
Innovation ประเภท Poster Presentation   หน่วยงาน โรงพยาบาลชุมชนกงหรา/งานประกันสุขภาพ  

ชื่อผลงานเรื่อง      “Easy -Service - Online” 

ผู้น าเสนอ  นายอัฐพร  ช่วยสงคราม ต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพช านาญการ  

มือถือ 089-4628402      E-Mail  att_chuay@hotmail.com 

เนื้อหาโดยย่อ/บทคัดย่อ:   
Easy -Service - Online  เป็นนวัตกรรมโปรแกรมส าเร็จรูปร่วมกับการจัดการระบบ(Management 

Innovation) โดยการพัฒนาโปรแกรมและระบบ ด้านการขอรถไปราชการ การขอใช้ห้องประชุม การรายงาน
ความเสี่ยง มีวัตถุประสงค์เพ่ือเอ้ืออ านวยความสะดวก รวดเร็วในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และเพ่ือประหยัด
ทรัพยากรในโรงพยาบาล เป็นแนวทางการพัฒนาด้านหนึ่งเพ่ือตอบสนอง Smart and digital hospital   ตาม
แผนยุทศาสตร์ปี 2560-2564 ของเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง ว่าด้วยเรื่องการยกระดับ
คุณภาพองค์กรไปสู่องค์กรดิจิตอล เพ่ือส่งเสริมให้โรงพยาบาลและเครือข่ายมีความเข้มแข็งในระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ได้มาตรฐาน มีความสะดวกในการปฏิบัติงานและเข้าถึงการบริการผู้ป่วยที่รวดเร็ว  โดยการน า
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ และเป็นการตอบสนองต่อทิศทางการพัฒนาประเทศตามโมเดลเศรษฐกิจไทย
แลนด์ 4.0 และกระทรวงสาธารณสุข 4.0 ที่มุ่งเสริมสร้างระบบ Digital Health และเพ่ือเพ่ือสร้างความส าเร็จในการ
พัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะสูง เข้มแข็งทางการเงิน  

ผลการด าเนินงาน  พบว่า จะระบบเมื่อก่อนที่ต้องด าเนินการผ่านการเขียนเอกสาร และยื่นงานธุรการ 
เพ่ือผ่านการเห็นชอบและอนุมัติ ที่ต้องใช้เวลานาน อีกทั้งต้องรอผลการขออนุมัติที่ไม่ทราบผลแน่นอน ท าให้เกิด
ความล้าช้า ไม่สะดวก เมื่อมีนวัตกรรม  Easy -Service – Online โดยการพัฒนาโปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือรองรับ
ระบบบริการในการท างานของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลและลดขั้นตอนในการท างาน โดยเจ้าหน้าที่สามารถบันทึก
ข้อมูลผ่านระบบ computer PC หรือ/หรือ smart Phone  ระบบจะส่งข้อความแจ้งเตือนไปยังผู้รับผิดชอบทันที
และจะได้รับทราบผลภายใน 30นาที ผลการด าเนินการพบว่า เจ้าหน้าที่มีความพึงพอใจเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 86.84  
มีความสะดวก และรวดเร็วในการปฏิบัติงานเพ่ิมมากขึ้น สามารถปรับเปลี่ยนแผนการด าเนินงานได้ทันท่วงทีหลัง
การพิจาณาค าขอ เห็นได้จากระยะเวลาในการรอผลการอนุมติของการขอใช้รถไปราชการ การขอใช้ห้องประชุม
และทีมปฏิคม สามารถภายใน 30 นาที การรายงานความเสี่ยงทุกระดับผ่านโปรแกรม  online ท าให้ทีมจัดการ
ความเสี่ยงทราบผลทันทีและด าเนินการต่อไปได้ทันเวลา นอกจากนี้ยังพบว่า สามารถลดต้นทุนในการใช้กระดาษ
ได้ปีละ ประมาณ 1,500 ใบ มูลค่า 450 บาท(ต.ค.61– มี.ค. 62) ส่งผลให้ขยะจากกระดาษในโรงพยาบาลลดลง 

 
สรุปบทเรียนที่ได้รับ 

Easy -Service - Online  เป็นนวัตกรรมโปรแกรมส าเร็จรูปร่วมกับการจัดการระบบ 
(Management Innovation) เพ่ือรองรับระบบบริการในการท างานของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลให้มีความสะดวก
และรวดเร็ว ลดขั้นตอนในการท างาน และลดต้นทุนในการผลิตในโรงพยาบาล แต่เจ้าหน้าที่ต้องต้องมีทักษะและ
เรียนรู้การใช้เทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงตามแต่ละสมัย 
 
 
 
 
 
 

mailto:att_chuay@hotmail.com


นวัตกรรม/ สิ่งประดิษฐ์ ( Innovation) 

1. ชื่อผลงาน… Easy -Service - Online 
2. ชื่อหน่วยงาน… โรงพยาบาลกงหรา 

ที่อยู่ 164  หมู่ 8 ต.คลองทรายขาว อ. กงหรา จ. พัทลุง 
3. ทีมผู้น าเสนอผลงาน 

 นายอัฐพร  ช่วยสงคราม ต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพช านาญการ วุฒิ ปริญญาตรี  โทร. 
0894628402 

 นายกาบีรอน  ปอโต๊ะ     ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์       วุฒิ ปริญญาตรี  โทร. 
0800413442 
 

4. บทน า 
Easy -Service - Online  เป็นนวัตกรรมโปรแกรมส าเร็จรูปร่วมกับการจัดการระบบ 

(Management Innovation) เป็นแนวทางการพัฒนาด้านหนึ่งเพ่ือตอบสนอง Smart and digital hospital   
ตามแผนยุทศาสตร์ปี 2560-2564 ของเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง ว่าด้วยเรื่องการ
ยกระดับคุณภาพองค์กรไปสู่องค์กรดิจิตอล เพ่ือส่งเสริมให้โรงพยาบาลและเครือข่ายมีความเข้มแข็งในระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้มาตรฐาน มีความสะดวกในการปฏิบัติงานและเข้าถึงการบริการผู้ป่วยที่รวดเร็ว  โดยการ
น าเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ และเป็นการตอบสนองต่อทิศทางการพัฒนาประเทศตามโมเดลเศรษฐกิจไทย
แลนด์ 4.0 และกระทรวงสาธารณสุข 4.0 ที่มุ่งเสริมสร้างระบบ Digital Health และเพ่ือเพ่ือสร้างความส าเร็จในการ
พัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะสูง เข้มแข็งทางการเงิน 
  

การพัฒนา 
Easy -Service – Online  คือ พัฒนาโปรแกรมและจัดการระบบ ด้านการขอรถไปราชการ การขอใช้

ห้องประชุม ทีมปฏิคมและการรายงานความเสี่ยง มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
1. ลดขั้นตอนในการท างานงาน อ านวยความสะดวก รวดเร็วในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที ่
2. เพ่ือประหยัดทรัพยากรในโรงพยาบาล  
โดยเจ้าหน้าที่สามารถบันทึกข้อมูลผ่านระบบ computer PC หรือ/หรือ smart Phone  ระบบจะส่ง 

ข้อความแจ้งเตือนผ่านมือถือไปยังผู้ดูแลและพิจารณาอนุมัติและแจ้งเตือนกลับมายังผู้ยื่นค าขอ เพ่ือจะได้
ด าเนินการตามแผนหรือพิจารณาปรับแผนการด าเนินงานต่อไป 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รูปแบบการท างานของ Easy -Service - Online  ผลการด าเนินงาน   
 

 
 
 

Easy -Service - 
Online   

1. เจ้าหน้าท่ี 

2.โปรแกรมขอใช้
บริการผ่าน PC/ 
smart Phone 
• ใช้รถ/ใช้ห้อง/ปฏิคม 
• ความเสี่ยง 

3.ข้อความแจ้ง
เตือนผ่านมือถือ
ผู้ดูแล/กลุ่มท่ี
รับผิดชอบ 

4.ข้อความแจ้ง
เตือนผ่านมือถือ

ผู้อนุมัต ิ

5.ข้อความตอบ
กลับอนุมัติ/ไม่

อนุมัติ 



ตัวอย่างภาพประกอบการขอใช้ห้องประชุม 

                        
 
 

                                    
 
 

                          
                                                                 

                                                          

ยื่นค ำขอใช้ 

รับค ำขอใช้ 

         Start /Exit 



5.ผลการด าเนินงาน 

กลุ่ม สิ่งที่ได้รับ 
ผลการด าเนินงาน 

ระบบเดิม   
เม.ย. – ก.ย. 61 

 Easy -Service – Online   
ต.ค.61– มี.ค. 62 

เฉพาะด้าน 

 ระยะเวลาเฉลี่ยในด าเนินการ
ด้านการขอรถไปราชการ/ 
การขอใช้ห้องประชุม/ทีม
ปฏิคม 

2- 3 วัน  30 นาที 

 การจัดการความเสี่ยง 
ระดับ G H I  24 ชม 

ทีมรับทราบทันทีในทุก
ระดับความเสี่ยง ระดับ E F  3  วัน 

ระดับ A B C D  30  วัน 
โรงพยาบาล         ต้นทุนจากการกระดาษ  450 บาท (1,500 ใบ) ไม่มีค่าใช้จ่าย 

บุคลากร 
 ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ 

( Easy -Service – Online)   
74.22 % 86.84 % 

ผลการด าเนินงาน  พบว่า จะระบบเมื่อก่อนที่ต้องด าเนินการผ่านการเขียนเอกสาร และยื่นงานธุรการ 
เพ่ือผ่านการเห็นชอบและอนุมัติ ที่ต้องใช้เวลานาน อีกทั้งต้องรอผลการขออนุมัติที่ไม่ทราบผลแน่นอน ท าให้เกิด
ความล้าช้า ไม่สะดวก เมื่อมีนวัตกรรม  Easy -Service – Online โดยการพัฒนาโปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือรองรับ
ระบบบริการในการท างานของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลและลดขั้นตอนในการท างาน โดยเจ้าหน้าที่สามารถบันทึก
ข้อมูลผ่านระบบ computer PC หรือ/หรือ smart Phone  ระบบจะส่งข้อความแจ้งเตือนไปยังผู้รับผิดชอบทันที
และจะได้รับทราบผลภายใน 30นาท ีผลการด าเนินการพบว่า เจ้าหน้าที่มีความพึงพอใจเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 86.84  
มีความสะดวก และรวดเร็วในการปฏิบัติงานเพ่ิมมากขึ้น สามารถปรับเปลี่ยนแผนการด าเนินงานได้ทันท่วงทีหลัง
การพิจาณาค าขอ เห็นได้จากระยะเวลาในการรอผลการอนุมติของการขอใช้รถไปราชการ การขอใช้ห้องประชุม
และทีมปฏิคม สามารถภายใน 30 นาที การรายงานความเสี่ยงทุกระดับผ่านโปรแกรม  online ท าให้ทีมจัดการ
ความเสี่ยงทราบผลทันทีและด าเนินการต่อไปได้ทันเวลา นอกจากนี้ยังพบว่า สามารถลดต้นทุนในการใช้กระดาษ
ได้ปีละ ประมาณ 1000 ใบ มูลค่า 400 บาท ส่งผลให้ขยะจากกระดาษในโรงพยาบาลลดลง 

 
6. สรุปบทเรียนที่ได้รับ 

Easy -Service - Online  เป็นนวัตกรรมโปรแกรมส าเร็จรูปร่วมกับการจัดการระบบ 
(Management Innovation) เพ่ือรองรับระบบบริการในการท างานของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลให้มีความสะดวก
และรวดเร็ว ลดขั้นตอนในการท างาน และลดต้นทุนในการผลิตในโรงพยาบาล แต่เจ้าหน้าที่ต้องต้องมีทักษะและ
เรียนรู้การใช้เทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงตามแต่ละสมัย 
 
7. เอกสารอ้างอิง 

 ข้อมูลการขอใช้รถ/ ห้องประชุมโรงพยาบาลกงหรา 
 ข้อมูลการรายงานความเสี่ยง 
 งานประกันสุขภาพ เทคโนโลยีสารสนเทศและเวชระเบียน โรงพยาบาลกงหรา 

 
 


