
รายละเอียดการสง่ผลงานน าเสนอ การประกวดผลงานวิชาการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง  

แบบฟอร์มบทคัดย่อผลงาน  

1. ประเภท Oral presentation 1.1 [ ] CQI (Clinic) 1.2 [ ] CQI (Non-Clinic) 1.3 [ ] R2R 1.4 [ ] วิจัย
ฉบับสมบรูณ์ 

 2. ประเภท Poster presentation 2.1 [ ]CQI (Clinic) 2.2 [ / ] CQI (Non-Clinic) 2.3 [ ] R2R 2.4 [  ] 
วิจัยฉบับสมบรูณ์  

3. ประเภท หน่วยงาน 3.1 [ ] ระดับปฐมภูมิ(รพ.สต./ศสม.) 3.2 [ / ] ระดับทุติยภูม(ิรพช.) 3.3 [ ] หน่วย
สนับสนุน(สสอ./สสจ.)  

4. การเสนอผลงาน 4.1[ / ] ไม่เคยน าเสนอ เผยแพรม่าก่อน 4.2[ ] เคยเผยแพร่ (พัฒนาต่อยอด)  4.3[ ] 
ผลงานที่เคยได้รบัรางวัลของ รพ.สต.-ศสม./รพช./สสอ.และ สสจ. 1)[ ] ชนะเลิศ 2)[ ] รองชนะเลิศอันดับหนึง่ 
3)[ ] รองชนะเลิศอันดับสอง 4)[ ] ชมเชย  

5. ช่ือเรื่อง ตรวจสุขภาพด้วยหัวใจ  เพิ่มก าไรให้กบัองค์กร 

6. ทีมผู้น าเสนอผลงานวิชาการ 1) นางวันทิพย์  นิ่มนวล ต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพช านาญการ 2) นางสรุัชวดี 
รักด้วง ต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพช านาญการ  3) นางสรุะชะฎา เวชรังสี ต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
4) นางนิตยา พงศ์พิพัฒน์พันธ์ุ ต าแหน่งพนกังานธุรการ 

 7. หน่วยงาน 1) [ ]รพ.สต./ศสม. 2)[ / ] รพช. 3)[ ] สสอ./สสจ. อ าเภอควนขนุน 

 8. เบอร์โทร 093 579 0873 E-mail wantip.n@gmail .com 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:wantip.n@gmail


๑.ชื่อผลงาน ตรวจสุขภาพด้วยหัวใจ  เพิ่มก าไรให้กับองค์กร 

๒. ค าส าคัญ  
 การตรวจสุขภาพ หมายถึง การตรวจสุขภาพประจ าปี ซึง่ก าหนดปลีะ ๑ ครั้ง 

๓. ชื่อทีม 

 กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลควนขนุน 

๔.สมาชิกทีม 

 ๑.นางสรุัชวดี รักด้วง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
 ๒.นางวันทิพย์ นิ่มนวล  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
 ๓.นางสรุะชะฎา เวชรังส ี  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
 ๔.นางนิตยา พงศ์พิพัฒนพ์ันธ์ุ พนักงานธุรการ 
 
๕.วัตถุประสงค์ 
 ๑. จัดโปรแกรมให้ตอบสนองความต้องการของผู้รบับริการ  

๒. เพิ่มรายได้ใหก้ับองค์กร 
 ๓. เพิ่มความพึงพอใจการตรวจสุขภาพประจ าป ี
 
๖.ตัวชี้วัดและเป้าหมายของตัวชี้วัด  

๑. จ านวนผู้รบับริการตรวจสุขภาพประจ าปี เพิ่มข้ึน (เฉลี่ย ๔๐ ราย/เดือน) 
๒. อัตราการเพิ่มข้ึนของรายได้จากการตรวจสุขภาพประจ าปี เพิ่มข้ึน (เฉลี่ย ๖๐,๐๐๐ บาท/เดือน ) 
๓. อัตราความพึงพอใจต่อโปรแกรมตรวจสุขภาพประจ าปี > ร้อยละ ๘๕ 
 

๗.ปัญหาและสาเหต ุ

โรงพยาบาลควนขนุน เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 90 เตียง ระดับ M2 มี ประชากรในเขตรับผิดชอบ
ประมาณ 84,328 คน ผู้ป่วยนอกวันละประมาณ 600 คน ผู้ป่วยในรับเข้าประมาณวันละ 25 คน โดยปัญหาที่
ส าคัญของโรงพยาบาลคือ ปัญหาการขาดสภาพคล่องทางการเงิน ดังนั้นทีมน าของโรงพยาบาล จึงได้มีการ
ก าหนดความท้าทายขององค์กรที่ส าคัญ คือ การเพิ่มสภาพคล่อง เพิ่มรายรับของโรงพยาบาล ซึ่งจะส่งผลต่อ
การบริหารงบประมาณต่าง ๆ อันน าไปซึ่งขวัญก าลังใจ และความสุขในบุคลากรต่อไป 

คลินิกรักษ์สุขภาพ เป็นคลินิกที่ เปิดให้บริการตรวจสุขภาพประจ าปีส าหรับบุคคลกรภายในและ
ภายนอกโรงพยาบาล การให้บริการตรวจสุขภาพประจ าปี มีความส าคัญในการเพิ่มรายรับที่ส าคัญของ
โรงพยาบาล ในการที่จะเพิ่มสภาพคล่องให้กับโรงพยาบาล  



ผลลัพธ์การด าเนินงานในปี ๒๕๖๑ ได้มีการให้บริการตรวจสุขภาพประจ าปี พบผลลัพธ์ มีผู้รับบริการ
เฉลี่ย ๒๑ รายต่อเดือน รายได้ต่อเดือนเฉลี่ย ๓๐,๘๓๓ บาท/เดือน อัตราความพึงพอใจต่อการตรวจสุขภาพ
ประจ าปี ร้อยละ ๘๙ ซึ่งจากผลลัพธ์จะเห็นได้ว่า จ านวนรายได้ที่ได้รับต่อเดือนยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่
ก าหนดดังนั้นคลินิกรักษ์สุขภาพ จึงได้จัดท าโครงการตรวจสุขภาพตามใจ เพิ่มก าไรให้กับองค์กรข้ึน 

รอบท่ี ๑   

วิเคราะห์กระบวนการท างาน ในปี ๒๕๖๑ พบว่า  ลักษณะการให้บริการกลุ่มตรวจสุขภาพ จะ
ให้บริการตามที่ผู้รับบริการแจ้งความประสงค์ที่จะตรวจสุขภาพประจ าปี  ผู้รับบริการต้องมารับบริการที่
โรงพยาบาล ซึ่งต้องลางานมารับบริการ และต้องรอพบแพทย์นาน ซึ่งต้องใช้บริการร่วมกับผู้ป่วยงานผู้ป่วย
นอก ประกอบกับยังไม่มีโปรแกรมตรวจสุขภาพให้ผู้รับบริการได้เลือกเพื่อตอบสนองความต้องการผู้รับบริการ 
การประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการเข้าถึงการบริการน้อย  

ปรับรูปแบบ ในปี ๒๕๖๒ มีการจัดท าโปรแกรมตรวจสุขภาพประจ าปี ข้ึน ๕ โปรแกรมประกอบด้วย 
โปรแกรม S M L และโปรแกรมตรวจสุขภาพอายุน้อยกว่า ๓๕ ปี และ มากกว่า ๓๕ ปี  โดยก าหนดให้มี
รายการตรวจที่ชัดเจน เข้าใจง่าย และมีราคาชัดเจน สามารถเลือกได้ ตามความต้องการของผู้รับบริการ 

ผลลัพธ์การด าเนินงาน ในปี ๒๕๖๒ (ต.ค. – มี.ค.๒๕๖๒)   พบว่า มีผู้รับบริการเฉลี่ย ๓๒ รายต่อ
เดือน รายได้ต่อเดือนเฉลี่ย ๔๘,๐๐๐ บาท/เดือน อัตราความพึงพอใจต่อการตรวจสุขภาพประจ าปี ร้อยละ 
๙๔.๑  
 
รอบท่ี ๒  

วิเคราะห์กระบวนการท างาน ในปี ๒๕๖๒ (ต.ค. – มี.ค.๒๕๖๒) พบว่า การประชาสัมพันธ์ในแต่ละ
หน่วยงานยังมีความคลาดเคลื่อนในการเข้าใจ ส่งผลต่อการให้ข้อมูลกับผู้รับบริการที่ถูกต้อง 

ปรับรูปแบบ ในปี 2562 (เม.ย.-ก.ย.2562) มีการแจ้งในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล
และผู้รับผิดชอบลงหน่วยงานท าความเข้าใจโปรแกรมตรวจสุขภาพเพื่อให้ทุกหน่วยงานเข้าใจตรงกัน ในการ
แนะน าผู้รับบริการและประชาสัมพันธ์ 

ผลลัพธ์การด าเนินงาน พบว่า มีผู้รับบริการเฉลี่ย ๓๕ รายต่อเดือน รายได้ต่อเดือนเฉลี่ย ๕๒,๕๐๐ 
บาท/เดือน อัตราความพึงพอใจต่อการตรวจสุขภาพประจ าปี ร้อยละ ๙๕.๗  

 
รอบท่ี ๓ 

วิเคราะห์กระบวนการท างาน ซึ่งจากผลลัพธ์ในปี 2562 (เม.ย.-ก.ย.2562) พบว่า ผู้รับบริการเฉลี่ย 
และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด วิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ที่ผ่านมามีการปรับรูปแบบ
การท างานที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลไม่ครอบคลุมทุกมิติ ในปี ๒๕๖๓ (ต.ค. 2562 – ก.พ.2563) จึงได้เพิ่มการ
วิเคราะห์ข้อมูลให้ครบทุกมิติในการให้บริการ โดยใช้ผังก้างปลา ร่วมกับ การวิเคราะห์ด้วย ๔M +๑E 
ประกอบด้วย Man Machine Material Method และ Environment  



๘.วิเคราะห์ข้อมลู 
โดยใช้ผังก้างปลา และ ๔M +๑E 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

๑๐.การปรับปรุงพัฒนา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Man 

มีแพทย์เฉพาะทางรับผิดชอบ

เฉพาะใช้ร่วมกับคลนิิกอื่น 

ใช้บคุลากรร่วมกบั

หน่วยงานอื่น 

Material 

มีโปรแกรมให้เลอืก ไม่

ทนัสมยักบัโรคปัจจบุนั 

ขาดการ ปชส.เชิญชวน 

Machine 

ไม่มี one stop service 
ในการตรวจรักษา 

Environment 

ไม่มีห้องตรวจเฉพาะ 

สถานที่คบัแคบแออดั 

Method 

มีผลกระทบกบั

หลายหน่วยงาน 

โปร

แกร

ม

ตรว

จ

สุขภ

าพ 

โปรแกรมตรวจ

สุขภาพ 

Man 

๑.ปรึกษาทีมบริหาร รพ.เพื่อ
พิจารณา 

๒.ประสานองค์กรแพทย์ 

องค์กรแพทย์มอบหมายแพทย์เฉพาะ
ทางอายุรกรรมโรคหัวใจตรวจสุขภาพ
ให้กับผู้รับบริการโดยประสานแพทย์
การก าหนดช่วงเวลาในการตรวจเฉพาะ
ตรวจสุขภาพ 

Method 
๑.จัดประชุมหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพื่อ
หาแนวทางปฏิบัติร่วมกัน 

๒.จัดทีมออกพื้นที่เพื่อ ปชส. 

๑.มีการประสานงานร่วมกันและ
ให้บริการตามความต้องการของ
ผู้รับบริการและผู้ให้บริการ 

๒.ปชส.หลายช่องทาง เช่น หนังสือ
ราชการ ป้ายโฆษณา แผ่นพับ 

Material 
๑จัดโปรแกรมตรวจสุขภาพที่มีความ
ครอบคลุมมากขึ้น 

๒.จัดท าโปรแกรมที่หลากหลายให้
เลือกตามความต้องการ 

๑.มีโปรแกรมตรวจสุขภาพให้เลือก
ตรวจได้ ๕ โปรแกรม และเพิ่มการ
ตรวจพิเศษ ตามโรคที่เป็นปัญหาใน
ปัจจุบัน ด้านหัวใจและหลอดเลือดตาม
แนวทางที่ก าหนดโดยแพทย์เฉพาะทาง 

 

Lab 

X-ray 
คลนิิกหัวใจ 

OPD 
การเงิน 



 

 

 

 

 

 

 

 

๑๐.ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด 

 
รายการ 

เป้า 
หมาย 

รอบที่ ๑ 
ต.ค.-มี.ค.๖๒ 

รอบที่ ๒ 
เม.ย.-ก.ย.๖๒ 

รอบที่ ๓ 
(ต.ค.๖๒-ส.ค.๖๓) 

๑.จ านวนผูร้ับบริการ
ตรวจสุขภาพประจ าป ี

เพิ่มข้ึน 
 

 เฉลี่ย ๓๒ คน/เดือน  เฉลี่ย ๓๕ คน/เดือน  เฉลี่ย ๕๕ คน/
เดือน 

๒.รายได้จากการตรวจ
สุขภาพต่อเดือน 

เพิ่มข้ึน  เฉลี่ย๔๘,๐๐๐ บาท/
เดือน 

๕๒,๕๐๐  บาท/
เดือน 

 ๑๐๙,๐๙๐ บาท/
เดือน 

๓.ความพึงพอใจ
ผู้รบับริการตรวจ

สุขภาพ 

>๘๕ ๙๔.๑ ๙๕.๗ ๙๘.๙ 

 
๑๑.สรุปวิเคราะห์ผลการด าเนินการและการบรรลุเป้าหมายและตัวชี้วัด  

การให้บริการตรวจสุขภาพประจ าปี เป็นการด าเนินการโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในหลาย
หน่วยงาน ดังนั้นการเพิ่มการวิเคราะห์ข้อมูลให้ครบทุกมิติในการให้บริการ ท าให้เกิดรูปแบบการให้บริการที่มี
ความพึงพอใจทั้งผู้ให้และผู้รับบริการ ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการให้บริการ ประกอบกับการปรับเปลี่ยน
โปรแกรมตรวจสุขภาพประจ าปี ให้มีความหลากหลายเหมาะสมกับผู้รับบริการ  และให้ผู้รับบริการสามารถ
เลือกได้ตามความต้องการ พบว่าผู้รับบริการตรวจสุขภาพมีความสนใจมาตรวจสุขภาพ มากข้ึนจากเดิม ส่งผล
ให้รายได้ของโรงพยาบาลจากการให้บริการตรวจสุขภาพ  ประจ าปีเพิ่มข้ึน ส่งผลต่อสภาพคล่องของ
โรงพยาบาลด้านการเงิน  
 

Machine 
ปรึกษาทีมบริหารและหน่วยงานที่
เก่ียวข้องเพื่อวางแผน  

๑.คลินิกรักษ์สุขภาพรับผิดชอบ
ผู้รับบริการจุดเดียวจนเสร็จสิ้น 

๒.ฟังผลการตรวจโดยแพทย์คนเดียว
ตามเวลาที่ก าหนด 

Environment 
ร่วมวางแผนสถานที่ให้บริการกับ 
แพทย์ ,ทีม ENV และงานผู้ป่วยนอก 

ให้บริการฟังผลตรวจที่คลินิก 
OFC โดยแยกจากงานผู้ป่วย
นอกเป็นสัดส่วน 



๑๒.บทเรียนที่ได้รับ  
 1. การท างานเป็นทีม และร่วมกันวิเคราะห์ปัญหา รวมถึงการช่วยกันวางแผนแก้ไขปัญหาร่วมกัน จะ

ช่วยให้การแก้ไขปัญหาและการปรับปรงุมปีระสิทธิภาพ และบรรลุตามผลรบัที่ต้องการ  
 2. การพฒันาบริการต่างๆ โดยใช้ข้อมูลของผูร้ับบรกิารมาประกอบการด าเนินการวางแผนแก้ไขจะ

ก่อให้เกิดผลสมัฤทธ์ิที่ดียิ่งขึ้น  
 
๑๓.การพัฒนาต่อเน่ือง  

 เพิ่มการติดตามผลการแก้ไขปัญหาสุขภาพในรายทีพ่บความผิดปกติ ด้วยโปรแกรมการดูแลสุขภาพ
รายบุคคลตามบรบิท 
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 เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ. (2560). ปัจจัยในกระบวนการผลิต 4 ด้าน . ค้นเมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 
2563, จาก https://www.iok2u.com/index.php/article/e-book/210-4m-in-production  -process-4 
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