ 
6. การวัดและวิเคราะห์คุณภาพของผลการท างาน และประโยชน์ที่ได้รับ
7. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการแก้ไข
8. ความท้าทายต่อไป 
9. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ และความยั่งยืน 
10. เอกสารอ้างอิง

หัวข้อน าเสนอ
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1.บทสรุปของผู้บริหาร

- Change Service

- Customer Satisfaction

- Cost-Effectiveness

OKR

to

Effectiveness

Paperless

to

Digital Service
& Innovation 

LEAN

to

Digital 
service

LEAN  
Best Practices : 

How To
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2. ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรและหน่วยงาน

วิสัยทัศน์ (Vision)
องค์กรแห่งคุณภาพ ที่มีความทันสมัย โดยน าเทคโนโลยแีละนวัตกรรมเข้ามาขบัเคลื่อนให้มีความเป็นเลิศในด้านบริการสุขภาพ

ด้านบริหาร และด้านวิชาการ สามารถเป็นที่พึ่งของบุคลากร ประชาชน และสังคมได้

พันธกิจ (Mission)
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2. ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรและหน่วยงาน

ค่านิยมองค์กร

Think TRASFORM

SPEC Innovation Platform

 Medical Drug Resistant

 Patient Identification

 Medication Error

(Administration)

 Preventable Death

 Disease  Specific

Certification

 Clinical Innovation

 Lean

 Digital Service

 Best Practice

 Logistics

 Utilization Management

 Smart Record

วัฒนธรรมองค์กร

รัก 
ความรู้สึกในเชิงบวก ที่ดีต่อประชาชน
ผู้ป่วย  วิชาชีพ องค์กร ครอบครัว และตนเอง
พัฒนา  
การเปลี่ยนแปลงในทางท่ีดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ธรรมาภิบาล
ยุติธรรม โปร่งใส และมีหลักธรรม
ซ่ือสัตย์  ไม่รับสินบน
รับผิดชอบ. ตรงต่อเวลา
ใส่ใจบริการ ยิ้ม สบตา ทักทาย และขอบคุณ

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
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3. การเรียนรู้ความต้องการและความคาดหวัง
ของ "ลูกค้าของกระบวนการที่น าเสนอ" 

ศนูยร์บัเรื่อง
รองเรยีน

Rapid

Assesment

Customer 
Complaint 

Web 
site,Face 

Book,Line

Incident 
Report

กลอ่งรบัฟัง
ความคิดเหน็

Complaint  Channel

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
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3. การเรียนรู้ความต้องการและความคาดหวัง
ของ "ลูกค้าของกระบวนการที่น าเสนอ" 

ความตอ้งการของ
ลูกค้า

-รอใช้บริการไม่นาน
-ลดขั้นตอนบริการ
-การให้บริการที่ถูกต้อง รวดเร็ว
-มีระบบเตือนคิวอัตโนมัติ
-มีระบบการเลื่อนนัดที่สะดวก
-การตรวจสอบสิทธิที่ทันสมัย

ผู้ใช้บริการ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง -ส่งต่อข้อมูลถูกต้อง
-เอกสารไม่สูญหาย 
และข้อมูล
มีความสมบูรณ์

ผู้บริหาร

-มีการตอบสนองความต้องการของผู้ป่วย
-การตอบสนองตามแผนยุทธศาสตร์ของ รพธ.
-พัฒนาบริการต้องมีผลกระทบระดับสูง 

(Hight  Impact)
-การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า

มหาวิทยาลัย-ความมีชื่อเสียง
-ความเชื่อมั่นในการบริการ

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
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3. การเรียนรู้ความต้องการและความคาดหวัง
ของ "ลูกค้าของกระบวนการที่น าเสนอ" 

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

จากการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจในการใช้บริการผู้ป่วยนอกในปี 2561 พบว่า คะแนนเฉลี่ย
ความพึงพอใจที่ต่ ากว่า 3.5  คือ 
- ระยะเวลาการรอคอยในการมาใช้บริการ 
- ที่จอดรถไม่เพียงพอ
- ห้องน้ าไม่เพียงพอ



9

3. การเรียนรู้ความต้องการและความคาดหวัง
ของ "ลูกค้าของกระบวนการที่น าเสนอ" 

จากความต้องการของลูกค้า....สู่การวิเคราะห์กระบวนการให้บริการ

ด้านผู้ใช้บริการ

1. จุดบริการเป็นคอขวดต้อง
ให้บริการผู้ป่วยครั้งละ
จ านวนมาก

2. จุดบริการซับซ้อน มีหลาย
ขั้นตอน

3. รอแฟ้มประวัติ  แฟ้ม
ประวัติหายเสียบุคลากร
และเวลาในการค้นหา

4. การสื่อสารข้ันตอนบริการ
ไม่ชัดเจน 

ด้านผู้บริหาร

1. การใช้ข้อมูลช่วยในการ
บริหารจัดการน้อย 

2. การขับเคลื่อนบางอย่าง มี 
Impact น้อย ลงทุนเยอะ

3. มีขั้นตอนที่ไม่จ าเป็น  ท าให้
เสียบุคลากร เสียเวลา และ
ใช้ทรัพยากรไม่คุ้มค่า

4. เกิดข้อร้องเรียนจากระบบ
บริการที่ล่าช้า  ท าให้เสีย
ชื่อเสียง ผู้ใช้บริการไม่
เช่ือมั่น

หน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง 

กรณีคนไข้ต้องนอน
โรงพยาบาล พบ ความไม่
สมบูรณ์ของเอกสาร เอกสาร
สูญหาย 

มหาวิทยาลัย

เกิดข้อร้องเรียนจากระบบ
บริการที่ล่าช้า  ท าให้เสีย
ชื่อเสียง  ผู้ใช้บริการไม่
เช่ือมั่น

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ



มาโรงพยาบาล
จนถึงตรวจสอบสิทธิ์

ติดต่อ OPD 
จนถึงตรวจเสร็จ

แพทย์บันทึกใบสั่งยา
จนถึงรับยากลับบ้าน

1 2 3

Lean 
ระบบบริการ
ผู้ป่วยนอก

4. กระบวนการและวิธีปฏิบัติในอดีต 

(โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ)
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4. กระบวนการและวิธีปฏิบัติในอดีต 

กดคิวและวัด    พยาบาล คัดกรอง
อาการ

ยื่นบัตร ตรวจสอบสิทธ์ิ ติดต่อพยาบาล   ประเมินอาการ

พบแพทย์รอใบยา บัตรนัดยื่นใบสั่งยาจ่ายเงินรับยา

      นาที

      นาที

     1 นาที       นาที       นาที

     1 นาที      นาที     1 นาที    1 นาที      นาที

  นาที   นาที  นาที  นาที

  นาที

  นาที  นาที  นาที4 นาที

  นาที
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4. กระบวนการและวิธีปฏิบัติในอดีต 

คดักรอง/เวชระเบียน/ออกสทิธ์ิ
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 . กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่ 
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 . กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่ 

Multi-skill พัฒนาศักยภาพคนท างาน

การอนุมัติสิทธิล่วงหน้า 
ออกสิทธิและเวชระเบียน

One Stop Service 



(โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ) 15

 . กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่ 
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4. กระบวนการและวิธีปฏิบัติในอดีต 

                 
               นาที

      นาที

         
จนถึงตรวจเสร็จ

           
                    

      
               
            

                          
            

รอ ักประวัติ

  นาที

             

     1 นาที

พยาบาล 1 คน

             
             

  นาที

พยาบาล 1  คน

     1 นาที

           

     1 นาที

รอเรียกตรวจ

  นาที
                

     1 นาที

ธุรการ  คน

                          
                 

      นาที

พยาบาล  คน

  นาที

            
ยา นัดรอคิวรับใบยา

บัตรนัด
  นาที

ท าหัตถการ

        

จุดบริการ
 

จุดบริการ
 

จุดบริการ
1

จุดบริการ
4

พยาบาล 1 คน              คน

  นาที 

                

พนัก งานช่วยการ 1 คน

                                     

ติดต่อการเงิน
     1 นาท ี

                  1 คน

รอคิวยื่นการเงิน
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 . กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่ 

                 
               นาที

      นาที

         
จนถึงตรวจเสร็จ

           
                    

      
               
            

                          
            

รอ ักประวัติ

  นาที

             

     1 นาที

พยาบาล 1 คน

             
จากเวชระเบียน

  นาที

พยาบาล 1  คน

     1 นาที

           

     1 นาที

รอเรียกตรวจ

  นาที
                

     1 นาที

ธุรการ  คน

                          
                 

      นาที

พยาบาล  คน

  นาที

            
ยา นัดรอคิวรับใบยา

บัตรนัด
  นาที

ท าหัตถการ

        

จุดบริการ
 

จุดบริการ
 

จุดบริการ
1

จุดบริการ
4

พยาบาล 1 คน                

  นาที 

                

                  

                                            )

             
     1 นาท ี

                     

รอคิวยื่นการเงิน
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 . กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่ 

1.First Time Quality
2.One Stop Service
3.Peperless
4. CELL CONCEPT

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
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4. กระบวนการและวิธีปฏิบัติในอดีต 

           
              

             
                

                
                  

 

                 
          

                 
                 

                                      

                                            )

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
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 . กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่ 

           
              

             
                

                
                  

 

                 
          

                 
                 

                                      

                    

               
                          

โครงการพัฒนาระบบจัดยาผู้ป่วยนอกด้วย LOCATION
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 . กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่ 

โครงการพัฒนาระบบจัดยาผู้ป่วย
นอกด้วย LOCATION

ผลลัพธ์ของโครงการ
• ระยะเวลาการจัดยาโดยใช้ 

LOCAITON Process
เท่ากับ    นาที

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
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 . กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่ 

โครงการ
รับยาเดิม 
Drive Thru 
รับยาทางไปรษณีย์

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
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 . กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่ 

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ



282

228

210

194

ระยะเวลารอคอยตั้งแต่ยื่นบัตรถึงรับยาในผู้ป่วยทุกกลุ่ม เปรียบเทียบรายปี (นาท)ี

เป้าหมาย ≤ 200 นาที

2561 2562 2563 2564

6. การวัดและวิเคราะห์คุณภาพของผลการท างาน 

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
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Lean Management Concept

- การพัฒนาการลงข้อมูลโดยใช้  Smart  Record (Paperless) ในหน่วยงานน าร่อง
- พัฒนาระบบการจัดยาด้วย LOCATION
- Cell Concept   Multi Skill Multi Function

- พัฒนาระบบการคัดกรองและประเมินอาการ โดยใช้ตู้คิวอัตโนมัติ

ปี2561-62 - การอนุมัติสิทธิล่วงหน้า + One Stop Service ออกสิทธิและเวชระเบียน

ปี2562-63

ป2ี563-64 - ขยายผลการลงข้อมูลโดยใช้  Smart  Record (Paperless)
- โครงการรับยาเดิม  Drive Thru   รับยาทางไปรษณีย์

เป้าหมาย ≤ 200 นาที

6. การวัดและวิเคราะห์คุณภาพของผลการท างาน 

- Smart Pharmacy Queue

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
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6. การวัดและวิเคราะห์คุณภาพของผลการท างาน 
และประโยชน์ที่ได้รับ

5. การลงข้อมูลผู้ป่วยในระบบคอมพิวเตอร์ และยกเลิกการใช้แฟ้มประวัติ  
โดยมีหน่วยงานน าร่อง ได้แก่ OPD  GP 

จากข้อมูลในปี 2562 
ระยะเวลารอคอยลดลงอย่าง
เห็นได้ชัด  เนื่องจากมีการ
พัฒนาระบบบริการดังนี้คือ 

โดยในปี 2562 กิจกรรมดังกล่าวด าเนินการในช่วงเวลาใกล้เคียงกันและพัฒนาจนประสบความส าเร็จท าให้ระยะเวลารอคอยลดลงอย่างเห็นได้ชัด  
และจากข้อมูลในปีถัดมาพบว่าระยะเวลารอคอยลดลงเรื่อยๆ เนื่องจาก มีการขยายผลเรื่องการยกเลิกการใช้แฟ้ม ไปจนสามารถท าได้ทุก OPD 
ประกอบกับแต่ละ OPD มีกระบวนการภายในในการลดระยะเวลาและขั้นตอนบริการด้วย

1. พัฒนาระบบตู้คิวคัดกรองอัตโนมัติ  

2. การรวบจุดบริการ ได้แก่ เวชสารสนเทศ และประกันสุขภาพ 
3. พัฒนาระบบการตรวจสอบสิทธิล่วงหน้า

4. การพัฒนาระบบ Smart Pharmacy

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
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6. การวัดและวิเคราะห์คุณภาพของผลการท างาน 
และประโยชน์ที่ได้รับ

ลดระยะเวลารอคอยผู้ป่วยนอกลง 88 นาที
(จาก 282 => 194 นาที)

ค่าใช้จ่ายลดลง 288,000 บาทต่อปี คิดเป็นร้อยละ 33 

3,140,000.00 
2,300,000.00 

818,000.00 2,040,000.00 
1,500,000.00 542,000.00  -

 500,000.00
 1,000,000.00
 1,500,000.00
 2,000,000.00
 2,500,000.00
 3,000,000.00
 3,500,000.00

2562 2563 2564

การลดปริมาณการใช้กระดาษ

ปริมาณ ค่าใช้จ่าย
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432,000.00 

144,000.00 
 -

 100,000.00

 200,000.00

 300,000.00

 400,000.00

 500,000.00

2562 2563

ลดค่าจ้างพนักงานเดินเวชระเบียน

ปริมาณ ค่าใช้จ่าย

ลดการจ้างพนักงาน จาก 3 เป็น  1 คน

1

2

3

กระดาษลดลงร้อยละ 37 คดิเป็นมูลค่าลดลงร้อยละ 36 
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7. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการแก้ไข

จากการด าเนินงานพบปัญหา คือ 

กลุ่มผู้ป่วยมีความหลากหลาย 
เช่น สิทธิการรักษา ความ

ซับซ้อนของโรค 

การประสานระหว่างหน่วยงาน
บางจุดยังมีรอยต่อ

การใช้ฐานข้อมูลไม่เพียงพอ  
และไม่ครอบคลุมท าให้การ

วิเคราะห์ยังไม่เป็นไปในเชิงลึก

1 2 3
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 . ความท้าทายต่อไป 

Challenge

➢ ท าอย่างไรให้ผู้ป่วยได้จ่ายเงินเร็ว

➢ ลดระยะเวลารอคอยผู้ป่วย Walk in ไม่มีหัตถการ

➢ พัฒนาระบบรับยาเดิมทาง Drive Thru ทางไปรษณีย์ ให้ยั่งยืน

➢ Lean กระบวนการภายในหน่วยงาน

➢ การพัฒนาระบบ Tele Mediciene, Virtual Clinic

- เพิ่มจุดจ่ายเงิน จ่ายเงินผ่าน Application,ตู้ Kiosk
- กรณีผู้ป่วยที่ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่ต้องติดต่อการเงิน

- การนัดหมายทาง Application

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
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9. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ และความยั่งยืน 

1. การท างานเป็นทีมร่วมกันทั้ง     
สหสาขาวิชาชีพ

 . การศึกษาเรียนรู้กระบวนการน า
แนวคิด LEAN มาใช้

 . การขับเคลื่อนสู่เป้าหมายด้วย 
Objective Key Result

4. การก าหนดนโยบายขององค์กรที่
ชัดเจน มีจุดมุ่งเน้นด้วย SPEC เป็น

เป้าหมายของทุกหน่วยงาน

 . การน านโยบายจากผู้บริหารทุกระดับลงสู่
ผู้ปฏิบัติ (Alignment) 

6. ค่านิยมองค์กร Think Transform 
ของคนในองค์กรที่เข้มแข็ง พร้อม
เปลี่ยนแปลงเพื่อให้เป้าหมายบรรลุ

ความส าเร็จ

7. การเลือกหน่วยงานน าร่องในการท ากิจกรรม ได้วางแผน
เลือกหน่วยงานที่มีความพร้อมและอาสาในการเปลี่ยนแปลง

ระบบการท างาน เมื่อด าเนินการแล้วได้จัดการความรู้ 
(Knowledge Management) เมื่อได้แนวปฏิบัติ มีการ 

Sharing สู่หน่วยงานอื่น เพื่อน าไปปฏิบัติต่อไป
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