
CQI non clinic  

พัฒนาระบบการตรวจสุขภาพเชิงรับ 

 

 
๑.นางสุรัชวดี รักด้วง  
๒.นางวันทิพย์ น่ิมนวล  
๓.นางสุระชะฎา เวชรังษี  
๔.นางนิตยา พงศ์พิพัฒน์พันธุ์ 

  
 
 การตรวจสุขภาพเชิงรับ หมายถึง การตรวจสุขภาพประจ าปีซึ่งก าหนดปีละ ๑ คร้ัง ที่มารับบริการ
โรงพยาบาลควนขนุน 

 

  

๑. จัดโปรแกรมให้ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ  
๒. เพิ่มรายได้ให้กับองค์กร 

 ๓. เพิ่มความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ 
 
 

๑. จ านวนผู้รับบริการตรวจสุขภาพประจ าปีเชิงรับ เพิ่มขึ้น (เฉลี่ย ๔๕ ราย/เดือน) 
๒. รายได้ขององค์กรจากการตรวจสุขภาพประจ าปีเชิงรับ เพิ่มขึ้น (เฉลี่ย ๖๐,๐๐๐ บาท/เดือน ) 
๓. อัตราความพึงพอใจต่อโปรแกรมตรวจสุขภาพประจ าปีเชิงรับ > ร้อยละ ๘๕ 
 
 
โรงพยาบาลควนขนุน เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด ๙๐ เตียง ระดับ M๒ มี ประชากรในเขตรับผิดชอบ

ประมาณ ๘๔,๓๒๘ คน ผู้ป่วยนอกวันละเฉลี่ย ๖๐๐ คน ผู้ป่วยในเฉลี่ยวันละ ๒๕ คน โดยปัญหาที่ส าคัญของ
โรงพยาบาลคือ ปัญหาการขาดสภาพคล่องทางการเงิน ดังน้ันทีมน าของโรงพยาบาล จึงได้มีการก าหนดความท้า
ทายขององค์กรที่ส าคัญ คือ การเพิ่มรายรับของโรงพยาบาลเพื่อน ามาสู่การพัฒนาองค์กรให้บรรลุเป้าหมายตาม
วิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร รวมถึงกระทรวงสาธารณสุข 

คลินิกรักษ์สุขภาพ เป็นคลินิกที่เปิดให้บริการตรวจสุขภาพประจ าปีส าหรับบุคลากรภายในและภายนอก
โรงพยาบาล ทั้งเชิงรุก และเชิงรับ การให้บริการตรวจสุขภาพประจ าปีเป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการเพิ่มรายรับ
ของโรงพยาบาล  

สมาชิกทีม 
 

ค าส าคัญ  
 

วตัถุประสงค์ 
 

ตัวช้ีวัดและเป้าหมายของตัวช้ีวัด  
 

ปัญหาและสาเหตุ 

 



ก่อนการด าเนินงานในปี ๒๕๖๓ การตรวจสุขภาพประจ าปีเชิ งรับ งานผู้ป่วยนอกเป็นผู้ รับผิดชอบ
ให้บริการ ซึ่งรับบริการรวมกับผู้ป่วยทั่วไป และต้องรอตรวจกับแพทย์ร่วมกับผู้รับบริการกลุ่มอื่นๆ ระบบบริการ
ไม่ได้แยกเป็นสัดส่วน โดยผลลัพธ์การตรวจสุขภาพประจ าปีเชิงรับพบว่า มีผู้รับบริการค่อนข้างน้อย เฉลี่ย  ๑๐ 
รายต่อเดือน รายได้ต่อเดือนเฉลี่ย ๑๖,๙๐๐ บาท/เดือน อัตราความพึงพอใจต่อการตรวจสุขภาพประจ าปี ร้อย
ละ ๘๗ จึงได้พัฒนารูปแบบการให้บ ริการตรวจสุขภาพประจ าปีเชิง รับ ด้วยการวิเคราะห์   ๔M +๑E 
ประกอบด้วย Man Machine Material Method และ Environment  

จากการวิเคราะห์การด าเนินกิจกรรมตรวจสุขภาพประจ าปีเชิงรับ จึงได้พัฒนารอบที่ ๑ เดือน ( ตุลาคม 
๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การพัฒนารอบที่ ๑ 

-ใช้แพทย์งานผู้ป่วยนอกตรวจ 
โดยไม่ก าหนดห้องตรวจ 

-ใช้พยาบาลงานผู้ป่วยนอก ให้บริการ 

การประชาสัมพันธ์ให้ผู้รบับริการ
เข้าถึงการบริการน้อย ต้องสอบถาม
ที่งานผู้ป่วยนอกเพียงอยา่งเดยีว 

ประชาสัมพันธ์การตรวจสุขภาพเชิงรับกับ
องค์กรภายนอกและผู้รับบริการท่ีตรวจสุขภาพ
เชิงรุก และป้ายประชาสัมพันธ์ของ
โรงพยาบาล 

ให้บริการตามที่ผูร้ับบริการแจ้ง
ความประสงค์ 

-ใช้แพทย์คลินิก OFC  งานผูป้่วยนอก 
-พยาบาลคลินกิรักษ์สุขภาพให้บริการ 

 

มารับบริการทีโ่รงพยาบาล         
งานผู้ป่วยนอก 

เพ่ิมการแนะน าโปรแกรมตรวจสุขภาพให้
เลือกตรวจได้ ๕ โปรแกรม ประกอบด้วย 
โปรแกรม S M L และโปรแกรมตรวจ
สุขภาพอายุนอ้ยกว่า ๓๕ ปี และ 
มากกว่า ๓๕ ปี 
 

พบแพทย์ที่งานผู้ป่วยนอก 
ตามล าดับคิวที่มารบับริการ 

ไม่ได้แยกเป็นสัดส่วนการบริการนัง่
รอรับบริการกบัผูป้่วยทั่วไป 

พบแพทย์ที่งานผู้ป่วยนอก คลินิก OFC 

Man 

 

Method 

 

Material 

 

Machine 

 

Environment 

 

วิเคราะห์กระบวนการท างาน 
ปี ๒๕๖๓ 

แยกการให้บริการมาให้บริการทีค่ลินกิ
รักษ์สุขภาพ และนั่งรอเปน็สดัส่วน 

ปรับรูปแบบ  
งวดที่ ๑(ต.ค.๖๓-พ.ย.๖๓) 

 

ผลลัพธ์การด าเนินงาน  
ปี ๒๕๖๓ (ต.ค.๖๓ – พ.ย.๖๓) 

มีผู้รับบริการเฉลี่ย ๑๕ รายต่อเดือน รายได้ต่อเดือนเฉลี่ย ๒๕,๓๕๐ 
บาท/เดือน อัตราความพึงพอใจต่อการตรวจสุขภาพประจ าป ีร้อยละ 

๘๙.๒๐ พบว่าผู้รับบริการและรายรบัยังไม่เป็นไปตามเปา้หมาย 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใช้แพทย์คลินิก OFC  งานผู้ปว่ยนอก 

 พบว่าแพทย์คลินกิ OFC มีเฉพาะวัน
จันทร์ และวันอังคาร สัปดาหล์ะ ๒ วนั 

 

ประชาสัมพันธ์การตรวจสุขภาพเชงิ
รับ พบว่า การประชาสัมพันธ์ยงัไม่
เข้าถึงผู้รับบรกิารทุกกลุ่มเปา้หมาย 
 

-มีการจัดประชุมและท าความเข้าใจใน
กระบวนการให้บริการกับหนว่ยงาน
ต่างๆในโรงพยาบาล 

-เพ่ิมการประชาสมัพันธ์หลายชอ่งทาง 
เช่น หนังสือราชการ ป้ายโฆษณา แผ่น
พับ 

โปรแกรมตรวจสุขภาพประจ าปีเชิงรับ 
พบว่า ยังไม่มีการเพ่ิมการตรวจพิเศษ
ตามความจ าเป็นและตามแนวทางของ
แพทย์ระบุในโปรแกรม 
 

ประสานองค์กรแพทย์เพ่ิมแพทย ์อีก ๑ 
คน  คืออายุรแพทยโ์รคหัวใจ ซึ่งออก
ตรวจทุกวันอังคาร พุธ และวันจันทร์ 
พฤหัสบดี ช่วงบ่าย 

 

-แยกการให้บรกิารมาให้บริการทีค่ลนิกิ
รักษ์สุขภาพแบบ one stop service 
พบปัญหาต้องรอรับบรกิารเจาะเลอืด
เวลา ๐๘.๓๐ น. ส่งผลให้ผู้รับบรกิาร
หิว 
 

เพ่ิมการตรวจพิเศษ ในโปรแกรมการ
ตรวจสุขภาพตามความจ าเปน็ คือ ABI 
EKG 

พบแพทย์ที่คลินกิ OFC และ NCD  
พบว่าผู้รับบริการไม่สามารถเลือก
แพทย์ได้ 
 

แนะน าการนดัหมายพบแพทย์ตามความ
ต้องการคือ อายุรแพทย ์ที่ NCD แพทย์
เวชปฏิบัติที่ คลินิกOFC 

Man 

 

Method 

 

Material 

 

Machine 

 

Environment 

 

การพัฒนารอบที่ ๒ 

ผลลัพธ์การด าเนินงาน  
งวดที่ ๒ (ธ.ค.๖๓-ม.ค.๖๔) 

 

ผู้รับบริการเฉลี่ย ๒๐ รายต่อเดือน รายได้ต่อเดือนเฉลี่ย 
๓๓,๘๐๐ บาท/เดือน อัตราความพึงพอใจต่อการตรวจสุขภาพ
ประจ าปี ร้อยละ ๙๑.๑๒  

วิเคราะห์กระบวนการท างาน 
รอบที่ ๑(ต.ค.๖๓-พ.ย.๖๓) 

 

ปรับรูปแบบ  
รอบที่ ๒ (ธ.ค.๖๓-ม.ค.๖๔) 

-ก าหนดให้ตึกผู้ปว่ยในพิเศษให้บริการ
เจาะเลือดผู้รับบริการตรวจสุขภาพเวลา 
๐๗.๓๐ – ๐๘.๐๐ น. แล้วสามารถทาน
อาหารได้ 
-ให้บริการซักประวัติ เอกซเรย ์ตรวจ
พิเศษ และรอผลเลือดทีค่ลินกิรักษ์
สุขภาพ แบบ one stop service เวลา 
๐๘.๓๐น. 
 



 
 
 
ปรับรูปแบบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แพทย์เฉพาะทางในการตรวจสขุภาพ 
พบว่าบางครั้งแพทย์ที่ผูร้ับบรกิาร
ต้องการตรวจสุขภาพดว้ยไม่ได้ออก
ตรวจ 

ใช้ระบบนัดหมายลว่งหนา้ในการตรวจ
สุขภาพเพ่ือ จะได้ตรงกับตารางการออก
ตรวจของแพทย์เฉพาะทางนัน้ๆ และแจง้
แพทย์ล่วงหน้า 

๑.การประชาสัมพันธ์ พบว่ายังไม่มี
ความหลากหลายในการติดต่อกบั
เจ้าหน้าทีท่ี่ให้บริการ 

๒.ไม่มีการนัดหมายลว่งหนา้ ส่งผลให้
ปฏิบัติตัวก่อนตรวจสขุภาพไม่ถูกต้อง 
เสียเวลาในการรับบรกิารและต้องรอ
เวชระเบียนจากหอ้งบตัร 

๑.เพ่ิมช่องทางประสานงานโดยตรงกับ 
จนท.ผู้รับผิดชอบ จากเครือขา่ย จนท.
โรงพยาบาล ในการประสานงานในการ
นัดหมายตรวจสขุภาพของผู้รบับริการ 
๒.เพ่ิมช่องทางการประสานทางไลนแ์ละ
ทางโทรศัพท์ในการนัดตรวจสุขภาพจาก
หน่วยงานภายนอก 
๓.การลงทะเบียนรับบรกิารล่วงหน้า 

โปรแกรมตรวจสุขภาพให้เลือกตรวจได้ ๕ 
โปรแกรม ประกอบด้วย โปรแกรม S M 
L และโปรแกรมตรวจสุขภาพอายุน้อย
กว่า ๓๕ ปี และ มากกว่า ๓๕ ปี และการ
เพ่ิมโปรแกรมการตรวจพิเศษ พบว่า การ
ตรวจพิเศษไม่ได้รับการแนะน าเบื้องต้น

จากผู้ให้บริการส่งผลให้เกิดความไม่เข้าใจ
ทั้งในการเลือกโปรแกรมและค่าใช้จ่าย 

มีการแนะน าการเลือกโปรแกรมตรวจ
สุขภาพโดยให้เลือกตรวจได้ ๕ โปรแกรม 
มีราคาก าหนดชดัเจน และเพ่ิมการตรวจ
พิเศษ ตามโรคที่เป็นปญัหาในปจัจบุัน 
ด้านหัวใจและหลอดเลอืดตามแนวทางที่
ก าหนดโดยอายรุแพทย์โรคหัวใจ และมี
การแนะน าก่อนการตรวจสขุภาพทกุราย 

 

 

มีผู้รับผิดชอบที่คลินิกรักษ์สุขภาพ 

-ให้บริการซักประวัติ เอกซเรย์ และรอผล
เลือดที่คลินิกรักษ์สุขภาพ แบบ one 
stop service 
พบว่ายังไม่มีระบบให้บริการจุดเดียวจน
เสร็จส้ินกลับบ้าน 
 

๑.คลินิกรักษ์สุขภาพรับผิดชอบผู้รับบริการ
จุดเดียวจนเสร็จส้ิน 
๒.ฟังผลการตรวจโดยแพทย์เฉพาะทางตาม

เวลาที่ก าหนดและตามความต้องการของ
ผู้รับบริการ 

ให้บริการรอฟังผลตรวจที่คลินิก รักษ์
สุขภาพ พบว่าการให้บริการตรวจพิเศษ

ต่างๆอยู่ที่คลินิกโรคหัวใจ ผู้รับบริการ
ต้องเดินไปเดินมา ไม่สะดวก 
 

๑.ให้บริการรอฟังผลตรวจที่คลินิก โรคหัวใจ 
โดยแยกเป็นสัดส่วน มีน้ าเย็นให้บริการ
ระหว่างรอ และมีเคร่ืองปรับอากาศ 
๒.บริการนัดหมายและให้บริการต่อเนื่อง 
๓.บริการช าระเงิน 
เสร็จที่จุดเดียวโดยจนท.คลินิกรักษ์สุขภาพ 
 

การพัฒนารอบที่ ๓ 

Man 

 

Method 

 

Material 

 

Machine 

 

Environment 

 

วิเคราะห์กระบวนการท างาน 
รอบที่ ๒ (ธ.ค.๖๓-ม.ค.๖๔) 

 

ปรับรูปแบบ  
รอบที่ ๓ (ก.พ.๖๔-มี.ค.๖๔) 

 

ผลลัพธ์การด าเนินงาน  
งวดที่ ๓ (ก.พ.๖๔-มี.ค.๖๔) 

 

ผู้รับบริการเฉลี่ย ๔๘ รายต่อเดือน รายได้ต่อเดือนเฉลี่ย ๗๓,๐๐๐ 
บาท/เดือน อัตราความพึงพอใจต่อการตรวจสุขภาพประจ าป ีร้อยละ 
๙๕.๙  



ผลลัพธ์การด าเนินงาน 

 
รายการ 

เป้า 
หมาย 

รอบที่ ๑ 
ต.ค.๖๓-พ.ย.๖๓ 

รอบที่ ๒ 
ธ.ค.๖๓-ม.ค.๖๔ 

รอบที่ ๓ 
(ก.พ.๖๓-มี.ค.๖๔) 

๑.จ านวนผู้รับบริการ
ตรวจสุขภาพประจ าปี 

เฉลี่ย ๔๕ ราย/เดือน 
 

 เฉลี่ย ๑๕ คน/
เดือน 

 เฉลี่ย ๒๐ คน/
เดือน 

 เฉลี่ย ๔๘ คน/
เดือน 

๒.รายได้จากการตรวจ
สุขภาพต่อเดือน 

เฉลี่ย ๖๐,๐๐๐ บาท/
เดือน 

 เฉลี่ย๒๕,๓๕๐ 
บาท/เดือน 

๓๓,๘๐๐  บาท/
เดือน 

 ๗๓,๐๐๐ บาท/
เดือน 

๓.ความพึงพอใจ
ผู้รับบริการตรวจ
สุขภาพ 

>๘๕ ๘๙.๒๐ ๙๑.๑๒ ๙๕.๙ 

 
สรุปวิเคราะห์ผลการด าเนินการและการบรรลุเป้าหมายและตัวช้ีวัด  

การให้บริการตรวจสุขภาพประจ าปีเชิงรับ เป็นการด าเนินการโดยหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องภายในหลาย
หน่วยงาน ดังน้ันการเพิ่มการวิเคราะห์ข้อมูลให้ครบทุกมิติในการให้บริการ ท าให้เกิดรูปแบบการให้บ ริการที่มี
ความพึงพอใจทั้งผู้ให้และผู้รับบริการ ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการให้บ ริการ ประกอบกับ การปรับเปลี่ยน
โปรแกรมตรวจสุขภาพประจ าปี ให้มีความหลากหลายเหมาะสมกับผูรั้บบริการ  และให้ผู้รับบริการสามารถเลือก
ได้ตามความต้องการ และจากการพัฒนาการให้บริการจนผู้รับบริการมีความพึงพอใจ จะส่งผลต่อความเชื่อมั่น
และศรัทธา ท าให้เกิดการบอกต่อและการแนะน าต่อ ซึ่งสามารถเพิ่มผู้รับบริการตรวจสุขภาพมากขึ้ นจากเดิม 
ส่งผลให้รายได้ของโรงพยาบาลจากการให้บริการตรวจสุขภาพ  ประจ าปี เพิ่มขึ้น ส่งผลต่อสภาพคล่องของ
โรงพยาบาลด้านการเงิน  

 

บทเรียนที่ได้รับ  
 ๑. การท างานเป็นทีม และร่วมกันวิเคราะห์ปัญหา รวมถึงการช่วยกันวางแผนแก้ไขปญัหาร่วมกัน จะ

ช่วยให้การแก้ไขปัญหาและการปรับปรุงมีประสิทธภิาพ และบรรลุตามผลรับที่ต้องการ  
 ๒. การพัฒนาบริการต่างๆ โดยใช้ข้อมูลของผู้รับบริการมาประกอบการด าเนินการวางแผนแก้ไขจะ

ก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดียิง่ขึ้น  
 

การพัฒนาต่อเน่ือง  
 เพิ่มการติดตามผลการแก้ไขปัญหาสุขภาพในรายที่พบความผิดปกติ ด้วยโปรแกรมการดูแลสุขภาพ

รายบุคคลตามบริบท 
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