
 
หัวข้อน ำเสนอผลงำนในรูปแบบ  

นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ 
 

1. ชื่อเรื่อง  :  คุมน ้ำตำลดี  มีดำว มีดีมีดำว leanขั นตอน ลดระยะเวลำรอย  
2. ผู้น ำเสนอและเบอร์โทรติดต่อ  :  พว.ปรำณี  จุลกศิลป์  เบอร์โทรศัพท์ 081-0951044 
3. ประเภทท่ีส่งเข้ำประกวด  :   นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ 
4. สถำนทีป่ฏิบัติงำน  : แผนกผู้ป่วยนอก 
5. สมำชิกทีมด ำเนินงำน  : พว.ปรำณี  จุลกศิลป์  , พว.ปองหทัย สุขทอง , พว.ซูฮัยนี  ฮำรีหม๊ะ 
6. ที่มำของปัญหำ  :  

เนื่องจำกผู้ป่วยเบำหวำนมีจ้ำนวนผู้รับบริกำรที่มำกขึ น อีกทั งนัดตรวจ มีขั นตอนที่ซับซ้อน
ยุ่งยำกท้ำให้ผู้ป่วยเบำหวำนต้องรอรับบริกำรจ้ำนวนนำน  เกิดควำมไม่พึงพอใจ  จำกสถิตที่ผ่ำนมำ
คลินิกเบำหวำนมีระยะรอคอย 121 นำท ีซึ่งไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำย   ควำมพึงพอใจร้อยละ 80 

 ดังนั นคลินิกเบำหวำน ได้ร่วมกันปรับปรุงระบบลดขั นตอนในกำรตรวจรักษำ    เพ่ือให้ผู้ป่วย
สำมำรถเข้ำรับบริกำรได้และลดขั นตอนในกำรบริกำร 

 
7. กำรวิเครำะห์สำเหตุของปัญหำ  : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. วัตถุประสงค์  : 

8.1 เพ่ือลดขั นตอนกำรตรวจรักษำผู้ป่วยเบำหวำน 
8.2  เพ่ือลดระยะเวลำในตรวจรักษำผู้ป่วยเบำหวำน  

ระยะเวลารอคอย 
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

 

ระบบ 

เคร่ืองมือ/อุปกรณ์ 

ขาด One Stop 

ขาดเคร่ืองมือ/ในการส่ือสาร 

เจา้หนา้ท่ี ไม่มีเจา้หนา้ท่ีมาตรวจ ภาระงาน / ขาดคน 

ขั้นตอนมาก ผูป่้วยไม่ทราบขั้นตอนการบริการ 

เจา้หนา้ท่ีไม่เขา้ใจขั้นตอนท่ีตรงกนั 

ขั้นตอนการบริการซ ้าซอ้น 



  เป้ำหมำย      
     

          ลดขั นตอนและระยะเวลำในกำรรับบริกำร  เวลำรับบริกำร <90 นำที 
      อัตรำควำมพึงพอใจมำกกว่ำ ร้อยละ 85 
 

9. วิธี/กิจกรรมที่ด ำเนินกำร  : 
ทำงกำรด ำเนินงำน(แนวคิด, วิธีกำรใหม่) 

1. จัดระบบกำรนัดผู้ป่วยเบำหวำนที่มีผลน ้ำตำลเฉลี่ยดี  คือ HBA1C <  7    
2. พยำบำลผู้ซักประวัติ ลงนัดได้เลยโดยไม่ต้องรอ พยำบำลหลังตรวจนัด 
3. จัดท้ำบัตร VIP    โดยให้ผู้ป่วยถือบัตรมำเพ่ือให้ลดขั นตอน 
4. บัตร VIP เป็นบัตรที่ผู้ป่วยน้ำมำเพ่ือลดขั นตอนกำรรับบริกำร/และเป็นแรงจูงใจเพ่ือให้

ผู้ป่วยปฏิบัติตัวเพ่ือให้น ้ำตำลอยู่ในมีผลน ้ำตำลเฉลี่ยดี  คือ HBA1C <  7    
 

10. Flow Chart แสดงข้ันตอนกำรด ำเนินงำน  : 
 
 
 

Flow chart 
กำรรับบริกำรคลินิกเบำหวำน(แบบเดิม) 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

           2. เรียกผูป่้วยวดัความดนั  ชัง่น ้ าหนกั
รอง

 �                              

ง 
 

เร่ิมต้น 

 

                     1.ผูป่้วยนดักดบตัรคิวตรวจ 

                   5.รับนดัโดยพยาบาลหลงัตรวจ 
oyfoyfFcamera

                      

ทะเบียน 
 

4. เขา้หอ้งตรวจพบแพทย ์
 

3. พยาบาลซกัประวติั 
เบียน

 �                              

ง 
 

ระยะเวลารอ (นาที) 

ระยะเวลารอ.....10....(นาที) 

ระยะเวลารอ....30.....(นาที) 

ระยะเวลารอ......30 ...(นาที) 

ระยะเวลารอ.....30....(นาที) 



 
 
 
                     
 
 
 

 
 
 

6.รับยา 
ส้ินสุดบริการ 

พว.กมลกาญจน์ หวงัธรรมมัง่ 
พว.พิมพรรณ สมบติัทองทอง 
พว.อมราภรณ์ ลาภชูรัต 

 
 
 
 
 
 
 

ระยะเวลารอ.....21...(นาที) 

เวลารวม........121........นาที) 



Flow chart 
กำรรับบริกำรคลินิกเบำหวำน(แบบใหม่ในกำรใช้นวัตกรรมคุมดีมีดำว lean ขั้นตอนลดระยะเวลำรอคอย) 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     
 
11. เครื่องชี้วัด  :  

1. ลดขั นตอน ( Lean )กำรรับบริกำรลง 1 ขั นตอน 
2. ระยะเวลำรับบริกำรลง <90 นำที 
3. อัตรำควำมพึงพอใจร้อยละ 85 

12. ระยะเวลำ  : 15 มีนำคม 2560 – 15 พฤษภำคม 2560  
13. ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น  : 

13.1 ขั นตอนกำรรับบริกำร ลดลง จำก  5 ขั นตอน เหลือ 4 ขั นตอน 
13.2 ระยะเวลำรับบริกำรลดลง จำกเวลำ  121 นำที เหลือ 86 นำท ี
13.3 อัตรำควำมพึงพอใจร้อยละ 85 

14. บทเรียนที่ได้รับ  :  กำรท้ำงำนในกำรดูแลผู้ป่วยต้องอำศัยควำมร่วมมือทุกฝ่ำย   เพื่อให้งำน 
     ด้ำเนินกำรไปด้วยดี  รวมถึงควำมร่วมมือของผู้ป่วยและญำติที่ช่วยให้กำรดูแลมีประสิทธิภำพ 
     มำกยิ่งขึ น  
14. ปัญหำ อุปสรรค  :   

           2. พยาบาลซกัประวติั 
รอง

 �                              

ง 
 

เร่ิมต้น 

 

5.รับยา 
ส้ินสุดบริการ 

  1.ผูป่้วยนดักดบตัรคิวตรวจวดัความดนั  ชัง่น ้ าหนกัดว้ยตนเอง 

4.รับนดัโดยพยาบาลหลงัตรวจ 

3. เขา้หอ้งตรวจพบแพทย์
เบียน

 �                              

ง 
 

ระยะเวลารอ (นาที) 

ระยะเวลารอ.....30....(นาที) 

ระยะเวลารอ....30.....(นาที) 

ระยะเวลารอ......0 ...(นาที) 

ระยะเวลารอ.....26....(นาที) 

เวลารวม........86.. ( นาที) 

 Lean ข้ันตอน 1 
ข้ันตอน 

 ลดระยะเวลาลง 
35 นาที 



14.1 ผู้ป่วยลืมวันนัด ท้ำให้ไม่สำมำรถมำตำมนัดได้ 
14.2 ผู้ป่วยเบำหวำนส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอำยุ 

15. โอกำสกำรพัฒนำต่อเนื่อง  :   กำรท้ำ  One stop service ในกำรตรวจรักษำเบำหวำนเพ่ือให้
ลดขั นตอนกำรรับบริกำรให้น้อยลง 


