


ประชากร

จงัหวดั          890,000 คน
อ าเภอเมือง    210,000 คน

โรงพยาบาล
รพช. ทั้งจงัหวดั     8 
รพศ. อ าเภอเมือง     1

หน่วยปฐมภูม ิอ าเภอเมือง

รพสต.       36 
PCC       3

จังหวดั
นครปฐม



722 เตียง 
BOR 95%

OPD 3200 ราย

ER 230 ราย

NCD 55%

CA 9%

infection 8%

other 28%

ฉุกเฉิน 65%

ไม่ฉุกเฉิน 35%

total lab 

33,536 คร้ัง/เดือน

15,263 คร้ัง/เดอืน
400-700 คร้ัง/วัน

1,500 คร้ัง/เดือน
50 คร้ัง/วนั

NCD 50.77%

นัด 55% , ผิดนัด 10%

Walk in 35%



หอ้งบัตร หอ้งปฏบิัตกิาร หอ้งตรวจ หอ้งยา

รอ OPD card 
30 นาที

รอเจาะเลือด 55 นาที
รอผลเลือด 90 นาที

รอพบแพทย์ รอรับยา
55 นาที

EMR รอเจาะเลือด 40 นาที
รอผลเลือด 60 นาที

LEAN ระบบควิ
รอ 24 นาที



รูปแบบเดมิ หอ้งปฏบิัตกิารโรงพยาบาลนครปฐม

01

02

03

บริการเจาะเลือดใกล้บ้าน

บริการเจาะเลือดวันหยุด

รพช.

เสาร ์, อาทติย,์ นขตฤกษ ์

8.00-12.00 น.

0301
รพ.สต.

02
PCC

เจาะเลือดคลินิกเอกชน

ผูป่้วยจา่ยเงินเอง

ระบบ logistics
ความน่าเช่ือถือ

รองรับเฉพาะ ผู้ป่วยในพืน้ที่

รองรับได้
10-15% ของผู้ป่วย

ผู้ป่วยต้องจ่ายเงนิเอง
ความน่าเช่ือถือ



รพ.นครปฐม

ศูนยเ์ทคนิคการแพทย์
4 ศูนย์

วันท าการ 06.00 - 20.00 น.
วันหยุด 08.00 - 12.00 น.

IPD OPD 

บริการจดัตัง้ศูนยเ์จาะเลือด&รับส่ิงส่งตรวจนอกโรงพยาบาล

ระบบนัด

รถรับส่ิงส่งตรวจออกรับตัวอย่างเวลาประมาณ 11.00 น. 

ระบบ Logistics

เร่ิม ม.ค. 63

ลดความ
แออัด ≥ 50%

คลินิกเอกชน.

รพ.สต.33 แหง่ 
PCC 2 แหง่

วันท าการ 07.00 - 11.00 น.

วันท าการ 07.00 - 11.00 น.

( รพสต.3แห่ง PCC 1 แห่ง ) .

( 7 แห่ง อยู่ระหว่างการประเมินมาตรฐาน) 



36 รพ.สต. 3 PCC



ออกใบนัดและ
ใบส่งตรวจไปยัง
สถานบริการ

แพทยนั์ด
ผู้ป่วยเลือก
สถานบริการ

ผู้ป่วยเจาะเลือด
ตามนัด ระบบขนส่ง

พบแพทยต์ามนัด



โรงพยาบาลใหก้ารสนับสนุนเพิม่เตมิ

01
02

03

04

พนักงานประจ าหอ้งทดลอง

อุปกรณเ์ก็บเลือด

ระบบขนส่งเลือด

นักเทคนิคการแพทย ์5 คน

ขอสนับสนุนจาก สปสช.ค่าตอบแทนในการเจาะเลือดกรณีเอกชน หรือ เจ้าหน้าที ่รพ.สต
4,836,000บาทต่อปี ( จ านวน 80% ของยอดเจาะเลือดทัง้หมดรวม logistics ครัง้ละ 50
บาท).

1 ล้านบาทต่อปี

4 แสน 5 หมื่นบาทต่อปี

1 แสนบาท ลงทุนคร้ังเดยีว



ลดระยะเวลารอคอยเจาะเลอืด       40 นาที

ลดระยะเวลารอคอยรอผล              60 นาที

จ านวนผูร้บับรกิารทีล่ดลงตอ่วนัของ

หอ้งปฏบิตักิารใน รพ.

(ปัจจบุนัมผูีป่้วยเฉลีย่ 509 ราย/วนั)

ความพงึพอใจ OPD

ความพงึพอใจหอ้ง LAB

ปัจจุบนั 3 เดือน

82%

NA
---

6 เดือน 12 เดือน

15 นาที

40 นาที

25 นาที

50 นาที

100 ราย/วนั 200 ราย/วนั

85%

90%

100 ราย/วนั

---

---

---







Before : Environment

Chaos!!!!

ลงรถ/รอรถ

OPD Screening

รอ…??…ไม่รู้จะไปไหน



Before: ผูป่้วย (+/- ญาติ?????)

รอเรียกควิ



After: Environment

PCC วัดไผ่ล้อม รพ.สต.บางแขม



After: Environment

PCC วัดไผ่ล้อม รพ.สต.บางแขม



After: ผูป่้วย และ ญาติ

ใกล้บ้าน ไม่ต้องเดินทางไกล สะดวกกว่า รวดเร็ว ไม่ต้องรอผล
เจาะเสร็จกลับบ้านได้เลยมีเวลาท ากิจกรรมอืน่ๆ ของตัวเอง

นัดคิวพบแพทย์ได้แม่นย า ไม่ต้องรอนานเหมือนก่อน



Before: Staff

สังคมก้มหน้า



After: Staff

PCC วัดไผ่ล้อม รพ.สต.บางแขม



มีเวลา เพ่ือปฏิบัติกจิกรรมอ่ืน 

ลดการกระทบกระทัง่ระหว่างผู้ป่วยและ

เจ้าหน้าที่ .................กรณ.ี........ รอนาน  

กระจายภาระงานของเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
เพิม่ศักยภาพบุคลากรใน รพ.สต. 01

02

03



Organization: Team & Paradigm shift

IT & 
Logistics



✓ โรงพยาบาลจตุรทศิ

✓ การดูแลปฐมภมูิ & ลดความแออัดใน รพ.

✓ ประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร

✓ ศูนยก์ารแพทยต์ตยิภมูิ

✓ ระบบฉุกเฉินทีม่คุีณภาพ

✓ Re-Accreditation HA



We will go together.


