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การปรับปรุ งกระบวนการบริ การแผนกผู้ป่วยนอกคณะแพทยศาสตร์ วชิ รพยาบาล
Service Process Improvementof Outpatient Department, Faculty of Medicine Vajira Hospital
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บทคัดย่ อ
วัตถุ ประสงค์ของการศึกษาเพือศึ กษาปั ญหาความต้องการและเพือปรั บปรุ งกระบวนการบริ การ
แผนกผูป้ ่ วยนอกคณะแพทยศาสตร์ วชิ รพยาบาลตามแนวคิดของ LEAN โดยใช้แบบสอบถาม และแบบ
สัมภาษณ์กึงโครงสร้าง เก็บรวบรวมข้อมูล ตังแต่เดือนมีนาคม พ.ศ. 2556 ถึงเดือน เมษายน พ.ศ. 2557 กลุ่ม
ตัวอย่างในการตอบแบบสอบถามคือในผูร้ ับบริ การจํานวน 400 คน กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลคือหัวหน้าพยาบาลและ
พยาบาลวิชาชีพ จํานวน 25 คน นําข้อมูลทีได้มาวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติ และวิเคราะห์เชิงเนือหาพบว่าระดับ
ความพึงพอใจของผูร้ ั บบริ การต่อกระบวนการบริ การสู งสุ ด คื อด้านความน่ าเชื อถื อ/ความปลอดภัยของ
บริ การ (Χ= 4.33, S.D = 0.57) ผูร้ ั บบริ การต้องการให้ลดระยะเวลารอตรวจมากที สุ ด (ร้ อยละ 17.75)
สามารถปรับปรุ งกระบวนการบริ การตามแนวคิด LEAN และได้ผงั มอบหมายการปฏิบตั ิงานใหม่ จากเดิม 5
ขันตอน 24 กระบวนการเป็ น 5 ขันตอน 37 กระบวนการ ดัชนีวดั คุณภาพบริ การรวม 27 ข้อ
คําสํ าคัญ
การปรับปรุ ง, กระบวนการบริ การ, แผนกผูป้ ่ วยนอก
Abstract
The aims of the research were to study the problems, needs and to improve the service process
based on the LEAN concept in outpatient department, Faculty of Medicine Vajira Hospital. The
questionnaire and semi-structured interview were determined from March 2013 to April 2014. The
samples were 400 clients. The key informants were twenty five of nursing chiefs and the nurses. The data
were done by statistical analysis and the content analysis. The results were showed that the highest
satisfaction of the clients with the services of outpatient department was the reliability/security services.
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The most of clients need to shorten the waiting time (17.75 percent). The service process of outpatient
department was improved based on the LEAN concept and a new chart assignment was designed from the
original of the 5 steps containing 24 processes to 5 steps containing 37 process. The index of service
quality measurement was totally 27 items.
Keywords
Improvement, Service Process, Outpatient
บทนํา
แผนกผูป้ ่ วยนอก (Outpatient Department) มีความสําคัญและเป็ นสถานบริ การด่านแรกของ
โรงพยาบาลเป็ นจุดทีมีปฏิสัมพันธ์สูงสุ ดของระบบบริ การ (ยงยุทธพงษ์สุภาพ, 2541, หน้า 34) เป็ นจุดที
สามารถสร้างความพึงพอใจต่อการบริ การ และส่ งต่อการบริ การทีมีประสิ ทธิ ภาพในลําดับถัดไปได้ รายงาน
ข้อมูลในปี พ.ศ. 2554 มีจาํ นวนผูม้ ารับบริ การผูป้ ่ วยนอกคณะแพทยศาสตร์ วชิ รพยาบาล ถึง 2,467 คนต่อวัน
(หน่วยเวชระเบียนและเวชสถิติ ฝ่ ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ วชิ รพยาบาล มหาวิทยาลัยกรุ งเทพมหานคร
,2554, หน้า 5) ซึ งถือว่ามีผเู ้ ข้ารับบริ การจํานวนมาก และผลการสํารวจความพึงพอใจในการใช้บริ การผูป้ ่ วย
นอกในช่ วงเดื อนมกราคม– มีนาคม พ.ศ. 2555 ของฝ่ ายพัฒนาและประกันคุ ณภาพ พบว่ามีขอ้ เสนอแนะ
เกี ยวกับระยะเวลาในการรอตรวจ ความสะอาดของสถานที ป้ ายแสดงตําแหน่ ง หรื อบอกเส้ นทางไปยัง
หน่ ว ยงานอื นๆ ฯลฯ (ฝ่ ายพัฒ นาและประกัน คุ ณ ภาพ คณะแพทยศาสตร์ ว ชิ ร พยาบาล มหาวิ ท ยาลัย
กรุ งเทพมหานคร, 2555, ไม่ปรากฏเลขหน้า)สอดคล้องกับผลทีได้จากการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่ วมของ
ผูว้ จิ ยั ทีจัดทําในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2555พบว่าแผนกผูป้ ่ วยนอกระบบต่างๆ เป็ นจุดทีมีปัญหาและใช้ระยะ
เวลานานมากทีสุ ด ซึ งจําเป็ นต้องได้รับการปรับปรุ งให้มีคุณภาพการบริ การทีดีขึน
การที ผู ้บ ริ โ ภคเรี ย กร้ อ งบริ ก ารที มี คุ ณ ภาพมากขึ น ประกอบกับ มี ก ารลาออก โอนย้า ยของ
ผูป้ ฏิ บตั ิงานระดับปฏิ บตั ิการเป็ นจํานวนมาก จํานวนผูใ้ ห้บริ การลดลง จึงมีความเสี ยงสู งทีจะนําไปสู่ กรณี
ขัดแย้งทีไม่พึงปรารถนาซึ งเป็ นความท้าทายขององค์กรในการปรั บปรุ งระบบบริ การให้ตอบสนองความ
ต้องการของผูร้ ับบริ การแต่ละประเภทได้มากขึน จากการทบทวนงานวิจยั ทีเกียวข้องกับการปรับปรุ งระบบ
บริ การผูป้ ่ วย ซึ งประยุกต์ใช้แนวคิดการบริ หารกระบวนการอย่างมีคุณภาพของวีรพจน์ ลื อประสิ ทธิ% สกุล
(2544) จนสามารถนํามากําหนดดัชนีวดั คุณภาพของกระบวนการธุ รกิจคลินิกนอกเวลาได้ และสะท้อนความ
ต้องการของผูร้ ับบริ การได้อย่างเป็ นรู ปธรรม นอกจากนี ได้พบว่ามีการนําแนวคิด LEAN ซึ งเป็ นการค้นหา
ความสู ญเปล่าในกระบวนการปฏิ บตั ิงาน นํามาเปลี ยนเป็ นคุณค่าทีผูร้ ับบริ การต้องการมาใช้ในการพัฒนา
คุณภาพการบริ การของโรงพยาบาลมากขึน อาทิเช่น โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ (2555) ทีได้
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นําแนวคิด LEAN มาใช้ในการพัฒนาระบบบริ การผูป้ ่ วยนอกในภาพรวมและในหน่วยงานจนสามารถนํา
ข้อมูลทีได้มาปรับปรุ งกระบวนการบริ การได้เป็ นมาตรฐานการปฏิบตั ิงานทีมีคุณภาพ
ดังนันผูว้ ิจยั จึ งมี ความสนใจศึ กษาปั ญหาของกระบวนการบริ การแผนกผูป้ ่ วยนอก และนําการ
พัฒ นาคุ ณ ภาพในทุ ก ขันตอนของกระบวนการให้ บ ริ ก ารโดยใช้แ นวคิ ด LEAN มาใช้ใ นการปรั บ ปรุ ง
กระบวนการบริ การแผนกผูป้ ่ วยนอกคณะแพทยศาสตร์ วชิ รพยาบาล และออกแบบมาตรฐานการปฏิบตั ิงาน
เพือเป็ นแนวทางให้เกิดการส่ งมอบบริ การทีดีและตอบสนองความต้องการของผูร้ ับบริ การให้ได้รับบริ การที
มีคุณภาพสู งสุ ดต่อไป
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพือศึกษาปั ญหาและความต้องการกระบวนการบริ การแผนกผูป้ ่ วยนอกคณะแพทยศาสตร์ วชิ
รพยาบาล
2. เพือปรับปรุ งกระบวนการบริ การแผนกผูป้ ่ วยนอกคณะแพทยศาสตร์ วชิ รพยาบาลตามแนวคิด
LEAN
ขอบเขตการวิจัย
1. ขอบเขตประชากร ประกอบด้วย 2 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มผูร้ ับบริ การ คือ ผูป้ ่ วยทีมารับการตรวจ
รักษาและ/ หรื อมารับบริ การทีแผนกผูป้ ่ วยนอกคณะแพทยศาสตร์ วชิ รพยาบาลใน 9 ภาควิชา/หน่วยงานใน
ระหว่างเดือน มีนาคม พ.ศ. 2556 ถึงเดือน เมษายน พ.ศ. 2556 และ 2) หัวหน้าแผนกผูป้ ่ วยนอกและพยาบาล
วิชาชีพทีปฏิบตั ิงานในแผนกผูป้ ่ วยนอกคณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาลใน 9 ภาควิชา/หน่วยงาน
2. ขอบเขตตัวแปรประกอบด้วย 1) ปั จจัยนําเข้า ได้แก่ ข้อมูลเกี ยวกับกระบวนการบริ การใน
สภาพปั จจุบนั และข้อมูลผูร้ ับบริ การ ซึ งประกอบด้วย ความสะดวกรวดเร็ วของการบริ การความน่ าเชื อถื อ
ของการบริ การ ด้านขันตอน/ความสะดวกในการรับบริ การ ความปลอดภัยในการบริ การ และพฤติ กรรม
บริ การของผูใ้ ห้บริ การ และ 2) ผลลัพธ์ได้แก่ ผังกระบวนการบริ การแผนกผูป้ ่ วยนอกใหม่
3. ขอบเขตเวลามีนาคม พ.ศ. 2556 ถึงเดือน เมษายน พ.ศ. 2557
การทบทวนวรรณกรรม
1. แนวคิดหลักการทฤษฎีทีเกียวข้อง
การปรับปรุ งกระบวนการตามแนวความคิด LEANเป็ นแนวคิดทีถูกนํามาใช้เพือนํามาลดความ
สู ญเสี ยในการผลิต มีเป้ าหมายลดภาระงานทีมากเกินความจําเป็ น (Over Burden-MURI) ลดความไม่คงเส้น
คงวา (Inconsistency-MURA) และขจัดความความสู ญเสี ย หรื อสู ญเปล่าต่างๆ (Waste-MUDA) เพือให้
ทํางานน้อยลงแต่ได้ผลงานมากกว่าและเป็ นผลงานทีสามารถตอบสนองความต้องการหลักของผูร้ ับบริ การ
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มากทีสุ ด ผูร้ ับบริ การเกิดความพึงพอใจ เป็ นการเพิมความภักดีและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน
เพือผลประกอบทีดีขึน เป็ นการค้นหาความสู ญเปล่าและเปลียนเป็ นคุณค่าทีผูร้ ับผลงานต้องการ
สุ เมธ พีรุวฒิ (2553, หน้า 16-20) ระบุถึงความสู ญเสี ยหรื อความสู ญเปล่าทางการแพทย์ ตาม
แนวคิดของ LEAN ไว้ 8 ประการ ดังนี1) Defect (ข้อบกพร่ อง) ผลงานทีผิดพลาดไม่ตรงตามความต้องการ
การทํางานซําทําให้ตอ้ งแก้ไข ได้แก่ (1) ระบุตวั ผูป้ ่ วยผิดพลาด (2) ผ่าตัดผิดข้าง (3) Medication Error (4) ไม่
แน่ ใ จผลปฏิ บ ตั ิ ก าร (5) การสื อสารไม่ ชัดเจน และ (6) ความผิดพลาดจากการบันทึ ก เวชระเบี ย นผูป้ ่ วย
2)Over Production (การผลิตหรื อการให้บริ การทีมากเกินความจําเป็ น) ได้แก่ (1) การสังซื อครุ ภณ
ั ฑ์ราคา
แพงเพือสํารอง (2) การสํารองวัสดุ และยาเกิ นความจําเป็ น(3) การสังตรวจวินิจฉัยและให้การรั กษาที ไม่
สมเหตุสมผล (4) การรักษาทีไม่จาํ เป็ น(5) การสังตรวจเพือการวินิจฉัยซําซ้อน และ (6) การทํางานโดยไม่
ตรงกับความต้องการของผูร้ ับบริ การ3) Waiting (การรอคอย) ได้แก่ (1) รอทําบัตรรอพบแพทย์รอรับยา(2)
รอคิวเพือตรวจหรื อผ่าตัด (3) การรอคอยของผูป้ ่ วยและญาติในภาวะฉุ กเฉิ นต่อแพทย์หรื อคําปรึ กษาของ
แพทย์ขา้ มแผนก (4) ความล่ าช้าในการตัดสิ นใจหรื อส่ งต่อผูป้ ่ วยที ต้องได้รับการรั กษาอย่างรี บด่ วนเช่ น
ผูป้ ่ วยStroke (5) ความล่าช้าในการรับรู ้ผลการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการทีสําคัญเช่นผลการตรวจโรคไข้หวัด
สายพันธุ์ใหม่ (6) เครื องมือไม่พร้อมทําให้ตอ้ งรอ (7) แฟ้ มเวชระเบียนหายทําให้ตอ้ งรอการตรวจ และ (8)
การรอทุกชนิ ดเป็ นโอกาสในการพัฒนา 4) Not use staff talent (ความรู ้และความสามารถไม่ถูกใช้อย่าง
เต็มที) ได้แก่ (1) การตรวจรักษาโรคง่ายๆโดยแพทย์เฉพาะทาง (2) การใช้พยาบาลมาทําหน้าทีด้านธุ รการ
(3) การทีผูบ้ ริ หารไม่สนใจรับฟั งความคิดเห็นของผูอ้ ยูห่ น้างานทีรู ้ปัญหาดี และ(4) การใช้แพทย์ผเู ้ ชี ยวชาญ
ระดับสู งมาทําหน้าทีในการบริ หารองค์กร 5) Transportation (การเดินทางและการเคลือนย้าย) ได้แก่ (1) การ
เดินทางของผูป้ ่ วยการเคลือนย้ายของผูป้ ่ วยไปตามจุดต่างๆ (2) การเคลือนย้ายวัสดุอุปกรณ์สิงส่ งตรวจ3) การ
จัดบริ การทีทําให้ผปู ้ ่ วยต้องเดินทางหลายๆจุดในโรงพยาบาลและ(4)การส่ งต่อผูป้ ่ วยไปยังโรงพยาบาลอืน
6) Inventory (วัสดุคงคลัง) ได้แก่ (1) การสํารองวัสดุทางการแพทย์ยาและเวชภัณฑ์เกินความเพียงพอกับการ
ใช้งาน(2) การรวมศูนย์ใช้ครุ ภณ
ั ฑ์ให้ห้องผ่าตัดร่ วมกัน (3) การสํารวจ set ต่างๆในหอผูป้ ่ วยและ (4) ความ
หลากหลายของเครื องมือแพทย์ 7) Motion (การเคลือนทีหรื อการเดินทางของบุคลากร)ได้แก่ (1) สู ญเสี ย
เวลาทีให้คุณค่าแก่ผใู ้ ช้บริ การ (2) สู ญเสี ยการทํางานทีเกินความจําเป็ น (3) การเดินทําให้เกิดอาการเมือยล้า
ของกล้ามเนื อและ (4) ระบบบริ การทีทําให้ผูใ้ ห้บริ การต้องใช้เวลาในการเคลื อนไหวมาก 8) Excessive
Processing (ขันตอนทีมากเกิ นความจําเป็ น) ได้แก่ (1) การซักประวัติผูป้ ่ วยซําๆ (2) การตรวจซําซ้อน
(3) การกําหนดขันตอนทีไม่จาํ เป็ น (4) การคัดลอกและถ่ายทอดคําสังใช้ยาและ (5) การบันทึกทีไม่ถูกใช้ให้
เป็ นประโยชน์
วีรพจน์ ลือประสิ ทธิ% สกุล (2544, หน้า 27- 40) ได้ระบุองค์ประกอบทีสําคัญของกระบวนการ
บริ หารงานทีมีคุณภาพได้แก่ บ้านแห่งคุณภาพ ดัชนีวดั คุณภาพของกระบวนการธุ รกิจ ตารางกระจายดัชนี วดั
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คุณภาพ ผังกระบวนการธุ รกิจทีมีคุณภาพ ตารางมอบหมายหน้าทีงานทีมีคุณภาพ ผังกระบวนการปฏิบตั ิงาน
ทีมีคุณภาพ แบบฟอร์ มทํางานทีมีคุณภาพ และการวิเคราะห์ขอ้ มูลคุณภาพเชิ งสถิ ติ ผลทีได้จะนําไปสู่ การ
ปรับปรุ งกระบวนการใหม่ ซึ งสอดคล้องกับ ซึ งสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)ระบุ
ว่ากระบวนการทํางานนันมีประสิ ทธิ ภาพมากขึน เมือมีการนําวิธีการใหม่นนมากํ
ั
าหนดเป็ นมาตรฐานการ
ปฏิบตั ิงาน (ศูนย์ประกันคุณภาพการศึกษา ซึ งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนื อ, 2551, หน้า 12)
การบริ ก ารสุ ข ภาพพยาบาลในอดี ต ที ผ่า นมา การบริ หารพัฒนาหรื อการปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพ
ทังหมดใช้แนวคิดหรื อคุ ณค่าขององค์กรหรื อผูใ้ ห้บริ การเป็ นตัวตังทําให้การปรับปรุ งหลายอย่างแม้จะเกิ ด
ผลดีในด้านหนึ งแต่ส่วนใหญ่ไม่ตอบสนองและไม่ได้คาํ นึ งคุณค่าในมุมมองของผูร้ ับบริ การ (ผูป้ ่ วย) ดังนัน
การนําเอาแนวคิด LEAN ซึ งยึดถือคุณค่าในมุมมองของผูร้ ับบริ การหรื อผูซ้ ื อเป็ นหลัก เป็ นมิติใหม่ของการ
ตอบสนองผูร้ ับบริ การ จะเป็ นการกระตุน้ หรื อเปลียนแปลงอย่างถึงรากแก่นของผูบ้ ริ หารหรื อคนทํางานใน
ระบบบริ การสุ ขภาพ และนําไปสู่ กระบวนการบริ หารงานทีมีคุณภาพได้ ถึงแม้วา่ การบริ การทางการแพทย์
จะมี ความแตกต่างการบริ การอื นๆ แต่เนื องจากการบริ การทีจัดเตรี ยมไว้เป็ นการกระทําระหว่างผูร้ ับและ
ผูใ้ ห้บริ การ ดังนันในการพัฒนาคุณภาพการบริ การหรื อปรับปรุ งกระบวนการต่างๆ เพือให้บริ การทีดี ขึนมี
ความจําเป็ นต้องคํานึงถึงหลักการให้บริ การทีด้วย (ฉัตรวรัญ องคสิ งห์และคณะ, 2549, หน้า 19)
อเดย์ และแอนเดอร์ เซน (Aday& Andersen, 1975, p 52-80) ได้เสนอแนวคิดเกี ยวกับความ
พึงพอใจ 6 ประการ คือความพึงพอใจต่อความสะดวกทีได้รับจากบริ การ ความพึงพอใจต่อการประสานงาน
ของบริ ก าร ความพึ ง พอใจต่ออัธ ยาศัย ความสนใจของผูใ้ ห้บ ริ ก าร ความพึ งพอใจต่อข้อมูล ที ได้รับจาก
ผูใ้ ห้บริ การ ความพึงพอใจต่อคุ ณภาพของบริ การ ความพึงพอใจต่อการใช้จ่ายเมือใช้บริ การ ซึ งแนวคิดนี
สอดคล้องกับจริ ยา อู่สิงห์สวัสดิ% (2547) พบว่า ความต้องการของผูร้ ับบริ การ ซึ งเป็ นปั จจัยทีผูร้ ับบริ การใช้
ตัดสิ นใจเข้ารับบริ การในคลินิกเวชกรรมฟื นฟูนอกเวลา ได้แก่ ความสะดวกในการเดินทาง ความสะดวกใน
เรื องเวลาทีเปิ ดให้บริ การ การบริ การทีสะดวกรวดเร็ ว ความเป็ นกันเองของแพทย์และเจ้าหน้าที การรักษาทีมี
คุณภาพน่าเชือถือ ค่าบริ การรักษาไม่แพง ซึ งได้นาํ มากําหนดดัชนี ชีวัดคุณภาพกระบวนการธุ รกิจคลินิกนอก
เวลาทีสามารถสะท้อนความต้องการของผูร้ ับบริ การได้อย่างเป็ นรู ปธรรม
แผนกผูป้ ่ วยนอกเป็ นหน่ วยงานที ให้บริ การตรวจดู แลรั กษาผูป้ ่ วย ซึ งเมื อได้รับบริ การแล้ว
ผูป้ ่ วยสามารถกลับไปรั บประทานยาหรื อปฏิ บตั ิตนตามที แพทย์แนะนําทีบ้านได้ การจัดบริ การพยาบาล
สําหรับผูป้ ่ วยนอกจะต้องครอบคลุ มหน้าทีเกี ยวกับการบริ การพยาบาล และทําหน้าทีร่ วมมือประสานงาน
อย่า งใกล้ชิดกับ ฝ่ ายการรั ก ษาและฝ่ ายอื นๆของโรงพยาบาล โดยทัวไปการให้บ ริ ก ารแผนกผูป้ ่ วยนอก
ครอบคลุ ม 4 ระยะ คือ ก่อนตรวจ ระหว่างตรวจ หลังตรวจ และดูแลต่อเนื อง ประกอบด้วย 16 ขันตอน
(ธี รพร สถิ รอังกูร, 2550, หน้า 11-13) การบริ ก ารของพยาบาลของของแผนกนี ได้แก่ การต้อนรั บ
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ประชาสัมพันธ์ การคัดกรองผูป้ ่ วย การให้ความสะดวก การรักษาพยาบาลเบืองต้น การช่วยเหลือแพทย์ขณะ
ตรวจ การแนะนําผูป้ ่ วยในการกลับไปดูแลและฟื นฟูสภาพของตนเองทีบ้าน ตลอดจนการนัดให้ผปู ้ ่ วยมา
รับการรักษาทีโรงพยาบาล หรื อส่ งไปรับการรักษาต่อเนื องทีสถานพยาบาลอืน (เกศินี ศรี คงอยู,่ 2543, หน้า
12) เพือให้มีมาตรฐานเดียวกัน กระทรวงสาธารณสุ ขได้กาํ หนดมาตรฐานการบริ การของแผนกผูป้ ่ วยนอก
(กระทรวงสาธารณสุ ข, 2542, หน้า 1-11)
คณะแพทยศาสตร์ วชิ รพยาบาลเป็ นโรงพยาบาลรั บส่ งต่ อระดับทุ ติย ภูมิ / ตติ ยภู มิสําหรั บ
สถานพยาบาลในระบบหลักประกันสุ ขภาพ รวมทังเป็ นโรงพยาบาลหลักในการรับส่ งต่อของโรงพยาบาล
ในเครื อข่ายกรุ งเทพมหานคร การดําเนิ นงานเกี ยวกับบริ การผูป้ ่ วยนอก ให้บริ การผูป้ ่ วยทีมารับการตรวจ
รั ก ษา และ/หรื อมารั บ บริ ก าร โดยไม่ ได้เข้า นอนพัก รั ก ษาในโรงพยาบาล โดยเปิ ดให้บ ริ ก ารผูป้ ่ วยนอก
จํานวน 15 ภาควิชา/หน่วยงาน ในการให้บริ การผูป้ ่ วยนอกมีกระบวนการปฏิบตั ิงานทีชัดเจน ซึ งสามารถ
จําแนกเป็ น 4 ส่ วน ได้แก่ งานเวชระเบียน งานแผนกผูป้ ่ วยนอกระบบต่างๆ งานการเงิน และงานเภสัชกรรม
และมีการกําหนดกระบวนการปฏิบตั ิงานไว้ 18 กระบวนการ โดยมีการกําหนดตัวชี วัดคุณภาพการพยาบาล
(KPI) เพือป้ องกันการเกิดอุบตั ิการณ์ หรื อข้อร้องเรี ยนทีอาจเกิดจากการรับบริ การ โดยทัวไปการให้บริ การ
แผนกผูป้ ่ วยนอกครอบคลุม 4 ระยะ คือ ก่อนตรวจ ระหว่างตรวจ หลังตรวจ และดูแลต่อเนื อง ประกอบด้วย
16 ขันตอน ครอบคลุม 4 ระยะ คือ ก่อนตรวจ ระหว่างตรวจ หลังตรวจ และดูแลต่อเนื อง (ธี รพร สถิรอังกูร,
2550, หน้า 11-13) อย่า งไรก็ ตาม จากการประเมิ นคุ ณ ภาพการให้บ ริ ก ารของแผนกผูป้ ่ วยนอก คณะ
แพทยศาสตร์ วชิ รพยาบาล โดยพยาบาลฝ่ ายพัฒนาและประกันคุ ณภาพ (คณะแพทยศาสตร์ วชิ รพยาบาล
มหาวิทยาลัยกรุ งเทพมหานคร, 2555, ไม่ปรากฏเลขหน้า) และผลการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่ วม (NonParticipant Observation) ของผูว้ ิจยั พบปั ญหาและข้อร้ องเรี ยนเกี ยวกับการใช้ระยะเวลาในการรับบริ การ
นาน
2. งานวิจยั ทีเกียวข้อง
ศรี สมร ภู่มะลิ (2550) ศึกษาการปรับปรุ งกระบวนการบริ การแผนกผูป้ ่ วยนอก โรงพยาบาล
ลาดพร้ า ว ผลการวิจยั พบว่า ความต้องการของผูม้ ี ส่ วนได้เสี ย คื อ ความพึ ง พอใจในการปฏิ บ ตั ิ ง านและ
พฤติกรรมบริ การของเจ้าหน้าที ความต้องการของผูร้ ับบริ การคือ 1) ผูร้ ับบริ การได้รับบริ การทีรวดเร็ ว
2) สามารถปฏิบตั ิเกียวกับโรคทีเป็ นได้ถูกต้อง 3) ได้รับข้อมูลทีถูกต้องครบถ้วน 4) เกิดความพึงพอใจใน
บริ การและการออกแบบกระบวนการใหม่ได้กระบวนการปฏิบตั ิงาน 6 ขันตอนคือ 1) เข้ารับบริ การ มีดชั นี
คุณภาพกิจกรรมการปฏิ บตั ิงานจํานวน 4 ข้อ 2) ประเมินอาการและคัดกรอง มีดชั นี คุณภาพกิ จกรรมการ
ปฏิ บตั ิงานจํานวน 4 ข้อ 3) ส่ งเข้ารั บการตรวจ มีดชั นี คุณภาพกิ จกรรมการปฏิ บตั ิงานจํานวน 3 ข้อ 4)
ปฏิบตั ิการพยาบาล มีดชั นีคุณภาพกิจกรรมการปฏิบตั ิงานจํานวน 5 ข้อ 5) ให้ขอ้ มูล มีดชั นี คุณภาพกิจกรรม

2630

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติและนานาชาติ ครังที ๗

SSRU2016

การปฏิบตั ิงานจํานวน 2 ข้อ 6) จําหน่ายผูป้ ่ วยและดูแลต่อเนื องมีดชั นี คุณภาพกิจกรรมการปฏิบตั ิงานจํานวน
4 ข้อ ผูร้ ับบริ การมีความพึงพอใจโดยรวมทุกด้าน คิดเป็ นร้อยละ 83.78
จริ ยา อู่สิงห์สวัสดิ% (2547) เรื องการออกแบบระบบบริ หารกระบวนการอย่างมีคุณภาพของคลินิก
นอกเวลา ศึกษากรณี คลินิกเวชกรรมฟื นฟูนอกเวลา วิทยาลัยแพทยศาสตร์ กรุ งเทพมหานครและวชิ รพยาบาล
ประยุกต์ใช้แนวคิดการบริ หารกระบวนการอย่างมีคุณภาพของ วีรพจน์ ลือประสิ ทธิ% สกุล ผลการวิจยั พบว่า
ความต้องการของผูร้ ับบริ การซึ งเป็ นปั จจัยทีผูร้ ับบริ การใช้ในการตัดสิ นใจเข้ารับบริ การในคลินิกเวชกรรม
ฟื นฟูนอกเวลาได้แก่ 1) การมีสิทธิ การรักษาพยาบาล 2) ความสะดวกในการเดินทาง 3) ความสะดวกใน
เรื องเวลาทีเปิ ดให้บริ การ 4) การบริ การทีสะดวกรวดเร็ ว 5) ความเป็ นกันเองของแพทย์และเจ้าหน้าที 6)
การรั ก ษาที มี คุ ณภาพน่ า เชื อถื อ 7) ค่า บริ ก ารรั ก ษาไม่ แพงจากนันนํามากํา หนดดัชนี วดั คุ ณภาพของ
กระบวนการธุ รกิจคลินิกนอกเวลาทีสามารถสะท้อนความต้องการของผูร้ ับบริ การได้อย่างเป็ นรู ปธรรม
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิ ม พระเกี ย รติ (2555) การพัฒนาคุ ณ ภาพระบบบริ การผูป้ ่ วยนอก
แผนการดําเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพระบบบริ การผูป้ ่ วยนอกในปี งบประมาณ 2555 โดยการ
นํา LEAN มาใช้ พบว่าผูร้ ับบริ การมีความพึงพอใจสู งขึน และนําข้อมูลทีได้มาจัดทําเป็ นมาตรฐานการ
ปฏิบตั ิงานดังนี 1) ด้านความปลอดภัยของผูใ้ ช้บริ การในเรื อง (1) การคัดกรองผูป้ ่ วย (ฉุ กเฉิ น/ โรคติดเชื อ)
(2) ความปลอดภัยด้านยา (การแพ้ยา/ การสัง-จ่าย-ให้ยา) (3) ผูป้ ่ วยเป็ นศูนย์กลาง (4) การระบุ/บ่งชี ผูใ้ ช้และ
ผูใ้ ห้บริ การ2) ด้านความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การในเรื อง (1) ลดระยะเวลารอคอย (2) ลดขันตอนการบริ การ
ของหน่วยตรวจ (3) การจัดลําดับคิว (4) พฤติกรรมบริ การ
วิธีดําเนินการวิจัย
1. ระเบียบวิธีวจิ ยั
ครังนี เป็ นการวิจยั เชิ งปฏิ บตั ิการ (Action Research) มีวตั ถุ ประสงค์เพือศึกษาและวิเคราะห์
ปั ญหา กระบวนการและขันตอนของบริ การแผนกผูป้ ่ วยนอกในระบบเดิมเพือปรับปรุ งกระบวนการบริ การ
แผนกผูป้ ่ วยนอกให้เป็ นมาตรฐานการปฏิบตั ิงานและใช้เป็ นแนวทางในการออกแบบและพัฒนามาตรฐาน
การปฏิบตั ิงานทีมีคุณภาพประชากรและกลุ่มตัวอย่าง และผูใ้ ห้ขอ้ มูล ดังนี
1) กลุ่มผูร้ ับบริ การ คือผูป้ ่ วยทีมารับการตรวจรักษาและ/หรื อมารับบริ การทีแผนกผูป้ ่ วยนอก
คณะแพทยศาสตร์ วชิ รพยาบาล ใน 9 ภาควิชา/หน่วยงาน จํานวน 462,751 คน (จํานวนผูร้ ับบริ การแผนก
ผูป้ ่ วยนอกปี งบประมาณ 2554 อ้างอิงจาก หน่ วยเวชระเบียนและเวชสถิ ติ ฝ่ ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์
วชิ รพยาบาล มหาวิทยาลัยกรุ งเทพมหานคร, 2554, หน้า 1-10) กลุ่มตัวอย่าง 400 คน ทีคํานวณได้มาใช้
วิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบโควตา (quota sampling) จําแนกตามภาควิชา/หน่วยงาน ทีเข้ารับบริ การจะได้จาํ นวน
กลุ่มตัวอย่าง
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2) กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลได้แก่ หัวหน้าแผนกผูป้ ่ วยนอก คณะแพทยศาสตร์ วชิ รพยาบาล 9 ภาควิชา/
หน่ วยงาน เลื อกกลุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบเจาะจง (purposive sampling) จํานวน 9 คนและ
พยาบาลวิชาชีพทีปฏิบตั ิงานในแผนกผูป้ ่ วยนอก คณะแพทยศาสตร์ วชิ รพยาบาล 9 ภาควิชา/หน่วยงาน เลือก
กลุ่มเลือกกลุ่มตัวอย่างใช้วธิ ี การสุ่ มตัวอย่างแบบเจาะจง (purposive sampling) จํานวน 16 คน
2. ขันตอนการวิจยั
การศึกษานี ประกอบด้วย 5 ขันตอน ได้แก่ 1) ศึกษา ทบทวนเอกสาร รวบรวมข้อมูล 2) ขอ
หนังสื ออนุญาตจากคณบดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุ งเทพมหานคร เพือชี แจงวัตถุประสงค์และขอ
ความร่ วมมือ 3) ผูว้ ิจยั ดําเนิ นการเก็บรวบรวมข้อมูล ในผูร้ ับบริ การจํานวน 400 คนและสัมภาษณ์หวั หน้า
แผนกผูป้ ่ วยนอกจํานวน 9 คน เพือรวบรวมข้อมูลทีเป็ นมาตรฐานกลางทีปฏิ บตั ิจริ งในปั จจุบนั คัดเลื อก
กระบวนการบริ การแผนกผูป้ ่ วยนอกมาศึกษาวิเคราะห์ความเหมาะสม ความเป็ นไปได้ หรื อความเสี ยงทีควร
มีการกําหนดมาตรฐานการปฏิ บตั ิงาน 4) ออกแบบกระบวนการใหม่โดยใช้กระบวนการ LEAN เพือขจัด
ความสู ญเปล่าทางการแพทย์ 5) หลังจากนันนําไปให้หวั หน้าแผนกผูป้ ่ วยนอกจํานวน 9 คน และผูป้ ฏิบตั ิงาน
16 คน ประเมินความเป็ นไปได้ในการใช้งาน 5) นําแบบสอบถามทีได้รับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ์ และ
วิเคราะห์ขอ้ มูล และ 6) ได้กระบวนการบริ การทีมีคุณภาพและนํามากําหนดมาตรฐานการปฏิบตั ิงาน
3. การวิเคราะห์ขอ้ มูล ประกอบด้วย
1) ความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การใช้สถิติค่าเฉลีย (Χ) และค่าเบียงเบนมาตรฐาน (SD) ซึ งมีเกณฑ์
ในการประเมินระดับประสิ ทธิ ภาพ 5 ระดับ ได้แก่ น้อยทีสุ ด (1.00-1.50) น้อย (1.51-2.50) ปานกลาง (2.513.50) มาก (3.51-4.50) และมากทีสุ ด (4.51-5.00)
2) แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของหัวหน้าแผนกผูป้ ่ วยนอกและแบบสัมภาษณ์
ความคิ ดเห็ นต่ อกระบวนการบริ ก ารแผนกผูป้ ่ วยนอกของผูใ้ ห้บ ริ การใช้ก ารวิเคราะห์ เชิ ง เนื อหาใช้ก าร
วิเคราะห์เชิงเนือหา (Content Analysis)
ผลการวิจัย
1. ผลการศึกษาปั ญหาและความต้องการกระบวนการบริ การแผนกผูป้ ่ วยนอกคณะแพทยศาสตร์
วชิรพยาบาล
1.1 กระบวนการบริ การของแผนกผูป้ ่ วยนอกของทัง 9 หน่วย มี 5 ขันตอน ได้แก่ 1) เข้ารับ
บริ การ 2) คัดครอง 3) ตรวจวินิจฉัย 4) ติดต่อประสานงาน และ 5) จําหน่ าย ส่ วนใหญ่มีขนตอนย่
ั
อยๆ
คล้ายคลึงกัน มีบางแผนกมีขนตอนย่
ั
อยแตกต่างกันแต่ไม่มากนัก
1.2 ความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การจํานวน 400 คน ต่อกระบวนการบริ การแผนกผูป้ ่ วยนอก 5
ด้าน ประกอบด้วย 1) ระยะเวลาในการรอรับบริ การ 2) ขันตอน/ ความสะดวกในการรับบริ การ 3) ความ
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น่าเชื อถือ/ความปลอดภัยของบริ การ 4) การได้รับข้อมูลข่าวสาร/ คําแนะนํา และ 5) พฤติกรรมบริ การของ
ผูใ้ ห้ บ ริ ก าร โดยคะแนนเฉลี ยความพึ ง พอใจของผูร้ ั บ บริ ก ารเรี ย งลํา ดับ จากสู ง ไปตํา ได้แ ก่ ด้า นความ
น่าเชื อถือ/ความปลอดภัยของบริ การ (Χ= 4.33, S.D = 0.57) ด้านพฤติกรรมบริ การของผูใ้ ห้บริ การอยูใ่ น
ระดับมาก (Χ= 4.07, S.D = 0.83) ด้านขันตอน/ความสะดวกในการรับบริ การ (Χ= 3.71, S.D = 0.75) ด้าน
การได้รับข้อมูลข่าวสาร/คําแนะนํา (Χ= 3.67, S.D = 0.78) และด้านระยะเวลาอยูใ่ นระดับปานกลาง (Χ=
3.33, S.D = 1.14)
1.3 ความต้องการของผูร้ ับบริ การต่อกระบวนการบริ การแผนกผูป้ ่ วยนอกคณะแพทยศาสตร์
พบว่า ผูร้ ับบริ การต้องการด้านระยะเวลามากทีสุ ด ส่ วนใหญ่ตอ้ งการให้ลดระยะเวลาในการรอตรวจ (ร้อยละ
17.75) รองลงมาได้แก่ ในด้านการได้รับข้อมูลข่าวสาร/คําแนะนํา ในหัวข้อต้องการข้อมูลเกียวกับบริ การที
ชัดเจนและมากขึน ด้านขันตอน/ ความสะดวกในการรับบริ การ ในหัวข้อลดความแออัดของผูร้ ั บบริ การ
และด้านความน่าเชือถือ/ความปลอดภัยของบริ การ ในหัวข้อให้มีการจัดคิวทีชัดเจน ในแต่ละข้อคิดเป็ นร้อย
ละ 4 และด้านพฤติกรรมบริ การของผูบ้ ริ การ ในหัวข้อเจ้าหน้าทีแสดงความเต็มใจเวลาให้บริ การ ร้อยละ 3.5
2. ผลการปรับปรุ งกระบวนการบริ การแผนกผูป้ ่ วยนอกคณะแพทยศาสตร์ วชิ รพยาบาลตามแนวคิด
LEAN จากการศึกษาความคิดเห็นของหัวหน้าแผนกและผูใ้ ห้บริ การแผนกผูป้ ่ วยนอกต่อกระบวนการบริ การ
แผนกผูป้ ่ วยนอกคณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล พบว่า
2.1 ขันตอนเข้ารับบริ การ มีปัญหาคือค้นหาเวชระเบียนไม่พบส่ งผลในการตรวจรักษาและได้
เสนอให้การกําหนดให้บนั ทึกประวัติผรู ้ ับบริ การในระบบคอมพิวเตอร์ จะเป็ นการแก้ปัญหานี
2.2 ขันตอนคัด กรอง มี ปั ญ หาคื อ อัต ราการส่ ง ตัว ผู ้รั บ บริ ก ารมาผิ ด แผนกมี จ ํา นวนสู ง ขึ น
เนื องจากให้เจ้าหน้าทีห้องบัตรเป็ นผูค้ ดั กรอง และควรมีการสอนสุ ขศึกษาแก่ผูร้ ับบริ การหลังได้รับการคัด
กรอง
2.3 ขันตอนตรวจวินิจฉัยโรค พบปั ญหาคือแพทย์บางท่านออกตรวจไม่ตรงเวลา บางท่านมีเวลา
จํากัด ลาป่ วยหรื อติดธุ ระกะทันหัน ส่ งผลให้ผูร้ ับบริ การรอตรวจนานและได้เสนอให้มีการขยายเวลาการ
ให้บริ การตรวจ หรื อเพิมจํานวนแพทย์ทีออกตรวจ
2.4 ขันตอนติ ดต่อประสานงานมี ปัญหาคื อการลงบันทึ กทางการแพทย์และการพยาบาลใน
คอมพิวเตอร์ แล้วต้องลงบันทึกในเวชระเบียน หรื อสมุดอีกครังเป็ นการทํางานซําซ้อน
2.5 ขันตอนจําหน่าย มีปัญหาคือแผนกไม่ได้มีการประชาสัมพันธ์ หรื อติดป้ ายประกาศทีชัดเจน
ว่ามีเอกสารแผ่นพับแจก ทําให้ผรู ้ ับบริ การเสี ยโอกาสในการได้รับความรู ้เพิมเติม
2.6 สามารถอออกแบบผังได้ผงั มอบหมายการปฏิ บตั ิงานแผนกผูป้ ่ วยนอกคณะแพทยศาสตร์
วชิ รพยาบาลขึนใหม่ตามแนวคิดของ LEAN ได้วา่ จากเดิมมี 5 ขันตอน 24 กระบวนการย่อย เปลียนเป็ น 5
ขันตอน 37 กระบวนการย่อย ดังนี 1) ขันตอนการเข้ารับบริ การ ประกอบด้วย 8 กระบวนการย่อย เป็ น
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กระบวนการเดิม 3 กระบวนการ ตัดออก 1 กระบวนการ และเป็ นกระบวนการใหม่ทีเพิมขึน 5 กระบวนการ
มีดชั นี วดั คุณภาพบริ การหลักจํานวน 4 ข้อ 2) ขันตอนการคัดกรองประกอบด้วย 5 กระบวนการย่อย เป็ น
กระบวนการเดิ ม 2 กระบวนการ และเป็ นกระบวนการใหม่ทีเพิมขึน 3 กระบวนการ มีดชั นี วดั คุ ณภาพ
บริ ก ารหลัก จํา นวน9 ข้อ 3) ขันตอนการตรวจวินิ จฉัย โรคประกอบด้วย 13 กระบวนการย่อย เป็ น
กระบวนการเดิม 11 กระบวนการ ตัดออก 1 กระบวนการและเป็ นกระบวนการใหม่ทีเพิมขึน 2 กระบวนการ
มีดชั นี วดั คุณภาพบริ การหลักจํานวน8 ข้อ 4) ขันตอนการติดต่อประสานงาน ประกอบด้วย 5 กระบวนการ
ย่อย เป็ นกระบวนการเดิ ม 3 กระบวนการ และเป็ นกระบวนการใหม่ทีเพิมขึน 2 กระบวนการ มีดชั นี วดั
คุณภาพบริ การหลักจํานวน 1 ข้อ 5) ขันตอนการจําหน่ายประกอบด้วย 5 กระบวนการย่อย เป็ นกระบวนการ
เดิ ม 3 กระบวนการ และเป็ นกระบวนการใหม่ทีเพิมขึน 2 กระบวนการ มีดชั นี วดั คุ ณภาพบริ การหลัก
จํานวน 5 ข้อ
อภิปรายผลการวิจัย
ภาพรวมของการปฏิ บ ัติ ง านแผนกผู ้ป่ วยนอกคณะแพทยศาสตร์ ว ชิ ร พยาบาล 9 แผนกมี
ประสิ ทธิ ภาพการทํางานในแต่ละขันตอนดังนี
1. กระบวนการบริ การของแผนกผูป้ ่ วยนอกของทัง 9 หน่ วย มี 5 ขันตอน ได้แก่ 1) เข้ารั บ
บริ การ 2) คัดครอง 3) ตรวจวินิจฉัย 4) ติดต่อประสานงาน และ 5) จําหน่ าย ส่ วนใหญ่มีขนตอนย่
ั
อยๆ
คล้ายคลึ งกัน มี บ างแผนกมี ข นตอนย่
ั
อยแตกต่า งกันแต่ไ ม่ม ากนัก เมื อพิ จารณาระดับความพึ งพอใจของ
ผูร้ ับบริ การจํานวน 400 คนต่อกระบวนการบริ การแผนกผูป้ ่ วยนอก 5 ด้าน ด้านทีต้องการการปรับปรุ งมาก
ทีสุ ดคือด้านการได้รับข้อมูลข่าวสาร/คําแนะนํา และด้านระยะเวลาอยูใ่ นระดับปานกลาง ซึ งสอดคล้องกับ
ความต้องการและข้อเสนอแนะของผูร้ ับบริ การทีให้ไว้เพิมเติม เมือพิจารณาในข้อย่อยในด้านทีต้องการการ
ปรับปรุ ง คือ ให้ลดระยะเวลาในการรอตรวจ และต้องการข้อมูลเกียวกับบริ การทีชัดเจนและมากขึน เป็ นที
น่ าสังเกตว่าในด้านอื นๆ แม้จะมี ระดับความพึงพอใจมาก แต่เมื อสอบถามความต้องการปรั บปรุ งบริ การ
ผูร้ ับบริ การได้แสดงความต้องการการปรับปรุ งในด้านทีเหลือคิดเป็ นร้อยละ 4 เท่ากับด้านการได้รับข้อมูล
ข่าวสาร/คําแนะนําโดยพบด้านขันตอน/ ความสะดวกในการรับบริ การ (ลดความแออัดของผูร้ ับบริ การ) และ
ด้านความน่าเชื อถือ/ความปลอดภัยของบริ การ (ให้มีการจัดคิวทีชัดเจน) ซึ งผลทีเกิดขึนเป็ นผลสื บเนื องจาก
ความต้องการในด้านเวลา ดังนัน เมือลดระยะเวลาในการรอตรวจได้ จะทําให้การจัดบริ การอืนๆ ตามมาได้
ชัดเจนและมีประสิ ทธิ ภาพมากขึน
2. ในการปรั บปรุ งกระบวนการบริ การแผนกผูป้ ่ วยนอกคณะแพทยศาสตร์ วชิ รพยาบาลตาม
แนวคิด LEAN แสดงให้เห็นว่าสามารถแยกกระบวนการทีเป็ นภาระงานทีมากเกินความจําเป็ น สามารถลด
ความไม่คงเส้นคงวา และขจัดความความสู ญเสี ย หรื อสู ญเปล่าต่างๆได้ ในแต่ละขันตอน ดังนี 1) ขันตอนเข้า
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รับบริ การ ลดการสู ญเสี ยเวลาในการค้นหา/ การค้นไม่พบเวชระเบียน/ การค้นไม่พบ ซึ งทําให้เกิดการล่าช้า
ในการรอรับบริ การในขันต่อไป โดยกําหนดให้บนั ทึกประวัติผรู ้ ับบริ การในระบบคอมพิวเตอร์ 2) ขันตอน
คัดกรอง ลดอัตราการส่ งตัวผูร้ ับบริ การมาผิดแผนก โดยการเพิมแผนกคัดกรองผูร้ ับบริ การก่ อนส่ งไปยัง
แผนกผูป้ ่ วยนอกอืนและเพือแก้ไขปั ญหาความต้องการได้รับข้อมูลเพิมเติมด้านสุ ขภาพ และลดการรับรู ้ของ
ช่วงเวลาแห่งการรอคอยได้ 3) ขันตอนตรวจวินิจฉัยโรค การทีแพทย์บางท่านออกตรวจไม่ตรงเวลาส่ งผลให้
ผูร้ ั บ บริ ก ารรอตรวจนานในการเพิ มจํา นวนแพทย์ที ออกตรวจอาจไม่ ส ามารถทํา ได้ท ัน ที แต่ อ าจปรั บ
กระบวนการตรวจให้ยดื หยุน่ แทน เช่น ผูร้ ับบริ การทีแพทย์เจ้าของไข้ยงั ไม่ออกตรวจไปเจาะเลือดก่อน ส่ วน
แพทย์ท่านใดทีออกตรวจแล้วจะให้ผรู ้ ับบริ การเข้าตรวจก่อนแล้วจึงไปเจาะเลื อดทีหลัง ซึ งเป็ นการบริ หาร
เวลาให้มีคุณค่ามากขึน 4) ขันตอนติดต่อประสานงาน ให้ลดขันตอนลงบันทึกในเวชระเบียนซําเนื องจากมี
การลงบันทึกการตรวจจากแพทย์ในคอมพิวเตอร์ แล้ว และ 5) ขันตอนจําหน่ าย เพิมการติดป้ ายประกาศที
ชัดเจนว่ามีเอกสารแผ่นพับแจก ทําให้ผรู ้ ับบริ การมีโอกาสในการได้รับความรู ้เพิมเติม ซึ งทังกระบวนการ
บริ ก ารของแผนกผูป้ ่ วยนอกสามารถปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพได้โดยใช้แนวคิ ดของ LEAN โดยส่ งผลให้ล ด
ระยะเวลาในการรอรับบริ การลงได้
3. ในการออกแบบผังมอบหมายการปฏิ บตั ิงานแผนกผูป้ ่ วยนอกคณะแพทยศาสตร์ วชิ รพยาบาล
ได้ผลทีออกมาเป็ นรู ปธรรมทีชัดเจน คือ ผังมอบหมายหน้าทีงานแผนกผูป้ ่ วยนอก 9 แผนกซึ งมีขนตอนเท่
ั
า
เดิม 5 ขันตอน แต่จาํ นวนกระบวนการย่อยในแต่ละขันตอนเพิมขึน รวมแล้วจากเดิม 24 กระบวนการ เป็ น
37 กระบวนการย่อย ซึ งทําโดยการคัดเลือกกระบวนย่อยเดิม ตัดกระบวนย่อยเดิมทีไม่เหมาะสมทิงไป ปรับ
เพิมกระบวนการย่อยใหม่ และปรับปรุ งกระบวนการย่อยเดิมให้ชดั เจนขึน ในแต่ละขันตอนได้มีการกําหนด
ดัชนีวดั คุณภาพบริ การไว้ เพือให้การปฏิบตั ิงานมีเป้ าหมายอย่างชัดเจน
สรุ ปผลการวิจัย
การวิจยั ครังนีสามารถสรุ ปผลตามวัตถุประสงค์ ดังนี
1. ปั ญหาและความต้องการกระบวนการบริ การแผนกผูป้ ่ วยนอกคณะแพทยศาสตร์ วชิ รพยาบาลคือ
ระยะเวลาทีใช้ในรอตรวจนานและผูร้ ับบริ การมีความต้องการให้ลดระยะเวลาในการรอตรวจลง
2. สามารถนําปรับปรุ งกระบวนการบริ การตามแนวคิดของ LEAN ซึ งสามารถกําจัดความสู ญเปล่า
ทางการแพทย์ได้ในหลายขันตอน เช่ น การค้นเวชระเบี ยนไม่พบ ลดการรอคอยโดยให้แพทย์ การปรั บ
กระบวนการตรวจให้มีความยืดหยุน่ ลดความซําซ้อนในการปฏิบตั ิงาน ใช้บุคลากรให้เหมาะสมกับงาน
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3. สามารถออกแบบผังมอบหมายการปฏิ บตั ิงานแผนกผูป้ ่ วยนอกคณะแพทยศาสตร์ วชิ รพยาบาล
ได้ผลทีออกมาเป็ นรู ปธรรมทีชัดเจน ประกอบด้วย 5 ขันตอน 37 กระบวนการย่อย 27 ดัชนี ซึ งเป็ นเครื องมือ
ทีใช้เพิมประสิ ทธิ ภาพการทํางานให้มากขึน
ข้ อเสนอแนะเพือQ การวิจัย
1. ควรทําการศึกษาเพิมเติมในแผนกอืนของคณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล
3. ควรมีการนําเอาผังมอบหมายการปฏิ บตั ิงานแผนกผูป้ ่ วยนอกคณะแพทยศาสตร์ วชิ รพยาบาลไป
ทดลองใช้
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