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ก

คานา
คณะแพทยศาสตร์ ศริ ิราชพยาบาล ได้ ให้ ความสาคัญในการนาแนวคิด Lean มาใช้ เพื่อพัฒนางาน
ประจาของหน่วยงานและคณะฯ โดยมุ่งเน้ นผู้ใช้ บริ การเป็ นศูนย์กลางและเพิ่มคุณค่าแก่ทุกฝ่ าย และให้
สอดคล้ องในทิศทางและเป้าหมายเดียวกัน คือ การออกแบบระบบการผลิตที่ปลอดภัย มีคณ
ุ ภาพในการ
บริ การที่ดี ระบบการส่งมอบงานที่ดี ต้ นทุนที่ลดลง ที่สาคัญบุคลากรทางานร่ วมกันอย่างมีความสุข และ
เพื่อเป็ นการตอบสนองต่อนโยบายของคณะฯทางหน่วยบริ การสุขภาพเจ้ าหน้ าที่ฯ จึงได้ นาแนวคิดนีม้ า
ประยุกต์ใช้ ในการบริ หารจัดการงานที่ได้ รับมอบหมาย เช่น การปรับกระบวนการเพื่อลดระยะเวลาการมา
รับบริการตรวจสุขภาพประจาปี บุคลากร (รางวัลนวัตกรรมดีเด่น Lean สหสาขา ปี 2559)
นวัตกรรมการปรับกระบวนการเพื่อลดระยะเวลาการมารับบริ การตรวจสุขภาพประจาปี บุคลากร
เป็ นนวัตกรรมที่ถูกพัฒนาขึน้ เพื่อช่วยลดระยะเวลาการรอคอย ซึ่งประกอบด้ วย รอการตรวจ รอการนัด
หมาย รอการติดต่อเปิ ดสิทธิ์ ที่เวชระเบียน นอกจากนันยั
้ งช่วยลดเอกสารในการติดต่อเพื่อตรวจคัดกรอง
มะเร็งปากมดลูกในบางส่วน ถือเป็ นผลงานในการพัฒนาคุณภาพการให้ บริ การของหน่วยงานได้ เป็ นอย่าง
ดี แต่จากคานิยามของ Lean การพัฒนาที่ไม่มีวนั สิ ้นสุด ดังนันเพื
้ ่อให้ เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทาง
ผู้จดั ทาจึงได้ นากระบวนการทังหมดที
้
่ได้ รับ รางวัล นามาวิเคราะห์ว่ามีกระบวนการใดบ้ างที่ยงั ต้ องพัฒนา
ให้ ดียิ่งขึ ้นไปและให้ เกิดความพึงพอใจสูงสุดแก่ผ้ มู ารับบริ การ ซึ่งก็คือ กระบวนการให้ บริ การเพื่อตรวจคัด
กรองมะเร็งปากมดลูก (Pap smear) ยังคงมีปัญหาในการให้ บริ การหลายอย่าง โดยเฉพาะกระบวนการนัด
หมายเพื่อตรวจคัดกรองมะเร็ งปากมดลูกตามโครงการฯ ที่บุคลากรยังไม่ได้ รับใบนัดหมายตรวจทันที
หลังจากที่ได้ ลงทะเบียนจองคิวตรวจ อีกทังเจ้
้ าหน้ าที่ประจาหน่วยบริ การสุขภาพเจ้ าหน้ าที่ฯ ต้ องเสียเวลา
ในการรวบรวมรายชื่อ ติดต่อนัดหมาย และส่งเอกสารใบนัดหมาย ไปให้ กบั บุคลากรที่ได้ ลงทะเบีย นจองคิว
ตรวจไว้ แล้ ว สิ่งต่างๆเหล่านี ้ถือเป็ นปั ญหาที่ต้องนามาวิเคราะห์หาสาเหตุและแนวทางในการแก้ ไขปรับปรุง
โดยผู้จดั ทาได้ นากระบวนการแนวคิดของ Lean มาพัฒนาปรับปรุงประยุกต์ใช้ ในการแก้ ไขปั ญหาดังกล่าว
เพื่อให้ ได้ กระบวนการให้ บริ การใหม่ที่เป็ นระบบและมีประสิทธิภาพ ทาให้ บคุ ลากรผู้มารับบริ การเกิดความ
พึงพอใจอย่างสูงสุด
รวบรวมและจัดทาโดย
ไพฑูรย์ เหล่าจันทร์
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บทที่ 1
บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปั ญหา
จากนวัตกรรมดีเด่น Lean สหสาขา ปี 2559 เรื่ อง การปรับกระบวนการเพื่อลดระยะเวลาการมารับ
บริการตรวจสุขภาพประจาปี บุคลากรคณะฯ ซึง่ เป็ นนวัตกรรมที่ถกู พัฒนาขึ ้นจากความร่วมมือของทุกคนใน
หน่วยงานเพื่อแก้ ไขปั ญหา ในการลดระยะเวลาการมารับบริ การตรวจสุขภาพประจาปี ของบุคลากรคณะ
แพทยศาสตร์ ศริ ิราชพยาบาล เนื่องจากว่าในแต่ละปี จะมีผ้ มู ารับบริ การตรวจเป็ นจานวนมาก ทาให้ เกิดการ
รอคอย เช่น รอการเปิ ดสิทธิ์ที่เวชระเบียน รอชัง่ น ้าหนัก วัดส่วนสูง วัดความดันโลหิต และสาหรับบุคลากร
เพศหญิงทาให้ เกิดการรอคอยเพื่อติดต่อนัดหมายตรวจคัดกรองมะเร็ งปากมดลูก (Pap smear) ที่หน่วย
ตรวจโรคนรี เวช เป็ นต้ น ซึง่ ปั ญหาทังหมดนี
้
้เราได้ นามาวิเคราะห์หาสาเหตุ แก้ ไข ปรับปรุง และพัฒนาตาม
แนวคิดของ Lean เกิดเป็ นกระบวนการใหม่ ระยะเวลาในการรอคอยลดลง เกิดความพึงพอใจเพิ่ มขึ ้นทัง้
ของผู้มารับบริ การและผู้ปฏิบตั ิงาน แต่จากคานิยามของ Lean การพัฒนาไม่มีที่สิ ้นสุด ผู้จดั ทาจึงได้ นา
กระบวนการทังหมดมาท
้
าการวิเคราะห์หาปั ญหาว่ายังมีตรงส่วนไหนบ้ างที่ต้องแก้ ไข ซึ่งก็คือ ขันตอนของ
้
การตรวจคัดกรองมะเร็ งปากมดลูก (Pap smear)ในบุคลากรเพศหญิง ซึ่งผู้จดั ทามีหน้ าที่รับผิดชอบงาน
ดังกล่าวโดยตรง
การตรวจคัดกรองเพื่อค้ นหามะเร็งปากมดลูกในบุคลากรด้ วยวิธี Pap Smear
การตรวจคัดกรองเพื่อค้ นหามะเร็งปากมดลูกเป็ นมาตรการในการค้ นหามะเร็ งในระยะแรกเริ่ มในผู้
ที่ยัง ไม่มีอาการของโรค โดยมี เป้าหมายเพื่ อลดอัตราการเสี ยชีวิตและความเจ็ บป่ วยจากโรคมะเร็ ง ซึ่ง
องค์กรอนามัยโลกแนะนาให้ มีการตรวจคัดกรองมะเร็ งในระยะเริ่ มแรกถึงแม้ ว่าจะไม่มีอาการใดๆ ทัง้ นี ้
เพื่อให้ สามารถตรวจพบความผิดปกติได้ ตงแต่
ั ้ เนิ่นๆ ทาให้ การรักษาเป็ นไปได้ อย่างถูกต้ อง มีประสิทธิภาพ
1
และทัน ท่ ว งที ถื อ เป็ นการป้ องกัน และควบคุม โรคมะเร็ ง ปากมดลูก ในระดับ ทุติย ภู มิ ( Secondary
prevention)ที่มีประโยชน์ค้ มุ ค่าสมควรทา เนื่องจากเป็ นวิธีคดั กรองระยะก่อนเป็ นมะเร็ งที่เป็ นที่ยอมรับใน
ประเทศไทยและทัว่ โลกเพราะมีความไว ความจาเพาะ ราคาไม่แพง มีความปลอดภัยไม่ก่อให้ เกิดผลแทรก
ซ้ อนจากการตรวจ รวมทังเป็
้ นที่ยอมรับของแพทย์ บุคลากรทางสาธารณสุขและผู้มารับบริ การตรวจคัด
กรอง และจากแนวทางการตรวจสุขภาพที่จาเป็ นและเหมาะสมสาหรับประชาชน กระทรวงสาธารณสุข
2559 ได้ กาหนดให้ มีการตรวจ Pap smear ในผู้หญิงตังแต่
้ อายุ 30 ปี ขึ ้นไป ควรตรวจทุก 3 ปี จนถึงอายุ 65
ปี สามารถหยุดตรวจได้ หากผลการตรวจปกติติดต่อกันเป็ นระยะเวลา 10 ปี แต่หากได้ รับการตรวจไม่
สม่าเสมอ ควรตรวจต่อหลังอายุ 65 ปี หรื อตามดุลยพินิจของแพทย์ สิ่งสาคัญในการจัดการบริ หารเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการป้องกันโรคมะเร็ งปากมดลูก คือ การตรวจคัดกรองตามแบบแผนประจา การประเมิน
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คุณ ภาพในการเก็ บตัว อย่า ง การดาเนิน การตรวจคัด กรองในระยะเวลาที่ ก าหนด ความร่ ว มมื อ ของ
ผู้รับบริ การในการตรวจคัดกรอง การติดตามผลการตรวจคัดกรองและการให้ การดูแลรักษาเมื่อเป็ นโรค
ดังนัน้ การบริ หารจัดการที่ดีจึงเป็ นปั จจัยสาคัญที่ทาให้ เกิดประสิทธิผลสูงสุดเมื่อเทียบกับค่าใช้ จ่ายที่จะ
เกิดขึ ้น
หน่วยบริ การสุขภาพเจ้ าหน้ าที่ได้ ดาเนินการให้ บริ การตรวจสุขภาพประจาปี แก่บุคลากรที่สังกัด
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มาตังแต่
้ ปี 2549 และได้ ให้ ความสาคัญกับการตรวจสุขภาพประจาปี
ของบุคลากรโดยเฉพาะงานตรวจคัดกรองเพื่อค้ นหามะเร็ งปากมดลูกด้ วยวิธี Pap Smear ในบุคลากรเพศ
หญิ งโดยได้ ร่วมมือกับภาควิชาสูติ ศาสตร์ นรี เวชวิทยา และหน่วยตรวจโรคนรี เวชวิทยา ซึ่งในแต่ละปี มี
บุคลากรมารับบริการตรวจประมาณ 1,300 คน ให้ บริ การตรวจเฉพาะบุคลากรในวันพฤหัสบดีบา่ ย(13.0015.00 น.) วันละ 25 คน ตรวจโดยอาจารย์ประจาภาควิชาสูติฯ กระบวนการให้ บริ การเพื่อตรวจคัดกรอง
มะเร็งปากมดลูกดังนี ้
ขัน้ ตอนการมารับบริการเก่ า (ก่ อนทา Lean)
บุคลากรต้ องการตรวจ
Pap smear

รับแฟ้ มเอกสาร
หน่วยบริ การสุขภาพเจ้ าหน้ าที่ฯ

ติดต่อนัดหมาย
หน่วยตรวจโรคนรี เวช

บุคลากร
ตรวจตามนัดหมาย

ขัน้ ตอนการมารับบริการใหม่ (หลังทา Lean) ขัน้ ตอนปั จจุบัน
บุคลากรต้ องการตรวจ
Pap smear

สแกน QR Code ลงทะเบียนแจ้ ง
ความประสงค์ตรวจ
หน่วยบริการสุขภาพเจ้ าหน้ าทีฯ่

จนท.หน่วยบริการฯ
ติดต่อนัดหมาย
หน่วยตรวจโรคนรีเวช

จนท.หน่วยบริการฯ
ส่งใบนัดให้ บคุ ลากร
ตามช่องทาง

บุคลากร
ตรวจตามนัดหมาย

จากกระบวนการดัง กล่า วเมื่ อ เราน ามาวิ เ คราะห์ ห าปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึน้ และจากการสัง เกตและ
สอบถามจากการมารับบริ การตรวจคัดกรองของบุคลากรและจากทางหน่วยตรวจโรคนรี เวช ทาให้ ทราบ
ปั ญหาที่เกิดขึ ้นเช่น บุคลากรบางท่านยังไม่ทราบขัน้ ตอนการตรวจที่ปรับเปลี่ยนใหม่ที่นาการสแกน QR
Code มาปรับใช้ ซึ่งบางท่านก็ไม่สามารถทาตามขันตอนได้
้
รวมทังเจ้
้ าหน้ าที่ประจาหน่วยบริ การสุขภาพ
เจ้ าหน้ าที่ฯเสียเวลาในการไปติดต่อนัดหมายที่หน่วยตรวจโรคนรี เวชและเสียเวลาในการส่งใบนัดตาม
ช่อ งทางที่ บุค ลากรได้ แ จ้ ง ความประสงค์ ต รวจไว้ เช่น ทางแอพพลิ เ คชั่น ไลน์ ทางอี เ มล์ ทาง เอกสาร
โดยเฉพ าะแอพพ ลิ เ คชั่ น ไ ลน์ เ นื่ อ ง จากบุ ค ลากรบาง ท่ า นไม่ ต อบรั บการส่ ง ข้ อมู ล เป็ นต้ น
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ดังนันงานวิ
้
เคราะห์กระบวนการนัดหมายเพื่อตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (Pap smear)
โครงการตรวจสุขภาพประจาปี บุคลากรภายในคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล นี ้จึงจัดทาขึ ้นเพื่อ ค้ นหา
สาเหตุที่แท้ จริงของปั ญหา การวิเคราะห์กระบวนการให้ บริการในรูปแบบเดิม และพัฒนาปรับปรุงแก้ ไขให้
เกิดกระบวนให้ บริ การในรู ปแบบใหม่ การบันทึกระยะเวลาในการรอคอยจากระบบการนัดหมายเดิมและ
เปรี ยบเทียบกับระบบการนัดหมายรู ปแบบใหม่ โดยใช้ แนวคิด ทฤษฎีของ Lean มาประยุกต์ใช้ เพื่อลด
ความสูญเปล่า เกิดคุณค่า เกิดการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องไม่มีที่สิ ้นสุดและสุดท้ ายก่อให้ เกิดความพึง
พอใจสูงสุดแก่ผ้ มู ารับบริการและผู้ปฏิบตั งิ านร่วมกัน
วัตถุประสงค์ ของการวิเคราะห์
1. เพื่อค้ นหาปั ญหาที่เกิดจากกระบวนการนัดหมายเพื่อตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก(Pap smear)
โครงการตรวจสุขภาพประจาปี บุคลากรภายในคณะแพทยศาสตร์ ศริ ิราชพยาบาลในรูปแบบเดิม
2. เพื่อพัฒนาปรับปรุงกระบวนการนัดหมายเพื่อตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก(Pap smear)
โครงการตรวจสุขภาพประจาปี บุคลากรภายในคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาลในรู ปแบบใหม่ ให้ เป็ น
ระบบมากยิ่งขึ ้น
3. เพื่อลดระยะเวลาการรอคอยจากกระบวนการนัดหมายเพื่อตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
4. เพื่อให้ เกิดความพึงพอใจแก่ผ้ มู ารับบริการและผู้ปฏิบตั งิ าน
ขอบเขตการวิเคราะห์
ศึกษาวิเคราะห์กระบวนการนัดหมายเพื่อตรวจคัดกรองมะเร็ ง ปากมดลูก(Pap smear) ตาม
โครงการตรวจสุขภาพประจาปี บุคลากรภายในคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล เพื่อลดขันตอนและลด
้
ระยะเวลาในการรอคอยจากกระบวนการนัดหมายเพื่อตรวจคัดกรองมะเร็ งปากมดลูก และเพื่อเพิ่มความ
พึงพอใจแก่ผ้ มู ารับบริ การและผู้ปฏิบตั ิงาน โดยศึกษาจากกระบวนการจริ งที่ปฏิบตั ิอยู่ในปั จจุบนั โดยใช้
แนวคิดทฤษฎีของ Lean มาประยุกต์ใช้ เพื่อลดความสูญเปล่า เกิดคุณค่าและเกิดกระบวนการให้ บริ การใน
รูปแบบใหม่ที่มีประสิทธิภาพ
ประโยชน์ การวิเคราะห์ ต่อการพัฒนางานในหน้ าที่
1. ได้ ทราบปั ญหาที่เกิดจากกระบวนการนัดหมายเพื่อตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก(Pap smear)
โครงการตรวจสุขภาพประจาปี บุคลากรภายในคณะแพทยศาสตร์ ศริ ิราชพยาบาลในรูปแบบเดิม
2. เกิดกระบวนการนัดหมายเพื่อตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก(Pap smear) ตามโครงการตรวจ
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สุขภาพประจาปี บุคลากรภายในคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาลในรู ปแบบใหม่ และนาไปสร้ าง Work
Flow อธิ บายขัน้ ตอนให้ ผ้ ูปฏิ บตั ิงานเข้ าใจง่าย และสามารถสื่อสารให้ กับผู้ม ารับบริ การไปในทิศทาง
เดียวกัน
3. ลดระยะเวลาการรอคอยจากกระบวนการนัดหมายเพื่อตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
4. ผู้มารับบริการและผู้ปฏิบตั งิ านเกิดความพึงพอใจ
นิยามศัพท์ เฉพาะ
1. การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก(Pap smear) หมายถึง การตรวจคัดกรองเพื่อหาเชื ้อมะเร็งปาก
มดลูก โดยแพทย์จะใช้ เครื่ องมือสอดผ่านและถ่างช่องคลอด จากนันจะท
้
าการป้ายเซลล์จากมดลูกส่งตรวจ
ทางห้ องปฏิบตั กิ ารเพื่อตรวจหาเซลล์ที่ผิดปกติหรื อเซลล์ที่มีการเปลี่ยนแปลงซึง่ อาจทาให้ เกิดมะเร็งได้
2. แนวคิด Lean หมายถึง การแปรเปลี่ยนความสูญเปล่า (Waste) ให้ เป็ นคุณค่า (Value) ในมุมมอง
ของผู้รับบริการ (VOC) อย่างไม่มีที่สิ ้นสุด (CQI)
3. กระบวนการนัดหมายเพื่อตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก(Pap smear)ตามโครงการตรวจสุขภาพ
ประจาปี บุคลากร หมายถึง ขันตอนหรื
้
อกระบวนการในการนัดหมายที่ทางหน่วยบริ การสุขภาพเจ้ าหน้ าที่ฯ
ให้ บริการแก่บคุ ลากรที่ต้องการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ไม่รวมขันตอนการให้
้
บริการตรวจคัดกรอง
4. บุคลากรภายในคณะแพทยศาสตร์ ศริ ิ ราชพยาบาล หมายถึง บุคลากรเพศหญิงภายในที่สงั กัด
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ที่ มารั บบริ การตรวจคัดกรองมะเร็ ง ปากมดลูก ตามโครงการตรวจ
สุขภาพประจาปี บุคลากร
5. One stop service หมายถึง การให้ บริการนัดหมายเพื่อตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกสาหรับ
บุคลากรภายในคณะแพทยศาสตร์ ศริ ิราชพยาบาล ตามโครงการตรวจสุขภาพประจาปี บุคลากร ซึ่งเป็ นการ
ให้ บริการนัดหมายแบบเบ็ดเสร็ จ โดยที่บคุ ลากรไม่ต้องไปติดต่อนัดหมายเองและไม่ต้องเสียเวลาในการรอ
ใบนัดหมาย
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บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
การวิเคราะห์กระบวนการนัดหมายเพื่อตรวจคัดกรองมะเร็ งปากมดลูก (Pap smear) โครงการ
ตรวจสุขภาพประจาปี บุคลากร คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาลนี ้ เป็ นการศึกษาเพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุ
ของปั ญหาที่เกิดขึ ้นจากการกระบวนการนัดหมาย นาไปสู่การหาแนวทางพัฒนาปรับปรุ งแก้ ไขในการลด
ขันตอน
้
ลดระยะเวลาการรอคอยจากกระบวนการนัดหมาย และสร้ างความพึงพอใจสูงสุดแก่บคุ ลากรผู้มา
รับบริการและผู้ปฏิบตั งิ าน ตามแนวคิดของ Lean ซึง่ ผู้จดั ทาได้ ทาการศึกษาจากกระบวนให้ บริ การที่ปฏิบตั ิ
จริงในปั จจุบนั แล้ วทาการวิเคราะห์ข้อมูลตามขันตอน
้
โดยอ้ างอิงแนวคิด ทฤษฎี เอกสารงานวิจยั บทความ
และผลงานที่เกี่ยวข้ อง เพื่อนามาใช้ เป็ นพื ้นฐานและแนวทางในการศึกษาวิเคราะห์ ดังนี ้
2.1 ข้ อมูลทัว่ ไปของหน่วยงาน
2.2 แนวคิด ทฤษฎี Lean
2.2 แนวคิด ทฤษฎี ความพึงพอใจ
2.4 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
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2.1 ข้ อมูลทั่วไปของหน่ วยงาน
ภาควิชาเวชศาสตร์ ป้องกันและสังคม
ประวัตภิ าควิชา
เดิมเป็ นหน่วยหนึง่ ในภาควิชาอายุรศาสตร์ คือหน่วยวิชาเวชศาสตร์ ป้องกัน ซึง่ จัดตังขึ
้ ้นในปี
พ.ศ. 2501 มีอตั รากาลังแพทย์ 2 คน และพยาบาล 1 คน คือ นายแพทย์มกุ ดา ตฤษณานนท์ และ
นายแพทย์ไพโรจน์ อุ่นสมบัติ ส่วนพยาบาล คือ นางเบญจางค์ เตียงพิทกั ษ์ ในปี พ.ศ. 2505 หน่วยวิชา
เวชศาสตร์ ป้องกัน แผนกอายุรศาสตร์ ได้ แยกตัวเป็ นหน่วยอิสระ เมื่อเริ่ มปฏิบตั ิงานมีสานักงานอยู่ที่ตึก
อานวยการชัน้ ล่างเพียงห้ องเดียว เนือ้ ที่ประมาณ 32 ตารางเมตร และได้ เปลี่ยนหน่วยวิชาเวชศาสตร์
ป้องกันเป็ นภาควิชาเวชศาสตร์ ป้องกันและสังคมในปี 2512 ต่อมาในปี พ.ศ. 2518 จึงได้ ย้ายสานักงานไป
อยู่ที่ตึกเวชศาสตร์ ป้องกันซึ่ง สร้ างเชื่ อมต่อกับตึกผะอบไปทางทิศตะวันตก สร้ างจากเงิ นงบประมาณ
ประจาปี พ.ศ. 2514 จานวน 1,500,000.00 บาท เป็ นตึก 2 ชัน้ แต่ได้ วางรากฐานไว้ ตอ่ เติมเป็ นตึก 6 ชัน้
ปั จ จุบันมี อาจารย์ ส าย ก ทัง้ หมด 15 คน ข้ าราชการ สาย ข จ านวน 8 คน ข้ าราชการ สาย ค
จานวน 4 คน พนักงานมหาวิทยาลัย 4 คน ลูกจ้ างประจาเงินงบประมาณ 6 คน ลูกจ้ างประจาเงินรายได้ 1
คน และลูกจ้ างชัว่ คราว 6 คน
อดีตหัวหน้ าภาควิชาเวชศาสตร์ ป้องกันและสังคม
ศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ นายแพทย์มกุ ดา ตฤษณานนท์ 1 ตุลาคม 2512- 30 กันยายน 2529
ศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ นายแพทย์ไพโรจน์ อุน่ สมบัติ
1 ตุลาคม 2529- 30 กันยายน 2536
ศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ แพทย์หญิงบุญเยือน ทุมวิภาต 1 ตุลาคม 2536-30 กันยายน 2540
ศาสตราจารย์นายแพทย์สรุ พล สุวรรณกูล
1 ตุลาคม 2540-30 กันยายน 2548
รองศาสตราจารย์นายแพทย์ศภุ ชัย รัตนมณีฉัตร
1 ตุลาคม 2548-30 กันยายน 2550
ศาสตราจารย์นายแพทย์ประเสริฐ อัสสันตชัย
1 ตุลาคม 2550-30 กันยายน 2558
รองศาสตราจารย์วินยั รัตนสุวรรณ
1 ตุลาคม 2559- ปั จจุบนั
“การป้องกันโรคนับว่ามีความสาคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่าการรักษา แต่การปฏิบตั ิบางครัง้ อาจมีความ
ยากลาบาก ถึงอย่างไรก็ตาม ต้ องฟั นฝ่ าอุปสรรคให้ สาเร็จ เพราะผลที่ได้ นนคุ
ั ้ ้ มค่า ”
(ศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ นายแพทย์มกุ ดา ตฤษณานนท์ อดีตหัวหน้ าภาควิชาเวชศาสตร์ ป้องกันและสังคม)
พันธะกิจ
ภาควิชาเวชศาสตร์ ป้องกันและสังคม มีพนั ธะกิจที่จะเป็ นส่วนร่วมในการผลิตแพทย์ที่มีจริยธรรม
และคุณภาพ โดยเน้ นถึงสุขภาพที่ดีของบุคคลและชุมชน เพื่อให้ ได้ บณ
ั ฑิตที่มีมาตรฐาน และได้ รับความ
ศรัทธาจากประชาชนและสามารถชี ้นาสังคมในด้ านสุขภาพอนามัย
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วิสัยทัศน์
ภาควิชาเวชศาสตร์ ป้องกันและสังคม จะเป็ นภาควิชาที่เน้ นการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค
และการเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีของทังระดั
้ บบุคคลและชุมชน
วัฒนธรรมของภาควิชา
มีลกั ษณะเช่นเดียวกับวัฒนธรรมขององค์กรของคณะแพทยศาสตร์ ศริ ิราชพยาบาล กล่าวคือ S-IR-I-R-A-J ; S-seniority, I-integrity, R-responsibility, I-innovation, R-respect, A-altruism, J-journey
to excellence and sustainability
สมรรถนะหลักของภาควิชา มี 3 ประการ ได้ แก่
1. งานด้ านการศึกษา
มีความเกี่ยวข้ องกับพันธะกิจที่จะเป็ นส่วนร่วมในการผลิตแพทย์ที่มีจริ ยธรรมและคุณภาพโดยเน้ น
ให้ นกั ศึกษาแพทย์เห็นความสาคัญของการส่งเสริ มสุขภาพและการป้องกันโรคที่นาไปสู่การมีสุขภาพที่ดี
ของบุคคลและชุมชน โดยสามารถปฏิบตั ไิ ด้ ขณะให้ การรักษาพยาบาลในฐานะแพทย์
2. งานด้ านบริการ
มีความเกี่ยวข้ องกับพันธะกิจที่จะให้ บริ การผู้ป่วย เพื่อเป็ นแหล่งการให้ การเรี ยนการสอนสาหรับ
นักศึกษาแพทย์ในภาคปฏิบตั ิ ให้ เกิดทัศนคติที่ดีและได้ เห็นตัวอย่างจริ งในเวชปฏิบตั ิ ตลอดจนทักษะใน
การส่งเสริ มสุขภาพและการป้องกันโรค โดยอาศัยสาขาวิชาหลัก 4 สาขาเป็ นตัวอย่าง ได้ แก่ เวชศาสตร์
ผู้สงู อายุ สาขาโรคติดเชื ้อและภูมิค้ มุ กันบกพร่อง สาขาเวชศาสตร์ ป้องกันโรคหัวใจหลอดเลือดเมตะบอลิสม
และสาขาวิชาพิษวิทยาอาชีวเวชศาสตร์ และเวชศาสตร์ สิ่งแวดล้ อม จึงมีคลินิกให้ บริ ก ารตามสาขาวิชา
ดังกล่าว นอกจากนัน้ ยังมีบริ การอื่นๆเพื่อตอบสนองวิสยั ทัศน์ของภาควิชาที่เน้ นการส่งเสริ มสุขภาพ การ
ป้องกันโรค และการเพิ่มพูนคุณภาพชีวิตที่ดีของทังระดั
้ บบุคคลและชุมชน เช่น การจัดอบรมทางวิชาการ
ให้ กบั สาธารณชนตอลดจนบุคลากรทางสุขภาพของประเทศ เพื่อให้ เกิดองค์ความรู้ที่นาไปสู่การส่งเสริ ม
สุขภาพ การป้องกันโรคที่มีประสิทธิผลอย่างดี
3. งานด้ านวิจยั
มีความเกี่ ยวข้ องกับพันธะกิ จ ที่ ทาให้ เกิ ดองค์ความรู้ รู้ ใหม่ในด้ านการส่ง เสริ ม สุขภาพและการ
ป้องกันโรคใน 4 สาขาวิชา ได้ แก่เวชศาสตร์ ผ้ สู งู อายุ โรคติดเชื ้อและภูมิค้ มุ กันบกพร่อง เวชศาสตร์ ป้องกัน
โรคหัวใจ, หลอดเลือดและเมตะบอลิสม และสาขาวิชาพิษวิทยา, อาชีวเวชศาสตร์ และสิ่งแวดล้ อม เพื่อ
นาไปประกอบการสอนนักศึกษาแพทย์ แพทย์ประจาบ้ าน บุคลากรทางสุขภาพ ตลอดจนประชาชนเพื่อการ
มีสขุ ภาพดี
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หน่ วยบริการสุขภาพเจ้ าหน้ าที่และอาชีวอนามัย
หน่วยบริ การสุขภาพเจ้ าหน้ าที่และอาชีวอนามัย เป็ นหน่วยงานที่ให้ บริ การตรวจคัดกรองสุขภาพ
ประจาทุกปี แก่บคุ ลากร ตามโครงการตรวจสุขภาพประจาปี บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ซึ่ง
เป็ นโครงการหนึ่งที่บรรจุในแผนบริ หารทรัพยากรบุคคล เพื่อให้ สอดคล้ องกับระบบประกันคุณภาพ และได้
ดาเนินการตรวจสุขภาพเป็ นประจาทุกปี เพื่อเป็ นสวัสดิการแก่บุคลากรคณะฯทุกคน โดยในแต่ละปี จะมี
บุคลากรมารับบริ การตรวจสุขภาพประมาณ 12,000 คนต่อปี การตรวจสุขภาพประจ าปี บุคลากร
ประกอบด้ วยรายการที่ต้องตรวจดังต่อไปนี ้
1. ชัง่ น ้าหนัก วัดส่วนสูง วัดเส้ นรอบวงเอว เพื่อประเมินภาวะน ้าหนักเกิน อ้ วนลงพุง
2. วัดความดันโลหิต ประเมินภาวะความดันโลหิตสูง
3. เจาะเลือดตรวจหาความผิดปกติของเลือด ได้ แก่ ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดแดง (CBC)
ตรวจหาค่าระดับน ้าตาลในเลือด (FBS) ค่าไขมันในเลือด (Cholesterol, Triglyceride, HDL,-C, LDL-C)
และการตรวจเลือดเพิ่มเติมในรายที่อายุมากกว่า 35 ปี ได้ แก่ การตรวจสมรรถภาพของตับ( SGOT,SGPT,
Alkaline phosphatase )การตรวจสมรรถภาพไต(BUN, Creatinine) และการตรวจภาวะโรคข้ อหรื อโรค
เก๊ าท์ (Uric acid)
4. การตรวจเอ็กซเรย์ปอด ประเมินความผิดปกติเกี่ยวกับโรคทางระบบทรวงอก
5. การตรวจคัดกรองต้ อหินในบุคลากรกลุม่ อายุ 50 ปี ขึ ้นไป
6. การตรวจสมรรถภาพทางกาย (โดยงานสร้ างเสริมสุขภาพ)
7. การตรวจคัดกรองเพื่อค้ นหามะเร็งปากมดลูกด้ วยวิธี Pap Smear ในบุคลากรเพศหญิง
หน่วยบริการสุขภาพเจ้ าหน้ าที่ฯ นอกจากจะมีหน้ าที่ตรวจสุขภาพประจาปี บุคลากรแล้ ว ยังมีการประ
เมินความเสี่ยงด้ านสุขภาพและสิ่ งแวดล้ อมร่ วมกับงานอาชีวอนามัยในบุคลากรที่มีความเสี่ยงที่สัมผัส
ปั จจัยที่ส่งผลกระทบทัง้ ทางหู ตา ปอด โดยทางหน่วยจะทาหน้ าที่ในการตรวจคัดกรองความผิดปกติที่
อาจจะเกิดขึน้ ก่อนที่จะป่ วยเป็ นโรคที่เกิดจากการทางาน ด้ วยเครื่ องมือตรวจทางอาชีวเวชศาสตร์ อาทิ
เครื่ องตรวจสมรรถภาพปอดในบุคลากรที่มีความเสี่ยงระบบทางเดินหายใจ เช่น สภาพแวดล้ อมการทางาน
ที่ต้องสัมผัสสารเคมี ฝุ่ น ฟูม ต่างๆ เป็ นต้ น
การบริหารจัดการในหน่ วยงาน
เนื่องด้ วยหน่วยบริการสุขภาพเจ้ าหน้ าที่ฯ มีการตรวจคัดกรองสุ ขภาพประจาปี บุคลากรตลอดทังปี
้
ในหนึ่ง สัป ดาห์ จ ะมี ผ้ ูม ารั บ บริ ก ารตรวจคัด กรองสุข ภาพจ านวน 250-300 คน เพื่ อ ให้ ก ารบริ ก ารมี
ประสิทธิภาพ ทางหน่วยงานได้ บริ หารจัดการโดยการหมุนเวียนจากคลินิกหรื อหน่วยอื่นที่มีบุคลากรที่มี
ความสามารถตามลักษณะงานที่ขาด เช่น ผู้ชว่ ยพยาบาลจากฝ่ ายการพยาบาล ทาหน้ าที่วดั ความดันโลหิต
พยาบาลจากฝ่ ายการพยาบาลทาหน้ าที่ชว่ ยในการเจาะเลือดบุคลากร และมีแพทย์จากภาควิชาเวชศาสตร์
ป้องกันและสังคมที่ให้ คาปรึกษากรณีที่ผลการตรวจเอ็กซเรย์ปอดผิดปกติ
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อัตรากาลังในหน่ วยบริการสุขภาพเจ้ าหน้ าที่และอาชีวอนามัย
1. อาจารย์แพทย์
2 คน
2. พยาบาลอาชีวอนามัย
3 คน
3. พยาบาลวิชาชีพ
1 คน
4. ผู้ชว่ ยพยาบาล
1 คน (ยืมตัวจากฝ่ ายการพยาบาล)
5. นักสุขศึกษา
1 คน
6. พนักงานวิทยาศาตร์ การแพทย์
1 คน
7. เจ้ าหน้ าที่บริหารงานทัว่ ไป
2 คน
8. พนักงานทัว่ ไป
1 คน (ยืมตัวจากคลินิกผู้สงู อายุ)
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

รายชื่อ
รศ.นพ.ธีระ กลลดาเรื องไกร
ผศ.นพ.ณรงค์ภณ ทุมวิภาต
นางดุจปรารถนา พิศาลสารกิจ
น.ส.วิยฉัตร มนกลาง
น.ส.สุนทรี จี๋ใจหล้ า
นางอริสรา ช่วยเพ็ง
น.ส.ไพฑูรย์ เหล่ าจันทร์
น.ส.กล้ า หมายช้ อนกลาง
น.ส.พรนภา เพิ่มพูล
น.ส.สุกญ
ั ญา บานฤทัย
น.ส.แววดาว สายเพ็ชร
น.ส.สุนิสา พรสง่า

ตาแหน่ ง
อาจารย์แพทย์
อาจารย์แพทย์
พยาบาลอาชีวอนามัย
พยาบาลอาชีวอนามัย
พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลอาชีวอนามัย
นักสุขศึกษา
เจ้ าหน้ าที่บริหารงานทัว่ ไป
เจ้ าหน้ าที่บริหารงานทัว่ ไป
พนักงานวิทยาศาสตร์ กาแพทย์
ผู้ชว่ ยพยาบาล
พนักงานทัว่ ไป

10

หน่ วยบริการสุขภาพเจ้ าหน้ าที่และอาชีวอนามัย

ภาควิชาเวชศาสตร์ ป้องกันและสังคม
(หัวหน้ าภาค รศ.นพ.วินัย รัตนสุวรรณ)

หน่ วยบริการสุขภาพเจ้ าหน้ าที่และอาชีวอนามัย
(หัวหน้ าหน่ วย นางดุจปรารถนา พิศาลสารกิจ)

งานตรวจสุขภาพประจาปี

งานตรวจสุขภาพตามความเสี่ยง

งานเอ็กซเรย์ ปอด

วันจันทร์ ,พุธ,พฤหัสบดี,และศุกร์ เวลา
7.00-10.00 น บริการ ชัง่ น ้าหนัก ส่วนสูง
วัดเส้ นรอบวงเอว วัดความดันโลหิต และ
เจาะเลือด
- พยาบาลอาชีวอนามัย
- พยาบาลจากฝ่ ายการพยาบาล
- ผู้ชว่ ยพยาบาล
- ผู้ปฏิบตั ิงานวิทยาศาสตร์ ฯ

งานตรวจภายใน

ตรวจสุขภาพตามความลักษณะความเสี่ยง
ของบุคลากร เช่น ตรวจสมรรถภาพการ
มองเห็น ในบุคลากรกลุม่ เสี่ยงที่ใช้ สายตาเพ่ง
ในการทางาน ตรวจสมรรถภาพการได้ ยินใน
บุคลากรกลุม่ เสี่ยงที่ต้องสัมผัสกับเสียงดัง
ตรวจสมรรถภาพปอดในบุคลากรกลุม่ เสี่ยงที่
สัมผัสฝุ่ น ฟูม สารเคมี เช่น ฟอร์ มาลีน
- พยาบาลอาชีวอนามัย
- นักสุขศึกษา(น.ส.ไพฑูรย์ เหล่ า
จันทร์ )
- ผู้ปฏิบตั ิงานวิทยาศาสตร์ ฯ

คัดกรองผลเอ็กซเรย์ปอด ติดตาม
เข้ ากระบวนการรักษาคลินิกโรค
ปอดจากการประกอบอาชีพ
- พยาบาลอาชีวอนามัย

บริหารจัดการงานตรวจคัดกรอง
มะเร็งปากมดลูก (Pap smear)
ได้ แก่ นัดหมาย ติดตาม รวบรวมผล
การตรวจ ให้ คาแนะนาและสุขศึกษา
เบื ้องต้ น
- นักสุขศึกษา
(น.ส.ไพฑูรย์ เหล่ าจันทร์ )

- นักสุขศึกษา (น.ส.ไพฑูรย์ เหล่ า
จันทร์ )

- เจ้ าหน้ าที่บริหารงานทัว่ ไป
- พนักงานทัว่ ไป

งานรายงานผล
รวบรวม สรุปผล และรายงานผล
การตรวจสุขภาพประจาปี
- พยาบาลอาชีวอนามัย
- เจ้ าหน้ าที่บริหารงานทัว่ ไป

ผู้จัดทารับผิดชอบในส่ วนของงานตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
บุคลากร งานตรวจสุขภาพประจาปี และงานตรวจสุขภาพตาม
ความเสี่ยง

ภาพที่ 1 แสดงโครงสร้ างการปฏิบัติงานหน่ วยบริการสุขภาพเจ้ าหน้ าที่และอาชีวอนามัย
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2.2 แนวคิด ทฤษฎี Lean
แนวคิด ทฤษฎี Lean ประกอบด้ วย
2.2.1 ความหมายของ Lean
2.2.2 ความเป็ นมาของ Lean
2.2.3 หลักการทัว่ ไปของ Lean
2.2.4 Lean ในระบบบริ การสุขภาพ
2.2.1 ความหมายของ Lean
Lean หมายถึง การปรับลดหรื อตัดกระบวนการที่ไม่จาเป็ นหรื อสิ ้นเปลืองออก เพื่อสร้ างความสามารถทางการแข่งขัน
หรื อสร้ างความสามารถทางธุรกิจ เป็ นแนวคิดของโตโยต้ าที่นามาใช้ ในกระบวนการผลิตของตนเองที่เรี ยกว่า TPS: Toyota
Production System4
Lean แปลว่า ผอม เพรี ยว บาง3
Lean เป็ น holistic & sustainable approach ที่ใช้ ทกุ สิ่งทุกอย่างน้ อยลง แต่ให้ ได้ ผลงานมากกว่า ผลงานที่ใกล้ เคียง
ความต้ องการของลูกค้ ามากที่สดุ 3
สิ่งที่ลดน้ อยลง คือ ความสูญเปล่า, วงรอบเวลา, ผู้สง่ มอบ, ความคร่ าครึ, การใช้ แรงคน เครื่ องมือ เวลา และพื ้นที่
ปฏิบตั งิ าน3
สิ่งที่เพิ่มมากขึ ้น คือ ความรู้และพลังอานาจของผู้ปฏิบตั งิ าน, ความยืดหยุ่นและขีดความสามารถขององค์กร, ผลิต
ภาพ, ความพึงพอใจของลูกค้ า, ความสาเร็จในระยะยาว3
แนวคิด Lean คือการเปลี่ยนจาก ความสูญเปล่า (waste) ไปสู่ คุณค่า (value) ในมุมมองของผู้รับผลงาน ปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงอย่างไม่ร้ ูจบ3
ลีน (Lean) หมายถึง แนวคิดในการบริหารจัดการการผลิต หรื อองค์กรให้ มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยปราศจากความ
สูญเปล่า (Waste) ภาษาญี่ปนเรี
ุ่ ยกความสูญเปล่าว่า “มุดะ (Muda)” 5
Lean ในความหมายนี ้คือ การเพิ่มคุณค่าของสินค้ าหรื อบริการในสายตาของลูกค้ า โดยการขจัดหรื อลดความสูญ
เปล่าในกระบวนการทางาน9
โดยสรุ ปแล้ ว Lean หมายถึง แนวคิดในการบริ หารจัดการการผลิตหรื อการบริ การ ที่ทาให้ องค์กรปราศจากความ
สิ ้นเปลืองหรื อความสูญเปล่า แล้ วเพิ่มคุณค่าในมุมมองของผู้รับผลงานให้ มากที่สดุ ที่สาคัญมีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง
อย่างไม่ร้ ูจบ
2.2.2 ความเป็ นมาของ Lean
คาว่า Lean เกิดขึ ้นยุค ค.ศ. 1980 เพื่อใช้ อธิบายระบบการผลิตของโตโยต้ า (Toyota Production System) ในขณะที่
ทาการศึกษาเปรี ยบเที ยบระบบการผลิตรถยนต์ในประเทศต่างๆของสถาบัน MIT (Massachusetts Institute
of
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Technology) ประเทศสหรัฐอเมริ กา จากการศึกษาในครัง้ นันพบว่
้
า บริ ษัทโตโยต้ า สามารถผลิตรถยนต์แข่งขันได้ ทวั่ โลก
เนื่องจากมี การพัฒ นาประสิทธิ ภาพของการออกแบบ การผลิต การตลาดและการบริ การ ซึ่ง การพัฒ นาดังกล่าวมีปัจจัย
ความสาเร็ จอยู่ที่การกาจัดความสูญเสียในกระบวนการ และการใช้ ประโยชน์จากบริ ษัทที่จดั ส่งชิ ้นส่วนให้ โตโยต้ าเพื่อร่วมกัน
สร้ างคุณค่าให้ กบั ลูกค้ าที่ใช้ รถยนต์ Moden(1993), Ohno (1990) และ Shingo (1989) ได้ อธิบายลักษณะของการผลิตแบบ
Lean ไว้ ในเชิงเปรี ยบเทียบการผลิตคราวละมากๆว่า
1. ต้ องใช้ เวลาเพียงครึ่งเดียวในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
2. ต้ องใช้ ชวั่ โมงการทางานของวิศวกรเพียงครึ่งเดียวในการออกแบบ
3. ต้ องใช้ แรงงานเพียงครึ่งเดียวในการผลิต
4. ต้ องลงทุนเพียงครึ่งเดียวในเรื่ อง สิ่งอานวยความสะดวกและพื ้นที่โรงงาน
สังเกตว่าทังระบบการผลิ
้
ตแบบทันเวลาพอดี และระบบการผลิ ตแบบ Lean ต่างก็มีปรัชญาในการผลิตที่เหมือนกัน
คือ มุง่ กาจัดความสูญเสียที่เกิดขึ ้นในกระบวนการผลิตหากทาการผลิตคราวละมากๆ แต่การผลิตแบบทันเวลาพอดี และแบบ
Lean ก็มีความสูญเสียในเรื่ องเวลาการปรับตังกระบวนการ
้
เนื่องจากเปลี่ยนรุ่นการผลิต นอกจากนัน้ ยังมีความยุ่ง ยากในการ
วางแผนและควบคุมการผลิต รวมถึงความยุ่งยากในการควบคุมผู้ผลิตชิ ้นส่วนจากภายนอก ซึ่งสามารถสรุปข้ อดี ข้ อเสีย และ
ความสูญเสียต่างๆที่เกิดขึ ้นจากปรัชญาและระบบการผลิต3
ระบบการผลิตแบบลีนกาเนิดจากอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ กล่าวกันว่า ในอดีตการผลิตสินค้ าต่างๆ รวมทัง้
รถยนต์มีลกั ษณะเป็ นแบบงานหัตถกรรมหรื องานฝี มือ (Craft/Hand Made Production) ไม่มีสายการผลิต ผู้ผลิตส่วนใหญ่จะ
ดาเนินการผลิต โดยอาศัยทักษะความชานาญของพนักงานเป็ นหลัก ดังนันจึ
้ งมีต้นทุนการผลิตต่อหน่วยสูง แต่ก็สามารถผลิต
สินค้ าได้ หลากหลายชนิดตามความต้ องการของลูกค้ าต่อมาในช่วงต้ นศตวรรษที่ 20 เฮนรี ฟอร์ ด (Henry Ford) ผู้ก่อตังบริ
้ ษัท
ฟอร์ ดมอเตอร์ ได้ ริเ ริ่ ม แนวคิดในการสร้ างสายการผลิตให้ มี ลักษณะคล้ ายกับการไหลของสายนา้ และถื อว่าทุกสิ่งที่ เป็ น
อุปสรรคต่อการเคลื่ อนที่ ในกระบวนการคือความสูญเสี ย โดยนาเอานวัต กรรมระบบสายพานล าเลี ยงมาใช้ ในสายการ
ประกอบการรถยนต์ (Moving Assembly Line) ของบริ ษัทและใช้ ชิ น้ ส่วนมาตรฐานที่ สามารถเปลี่ ยนทดแทนกันได้
(Standardized Interchangeable Parts) ทาให้ ใช้ เวลาในการผลิตลดลง อย่างไรก็ตามด้ วยวิธีดงั กล่าวทาให้ ชิ ้นส่วนและ
วัตถุดิบได้ รับการผลิตและส่งต่ อไปยังกระบวนการถัดไปโดยไม่มีการพิจารณาถึงความต้ องการเช่นเดียวกับการผลิตสินค้ า
สาเร็จรูป ระบบดังกล่าวถูกเรี ยกว่า ระบบการผลิตแบบเน้ นปริมาณ (Mass Production) คือผลิตแบบปริ มาณมาก รุ่นการผลิต
มีขนาดใหญ่ เพื่อลดต้ นการผลิตต่อหน่วนให้ ต่าลง โดยเฉพาะในส่วนของต้ นทุนทางอ้ อม7
ระบบการผลิตของฟอร์ ดประสบความสาเร็ จอย่างยิ่ง กล่าวกันว่ายุคนัน้ ในอเมริ กาไม่มีใครที่ไม่ร้ ู จักรถยนต์ฟอร์ ด
โมเดลที (Model T Ford) ซึ่งเป็ นรุ่นยอดนิยมที่มีการผลิตและจาหน่ายจานวนมาก ถึงแม้ ว่ารถรุ่นนี ้จะมีจาหน่ายเพียงสีเดียว
คือสีดา เนื่องจากช่วงนันตลาดยั
้
ง คงเป็ นผู้ผลิตเพราะผู้ผลิตรถยนต์มีจานวนน้ อยราย แต่ความต้ องการซื ้อมีจานวนมาก ผลิต
เท่าไรก็จาหน่ายได้ หมด หลายปี ต่อมา จากความสาเร็ จของบริ ษัทฟอร์ ด อิจิ โทโยดะ (Eiji Toyoda) และไทอิจิ โอโนะ (Taiichi
Ohno) ผู้บริ หารของบริ ษัทโตโยต้ า ได้ พยายามนาเอาแนวความคิดของฟอร์ ด ไปปรับปรุ งระบบการผลิตของบริ ษัทโตโยต้ า
ญี่ ปนอยู
ุ่ ่ในสภาพหลังสงคราม ปั จจัยการผลิตต่างๆ และเงินทุนมีจากัด ทาให้ ไม่สามารถลงทุนสร้ างระบบการผลิตที่เน้ น

13

ปริ มาณตามแบบอย่างของฟอร์ ดได้ ผู้บริ หารของบริ ษัทโตโยต้ า ทังสองจึ
้
งได้ ร่วมมือกับทีมงานของโตโยต้ าพัฒนาระบบการ
ผลิตของตนเองขึ ้นมาจากประสบการณ์ที่พบ โดยเริ่มต้ นจากการค้ นหาและแก้ ปัญหาที่เกิดขึ ้นในระดับปฏิบตั ิการ
นา
ข้ อเสนอแนะและการปรับปรุงงานที่ได้ จากพนักงานมาทดลองปฏิบตั ิ และประยุกต์แนวคิดของระบบซูเปอร์ มาร์ เก็ตหรื อระบบ
ดึงมาสร้ างระบบการผลิตที่เรี ยกว่า ระบบการผลิตแบบโตโยต้ า (Toyota Production System) หรื อที่ร้ ูจกั กันดีในชื่อของ ระบบ
การผลิตแบบทันเวลาพอดี (Just in Time Production System : JIT) ซึ่งมีหลักการสาคัญคือ การผลิตเฉพาะสินค้ าหรื อ
ชิ ้นส่วนที่จาเป็ นตามปริมาณที่มีความต้ องการ และภายในเวลาที่มีความต้ องการ โดยมุ่งเน้ นกาจัดความสูญเสียทัง7
้ ประการ
ที่เกิดขึ ้นในกระบวนการทางาน ได้ แก่
1. ความสูญเสียจากการผลิตมากเกินไป (Overproduction)
2. ความสูญเสียที่เกิดจากข้ อบกพร่องในกระบวนการผลิต (Defect)
3. ความสูญเสียที่เกิดจากการล่าช้ าหรื อการรอคอย (Delay or Waiting)
4. ความสูญเสียที่เกิดจากการมีวสั ดุคงคลังที่ไม่จาเป็ น (Inventory/work-process)
5. ความสูญเสียที่เกิดจากการขนส่งหรื อขนย้ าย (Transport)
6. ความสูญเสียเกิดจากกระบวนการผลิต (Process)
7. ความสูญเสียที่เกิดจากการเคลื่อนไหวที่ไม่จาเป็ น (Motion)
ในปี ค.ศ.1990 เจมส์ วอแม็ค และแดเนียล โจนส์ ได้ ร่วมกันแต่งหนังสือเล่มหนึ่งชื่อว่า The Machine that Changed
the World ซึ่งเปรี ยบเทียบปั จจัยแห่งความสาเร็ จระหว่างอุตสาหกรรมผลิตรถยนต์ในประเทศญี่ปนุ่ ยุโรป และอเมริ กา เพื่อ
อธิบายว่าบริ ษัทสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการจัดกระบวนการได้ อย่างไร และเริ่ มใช้ คาว่า ระบบการผลิตแบบลีน เป็ น
ต้ นมา
ชิจิโอ ชินโง (Shigeo Shingo) ที่ปรึกษาของบริ ษัทโตโยต้ า กล่าวว่า ระบบการผลิตแบบโตโยต้ าไม่ใช่ระบบที่มีแนวคิด
ขัดแย้ งกับระบบการผลิตของฟอร์ ด แต่เป็ นระบบที่ได้ รับการพัฒนาต่อเนื่องมาให้ สอดประสานกับสภาพตลาดของประเทศ
ญี่ปนุ่ โดยมุ่งทาการผลิตจานวนมากด้ วยขนาดรุ่นการผลิตที่เล็กและมีระดับสินค้ าคงคลังต่า ดังนันเราอาจกล่
้
าวได้ ว่า ผู้ริเริ่ ม
แนวคิดของระบบการผลิตแบบลีนก็คือ เฮนรี ฟอร์ ด แต่ผ้ นู าแนวคิดมาประยุกต์ใช้ ให้ เกิดผลลัพธ์ เป็ นรู ปธรรมก็คือ บริ ษัทโต
โยต้ า หรื ออีกนัยหนึง่ ระบบการผลิตแบบโตโยต้ าก็คือ การปฏิบตั ทิ ี่เป็ นเลิศ(Best Practice)ของระบบการผลิตแบบลีนนัน่ เอง7
โดยสรุ ปแล้ ว วิวฒ
ั นาการของระบบการผลิตแบบลีน เริ่ มจากระบบการผลิตแบบงานหัตถกรรมมาสู่ระบบการผลิต
แบบเน้ นปริ มาณ จนกระทั่งพัฒนาเป็ นระบบการผลิตแบบลีนที่มีความยืดหยุ่นในการผลิตสูง เพื่อรองรับสภาพปั จจุบนั ซึ่ง
วงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์สนลงเรื
ั ้ ่ อยๆ ในขณะที่ต้องพยายามลดต้ นทุนการผลิตให้ ต่าลง
2.2.3 หลักการทั่วไปของ Lean
หลักการ 5 ประการของ Lean พอสรุปได้ ดงั นี ้
1. การนิยามคุณค่า(Value Definition)การจัดการกับความสูญเปล่า(Waste)นันต้
้ องใช้ เวลาและความพยายาม
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อย่างยิ่งในการกาจัดความสูญเปล่า (Waste)ออกจากระบวนการ ดังนัน้ ถือได้ ว่ากระบวนการสร้ างคุณค่าจึงมีความสาคัญ
ดังนันประเภทของความสู
้
ญเสีย Muda คือกระบวนการผลิตที่ลกู ค้ าไม่ต้องการ บริ ษัทที่ทาการผลิตแบบลีน จะดาเนินการเพื่อ
กาหนดคุณค่าของผลิตภัณฑ์ และความสามารถของผลิตภัณฑ์ในการเสนอราคาให้ กบั ลูกค้ า บริ ษัทที่ทาการผลิตแบบลีนจะ
ทาความเข้ าใจและถามลูกค้ าว่าต้ องการอะไรแล้ วบริ ษัทที่ทาการผลิตแบบลีนจะปรับปรุ งผลิตภัณฑ์การบริ หารองค์กรและ
พนักงานเพื่อให้ บรรลุตามแผนการผลิต
2. การวิเคราะห์การไหลของคุณค่า(Value Stream Analysis)คุณค่าของกระบวนการผลิตจะเป็ นพื ้นฐานสาหรับ
การวิเคราะห์สายธารแห่งคุณค่า ซึ่งการวิเคราะห์เริ่ มต้ นด้ วยแผนภาพของกระบวนการที่กาหนดขันตอนผลิ
้
ตภัณฑ์ในแต่ละ
ขัน้ ตอนจะมีคาถามว่า “จะสร้ างคุณค่าเพิ่มให้ กับผลิตภัณฑ์ไ ด้ ตามความคิดของลูกค้ าหรื อไม่ ” ซึ่งความต้ องการนีจ้ ะเป็ น
ขันตอนที
้
่มีผลต่อการเพิ่มคุณภาพของผลิตภัณฑ์โดยทัว่ ไปจะเกี่ยวกับการเปลี่ยนวัตถุดิบให้ เป็ นผลิตภัณฑ์ต่อจากนันเราจะ
้
ค้ นหาและกาจัดสิ่งที่ไม่ก่อให้ เกิดคุณค่าเพิ่มในกระบวนการผลิต จะเป็ นส่วนหนึ่งของการเพิ่มประสิทธิภาพในขันตอนการเพิ
้
่ม
คุณค่า สามารถสร้ าง Value Stream Mapping(VSM) โดยกาหนดให้ Value Stream คือกิจกรรมหรื องานทังหมด(สิ
้
่งก่อให้ เกิด
คุณค่าเพิ่มและไม่มีคณ
ุ ค่า) ที่ทาให้ เกิดผลิตภัณฑ์ดงั นัน้ VSM ก็คือการเขียนแผนภาพแสดงการไหลของวัตถุดิบและข้ อมูล
สารสนเทศในการผลิตของกระบวนการต่างๆ
สาหรับการผลิตแต่ละผลิตภัณฑ์จะมุ่งเน้ นไปที่ขนตอนทั
ั้
งหมดโดยพิ
้
จารณาให้ เป็ น Muda แล้ วอธิบายถึงการไหลของ
คุณค่า แยกเป็ น 3 ประเด็นได้ แก่ การแก้ ปัญหา การจัดการสารสนเทศและการแปรสภาพ เมื่อเข้ าใจว่าอะไรคือการไหลที่
ก่อให้ เกิดคุณค่าแก่ผลิตภัณฑ์จะพบกับกิจกรรม 3 ประเภทดังนี ้
- การสร้ างคุณค่าเพิ่มในกระบวนการไหลเป็ นขันตอนการเปลี
้
่ยนแปลงให้ เหมาะสม ในเรื่ องหน้ าที่การทางานของ
วัตถุดบิ สูก่ ระบวนการที่ได้ ผลิตภัณฑ์ออกมา
- การสร้ างที่ไม่ก่อให้ เกิดคุณค่าแต่มีความจาเป็ นตังแต่
้ ขนตอนในกระบวนการผลิ
ั้
ตรวมถึงการตรวจสอบ การรอ
คอย และการขนส่ง
- การสร้ างที่ไม่ก่อให้ เกิดคุณค่าและควรกาจัดออกทันที ถ้ ากิจกรรมนันปรากฏชั
้
ดว่าไม่เกิดคุณค่าและประโยชน์แก่
กระบวนการควรยกเลิกออกไป
3. การไหล(Flow)ในองค์กรต่างๆก็ต้องการความสนับสนุนโดยเฉพาะเรื่ องการไหลของผลิตภัณฑ์ด้วยความรวดเร็ว
จะกระทาโดยการกาจัดอุปสรรคและระยะทางระหว่างแผนกที่เกี่ ยวข้ องกับการทางานมีผลทาให้ แผนผังการทางานของ
พนักงานและเครื่ องมือที่เกี่ยวข้ องกับกระบวนการผลิตเปลี่ยนแปลงไปด้ วย
การไหลแบบต่อเนื่องทาให้ การผลิตมีช่วงเวลานาน้ อยทาให้ สามารถวางแผนการผลิตแบบ Make to Order แทนการ
ผลิตแบบ Make to Stock และการควบคุมระดับการผลิตโดยทาให้ ปริ มาณการผลิตกับปริ มาณความต้ องการของลูกค้ า
ใกล้ เคียงกันจะเป็ นการป้องกันความสูญเปล่า(Waste) ในการผลิต นอกจากนี ้การไหลแบบต่อเนื่องจะไม่เกิดการรอคอย วัสดุ
คงคลังสินค้ าเป็ นศูนย์ช่วยลดความสูญเปล่า(Waste) ที่เกิดจากการคงคลัง ส่วนระดับการผลิตที่เหมาะสมทาให้ สามารถสลับ
เปลี่ยนในการผลิตผลิตภัณฑ์ได้ ง่ายเกิดความยืดหยุน่ ในกระบวนการผลิต
4. การดึง/ทันเวลาพอดี(Pull)ในแนวคิดการผลิตแบบลีนสินค้ าคงคลังหรื อวัสดุคงคลังจะถูกคิดเป็ นเรื่ องการสูญเปล่า
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(Waste) ฉะนันการผลิ
้
ตสินค้ าใดๆก็ตามที่ขายไม่ได้ ถือว่าเป็ นความสูญเปล่า สิ่งสาคัญต้ องทราบความต้ องการของลูกค้ าที่
แท้ จริ งแล้ วใช้ การดึงผลิตภัณฑ์เข้ าสู่ระบบโดยใช้ หลักการปรับปรุงปริ มาณที่ต้องมีเพียงพอในช่วงที่ต้องการวัตถุประสงค์ของ
การผลิตแบบทันเวลาพอดี คือการสร้ างความสมดุลและความสัมพันธ์ของปริ มาณการผลิตกับความต้ องการเพื่อกาจัดความ
สูญเปล่า(Waste) ที่เกิดขึ ้นในการปฏิบตั ิความต้ องการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจึงนา Tact มาเป็ นเครื่ องมือในการจัดสมดุล
ของการไหล ซึ่งจะมีความสาคัญช่วยให้ การกาจัดความสูญเปล่า(Waste) ที่เกิดในขันตอนโดยการย้
้
ายวัสดุคงคลังเหล่านัน้
ออกไป
5. ความสมบูรณ์แบบ(Perfection) การที่จะประสบความสาเร็จได้ นนั ้ ควรมาจากการทางานที่มีประสิทธิภาพ คือ
เรื่ องของการลดเวลา ลดพื ้นที่ ลดต้ นทุนและลดความผิดพลาดที่เกี่ ยวข้ องกับการสร้ างและการจัดการผลิตภัณฑ์โดยทัว่ ไป
องค์ประกอบ 3 ประการที่การผลิตแบบลีนมุน่ เน้ น ได้ แก่ การบรรลุถึงการออกแบบผลิตภัณฑ์ และกิจกรรมในกระบวนการผลิต
ที่เป็ นกระบวนการเพิ่มคุณค่าในสายตาลูกค้ า การวางโครงสร้ างระบบการไหลอย่างต่อเนื่องระบบคงคลังเป็ นศูนย์ การผลิต
ทันเวลาพอดี และของเสียเป็ นศูนย์ และความสมบูรณ์แบบในการเพิ่มคุณค่ามากที่สดุ โดยการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 8
2.2.4 Lean ในระบบบริการสุขภาพ
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล เห็นความสาคัญในการนาแนวคิด Lean มาใช้ เพื่อพัฒ นางานประจ าของ
หน่วยงานและคณะฯ โดยมุ่งเน้ นผู้ใช้ บริ การเป็ นศูนย์กลางและเพิ่มคุณค่าแก่ทกุ ฝ่ าย โดยมอบหมายให้ งานบริ หารทรัพยากร
สุขภาพ ฝ่ ายพัฒนาคุณภาพ ทาหน้ าที่สนับสนุนการดาเนินการของคณะฯและทุกหน่วยงานให้ มีการประยุกต์ใช้ Lean ในงาน
ประจ าอย่า งสอดคล้ อ งในทิ ศ ทางเดี ย วกันทั่ว ทัง้ คณะฯ ซึ่ง ตัง้ แต่ปี 2551 โรงพยาบาลศิริ ร าช จึง ได้ เข้ า ร่ ว มโครงการ
Demonstration Project for the Application of Lean Thinking in Healthcare Industry กับทางสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล โดยการสนับสนุนของ Asian Productivity Organization (APO) พร้ อมกับ
โรงพยาบาลอีก 4 แห่ง ได้ แก่ โรงพยาบาลสงขลานคริ นทร์ โรงพยาบาลสุราษฎร์ ธานี โรงพยาบาลเซ็นหลุยส์ และโรงพยาบาล
เสาไห้ 3
Lean มีความหมายว่า Production without waste การจัดบริ การโดยไม่มีความสูญเสียหรื อสูญเปล่า แนวคิดของ
Lean คือ การเปลี่ยนความสูญเสียเป็ นคุณค่าการบริ การในมุมมองของผู้รับบริ การ เป้าหมายของ Lean คือ การออกแบบ
ระบบการผลิต ที่มงุ่ เน้ นให้ เกิดความปลอดภัย ( Safety) คุณภาพการบริ การที่ดี (Quality) ระบบการส่งมอบงานที่ดี (Delivery)
ต้ นทุนที่จะลดลง (Cost) และที่สาคัญบุคลากรที่ทางานต้ องมีความสุขในการทางานด้ วย (Morale)3
การประยุกต์ใช้ แนวคิด Lean ในระบบบริการสุขภาพ
1. Specify Value ระบุคณ
ุ ค่าการบริการจากมุมมองของผู้รับบริ การ เช่น การเข้ าตรวจอย่างรวดเร็ว ได้ รับการ
วินิจฉัยโรคและการรักษาอย่างถูกต้ อง
2. Identify the Value Stream วิเคราะห์สายธารแห่งคุณค่าในทุกขันตอนการด
้
าเนินงาน เช่น การนัดหมาย ลงทะเบียน
การทาหัตถการ ส่งปรึกษา จนกระทัง่ จ่ายค่าบริการ เพื่อพิจารณาว่ากิจกรรมใดที่ไม่เพิ่มคุณค่าและเป็ นความสูญเปล่า รวมทัง้
หาวิธีขจัดออกไป
3. Continuous Flow ทาให้ กระบวนการ/กิจกรรมต่างๆที่มีคณ
ุ ค่าเพิ่มดาเนินไปได้ อย่างต่อเนื่อง ตังแต่
้ จดุ เริ่มต้ นสู่
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จุดสิ ้นสุด โดยปราศจากการติดขัด การอ้ อม การย้ อนกลับ การคอย หรื อการเกิดของเสีย เพื่อทาให้ กระบวนการทางานมีความ
กระชับและเชื่อมโยงกัน
4. Pull System ให้ ผ้ รู ับบริการเป็ นผู้ดงึ คุณค่าจากกระบวนการทางาน นัน่ คือการบริการจะเกิดจากความต้ องการของ
ผู้รับบริการ
5. Pursue Perfection การดาเนินการพัฒนาปรับปรุงเฉพาะสิ่งที่มีคณ
ุ ค่าต่อผู้รับบริ การ/ลูกค้ าเท่านัน้ โดยไม่ให้ เกิด
ความสูญเปล่าในระบบอย่างต่อเนื่อง จนเป็ นวัฒนธรรมการทางาน3
ความสูญเปล่าหรื อกิจกรรมที่ไม่เกิดคุณค่า (Waste) ในระบบการบริ การ ซึ่งแนวคิด Lean ได้ ระบุความสูญเปล่าใน
ระบบการบริการออกเป็ น 8 ประเภท ตามคาย่อ DOWNTIME ดังนี ้
1. Defect Rework (การทางานซ ้าเพื่อแก้ ไขข้ อบกพร่อง): การตรวจเลือดซ ้า เพราะเขียนฉลากผิด
2. Over production (การบริการมากเกินความจาเป็ น): ส่งตรวจ Lab/X-ray ทุกวันใน ICU
3. Waiting (การรอคอย): แพทย์รอส่งตรวจ หรื อรอผล X-ray/Lab/Investigate การรอคอยของผู้รับบริการตามจุด
ตรวจต่างๆ
4. Not using staff talent (ภูมิร้ ูที่สญ
ู เปล่า): หัวหน้ าเป็ นผู้เสนอทางเลือกในการแก้ ปัญหา โดยไม่สง่ เสริมความคิด
สร้ างสรรค์ของบุคลากร การให้ ทาตามคาสัง่ การเพียงอย่างเดียว รวมทังการใช้
้
คนไม่ถกู ประเภท
5. Transportation (การเดินทาง): การเดินทางไปยังจุดต่างๆที่อยูห่ า่ งไกลกันของผู้รับบริการ เพื่อรับการตรวจในแต่
ละครัง้
6. Inventory (วัสดุคงคลัง): การเก็บสารองวัสดุคงคลังมากเกินความจาเป็ น
7. Motion (การเคลื่อนที่): การเคลื่อนที่ของแพทย์ พยาบาลในการทากิจกรรมการรักษาต่างๆที่มากเกินความ
จาเป็ น ซ ้าไปซ ้ามา
8. Excessive processing (กระบวนการที่มากเกินความจาเป็ น): การสอบถามข้ อมูลหรื อการให้ ข้อมูลเดิมซ ้าๆโดย
เจ้ าหน้ าที่หลายคน แบบบันทึกที่ต้องลงลายมือหลายแห่ง3
กล่าวโดยสรุปคือ การวิเคราะห์กระบวนการในการแก้ ไขปั ญหาต่างๆจะต้ องทาอย่างเป็ นระบบแบบแผน ซึ่งสิ่งแรกที่
ต้ องท าคือการค้ น หาสาเหตุข องปั ญ หาให้ พ บก่อ น เพื่ อที่ จ ะได้ ท าการแก้ ไ ขได้ ถูก ต้ อง ตรงจุด โดยนาแนวคิด วิธี การหรื อ
เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพเข้ ามาประยุกต์ใช้ ให้ เกิดการพัฒนาและเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี มีคณ
ุ ภาพมากขึ ้นทาให้
บรรลุเป้าหมายที่ตงไว้
ั ้ คือ ผู้มารับบริการและผู้ให้ บริการเกิดความพึงพอใจอย่างสูงสุดร่วมกัน
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2.3 แนวคิด ทฤษฎีความพึงพอใจ
2.3.1 ความหมายของความพึงพอใจ
ความพึงพอใจ ตรงกับภาษาอังกฤษว่า Satisfaction ซึง่ มีนกั วิชาการหลายท่านได้ ให้ ความหมายไว้ ดงั นี ้
ความพึงพอใจ (gratification) ตามความหมายของพจนานุกรมทางด้ านพฤติกรรม ได้ ให้ ความจากัดความไว้ ว่า
หมายถึง ความรู้สึกที่ดีมีความสุข เมื่อคนเราได้ รับผลสาเร็ จตามความมุ่งหมาย (goals) ความต้ องการ (need) หรื อแรงจูงใจ
(motivation) (Wolman, 1973)14
ความพึงพอใจหมายถึง พอใจ ชอบใจ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2542, หน้ า 775)15
ความพึงพอใจหมายถึงความรู้ ที่มี ความสุขหรื อความพอใจเมื่อได้ รับความสาเร็ จ หรื อได้ รับสิ่ง ที่ต้องการ ( Quirk,
1987) 17
ความพึงพอใจหมายถึง ความรู้สึกที่ดีเมื่อประสบความสาเร็ จ หรื อได้ รับสิ่งที่ต้องการให้ เกิดขึ ้นเป็ นความรู้สึกที่ พอใจ
(Hornby, 2000)16
ความพึงพอใจ หมายถึง สภาพ คุณภาพ หรื อระดับความพึงพอใจซึ่งเป็ นผลมาจากความสนใจต่างๆและทัศนคติที่
บุคคลมีตอ่ สิ่งนัน้ (Good, 1973,p.320)20
อุทยั พรรณ สุดใจ (2545) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกหรื อทัศนคติของบุคคลที่มีตอ่ สิ่งใดสิ่งหนึ่งโดย
อาจเป็ นไปในเชิงประเมินค่าว่าความรู้สกึ หรื อทัศนคติตอ่ สิ่งหนึง่ สิ่งใดนันเป็
้ นไปในทางบวกหรื อทางลบ22
กชกร เบ้ าสุวรรณและคณะ (2550)ความพึงพอใจ หมายถึง สิ่งที่ควรจะเป็ นไปตามความต้ องการ ความพึงพอใจเป็ น
ผลของการแสดงออกของทัศนคติของบุคคลอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งเป็ นความรู้สึกเอนเอียงของจิตใจที่มีประสบการณ์ ที่มนุษย์เรา
ได้ รับอาจจะมากหรื อน้ อยก็ได้ และเป็ นความรู้สึกที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งเป็ นไปได้ ทงทางบวกและทางลบ
ั้
แต่ถ้าเมื่อใดสิ่งนัน้
สามารถตอบสนองความต้ องการหรื อทาให้ บรรลุจดุ มุง่ หมายได้ ก็จะเกิดความรู้สึกบวกเป็ นความรู้สึกที่พึงพอใจ แต่ในทางตรง
ข้ าม ถ้ าสิ่งนันสร้
้ างความรู้สกึ ผิดหวัง ก็จะทาให้ เกิดความรู้สกึ ทางลบเป็ นความรู้สึกไม่พอใจ23
โดยสรุ ปแล้ วความพึงพอใจ หมายถึง ความพอใจ ชอบใจ และมีความสุขที่ความต้ องการหรื อเป้าหมายที่ ได้ ตงใจไว้
ั้
บรรลุผลหรื อสาเร็จดังที่ได้ หวังไว้
2.3.2 แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ
ความพึงพอใจจากการสรุปของไมตรี พงศาปาน (2554) หมายถึง เป็ นความรู้ สึกของบุคคลในทางบวก ความชอบ
ความสบายใจ ความสุขใจต่อสภาพแวดล้ อมในด้ านต่างๆ หรื อเป็ นความรู้สึกที่พอใจต่อสิ่งที่ทาให้ เกิดความชอบ ความสบาย
ใจ และเป็ นความรู้สกึ ที่บรรลุถึงความต้ องการ21
คณิต ดวงหัสดี (2537) ได้ สรุปแนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจว่า หมายถึง ความรู้สึกชอบหรื อพอใจของบุคคลที่มีตอ่
การทางานและองค์ประกอบหรื อสิ่งจูงใจอื่นๆ ถ้ างานที่ ทาหรื อองค์ประกอบเหล่านัน้ ตอบสนองความต้ องการของบุคคลได้
บุคคลนันจะเกิ
้
ดความพึงพอใจในงานขึ ้น จะอุทิศเวลาแรงกายแรงใจ รวมทังสติ
้ ปัญญาให้ แก่งานของตนให้ บรรลุวตั ถุประสงค์
อย่างมีคณ
ุ ภาพ สิ่งจูงใจที่ใช้ เป็ นเครื่ องมือกระตุ้นให้ บคุ คลเกิดความพึงพอใจจากการศึกษา รวบรวมและสรุป มีดงั นี ้
1. สิ่งจูงใจที่เป็ นวัตถุ (material inducement) ได้ แก่ เงิน สิ่งของหรื อสภาวะทางกายที่ให้ แก่ผ้ ปู ระกอบกิจกรรมต่างๆ
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2. สภาพทางกายที่พงึ ปรารถนา (desirable physical condition) คือ สิ่งแวดล้ อมในการประกอบกิจกรรมต่างๆ
ซึง่ เป็ นสิ่งสาคัญอย่างหนึง่ อันก่อให้ เกิดความสุขทางกาย
3. ผลประโยชน์ทางอุดมคติ (ideal benefaction) หมายถึง สิ่งต่าง ๆ ที่สนอง ความต้ องการของบุคคล
4. ผลประโยชน์ทางสังคม (association attractiveness) คือ ความสัมพันธ์ฉันท์มิตรกับผู้ร่วมกิจกรรม อันจะทาให้
เกิดความผูกพันความพึงพอใจและสภาพการเป็ นอยู่ร่วมกัน เป็ นความพึงพอใจของบุคคลในด้ านสังคมหรื อความมัน่ คงใน
สังคม ซึง่ จะทาให้ ร้ ูสกึ มีหลักประกันและมีความมัน่ คงในการประกอบกิจกรรม18
ความพึง พอใจกับ ทัศ นคติเ ป็ นค าที่ มี ความหมายคล้ ายคลึง กัน มากจนสามารถใช้ แ ทนกันได้ โดยให้ ค าอธิ บ าย
ความหมายของทังสองค
้
านีว้ ่า หมายถึง ผลจากการที่บุคคลเข้ าไปมีส่วนร่ วมในสิ่งนันและทั
้
ศนคติด้านลบจะแสดงให้ เห็น
สภาพความไม่พงึ พอใจ (Vroom, 1990, p. 90)19
แนวคิดความพึงพอใจที่กล่าวมาข้ างต้ น สรุปได้ วา่ ความพึงพอใจ (satisfaction) เป็ นทัศนคติที่เป็ นนามธรรม เกี่ยวกับ
จิตใจ อารมณ์ ความรู้สึกที่บคุ คลมีตอ่ สิ่งใดสิ่งหนึ่ง ไม่สามารถมองเห็นรูปร่างได้ นอกจากนี ้ความพึงพอใจเป็ นความรู้สึกด้ าน
บวกของบุคคล ที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจจะเกิดขึน้ จากความคาดหวัง หรื อเกิดขึน้ ก็ต่อเมื่อสิ่งนัน้ สามารถ ตอบสนองความ
ต้ องการให้ แก่บคุ คลได้ ซึง่ ความพึงพอใจที่เกิดขึ ้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามค่านิยมและประสบการณ์ของ
แต่ละบุคคล
2.3.3 ทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ
Kotler and Armstrong (2002) รายงานว่า พฤติกรรมของมนุษย์เกิดขึ ้นต้ องมีสิ่งจูงใจ(Motive) หรื อแรงขับดัน (drive)
เป็ นความต้ องการที่กดดันจนมากพอที่จะจูงใจให้ บุคคลเกิดพฤติกรรมเพื่อตอบสนองความต้ องการของตนเอง ซึ่งความ
ต้ องการของแต่ละคนไม่เหมือนกัน ความต้ องการบางอย่างเป็ นความต้ องการทางชีววิทยา (Biological) เกิดขึ ้นจากสภาวะตึง
เครี ยด เช่น ความหิวกระหายหรื อความลาบากบางอย่าง เป็ นความต้ องการทางจิตวิทยา (psychological) เกิดจากความ
ต้ องการการยอมรับ (reconition) การยกย่อง (esteem) หรื อการเป็ นเจ้ าของทรัพย์สิน (belonging) ความต้ องการส่วนใหญ่
อาจไม่มากพอที่จะจูงใจให้ บคุ คลกระทาในช่วงเวลานัน้ ความต้ องการกลายเป็ นสิ่งจูงใจ เมื่อไดรับการกระตุ้นอย่างเพียงพอจน
เกิดความตึงเครี ยด โดยทฤษฎีที่ได้ รับความนิยมมากที่สดุ มี 2 ทฤษฎี คือ ทฤษฎีของอับราฮัม มาสโลว์ และทฤษฎีของซิกมันด์
ฟรอยด์
1. ทฤษฎีแรงจูงใจของอับราฮัม มาสโลว์ ค้ นหาวิธีที่จะอธิบายว่าทาไมคนจึงถูกผลักดันโดยความต้ องการบางอย่าง ณ
เวลาหนึง่ ทาไมคนหนึง่ จึงทุม่ เทเวลาและพลังงานอย่างมากเพื่อให้ ได้ มาซึ่งความปลอดภัยของตนเองแต่อีกคนหนึ่งกลับทาสิ่ง
เหล่านันเพื
้ ่อให้ ได้ รับการยกย่องนับถือจากผู้อื่น คาตอบของมาสโลว์คือ ความต้ องการของมนุษย์จะถูกเรี ยงตามลาดับจากสิ่ง
ที่กดดันมากที่สดุ ไปถึงน้ อยที่สดุ ทฤษฎีของมาสโลว์ได้ จดั ลาดับความต้ องการตามความสาคัญคือ
1.1 ความต้ องการทางกาย( Physiological needs) เป็ นความต้ องการพื ้นฐานคือ อาหาร ที่พกั อากาศ ยา
รักษาโรค
1.2 ความต้ องการความปลอดภัย( Safety needs) เป็ นความต้ องการที่เหนือกว่าความต้ องการเพื่อความอยู่
รอด เป็ นความต้ องการในด้ านความปลอดภัยจากอันตราย
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1.3 ความต้ องการทางสังคม( Social needs) เป็ นความต้ องการการยอมรับจากเพื่อน
1.4 ความต้ องการการยกย่อง( esteem needs) เป็ นความต้ องการการยกย่องส่วนตัว ความนับถือ และ
สถานะทางสังคม
1.5 ความต้ องการให้ ตนประสบความสาเร็จ( Self-actualization needs) เป็ นความต้ องการสูงสุดของแต่ละ
บุคคล ความต้ องการทาทุกสิ่งทุกอย่างได้ สาเร็จ
บุคคลพยายามที่สร้ างความพึงพอใจให้ กบั ความต้ องการที่สาคัญที่สดุ เป็ นอันดับแรกก่อนเมื่อความต้ องการนันได้
้ รับ
ความพึงพอใจ ความต้ องการนันก็
้ จะหมดลงและเป็ นตัวกระตุ้นให้ บคุ คลพยายามสร้ างความพึงพอใจให้ กับความต้ องการที่
สาคัญที่สุดในลาดับต่อไป ตัวอย่าง เช่น คนที่อดอยาก(ความต้ องการทางกาย) จะไม่สนใจต่องานศิลปะชิน้ ล่าสุด(ความ
ต้ องการสูงสุด) หรื อไม่ต้องการยกย่องจากผู้อื่น หรื อไม่ต้องการแม้ แต่อากาศที่บริ สุทธิ์(ความปลอดภัย) แต่เมื่อความต้ องการ
แต่ละขันได้
้ รับความพึงพอใจแล้ วก็จะมีความต้ องการในขันล
้ าดับต่อไป
2. ทฤษฎีแรงจูงใจของฟรอยด์ ซิกมันด์ ฟรอยด์ ตังสมมติ
้
ฐานว่าบุคคลมักไม่ร้ ู ตวั มากนักว่าพลังทางจิตวิทยามีส่วน
ช่วยสร้ างให้ เกิดพฤติกรรม ฟรอยด์พบว่าบุคคลเพิ่มและควบคุมสิ่งเร้ าหลายอย่าง สิ่งเร้ าเหล่านี ้อยู่นอกเหนือการควบคุมอย่าง
สิ ้นเชิง บุคคลจึงมีความฝั น พูดคาที่ไม่ตงใจพู
ั ้ ด มีอารมณ์อยู่เหนือเหตุผลและมีพฤติกรรมหลอกหลอนหรื อเกิดอาการวิตกจริ ต
อย่างมาก
สรุปได้ ว่า ความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานเป็ นเรื่ องของความรู้สึกของบุคคลที่มีตอ่ งานที่ตนได้ ปฏิบตั ิอยู่ ซึ่งความพึง
พอใจจะมี ผ ลต่อขวัญ และกาลัง ใจในการปฏิ บัติง าน อย่างไรก็ ดีค วามพึง พอใจของแต่ละบุคคล ไม่มี วันสิ น้ สุด สามารถ
เปลี่ยนแปลงได้ เสมอ ตามกาลเวลาและสภาพแวดล้ อม บุคคลจึงมีโอกาสที่จะไม่พึงพอใจในสิ่งที่เคยพึงพอใจมาแล้ ว ฉะนัน้
ผู้บริ หารจึง จาเป็ นที่จ ะต้ องสารวจตรวจสอบความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของบุคคลในองค์การให้ สอดคล้ องกับความ
ต้ องการตลอดไป ทังนี
้ ้เพื่อให้ งานสาเร็จลุลว่ งตามเป้าหมายขององค์การหรื อหน่วยงานที่ตงไว้
ั ้ 25
ทฤษฎีสององค์ประกอบของเฮอร์ ซเบอร์ ก (Herzberg and other.1959) ได้ ศกึ ษาพบว่า มีปัจจัยหรื อองค์ประกอบ 2
ประการ ที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจและไม่พึงพอใจในการปฏิบตั ิงาน ได้ แก่ องค์ประกอบจูงใจ(Motivation Factor)
และองค์ประกอบค ้าจุน(Maintenance Factor) หรื อองค์ประกอบสุขอนามัย(Hygiene Factor)
องค์ประกอบจูงใจ(Motivation Factor) เป็ นองค์ประกอบที่เกี่ยวข้ องกับงานที่ปฏิ บตั ิโดยตรง และเป็ นสิ่งจูงใจให้
บุคลากรเกิดความพึงพอใจในการทางานประกอบด้ วย
1. ความสาเร็ จของงาน (Achievement) หมายถึง การที่บคุ คลสามารถทางานไดเสร็ จสิ ้นประสบผลสาเร็ จอย่างดี
สามารถแก้ ปัญหาต่างๆเกี่ยวกับงาน และรู้จกั ป้องกันปั ญหาที่เกิดขึ ้น
2. การได้ รับการยอมรับนับถือ (Recognition) หมายถึง การได้ รับการยอมรับนับถือจากบุคคลในหน่วยงานหรื อบุคคล
อื่นที่มาขอคาปรึกษา ซึง่ อาจแสดงออกในรูปการยกย่องชมเชย การให้ กาลังใจ การแสดงความยินดี การแสดงออกที่ทาให้ เห็น
ถึงการยอมรับในความสามารถ
3. ความก้ าวหน้ าในตาแหน่งการงาน (Advancement) หมายถึง การได้ รับเลื่อนขัน้ การเลื่อนตาแหน่งให้ สูงขึ ้น มี
โอกาสได้ ศกึ ษาต่อเพื่อหาความรู้เพิ่มเติม ได้ รับการฝึ กอบรมดูงาน
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4. ลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ (Work Itself) หมายถึง งานนันน่
้ าสนใจต้ องอาศัยความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์ ท้ าทายให้ ลงมือ
ทาหรื อเป็ นงานที่มีลกั ษณะทาตังแต่
้ ต้นจนจบโดยลาพัง
5. ความรับผิดชอบ (Responsibility) หมายถึง การได้ รับมอบหมายให้ ดงู านใหม่ๆ และมีอานาจอย่างเต็มที่ไม่มีการ
ตรวจหรื อควบคุมอย่างใกล้ ชิด
องค์ประกอบค ้าจุน (Maintenance Factor)หรื อองค์ประกอบสุขอนามัย (Hygiene Factor) เป็ นองค์ประกอบที่ช่วย
ป้องกันการปฏิบตั งิ านของบุคลากรที่จะเกิดความไม่ชอบงานหรื อหย่อนประสิทธิภาพลง ประกอบด้ วย
1. นโยบาย และการบริ หารงานของหน่วย (Company Policy And Administration) หมายถึง การจัดการและการ
บริหารงานขององค์กร การติดต่อสื่อสารภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
2. โอกาสที่จะได้ รับความก้ าวหน้ าในอนาคต (Possibility Growth) หมายถึง ความน่าจะเป็ นที่บุคคลจะได้ รับ
ความก้ าวหน้ าในทักษะวิชาชีพ
3. ความสัมพันธ์ส่วนตัวกับผู้บงั คับบัญชา ผู้ใต้ บงั คับบัญชา เพื่อนร่วมงาน (Interpersonal Relation to Superior,
Subordinate, Peer) หมายถึง ความมีสมั พันธ์อนั ดีตอ่ กันสามารถทางานร่วมกัน มีความเข้ าใจซึง่ กันและกันเป็ นอย่างดี
4. เงินเดือน (Salary) หมายถึง สิ่งตอบแทนการปฏิบตั ิงานในรูปเงินรวมถึงการเลื่อนขันเงิ
้ นเดือนในหน่วยงานนัน้ เป็ น
ที่พอใจของบุคคลที่ทางาน
5. สถานะของอาชีพ (Occupation) หมายถึง อาชีพนันเป็
้ นที่ยอมรับและนับถือของสังคม มีเกียรติและมีศกั ดิศ์ รี
6. ความเป็ นอยู่ส่วนตัว (Personnel Life) หมายถึง สภาพความเป็ นอยู่ส่วนตัวที่เกี่ยวข้ องกับงาน เช่น การไม่ถกู ย้ าย
ไปทางานในที่แห่งใหม่ซงึ่ ห่างไกลครอบครัว
7. ความมัน่ คงในงาน (Security) หมายถึง ความรู้สกึ ของบุคคลที่มีตอ่ ความมัน่ คงในการทางาน
8. สภาพการทางาน (Working Conditions) หมายถึง สภาพทางกายภาพของงาน เช่น แสง เสียง อากาศ รวมทัง้
ลักษณะสิ่งแวดล้ อมอื่นๆ เช่น อุปกรณ์หรื อเครื่ องมือต่างๆ
9. การปกครองบังคับบัญชา (Supervision) หรื อการนิเทศงาน หมายถึง ความสามารถหรื อความยุติธรรมของ
ผู้บงั คับบัญชาหรื อผู้นิเทศงานในการดาเนินงานและการบริหารงาน24
2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
แสงระวี เทพรอดและคณะ (2556) ได้ ทาการศึกษา การพัฒนาประสิทธิภาพการให้ บริ การผู้ป่วยนอกโรงพยาบาล
คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จานวน 600 คนแบ่งเป็ นระบบทางานปกติ 300 คน และระบบทางานที่คณะผู้วิจยั ได้ ทาการ
ปรับปรุงอีก 300 คน โดยศึกษาเฉพาะขันตอนการให้
้
บริ การ ได้ แก่ การยื่นบัตร การตรวจสอบสิทธิ์ การคัดกรอง การบันทึก
ข้ อมูลลงระบบคอมพิวเตอร์ การพบแพทย์ตรวจ และการออกใบนัดหมาย ปั ญหาที่พบในการให้ บริ การผู้ป่วยนอก คือ ขันตอน
้
การให้ บริ การมีหลายขัน้ ตอน บางขันตอนมี
้
ความซ ้าซ้ อนกัน ทาให้ ผ้ รู ับบริ การต้ องเดินไปหลายจุด และระหว่างขันตอนการรอ
้
เวลานาน จากการวิเคราะห์เดิม 6 ขันตอน
้
เหลือ 5 ขันตอน
้
โดยรวมงานคัดกรองและบันทึกข้ อมูลเข้ าด้ วยกัน และจัดให้
เจ้ าหน้ าที่คดั กรองและบันทึกข้ อมูลไปพร้ อมกัน เครื่ องมือที่ใช้ ในการการเก็บรวบรวมข้ อมูลเป็ นแบบบันทึกเวลาปฏิบตั ิงานใน
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แต่ละจุด ทาการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ สถิติคา่ เฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและทดสอบ t-test จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า
ระยะเวลาการให้ บริ การจากจุดคัดกรองและบันทึกข้ อมูลลดลงจาก 6.8233 นาที เหลือ 5.0567 นาที (ลดลงร้ อยละ 25.94)
เมื่อเปรี ยบเทียบการให้ บริ การแบบปกติกับการให้ บริ การแบบที่ได้ ปรับปรุ ง พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติ กล่าวคือ ระบบทางานปรับปรุงทาให้ การบริการรวดเร็ วขึ ้น ลดการใช้ บคุ ลากรจาก 7 คน เหลือ 2 คน10
ชุติพร รัตนพันธ์ และ ปณิธาน พีรพัฒนา (2559)ได้ ทาการศึกษา การปรับปรุ งกระบวนการให้ บริ การเพื่อลดการรอ
คอยโดยใช้ แนวคิดลีนและการจาลองสถานการณ์ : กรณีศกึ ษาคลินิกทันตกรรมจังหวัดขอนแก่น โดยใช้ เครื่ องมือแบบสอบถาม
แผนภูมิกระบวนการ แผนภูมิพาเรโต และแผนผังสาเหตุและผล พบว่า ผู้ใช้ บริ การส่วนใหญ่ ร้ อยละ 51.4 ต้ องการให้ ปรับปรุง
เรื่ องการรอคอย จึงใช้ วิธีการแก้ ปัญหาออกเป็ น 2 ขันตอนได้
้
แก่ การประยุกต์ใช้ เทคนิค ECRS ซึ่งประกอบด้ วย การวิเคราะห์ 4
ขันตอน
้
คือ การตัดขันตอนการท
้
างานที่ไม่จาเป็ น การรวมขันตอนการท
้
างานเข้ าด้ วยกัน การจัดลาดับงานให้ เหมาะสมและ
การปรับปรุงการทางานหรื ออุปกรณ์เพื่อให้ ง่ายต่อการทางานทาให้ สามารถรองรับลูกค้ าบริการจัดฟั นช่วงวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ ได้
มากขึ ้นร้ อยละ 49.15 บริ การรักษาโรคทัว่ ไปในช่วง วันจันทร์ วันพุธและวันศุกร์ รองรับลูกค้ าได้ มากขึ ้นร้ อยละ 34.78 ช่วงวัน
อังคารและวันพฤหัสบดีรองรับลูกค้ าได้ มากขึ ้นร้ อยละ 60 ช่วงวันเสาร์ และอาทิตย์รองรับลูกค้ าได้ มากขึ ้นร้ อยละ 61.76 และ
การประยุกต์ใช้ โปรแกรม Analogic 7.1.2 ในการจาลองสถานการณ์ใช้ บริ การของลูกค้ าเพื่อกาหนดระบบการนัดหมายลูกค้ า
ใหม่พบว่า บริการจัดฟั นควรนัดลูกค้ า 15 นาที ต่อ 1 คนซึง่ จะทาให้ ระยะเวลารอคอยลดลงร้ อยละ 34.59 และบริ การรักษาโรค
ทัว่ ไปควรนัดลูกค้ าที่ 35 นาที ต่อ 1 คน ทาให้ เวลารอคอยลดลงร้ อยละ 50.6911
ธนิดา ฉิมวงษ์ และคณะ (2556) ได้ ทาการศึกษา การประยุกต์ใช้ หลักการของลีนเพื่อพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วย
เบาหวานในคลินิกเบาหวาน โรงพยาบาลระยอง เป็ นการศึกษาระยะที่ 1 ของการวิจยั และพัฒนา มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา
ลักษณะผู้ป่วยเบาหวานที่มารับบริ การรักษาพยาบาล ในคลินิกเบาหวาน โรงพยาบาลระยอง และศึกษาสถานการณ์ การ
จัดบริ การรักษาพยาบาล ในคลินิกเบาหวาน โดยใช้ กรอบแนวคิดการเพิ่มคุณภาพการดูแลด้ วยหลักการของลีน ดาเนินการ
วิจยั ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2556 – 30 ธันวาคม 2556 ใช้ วิธีการทบทวนเวชระเวียนผู้ป่วยย้ อนหลังและสังเกตกระบวนการ
รักษาพยาบาลในคลินิก กลุม่ ตัวอย่างจานวน 31 คน เครื่ องมือที่ใช้ ในการศึกษาผู้วิจยั ได้ สร้ างขึ ้นเอง ผ่านการตรวจสอบความ
ตรงด้ านเนื ้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน วิเคราะห์ข้อมูลด้ วยสถิติพรรณนา และวิเคราะห์กระบวนการดูแลตามกรอบแนวคิด
ลีน ผลการวิจยั พบว่า ผู้ป่วยที่มารับบริการในคลินิกเบาหวาน โรงพยาบาลระยองส่วนใหญ่เป็ นผู้สงู อายุร้อยละ 49.8 มาทาการ
รักษาต่อเนื่องคือเป็ นรายเก่าร้ อยละ 82.5 ส่วนใหญ่มีปัญหาการควบคุมระดับน ้าตาลในเลือดคื อมีคา่ HbA1C > 7% ร้ อยละ
53.9 และมีโรคร่วมร้ อยละ 69.94 ผลการศึกษาสถานการณ์การจัดบริ การในคลินิกเบาหวาน พบว่าคุณค่าสาคัญในงานถูกใช้
เวลาน้ อย คือ การมีพยาบาลผู้จดั การรายกรณีให้ บริ การในคลินิก ที่สามารถประเมินและช่วยจัดการแก้ ไขปั ญหาสุขภาพที่มี
ความซับซ้ อน ส่วนกิจกรรมที่เป็ นความสูญเปล่า พบความสูญเปล่าทัง้ 7 ประการที่ทาให้ ผ้ ปู ่ วยใช้ เวลามาก ได้ แก่ ความสูญ
เปล่าเนื่องมาจากการทางานซ ้าซ้ อน การเคลื่อนย้ ายงานที่ไม่จาเป็ น การแก้ ไขข้ อผิดพลาด การรอคอย การทางานไม่ทนั การ
เก็บงานไว้ ทาและการเคลื่อนไหวที่ไม่จาเป็ นของผู้ปฏิบตั งิ าน12
ปภัชญา หนูสลุงและคณะ (2559) ได้ ทาการศึกษา ผลของการใช้ แนวคิดแบบลีนในการศึกษา ระยะเวลาที่มารับ
บริ การของหน่วยตรวจบริ การการล้ างไตทางช่องท้ อง หอผู้ป่วยโรคไตสง่า นิลวรางกูร โรงพยาบาลศิริราช การวิจยั ครัง้ นี ้เป็ น
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การวิจยั แบบกึ่งทดลอง (Quasi Experimental Research: one group pre post -test design) มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาผล
ของการใช้ แนวคิดแบบลีน (Lean thinking) ในการศึกษาระยะเวลาการรับบริ การ และเปรี ยบเทียบเรื่ องเวลาและความพึง
พอใจก่อนและหลังนาแนวคิดแบบลีนมาใช้ ในผู้ป่วยที่ล้างไตทางช่องท้ อง ณ หน่วยตรวจบริ การการล้ างไต ทางช่องท้ อง หอ
ผู้ป่วยโรคไตสง่า นิลวรางกูร โรงพยาบาลศิริราช จานวน 74 ราย ตังแต่
้ เดือน มกราคม ถึงธันวาคม 2556 สถิติที่ใช้ ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน paired t-test ผลการวิจยั พบความสูญเปล่าในระบบจากการรอคอยผล
เลื อด รอยานาน ความซ า้ ซ้ อน ในระบบทางาน ขัน้ ตอนที่ ม ากเกิ นความจ าเป็ น การเดินกลับไปเดินกลับมาเพื่ อแก้ ไ ข
ข้ อผิดพลาด หลังนาแนวคิดแบบลีนมาใช้ ประกอบด้ วย คุณค่า สายธารแห่งคุณค่า การไหล การดึง และความสมบูรณ์แบบ
โดยการปรับปรุ งกระบวนการให้ ผ้ ปู ่ วยเจาะเลือดล่วงหน้ าก่ อนตรวจ ตรวจสอบ ข้ อผิดพลาดเรื่ องใบสัง่ ยาโดยอาจารย์แพทย์
หรื อแพทย์ตอ่ ยอดโรคไตและพยาบาล ปรับระบบการทางานใหม่ ลดความซ ้าซ้ อน ลดขันตอนการท
้
างาน ผลการศึกษาพบว่า
ระยะเวลาการมารับบริการ เร็วขึ ้นคือจากเดิมใช้ เวลาทังหมด
้
377.71 นาที ลดลงเหลือ 209.8 นาที ระยะเวลาที่ลดลงประกอบ
ด้ วยการรอคอยผลเลือดจากเดิม 92.54 นาที ลดลงเหลือ 28.29 นาที รอคอยยาจากเดิม 110.73 นาที ลดลงเหลือ 66.11 นาที
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p<0.05)13
พันธิ ภา พิญญะ และคณะ(2560) ได้ ทาการศึกษา การพัฒนารู ปแบบการบริ การคลินิกเบาหวานโดยประยุกต์ใช้
แนวคิดแบบลีน โรงพยาบาลศูนย์เจ้ าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี การวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นการวิจยั และพัฒนา มีวตั ถุประสงค์
เพื่อ 1)เพื่อพัฒนารู ปแบบการบริ การคลินิกเบาหวานโดยประยุกต์ ใช้ แนวคิดแบบลีนโรงพยาบาลศูนย์เจ้ าพระยายมราช
จังหวัดสุพรรณบุรีและ 2) เปรี ยบเทียบผลของการใช้ รูปแบบบริ การคลินิก เบาหวานที่พัฒนาขึน้ กับรู ปแบบเดิมในด้ าน
(1)ความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริ การของคลินิกเบาหวาน (2)ระยะเวลาการใช้ บริ การ (3)คุณค่าของสายธารการให้ บริ การ
ตามการรับรู้ ของผู้ป่วย และ (4)คุณภาพการบริ การที่มีการลดความสูญเปล่าจากการใช้ บริ การ ครัง้ แรก กลุ่มตัวอย่างเป็ น
ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มารับบริ การที่คลินิกเบาหวานแผนกผู้ป่วยนอกจานวน 62คน ได้ จากการคัดเลือก แบบเฉพาะเจาะจง
การศึกษาแบ่งเป็ น 3 ระยะ คือ 1) ระยะก่อนพัฒนารูปแบบ 2) ระยะพัฒนารู ปแบบ และ 3) ระยะทดลองใช้ รูปแบบและ
ประเมินผล เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ได้ แก่1)รูปแบบการบริ การคลินิกเบาหวานโดยประยุกต์ใช้ แนวคิดแบบลีนที่ พฒ
ั นา ขึ ้น 2)
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการของผู้ป่วยคลินิกเบาหวาน 3)แบบบันทึกเวลาการใช้ บริ การคลินิกเบาหวาน
และ 4) นาฬิกาสาหรับจับเวลาที่เทียบกับเวลามาตรฐานของกรมประชาสัมพันธ์ ความตรงตามเนื ้อหาของแบบสอบถาม
ความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริ การของผู้ป่วยคลินิกเบาหวานมี ค่าระหว่าง 05-1.00 และมีค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.96
วิเคราะห์ ข้ อมูลโดยการหาความถี่ ร้ อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มัธยฐานส่วนเบี่ยงเบนควอไทล์ และสถิติทดสอบ
ทีกรณี กลุม่ ตัวอย่าง 2 กลุม่ ไม่เป็ นอิสระต่อกัน ผลการวิจยั สรุปได้ ดงั นี ้1) รูปแบบการบริ การคลินิกเบาหวานประยุกต์ใช้ แนวคิด
แบบลีนที่พฒ
ั นาขึ ้นมีขนตอนการรั
ั้
บ บริ การลดลงจาก 16 ขันตอนเหลื
้
อ 6 ขันตอนมี
้
แนวทางและคูม่ ือการให้ บริ การของทีม
สุขภาพที่เน้ นคุณภาพการบริ การมากขึ ้น 2) ผู้ป่วยมีความพึงพอใจสูงกว่ารูปแบบเดิมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
โดย (1) ด้ านระยะเวลาการใช้ บริการลดลงน้ อย กว่ารูปแบบเดิม โดยระยะเวลาการใช้ บริ การที่สนที
ั ้ ่สดุ ลดลงจาก 106 นาทีเป็ น
47 นาทีและระยะเวลาที่ยาวที่สดุ ลดลงจาก 434 นาทีเป็ น 168 นาที(2)คุณค่าสายธารการให้ บริ การตามการรับรู้ของผู้ป่วยสูง
กว่ารู ปแบบเดิม โดยมีค่าต่า ที่สุดจาก 2.07% เพิ่มเป็ น 10.12% และค่าสูงสุดจาก 44.34% เพิ่มเป็ น 89.36% และ (3)
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คุณภาพการบริ การที่ มี การลดความสูญเปล่าจากการใช้ บริ การครั ง้ แรกสูง กว่ารู ปแบบเดิม โดยจาก 29.07%เพิ่ม เป็ น
85.02%26
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บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิเคราะห์
การวิเคราะห์กระบวนการนัดหมายเพื่อตรวจคัดกรองมะเร็ งปากมดลูก (Pap smear) โครงการตรวจสุขภาพประจาปี
บุค ลากร คณะแพทยศาสตร์ ศิริ ร าชพยาบาล ผู้ศึก ษาได้ ท าการวิ เ คราะห์ ข้ อ มูล จากจ านวนบุค ลากรเพศหญิ ง คณะ
แพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาลที่มารับบริ การตรวจสุขภาพประจาปี และตรวจคัดกรองมะเร็ งปากมดลูก (Pap smear ) ตาม
โครงการในปี พ.ศ. 2560 หลังจากที่ได้ มีการปรับระบบตามแนวคิด Lean ไปแล้ วในเบื ้องต้ น ซึ่งได้ ทาการวิเคราะห์กระบวนการ
ให้ บริ การเดิม โดยเก็บข้ อมูล จากที่ไ ด้ ปฏิ บัติจ ริ งแล้ วพบอุปสรรค ปั ญหา หรื อข้ อจ ากัดต่างๆในการปฏิ บัติง านแล้ วนามา
วิเคราะห์หาแนวทางแก้ ไขปรับปรุง จนเกิดเป็ นกระบวนการให้ บริการในรูปแบบใหม่ที่เป็ นระบบ ตามแนวคิดของ Lean ดังนี ้
1. วิเคราะห์กระบวนการปั จจุบนั (Current VSM)
2. วิเคราะห์ขอบเขตของกระบวนการที่ต้องการพัฒนา (SIPOC)
3. ค้ นหาความสูญเปล่า (waste) ทาการวิเคราะห์ปัญหา (root cause) และแนวทางการแก้ ไข (โดยใช้ เครื่ องมือ
Lean)
4. สรุปกระบวนการใหม่ (New VSM)
5. ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
6. เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิเคราะห์
7. การวิเคราะห์ข้อมูล
8. การสร้ างเครื่ องมือและการตรวจสอบคุณภาพ
9. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
10. ค่าสถิตทิ ี่ใช้ ในการวิเคราะห์
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1. วิเคราะห์ กระบวนการปั จจุบัน (Current VSM) ก่ อนปรับปรุง
เป็ นการระบุข้อมูลที่เกี่ยวข้ อง เช่น ระยะเวลาที่ใช้ ในกระบวนการ (process time) ระยะเวลารอคอยในแต่ละขันตอน
้
(delay time) รวมทังคุ
้ ณภาพ (FTQ) หรื อปั ญหาที่พบ (defect)ในแต่ละกระบวนการ ซึ่งกระบวนการนัดหมายเพื่อตรวจคัด
กรองมะเร็งปากมดลูก (Pap smear) โครงการตรวจสุขภาพประจาปี บุคลากรภายใน คณะแพทยศาสตร์ ศริ ิราชพยาบาล ดังนี ้
เริ่ มต้ น : บุคลากรต้ องการตรวจคัดกรองมะเร็ งปากมดลูก
(Pap smear)

1. แจ้ งความประสงค์ตรวจทีห่ น่วยบริ การสุขภาพเจ้ าหน้ าที่ฯ
และสแกน QR Code ลงทะเบียนเพื่อนัดหมายตรวจ

PT= 2 min.
FTQ= 95%

D/T= 2 วัน

2. จนท.หน่วยบริ การสุขภาพเจ้ าหน้ าที่ฯ
ติดต่อนัดหมายทีห่ น่วยตรวจโรคนรี เวช

PT= 4 min.
FTQ= 95%

D/T= 19 วัน

3.จนท.หน่วยบริ การฯส่งใบนัดให้ บคุ ลากรตามช่องทางที่
บุคลากรได้ เลือกไว้ ได้ แก่ เอกสาร แอพพลิเคชัน่ ไลน์ และ
อีเมล์(เฉลีย่ เป็ นวัน)

PT= 5 min.
FTQ= 95%

สิ ้นสุด: บุคลากรได้ รับใบนัดหมายการตรวจ

จานวน 3 processes
Process time (PT) = เวลาทีใ่ ช้ ในกระบวนการ = 11 min.
Delay time (DT ) = ระยะเวลาการรอคอย = 21 วัน
Total turn around time (TAT) = รอบเวลาทังหมดใช้
้
ในกระบวนการ (PT+DT) = 30,251 min
Value Added (คุณค่าต่อผู้รับบริ การ) = ระยะเวลาที่ให้ คณ
ุ ค่า/รอบเวลาทังหมด
้
(TAT) x 100 = 0.02 %
FTQ 95 % = คุณภาพในแต่ละกระบวนการ โดยเทียบจากมาตรฐานที่กาหนดไว้
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คาอธิบายเพิ่มเติม
กระบวนการนัดหมายเพื่อตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
โครงการตรวจสุขภาพประจาปี บุคลากรภายในคณะฯ(ปั จจุบัน)
สาหรับกระบวนการนัดหมายเพื่อตรวจคัดกรองมะเร็ งปากมดลูกตามโครงการตรวจสุขภาพประจาปี บุคลากรภายใน
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล(ปั จจุบนั ) ผู้จดั ทาได้ เขียนคาอธิบายเพิ่มเติมกระบวนการนัดหมายเพื่อให้ เกิดความเข้ าใจ
มากยิ่งขึ ้นในการนาไปปฏิบตั ดิ งั นี ้
1. บุคลากรสามารถแจ้ งความประสงค์ตรวจคัดกรองเพื่อค้ นหามะเร็งปากมดลูกได้ ที่หน่วยบริการสุขภาพเจ้ าหน้ าที่
และอาชีวอนามัยในวันที่มารับบริ การตรวจสุขภาพประจาปี (เจาะเลือด) โดยทาการลงทะเบียนจองคิวเพื่อนัดหมายตรวจคัด
กรองผ่านการสแกน QR Code หรื อลงชื่อในแบบฟอร์ มลงทะเบียนเพื่อนัดหมายตรวจคัดกรองมะเร็ งปากมดลูก และต้ องระบุ
ชื่อนามสกุล HN หน่วยงาน เบอร์ โทรศัพท์ติดต่อกลับ รวมทังช่
้ องทางในการส่งใบนัดหมายซึ่งประกอบด้ วย ทางแอพพลิเคชัน่
ไลน์ ทางอีเมล์ และทางเอกสาร เมื่อบุคลากรได้ ลงทะเบียนจองคิวเพื่อนัดหมายตรวจคัดกรองผ่านการสแกน QR Code แล้ ว
เจ้ าหน้ าที่ประจาหน่วยบริ การสุขภาพฯ จะรวบรวมรายชื่อที่ได้ ลงทะเบียนไว้ ไปติดต่อนัดหมายที่หน่วยตรวจโรคนรี เวช ตึก
ผู้ป่วยนอกชัน้ 3 ในวันถัดไป
2. ในวันถัดมาเจ้ าหน้ าที่ประจาหน่วยบริการสุขภาพฯ จะทาการคัดแยกใบนัดหมายออกตามช่องทางที่บคุ ลากรได้
ลงทะเบียนไว้ และตามหน่วยงานเพื่อความสะดวกและรวดเร็ วในการส่งใบนัดหมายให้ กับบุคลากร แล้ วทาการส่งเอกสาร
ให้ กบั บุคลากรตามช่องทางที่บคุ ลากรได้ เลือกไว้ ได้ แก่
- ทางแอพพลิเคชัน่ ไลน์
- ทางอีเมล์
- ทางเอกสาร (ส่งไปพร้ อมเอกสารสรุปผลการตรวจสุขภาพประจาปี บุคลากร)
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2. วิเคราะห์ ขอบเขตของกระบวนการที่ต้องการพัฒนา (SIPOC)
Suppliers/
Providers
-จนท.หน่วยบริ การสุขภาพ
เจ้ าหน้ าที่ฯ
-พนักงานธุรการหน่วยตรวจโรค
นรี เวช

Inputs
- สมุดลงทะเบียนนัดหมายตรวจคัด
กรองมะเร็ งปากมดลูก
-ปากกา
-เอกสารขันตอนการมารั
้
บบริ การและ
คาแนะนาการเตรี ยมตัวก่อนมา
รับบริ การตรวจ(ระบุวนั เวลาที่นดั
หมาย)
-ระบบ OPDSQL
-Sticker
-Printer

Process
จุดเริ่ มต้ น: บุคลากรคณะฯเพศหญิง
แจ้ งความประสงค์ตรวจคัดกรองมะเร็ ง
ปากมดลูกกับ จนท.ประจาหน่วยฯ
จุดสิ ้นสุด: บุคลากรได้ รับใบนัดหมาย
ตรวจตามช่องทางที่ได้ เลือกไว้
เจ้ าของ: หน่วยบริ การสุขภาพ
เจ้ าหน้ าที่และอาชีวอนามัย
(น.ส.ไพฑูรย์ เหล่าจันทร์ )
ผู้สนับสนุน: หัวหน้ าหน่วยบริ การ
สุขภาพเจ้ าหน้ าที่ฯ

Output

Customers

- ลดระยะเวลาการรอคอยใบนัดหมายของ
บุคลากรที่ได้ ลงทะเบียนเพื่อตรวจคัดกรอง
มะเร็ งปากมดลูกตามโครงการตรวจสุขภาพฯ
เริ่ มจาก บุคลากรคณะฯแจ้ งความประสงค์
ตรวจกับ จนท.ประจาหน่วยบริ การฯ จนถึง
บุคลากรได้ รับใบนัดหมายตรวจ น้ อยกว่า 7วัน
-ความพึงพอใจของบุคลากรที่
มารับบริ การมากกว่า 80%
-ความพึงพอใจของผู้ปฏิบตั ิ
งานมากกว่า 80%

ลูกค้ าภายนอก
บุคลากรคณะฯเพศหญิง
ที่มีความประสงค์ตรวจคัดกรอง
มะเร็ งปากมดลูกตามโครงการตรวจ
สุขภาพประจาปี บุคลากร
ลูกค้ าภายใน
จนท.หน่วยบริ การสุขภาพเจ้ าหน้ าที่ฯ
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3. ค้ นหาความสูญเปล่ า (Waste) ทาการวิเคราะห์ ปัญหา (Root cause) และหาแนวทางแก้ ไข (โดยใช้ เครื่องมือ
Lean)
หัวข้ อ

สาเหตุรากเหง้ าของปั ญหา

ความสูญเปล่ า

(root cause)

Defect rework :
ทางานซ ้าเพื่อแก้ ไข
ข้ อบกพร่อง
Overproduction :
การผลิตหรื อให้
บริ การมากเกินจาเป็ น
Waiting : การรอ
-บุคลากรรอคิว Scan QR Code เพื่อ
คอย
ลงทะเบียนนัดหมายตรวจคัดกรอง
- บุคลากรที่ได้ ลงทะเบียนเสร็จ
เรี ยบร้ อยรอเอกสารใบนัดหมายที่ทาง
หน่วยบริ การฯจะส่งไปให้ ตามช่องทาง
ที่บคุ ลากรได้ เลือกไว้

Not using staff
talent :
ภูมิร้ ูที่สญ
ู เปล่า
Transportation :
การเดินทาง

Inventory : วัสดุคง
คลัง

-

-จนท.ประจาหน่วยบริ การฯเสียเวลาใน
การเดินทางไปติดต่อนัดหมายให้
บุคลากรที่ได้ ทาการลงทะเบียนไว้ แล้ ว
ที่หน่วยตรวจโรคนรี เวชชัน้ 3
- จนท.ประจาหน่วยบริ การฯ เสียเวลา
ในการเดินทางไปส่งใบนัดหมายให้ กบั
บุคลากรที่ได้ ทาการลงทะเบียนนัด
หมายไว้ แล้ วเลือกช่องทางให้ สง่ ใบนัด
ไปให้ ในรูปแบบเอกสาร
-

-

แนวทางแก้ ไข : ระบุแนวคิดและ
เครื่องมือ Lean ที่ใช้ ในการแก้ ปัญหา
-

-

-

-บุคลากรบางท่านยังไม่ค้ นุ เคยและ
ไม่เข้ าใจเรื่ องการ Scan QR code
-บุคลากรบางท่านให้ ข้อมูลในการ
ส่งเอกสารใบนัดหมายไม่ครบถ้ วน
- บุคลากรบางท่านเลือกช่องทางให้
ส่งเอกสารใบนัดหมายไปให้ ใน
รูปแบบเอกสารพร้ อมกับใบสรุปผล
การตรวจสุขภาพประจาปี ทาให้ เกิด
ความล่าช้ า
-

-One stop service บุคลากรไม่ต้อง Scan
QR code เพียงแจ้ ง จนท.ประจาหน่วย
บริ การฯ พิมพ์ Sticker ลงทะเบียนนัดหมาย
ตรวจ เลือกวันที่ตรวจ พร้ อมแจ้ งเบอร์
โทรศัพท์ที่หน่วยงาน/มือถือ รับเอกสาร
คาแนะนาขันตอนการมารั
้
บบริ การและ
เอกสารคาแนะนาการปฏิบตั กิ ่อนมารับ
บริ การ

-สถานที่นดั หมายตรวจภายในอยู่
คนละที่กบั หน่วยบริ การสุขภาพ
เจ้ าหน้ าที่ฯ
- สถานที่ที่ต้องส่งเอกสารให้
บุคลากรตามช่องทางที่บคุ ลากรได้
เลือกไว้ นนั ้ อยูห่ า่ งไกลกัน และ
กระจัดกระจายกันคนละที่กบั
หน่วยบริ การสุขภาพเจ้ าหน้ าที่ฯ

-One stop service จนท.ประจาหน่วย
บริ การฯไม่ต้องเสียเวลาในการเดินลงไป
ติดต่อนัดหมายที่หน่วยตรวจโรคนรี เวชชัน้ 3
และ จนท.ประจาหน่วยบริการฯไม่ต้อง
เสียเวลาเดินไปส่งเอกสารใบนัดหมายให้ กบั
บุคลากร

-

-

-
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หัวข้ อ

สาเหตุรากเหง้ าของปั ญหา

ความสูญเปล่ า

(root cause)

Motion : การ
เคลือ่ นไหว

-

-

Excessive
processing :
ขันตอนมากเกิ
้
น
จาเป็ น

-

-

แนวทางแก้ ไข : ระบุแนวคิดและ
เครื่องมือ Lean ที่ใช้ ในการแก้ ปัญหา
-

-

คาอธิบายเพิ่มเติม
จากการวิเคราะห์ค้นหาความสูญเปล่า(Waste) ด้ วยการวิเคราะห์หาปั ญหา(Root cause) เพื่อหาแนวทางแก้ ไข โดย
ใช้ เครื่ องมือ Lean ของกระบวนการนัดหมายเพื่อตรวจคัดกรองมะเร็ งปากมดลูกตามโครงการตรวจสุขภาพประจาปี บุคลากร
ภายในคณะแพทยศาสตร์ ศริ ิราชพยาบาลนันสามารถสรุ
้
ปสาเหตุหลักของปั ญหา ในความล่าช้ าของกระบวนการนัดหมายทา
ให้ เกิดการรอคอย ออกมาได้ ดงั นี ้
1. Waiting: การรอคอย
ความสูญเปล่ า
- บุคลากรที่ต้องการตรวจคัดกรองมะเร็ งปากมดลูกตามโครงการตรวจสุขภาพประจาปี ต้ องเสียเวลาในการรอคิว
Scan QR Code เพื่อลงทะเบียนนัดหมายตรวจคัดกรอง
- บุคลากรที่ได้ ลงทะเบียนจองคิวนัดหมายเพื่อตรวจคัดกรองมะเร็ งปากมดลูกผ่านการ Scan QR Code เสร็ จ
เรี ยบร้ อยแล้ วนัน้ ต้ องเสียเวลาในการรอเอกสารใบนัดหมายที่ทางหน่วยบริการฯจะส่งไปให้ ตามช่องทางที่บคุ ลากรได้ เลือกไว้
ได้ แก่ ทางเอกสาร แอพพลิเคชัน่ ไลน์ และอีเมล์ ทาให้ เกิดความกังวลกลัวว่าจะไม่ได้ ตรวจ
สาเหตุรากเหง้ าของปั ญหา(root cause)
- บุคลากรบางท่านยังไม่ค้ นุ เคยและไม่เข้ าใจเรื่ องการนาเทคโนโลยีการ Scan QR code มาปรับใช้ ในการลงทะเบียน
จองคิวเพื่อนัดหมายตรวจคัดกรอง
- บุคลากรบางท่านให้ ข้อมูล ในการส่งเอกสารใบนัดหมายไม่ครบถ้ วนทาให้ เกิ ดความล่าช้ าในการค้ นหาข้ อมูล
หน่วยงาน
- บุคลากรบางท่านเลือกช่องทางให้ ส่งเอกสารใบนัดหมายไปให้ ในรู ปแบบเอกสารพร้ อมกับใบสรุ ปผลการตรวจ
สุขภาพประจาปี ทาให้ เกิดความล่าช้ าและเสียเวลาในการรอคอยใบนัดหมาย
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แนวทางแก้ ไข โดยใช้ เครื่องมือ Lean
- One stop service บุคลากรไม่ต้อง Scan QR code เพียงแจ้ ง เจ้ าหน้ าที่ประจาหน่วยบริ การฯ พิมพ์ Sticker
ลงทะเบียนนัดหมายตรวจ เลือกวันที่ตรวจ พร้ อมแจ้ งเบอร์ โทรศัพท์หน่วยงาน/มือถือ รับเอกสารคาแนะนาขันตอนการมารั
้
บ
บริการและเอกสารคาแนะนาการปฏิบตั กิ ่อนมารับบริ การตรวจ
2. Transportation: การเดินทาง
ความสูญเปล่ า
- เจ้ าหน้ าที่ประจาหน่วยบริการฯ ต้ องเสียเวลาในการเดินทางไปติดต่อนัดหมายให้ บคุ ลากรที่ได้ ทาการลงทะเบียนไว้
แล้ ว ที่หน่วยตรวจโรคนรี เวชชัน้ 3
- เจ้ าหน้ าที่ประจาหน่วยบริ การฯ เสียเวลาในการเดินทางไปส่งใบนัดหมายให้ กบั บุคลากรที่ได้ ทาการลงทะเบียนนัด
หมายไว้ แล้ วเลือกช่องทางให้ สง่ ใบนัดไปให้ ในรูปแบบเอกสาร
สาเหตุรากเหง้ าของปั ญหา(root cause)
- สถานที่นดั หมายตรวจภายในอยู่คนละที่กบั หน่วยบริ การสุขภาพเจ้ าหน้ าที่ฯ
- สถานที่ที่ต้องส่งเอกสารให้ บคุ ลากรตามช่องทางที่บคุ ลากรได้ เลือกไว้ นนั ้ อยู่ห่างไกลกัน และกระจัดกระจายกั นคน
ละที่กบั หน่วยบริการสุขภาพเจ้ าหน้ าที่ฯ
แนวทางแก้ ไข โดยใช้ เครื่องมือ Lean
- One stop service เจ้ าหน้ าที่ประจาหน่วยบริการฯไม่ต้องเสียเวลาในการเดินลงไปติดต่อนัดหมายที่หน่วยตรวจโรค
นรี เวชชัน้ 3 และ เจ้ าหน้ าที่ประจาหน่วยบริการฯไม่ต้องเสียเวลาเดินไปส่ง
เอกสารใบนัดหมายให้ กบั บุคลากร
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4. สรุปกระบวนการใหม่ (New VSM) หลังปรับปรุง
ระบุข้อมูลที่เกี่ยวข้ อง เช่น ระยะเวลาที่ใช้ ในกระบวนการ (process time) ระยะเวลารอคอยในแต่ละขันตอน
้
(delay time) รวมทังคุ
้ ณภาพ (FTQ) หรื อปั ญหาที่พบ (defect) ในแต่ละกระบวนการซึ่งกระบวนการนัดหมายเพื่อตรวจคัด
กรองมะเร็ งปากมดลูก (Pap smear) โครงการตรวจสุขภาพประจาปี บุคลากรภายใน คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
กระบวนการใหม่ ดังนี ้
เริ่ มต้ น : บุคลากรต้ องการตรวจคัดกรองมะเร็ งปากมดลูก
(Pap smear)

1. แจ้ งความประสงค์ตรวจกับ จนท.ประจาหน่วยบริ การฯ
ในวันที่มารับบริ การเจาะเลือด/โทรศัพท์แจ้ งความประสงค์

PT= 1 min.
FTQ= 95%

D/T= 3 min.

2. จนท.ประจาหน่วยบริ การฯลงทะเบียนนัดหมาย
ในสมุดลงทะเบียนนัดหมายตรวจคัดกรอง

PT= 3 min.
FTQ= 95%

สิ ้นสุด: บุคลากรรับเอกสารใบนัดหมาย
- คาแนะนาขันตอนการมารั
้
บบริการตรวจ
- คาแนะนาการปฏิบตั ิตวั ก่อนมารับบริ การตรวจคัดกรอง
จานวน 2 processes
Process time (PT) = เวลาทีใ่ ช้ ในกระบวนการ = 4 min.
Delay time (DT ) = ระยะเวลาการรอคอย = 3 min.
Total turn around time (TAT) = รอบเวลาทังหมดใช้
้
ในกระบวนการ (PT+DT) = 7 min.
Value Added (คุณค่าต่อผู้รับบริ การ) = ระยะเวลาที่ให้ คณ
ุ ค่า/รอบเวลาทังหมด
้
(TAT) x 100 = 57.14 %
FTQ 95 % = คุณภาพในแต่ละกระบวนการ โดยเทียบจากมาตรฐานที่กาหนดไว้
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คาอธิบายเพิ่มเติม
กระบวนการนัดหมายเพื่อตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
โครงการตรวจสุขภาพประจาปี บุคลากรภายในคณะฯ(แบบใหม่ )
สาหรับกระบวนการนัดหมายเพื่อตรวจคัดกรองมะเร็ งปากมดลูกตามโครงการตรวจสุขภาพประจาปี บุคลากรภายใน
คณะแพทยศาสตร์ ศริ ิราชพยาบาล(แบบใหม่) ผู้จดั ทาได้ เขียนคาอธิบายเพิ่มเติมกระบวนการนัดหมายเพื่อให้ เกิดความเข้ าใจ
มากยิ่งขึ ้นในการนาไปปฏิบตั ดิ งั นี ้
1. บุคลากรที่มีความประสงค์ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกตามโครงการตรวจสุขภาพประจาปี สามารถแจ้ งความ
ประสงค์เพื่อลงทะเบียนจองคิวนัดหมายตรวจคัดกรองมะเร็ งปากมดลูกพร้ อมกับการมารับบริ การตรวจสุขภาพประจาปี
(เจาะเลือด) ในวันจันทร์ พุธ พฤหัสบดี และวันศุกร์ ที่หน่วยบริ การสุขภาพเจ้ าหน้ าที่และอาชีวอนามัย ตึกผู้ป่วยนอก ชัน้ 4
ห้ อง 499 เวลา 7.00 -10.00 น. หรื อโทรศัพท์จองคิวนัดหมายตรวจได้ ที่เบอร์ โทรศัพท์ 02-4197392 ในวันจันทร์ พุธ
พฤหัสบดี และวันศุกร์ 8.00 -15.00 น. ในกรณีที่แจ้ งความประสงค์พร้ อมกับการมารับบริ การเจาะเลือด เมื่อแจ้ งความ
ประสงค์เสร็ จทางเจ้ าหน้ าที่ประจาหน่วยบริ การสุขภาพเจ้ าหน้ าที่ฯ จะพิมพ์สติ๊กเกอร์ สาหรับติดในเอกสารขันตอนการมารั
้
บ
บริการตรวจ(เอกสารเสมือนใบนัดหมาย) ให้ 1 แผ่น
2. เจ้ าหน้ าที่ประจาหน่วยบริการสุขภาพเจ้ าหน้ าที่ฯ ทาการลงทะเบียนจองคิวนัดหมายตรวจคัดกรองลงในแบบฟอร์ ม
เอกสารจองคิวนัดหมายตรวจคัดกรองมะเร็ งปากมดลูก ดังตัวอย่างเอกสารภาพที่ 2 แสดงแบบฟอร์ มเอกสารลงทะเบียนจอง
คิว นัด หมายตรวจคัด กรองมะเร็ ง ปากมดลูก ส าหรั บ บุค ลากร พร้ อมทัง้ ระบุข้ อ มูล วัน ที่ ล งทะเบี ย น ชื่ อ -นามสกุล HN.
หน่วยงาน เบอร์ โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ซึง่ เมื่อลงทะเบียนเสร็จบุคลากรที่แจ้ งความประสงค์จะได้ รับเอกสารขันตอนการ
้
มารับบริ การตรวจและคาแนะนาการปฏิบตั ิตวั ก่อนมารับบริ การตรวจ ดังตัวอย่างภาพที่ 3 แสดงเอกสารขันตอนการมารั
้
บ
บริการตรวจ และเอกสารคาแนะนาการปฏิบตั ิตวั ก่อนมารับบริ การตรวจ และในส่วนของบุคลากรที่โทรมาแจ้ งความประสงค์
ลงทะเบียนนัดหมายตรวจคัดกรอง จะต้ องมาติดต่อรับเอกสารดังกล่าวด้ วยตนเองในภายหลัง

33

ภาพที่ 2 แสดงแบบฟอร์ มเอกสารการลงทะเบียนจองคิวนัดหมายตรวจ
ภาพที่ 2 แสดงเอกสารแบบฟอร์ มการลงทะเบียนจองคิวนัดหมายตรวจ ซึ่งเจ้ าหน้ าที่ประจาหน่วยบริ การสุขภาพ
เจ้ าหน้ าที่ฯ ต้ องลงทะเบียนจองคิวนัดหมายตรวจให้ ตามแบบฟอร์ มดังกล่าวข้ างต้ นซึ่งประกอบด้ วย วันที่ลงทะเบียน ชื่อและ
นามสกุล เลขที่ HN. หน่วยงานที่สงั กัด เบอร์ โทรศัพท์ที่หน่วยงานและเบอร์ โทรศัพท์มือถือที่สามารถติดต่อได้
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หน่ วยบริการสุขภาพเจ้ าหน้ าที่และอาชีวอนามัย (97392)
ขัน้ ตอนการมารับบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (Pap smear) สาหรับบุคลากร
ชื่อ-นามสกุล..............................................................HN…………………….หน่วยงาน.............................
วันที่มารับการตรวจ................................................(พฤหัสบดี เวลา 12.30 น.)
1. ไปรับการตรวจคัดกรองตามวันเวลาที่นดั หมาย
1.1 สิทธิ์ข้าราชการ/จ่ายตรง/สิทธิ์ทวั่ ไป ติดต่อหน่วยตรวจโรคนรี เวชชัน้ 3
1.2 สิทธิ์ประกันสังคม กรุณาเปิ ดสิทธิ์ประกันสังคมทีเ่ วชระเบียนชัน้ 1 ตึก OPD ช่องประกันสังคมหรื อติดต่อที่หน่วยตรวจประกันสังคม ตึก
หอพักพยาบาล 3 ชัน้ 1 ก่อนขึ ้นไปตรวจ
2. ติดต่อหน่วยตรวจโรคนรี เวช ตึกผู้ป่วยนอกชัน้ 3 ยื่นเอกสารที่ตดิ สติ๊กเกอร์ ให้ เจ้ าหน้ าที่ประจาหน่วยตรวจ โรคนรี เวชแล้ วรอตรวจตามคิว
3. ตรวจเสร็ จกลับไปทางานตามปกติ รอการแจ้ งผลจากทางหน่วยบริ การสุขภาพเจ้ าหน้ าที่ฯ
4. หากท่านไม่สะดวกมารับการตรวจได้ ตามวันเวลาที่นดั หมายกรุณาโทรแจ้ งล่วงหน้ าก่อน 3 วันทาการ โทร 97392 หน่วยบริ การสุขภาพ
เจ้ าหน้ าที่และอาชีวอนามัย (ไพฑูรย์ เหล่าจันทร์ )
หมายเหตุ ใกล้ วนั นัดหมายตรวจจะมีการโทรศัพท์ไปยืนยันการมารับบริ การตรวจจริ งตามเบอร์ โทรที่ทา่ นให้ ไว้ เพื่อผลประโยชน์ของท่าน
กรุณารับโทรศัพท์ด้วยนะค่ะ

หน่ วยตรวจโรคนรีเวชวิทยา
การเตรียมตัวก่ อนมารับการตรวจภายใน
1. แต่งกายให้ เหมาะสม เช่น ใส่กระโปรงหรื อผ้ าถุง ไม่ควรนุง่ กางเกง
2. ไม่สวนล้ างช่องคลอด เพราะจะล้ างสิง่ ทีต่ ้ องการตรวจออกไป
3. ไม่สอดหรื อเหน็บยาใดๆเข้ าไปช่องคลอด ก่อนวันมารับการตรวจ 3 วัน เพราะจะทาให้ ผลการตรวจคลาดเคลือ่ นหรื อผิดพลาดได้
4. งดการมีเพศสัมพันธ์อย่างน้ อย 1-3 วัน เพื่อให้ ได้ ผลการตรวจทีช่ ดั เจน
5. ไม่ควรตรวจภายในขณะมีระดู เพราะเสีย่ งต่อการติดเชื ้อ เว้ นแต่จะมีระดูออกมาก หรื อนานผิดปกติ ซึง่ ควรได้ รับการตรวจโดยเร็ วที่สดุ
เพื่อให้ ได้ รับการวินิจฉัย และรักษาทันที
6. บอกอาการสาคัญทีม่ าพบแพทย์ เช่น คลาได้ ก้อนบริเวณท้ องน้ อย ตกขาวคัน เจ็บบริเวณท้ องน้ อย เป็ นต้ น
7. บอกประวัติการมีประจาเดือน ได้ แก่ วันแรกที่มีประจาเดือนครัง้ สุดท้ าย มานานกี่วนั ลักษณะและปริ มาณของการมีประจาเดือน
ระยะเวลาของการขาดประจาเดือนนานเท่าใด
8. สตรี ที่แต่งงานแล้ ว มีบตุ รมาแล้ วกี่คน คนสุดท้ ายอายุเท่าใด เคยแท้ งหรื อไม่ ถ้ าเคย แท้ งมาแล้ วกี่ปี
หมายเหตุ ควรไปถ่ายปั สสาวะก่อนตรวจภายใน (ยกเว้ นผู้ที่ต้องการตรวจเพื่อทดสอบการตังครรภ์
้
)
ภาพที่ 3 แสดงเอกสารขันตอนการมารั
้
บบริ การและเอกสารคาแนะนาการปฏิบตั ติ วั ก่อนมารับการตรวจ

ภาพที่ 3 แสดงเอกสารที่เจ้ าหน้ าที่ประจาหน่วยบริการสุขภาพเจ้ าหน้ าที่ ฯต้ องมอบให้ บคุ ลากรที่ได้ ลงทะเบียนจองคิว
นัดหมายเพื่อตรวจคัดกรองเรี ยบร้ อยแล้ ว ซึ่งจะประกอบด้ วย เอกสารคาแนะนาขันตอนการมารั
้
บบริ การตรวจและคาแนะนา
การปฏิบตั ติ วั ที่ถกู ต้ องก่อนวันที่จะมารับบริ การตรวจ
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5. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร (Population) ที่ใช้ ในการวิเคราะห์กระบวนการนัดหมายเพื่อตรวจคัดกรองมะเร็ งปากมดลูก (Pap smear)
โครงการตรวจสุขภาพประจาปี บุคลากรภายในคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ได้ แก่ บุคลากรเพศหญิ งสังกัดคณะ
แพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาลที่มารับบริ การตรวจคัดกรองมะเร็ งปากมดลูกตามโครงการตรวจสุขภาพประจาปี เฉลี่ย (ปี
2557-2559) จานวน 842 คน และเจ้ าหน้ าที่ประจาหน่วยบริ การสุขภาพเจ้ าหน้ าที่และอาชีวอนามัย จานวน 12 คน ซึ่ง
ผู้จดั ทาได้ คดั เลือกกลุม่ ตัวอย่างเพื่อนามาใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี ้
5.1 การบันทึกเวลากระบวนการขันตอนการนั
้
ดหมายตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกบุคลากร (ราย case) (Process
time) กลุม่ ตัวอย่าง (Sample) ที่ใช้ ในการศึกษาแบ่งออกเป็ น ก่อนปรับปรุงกระบวนการจานวน 40 คน และหลังปรับปรุง
กระบวนการ จานวน 40 คน
5.2 ความพึงพอใจก่อนและหลังปรับปรุงกระบวนการ แบ่งออกเป็ น
- ความพึงพอใจผู้มารับบริการ กลุม่ ตัวอย่าง (Sample) ที่ใช้ ในการศึกษา ก่อนปรับปรุงกระบวนการ จานวน 40 คน
และหลังปรับปรุงกระบวนการ จานวน 40 คน
- ความพึงพอใจผู้ปฏิบตั งิ าน กลุม่ ตัวอย่าง (Sample) ที่ใช้ ในการศึกษา เป็ นกลุม่ เดียวกันทังก่
้ อนและหลังปรับปรุง
กระบวนการ จานวน 12 คน
6. เครื่องมือที่ใช้ ในการวิเคราะห์
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิเคราะห์กระบวนการนัดหมายเพื่อตรวจคัดกรองมะเร็ งปากมดลูก (Pap smear) โครงการตรวจ
สุขภาพประจาปี บุคลากรภายในคณะแพทยศาสตร์ ศริ ิ ราชพยาบาล ได้ แก่
6.1 แบบบันทึกขัน้ ตอนการนัดหมายตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกบุคลากร (ราย case) (Process time)
ซึง่ ผู้วิเคราะห์ได้ สร้ างขึ ้น ประกอบด้ วย
6.1.1 แบบบันทึกขัน้ ตอนการนัดหมายตรวจคัดกรองมะเร็ งปากมดลูกบุคลากร (ราย case) (Process time)
ก่ อนปรับปรุง กิจกรรม/กระบวนการ ดังนี ้
- บุคลากรแจ้ งความประสงค์ตรวจที่หน่วยบริ การสุขภาพเจ้ าหน้ าที่ฯ และ Scan QR code /ลงชื่อตรวจในแบบฟอร์ ม
- เจ้ าหน้ าที่ประจาหน่วยบริการสุขภาพเจ้ าหน้ าที่ฯ ติดต่อนัดหมายที่หน่วยตรวจโรคนรี เวช OPD ชัน้ 3
- เจ้ าหน้ าที่ประจาหน่วยบริการสุขภาพเจ้ าหน้ าที่ฯ ส่งใบนัดให้ บคุ ลากรตามช่องทางที่ได้ เลือกไว้ ได้ แก่ เอกสาร(ส่งไป
พร้ อมใบสรุปผลการตรวจสุขภาพประจาปี ) แอพพลิเคชัน่ ไลน์ และอีเมล์
6.1.2 แบบบันทึกขัน้ ตอนการนัดหมายตรวจคัดกรองมะเร็ งปากมดลูกบุคลากร (ราย case) (Process time)
หลังปรับปรุงครัง้ ที่ 1 กิจกรรม/กระบวนการ ดังนี ้
- บุคลากรแจ้ งความประสงค์ตรวจที่หน่วยบริ การสุขภาพเจ้ าหน้ าที่ฯ และ Scan QR code /ลงชื่อตรวจในแบบฟอร์ ม
- เจ้ าหน้ าที่ประจาหน่วยบริการสุขภาพเจ้ าหน้ าที่ฯ ติดต่อนัดหมายที่หน่วยตรวจโรคนรี เวช OPD ชัน้ 3

36

- เจ้ าหน้ าที่ประจาหน่วยบริการสุขภาพเจ้ าหน้ าที่ฯ ส่งใบนัดให้ บคุ ลากรตามช่องทางที่ได้ เลือกไว้ ได้ แก่ เอกสาร(ส่งไป
ให้ ก่อนไม่รอผลการตรวจสุขภาพประจาปี ) แอพพลิเคชัน่ ไลน์ และอีเมล์
6.1.3 แบบบันทึกขัน้ ตอนการนัดหมายตรวจคัดกรองมะเร็ งปากมดลูกบุคลากร (ราย case) (Process time)
หลังปรับปรุงครัง้ ที่ 2 กิจกรรม/กระบวนการ ดังนี ้
- บุคลากรแจ้ งความประสงค์ตรวจคัดกรองมะเร็ งปากมดลูกที่หน่วยบริ การสุขภาพเจ้ าหน้ าที่ฯ ลงชื่อจองคิวเพื่อนัด
หมายตรวจในแบบฟอร์ มลงทะเบียนเพื่อตรวจคัดกรอง
- เจ้ าหน้ าที่ประจาหน่วยบริ การสุขภาพเจ้ าหน้ าที่ฯ ลงทะเบียนนัดหมายตรวจในสมุดลงทะเบียน พร้ อมให้ เอกสาร
คาแนะนาขันตอนการมารั
้
บบริ การตรวจและการเตรี ยมตัวก่อนมารับบริการตรวจ
6.2 แบบสอบถามความพึงพอใจ
ผู้วิเคราะห์ได้ แบ่งเกณฑ์การวัดระดับความพึงพอใจออกเป็ น 5 ระดับ ของลิเคิร์ทสเกล(Likert technique) คือ
ดีมาก
มีน ้าหนักของคะแนนเท่ากับ
5 คะแนน
ดี
มีน ้าหนักของคะแนนเท่ากับ
4 คะแนน
ปานกลาง
มีน ้าหนักของคะแนนเท่ากับ
3 คะแนน
น้ อย
มีน ้าหนักของคะแนนเท่ากับ
2 คะแนน
น้ อยที่สดุ
มีน ้าหนักของคะแนนเท่ากับ
1 คะแนน
โดยได้ แบ่งแบบสอบถามความพึงพอใจออกเป็ น 2 ส่วน ดังนี ้
6.2.1 แบบสอบถามความพึงพอใจสาหรั บ ผู้ ป ฏิบัติงานซึ่งก็ คือเจ้ าหน้ าที่ประจาหน่ วยบริ การสุขภาพ
เจ้ าหน้ าที่ฯ ได้ แก่
6.2.1.1 แบบสอบถามความพึงพอใจสาหรั บเจ้ าหน้ าที่ประจาหน่ วยบริ การสุขภาพเจ้ าหน้ าที่ฯ
(ก่ อนปรับปรุง) รายการดังนี ้
- การให้ คาแนะนาและอธิบายขันตอนในการตรวจจากเจ้
้
าหน้ าที่ประจาหน่วยบริการฯ
- ขันตอนในการไปติ
้
ดต่อนัดหมายที่หน่วยตรวจโรคนรี เวช ตึกผู้ป่วยนอกชัน้ 3
- รูปแบบในการจัดส่งเอกสารใบนัดหมายให้ บคุ ลากร ได้ แก่ ทางเอกสาร (ส่งไปพร้ อมใบสรุปผลการตรวจ
สุขภาพประจาปี ) ทางแอพพลิเคชัน่ ไลน์ และทางอีเมล์
- ความสะดวกรวดเร็วในการให้ บริการ
- ความพึงพอใจโดยภาพรวมในการปฏิบตั งิ าน
6.2.1.2 แบบสอบถามความพึงพอใจสาหรับเจ้ าหน้ าที่ประจาหน่ วยบริการสุขภาพเจ้ าหน้ าที่ฯ (หลัง
ปรับปรุง 1) รายการดังนี ้
- การให้ คาแนะนาและอธิบายขันตอนในการตรวจจากเจ้
้
าหน้ าที่ประจาหน่วยบริการฯ
- ขันตอนในการไปติ
้
ดต่อนัดหมายที่หน่วยตรวจโรคนรี เวช ตึกผู้ป่วยนอกชัน้ 3
- รูปแบบในการจัดส่งเอกสารใบนัดหมายให้ บคุ ลากร ได้ แก่ ทางเอกสาร (ส่งไปให้ ก่อนไม่รอผลการตรวจ
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สุขภาพประจาปี ) ทางแอพพลิเคชัน่ ไลน์ และทางอีเมล์
- ความสะดวกรวดเร็วในการให้ บริการ
- ความพึงพอใจโดยภาพรวมในการปฏิบตั งิ าน
6.2.1.3 แบบสอบถามความพึงพอใจสาหรับเจ้ าหน้ าที่ประจาหน่ วยบริการสุขภาพเจ้ าหน้ าที่ฯ (หลัง
ปรับปรุง 2) รายการดังนี ้
- การให้ คาแนะนาและอธิบายขันตอนในการตรวจจากเจ้
้
าหน้ าที่ประจาหน่วยบริการฯ
- ขันตอนในการลงทะเบี
้
ยนเพื่อนัดหมายตรวจคัดกรอง ได้ แก่ การพิมพ์สติก๊ เกอร์ การลงข้ อมูลในสมุด
ลงทะเบียนนัดหมาย และการให้ เ อกสารคาแนะนาขัน้ ตอนการมารับบริ การ (เอกสารเสมื อนใบนัด หมาย) และเอกสาร
คาแนะนาการเตรี ยมตัวก่อนมารับบริ การตรวจ
- ความสะดวกรวดเร็วในการให้ บริการ
- ความพึงพอใจโดยภาพรวมในการปฏิบตั งิ าน
6.2.2 แบบสอบถามความพึงพอใจการนัดหมายตรวจคัดกรองมะเร็ งปากมดลูกบุคลากรซึ่งก็คือผู้มารั บ
บริการ ได้ แก่
6.2.2.1 แบบสอบถามความพึงพอใจการนัดหมายตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกบุคลากร (ก่ อน
ปรับปรุง) รายการดังนี ้
- การให้ คาแนะนาและอธิบายขันตอนในการตรวจจากเจ้
้
าหน้ าที่ประจาหน่วยบริการสุขภาพเจ้ าหน้ าที่ฯ
- การนาเทคโนโลยี QR code มาประยุกต์ใช้ ในการลงทะเบียนนัดหมาย
- ความสะดวกรวดเร็วในการให้ บริการ
- การให้ บริการของเจ้ าหน้ าที่ประจาหน่วยบริ การสุขภาพเจ้ าหน้ าที่ฯ
- รูปแบบในการจัดส่งเอกสารใบนัดหมายให้ บคุ ลากร ได้ แก่ ทางเอกสาร (ส่งไปพร้ อมใบสรุปผลการตรวจ
สุขภาพประจาปี ) ทางแอพพลิเคชัน่ ไลน์ และทางอีเมล์
- ระยะเวลาในการรอคอยใบนัดหมาย
- ความพึงพอใจโดยภาพรวมในการรับบริการ
6.2.2.2 แบบสอบถามความพึงพอใจการนัดหมายตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกบุคลากร (หลัง
ปรับปรุง 1) รายการดังนี ้
- การให้ คาแนะนาและอธิบายขันตอนในการตรวจจากเจ้
้
าหน้ าที่ประจาหน่วยบริการสุขภาพเจ้ าหน้ าที่ฯ
- การนาเทคโนโลยี QR code มาประยุกต์ใช้ ในการลงทะเบียนนัดหมาย
- ความสะดวกรวดเร็วในการให้ บริการ
- การให้ บริการของเจ้ าหน้ าที่ประจาหน่วยบริ การสุขภาพเจ้ าหน้ าที่ฯ
- รูปแบบในการจัดส่งเอกสารใบนัดหมายให้ บคุ ลากร ได้ แก่ ทางเอกสาร (ส่งไปให้ ก่อนไม่รอผลการตรวจ
สุขภาพประจาปี ) ทางแอพพลิเคชัน่ ไลน์ และทางอีเมล์
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- ระยะเวลาในการรอคอยใบนัดหมาย
- ความพึงพอใจโดยภาพรวมในการรับบริการ
6.2.2.3 แบบสอบถามความพึงพอใจการนัดหมายตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกบุคลากร (หลัง
ปรับปรุง 2) รายการดังนี ้
- การให้ คาแนะนาและอธิบายขันตอนในการตรวจจากเจ้
้
าหน้ าที่ประจาหน่วยบริการสุขภาพเจ้ าหน้ าที่ฯ
- ความสะดวกรวดเร็วในการให้ บริการ
- การให้ บริการของเจ้ าหน้ าที่ประจาหน่วยบริ การสุขภาพเจ้ าหน้ าที่ฯ
- รูปแบบในการจัดส่งเอกสารใบนัดหมาย/คาแนะนาขันตอนการมารั
้
บบริการ/คาแนะนาการเตรี ยมตัวก่อน
มารับบริการ
- ขันตอนการนั
้
ดหมาย
- ระยะเวลาในการรอคอยใบนัดหมาย
- ความพึงพอใจโดยภาพรวมในการรับบริการ
7. การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์กระบวนการนัดหมายเพื่อตรวจคัดกรองมะเร็ งปากมดลูก (Pap smear) โครงการตรวจสุขภาพประจาปี
บุคลากรภายในคณะแพทยศาสตร์ ศริ ิ ราชพยาบาล ผู้ศกึ ษาได้ แบ่งขันตอนการวิ
้
เคราะห์ข้อมูลดังนี ้
1. ตรวจสอบความถูกต้ องและความสมบูรณ์ของแบบบันทึกขันตอนการนั
้
ดหมายตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
บุคลากร (ราย case) (Process time) และแบบสอบถามความพึงพอใจทังของผู
้
้ มารับบริ การและผู้ปฏิบตั งิ าน
2. นาข้ อมูลที่ได้ ไปลงในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สาเร็จรูป
8. การสร้ างเครื่องมือและการตรวจสอบคุณภาพ
แบบบันทึกขัน้ ตอนการนัดหมายตรวจคัดกรองมะเร็ งปากมดลูกบุคลากร (ราย case) (Process time) และ
แบบสอบถามความพึงพอใจทังของผู
้
้ มารับบริ การและผู้ปฏิบตั ิงานที่ผ้ วู ิเคราะห์ได้ นามาใช้ เป็ นเครื่ องมือในการศึกษานี ้ สร้ าง
โดยศึกษาจากเอกสาร ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ ยวข้ อง แล้ วนามาเสนอต่อหัวหน้ างานซึ่งเป็ นที่ปรึ กษา เพื่อดูความถูกต้ อง
ครบถ้ วนแล้ วนามาปรับปรุงแก้ ไข เพื่อให้ ตรวจสอบความยากง่ายพอเหมาะกับกลุม่ ตัวอย่าง
9. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การศึกษาวิเคราะห์ กระบวนการนัดหมายเพื่อตรวจคัดกรองมะเร็ งปากมดลูก (Pap smear) โครงการตรวจสุขภาพ
ประจาปี บุคลากรภายในคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ครัง้ นี ้ใช้ วิธีการเก็บข้ อมูลโดยแบ่งออกเป็ น
9.1 แบบบันทึกขันตอนการนั
้
ดหมายตรวจคัดกรองมะเร็ งปากมดลูกบุคลากร (ราย case) (Process time) เก็บ
รวบรวมข้ อมูลโดยผู้ศกึ ษาได้ ทาการเก็บข้ อมูลเองเป็ นรายบุคคล โดยบันทึกเวลาตามที่บุคลากรมารับบริ การ แบ่งออกเป็ น
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ก่อนปรับปรุง หลังปรับปรุงครัง้ ที่ 1 และหลังปรับปรุงครัง้ ที่ 2 แล้ วนามาหาเวลาที่ใช้ ไปในแต่ละกระบวนการ แล้ วลงบันทึก
ข้ อมูลในระบบคอมพิวเตอร์
9.2 แบบสอบถามความพึงพอใจทังผู
้ ้ มารับบริการซึง่ ก็คือ บุคลากรเพศหญิงสังกัดคณะฯที่มารับบริ การตรวจคัดกรอง
มะเร็ ง ปากมดลูก และผู้ป ฏิ บัติง านซึ่ง ก็ คือ เจ้ าหน้ า ที่ ป ระจ าหน่วยบริ การสุข ภาพฯ และเก็ บ รวบรวมข้ อมูลโดยการส่ง
แบบสอบถามให้ ผ้ ูมารับบริ การและผู้ปฏิบตั ิงานตอบ ซึ่งแบบสอบถามได้ แบ่งออกเป็ น ก่อนปรับปรุ ง หลังปรับปรุ งครัง้ ที่ 1
และหลังปรับปรุงครัง้ ที่ 2
ระยะเวลาในเก็บข้ อมูลตังแต่
้ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 ซึ่งมีขนตอนในการเก็
ั้
บ
รวบรวมข้ อมูลดังนี ้
1. แจ้ งหัวหน้ างานประจาหน่วยบริการสุขภาพเจ้ าหน้ าที่และอาชีวอนามัยซึง่ เป็ นที่ปรึกษาในการทาการวิเคราะห์ครัง้ นี ้
ว่าจะทาการเก็บรวบรวมข้ อมูลการวิเคราะห์กระบวนการนัดหมายเพื่อตรวจคัดกรองมะเร็ งปากมดลูก (Pap smear) โครงการ
ตรวจสุขภาพประจาปี บุคลากรภายในคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล โดยชีแ้ จงวัตถุประสงค์ รายละเอียดการศึกษา
ตลอดจนประโยชน์ที่คาดว่าจะได้ รับ
2. ขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจทังผู
้ ้ มารับบริ การและผู้ปฏิบตั งิ าน โดยชี ้แจงวัตถุประสงค์
รายละเอียดการศึกษา ตลอดจนประโยชน์ที่คาดว่าจะได้ รับ
3. ดาเนินการเก็บรวบรวมข้ อมูล โดยแบ่งเป็ น แบบบันทึกขันตอนการนั
้
ดหมายตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกบุคลากร
(ราย case) (Process time) ใช้ เวลาประมาณ 1 เดือน และแบบสอบถามความพึงพอใจทังผู
้ ้ มารับบริ การและผู้ปฏิบตั ิงาน
การดาเนินการครัง้ นี ้ ผู้ศกึ ษาเก็บรวบรวมข้ อมูลด้ วยตนเอง
10. ค่ าสถิตทิ ่ ใี ช้ ในการวิเคราะห์
สถิติในการวิเคราะห์กระบวนการนัดหมายเพื่อตรวจคัดกรองมะเร็ งปากมดลูก (Pap smear) โครงการตรวจสุขภาพ
ประจาปี บุคลากรภายในคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ได้ แก่ ค่าร้ อยละ(%)
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์
จากการเก็บรวบรวมข้ อมูลระยะเวลาแต่ละขันตอนของกระบวนการนั
้
ดหมายเพื่อตรวจคัดกรองมะเร็ งปากมดลูก
(Pap smear) โครงการตรวจสุขภาพประจาปี บุคลากร คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ก่อนและหลังการปรับกระบวนการ
เป็ นดังนี ้
1. ขันตอนการลงทะเบี
้
ยนเพื่อนัดหมายตรวจคัดกรองที่หน่วยบริ การสุขภาพเจ้ าหน้ าที่ฯ
2. ขันตอนการไปติ
้
ดต่อนัดหมายที่หน่วยตรวจโรคนรี เวช
3. ขันตอนการส่
้
งเอกสารใบนัดหมายไปให้ บคุ ลากร
4. ความพึงพอใจของบุคลากรผู้มารับบริ การและผู้ปฏิบตั งิ าน
ตารางแสดงเวลาเฉลี่ยก่ อนและหลังปรับกระบวนการ
1. ขันตอนการลงทะเบี
้
ยนเพื่อนัดหมายตรวจคัดกรองที่หน่วยบริ การสุขภาพเจ้ าหน้ าที่ฯ
การลงทะเบียนเพื่อนัดหมาย เวลาเฉลี่ย(นาที)
ก่อนปรับ (Scan QR Code)
2 นาที
หลังปรับ
1 นาที
ขันตอนการลงทะเบี
้
ยนเพื่อนัดหมายตรวจคัดกรองมะเร็ งปากมดลูกที่ หน่วยบริ การสุขภาพเจ้ าหน้ าที่ฯ จากเดิมที่ต้อง
มีการ Scan QR Code พบว่าก่อนปรับกระบวนการเวลาที่ใช้ ในกระบวนการ(PT)เฉลี่ยคือ 2 นาที และหลังปรับกระบวนการ
เวลาที่ใช้ ในกระบวนการ(PT)เฉลี่ย คือ 1 นาที เวลาเฉลี่ยลดลงคิดเป็ นร้ อยละ 50 ทังก่
้ อนและหลังปรับกระบวนการไม่มี
ระยะเวลาในการรอคอย(DT)
2. ขันตอนการติ
้
ดต่อนัดหมายที่หน่วยตรวจโรคนรี เวช
การติดต่ อนัดหมาย
เวลาเฉลี่ย(นาที)
ก่อนปรับ (หน่วยตรวจโรคนรี เวชชัน้ 3)
PT= 4 นาที, DT= 2 วัน
หลังปรับ
ไม่ต้องไปติดต่อนัดหมาย (One stop service)
ขันตอนการติ
้
ดต่อนัดหมายที่หน่วยตรวจโรคนรี เวช ของเจ้ าหน้ าที่ประจาหน่วยบริการสุขภาพเจ้ าหน้ าที่ฯ
ที่ต้องไปติดต่อนัดหมายให้ กบั บุคลากรที่ได้ ลงทะเบียนไว้ พบว่าก่อนปรับกระบวนการเวลาที่ใช้ ในกระบวนการ(PT)เฉลี่ย คือ
4 นาที และมีระยะเวลาในการรอคอย(DT)เฉลี่ย คือ 2 วัน และหลังปรับกระบวนการ ได้ ตดั ขันตอนนี
้
้ไปเพื่อลดความสูญเปล่า
ด้ านการเดินทาง(Transportation) ซึง่ เป็ นข้ อตกลงร่วมกันระหว่างหน่วยบริการสุขภาพเจ้ าหน้ าที่ฯ หน่วยตรวจโรคนรี เวช และ
ภาควิชาสูตฯิ ทาให้ เวลาเฉลี่ยลดลงคิดเป็ นร้ อยละ 100
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3. ขันตอนการส่
้
งเอกสารใบนัดหมายไปให้ บคุ ลากร
การส่ งเอกสารใบนัดหมาย
เวลาเฉลี่ย(นาที)
ก่อนปรับ (เอกสาร,แอพพลิเคชัน่ ไลน์,อีเมล์) PT= 5 นาที, DT= 19 วัน
หลังปรับ
PT= 3 นาที, DT= 3 นาที
ขัน้ ตอนการส่ ง เอกสารใบนัด หมายไปให้ กับ บุค ลากรตามช่ อ งทางที่ บุค ลากรได้ เ ลื อ กไว้ นัน้ พบว่ า ก่ อ นปรั บ
กระบวนการเวลาที่ใช้ ในกระบวนการ(PT) เฉลี่ย คือ 5 นาที ระยะเวลาในการรอคอย(DT) เฉลี่ย คือ 19 วัน และหลังปรับ
กระบวนการ ได้ ตดั ขันตอนนี
้
้ไปเพื่อลดความสูญเปล่าด้ าน การเดินทาง(Transportation) และลดความสูญเปล่าด้ านการรอ
คอย(Waiting) และได้ มีการเปลี่ยนรู ปแบบเอกสารจากเอกสารใบนัดหมายที่ออกโดยหน่วยตรวจโรคนรี เวช เป็ นเอกสาร
แนะนาขันตอนการมารั
้
บบริการตรวจ ซึง่ จะระบุชื่อ-นามสกุล HN. หน่วยงาน และวันที่มารับบริ การตรวจแทน ซึ่งเป็ นเอกสาร
เสมือนใบนัดหมายให้ มารับบริ การตรวจ ทาให้ ระยะเวลาที่ใช้ ในกระบวนการ(PT) เฉลี่ย คือ 3 นาที ระยะเวลาในการรอคอย
(DT)เฉลี่ย คือ 3 นาที ทาให้ เวลาเฉลี่ยลดลง คือ ระยะเวลาที่ใช้ ในกระบวนการ(PT) เฉลี่ยลดลงคิดเป็ นร้ อยละ 40 และ
ระยะเวลาในการรอคอย(DT)เฉลี่ยลดลงคิดเป็ นร้ อยละ 100
4. ความพึงพอใจของผู้มารับบริการและผู้ปฏิบตั งิ าน
4.1 ผู้มารับบริการ (n=40)
ความพึงพอใจเฉลี่ย (%)
ก่อนปรับ
79.4
หลังปรับ
95.7
ความพึงพอใจบุคลากรผู้มารับบริ การ ก่อนปรับกระบวนการความพึงพอใจโดยเฉลี่ย คิดเป็ น 79.4% และหลังปรับ
กระบวนการ ได้ ตดั ขันตอนการ
้
Scan QR code และลดระยะเวลาในการรอคอยใบนัดหมาย ทาให้ บคุ ลากรผู้มารับบริ การ
เกิดความพึงพอใจโดยเฉลี่ยเพิ่มมากขึ ้น คิดเป็ น 95.7%
4.2 ผู้ปฏิบตั งิ าน (n=12)
ความพึงพอใจเฉลี่ย(%)
ก่อนปรับ
70.4
หลังปรับ
95.5
ความพึงพอใจผู้ปฏิบตั ิงานซึ่งก็คือเจ้ าหน้ าที่ประจาหน่วยบริ การสุขภาพเจ้ าหน้ าที่ฯ ก่อนปรับกระบวนการความพึง
พอใจโดยเฉลี่ย คิดเป็ น 70.4% และหลังปรับกระบวนการ ได้ ตดั ขันตอนที
้
่เจ้ าหน้ าที่ประจาหน่วยบริ การสุขภาพเจ้ าหน้ าที่ฯ
ต้ องไปติดต่อนัดหมายให้ กบั บุคลากรที่ได้ ลงทะเบียนนัดตรวจภายในไว้ และลดขันตอนในการส่
้
งเอกสารใบนัดหมายไปให้ กบั
บุคลากรตามช่องทางที่บคุ ลากรได้ เลือกไว้ ทาให้ เจ้ าหน้ าที่ประจาหน่วยบริการสุขภาพเจ้ าหน้ าที่ฯเกิดความพึงพอใจโดยเฉลี่ย
เพิ่มมากขึ ้น คิดเป็ น 95.5%
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ตัวชีว้ ัดผลสาเร็จของโครงการและผลลัพธ์
ตัวชีว้ ัด

1. ระยะเวลาการรอคอยใบนัดหมายของบุคลากรที่ได้
ลงทะเบียนเพื่อตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกตามโครงการ
ตรวจสุขภาพฯเริ่มจาก บุคลากรคณะฯแจ้ งความประสงค์
ตรวจกับ จนท.ประจาหน่วยบริการฯจนถึงบุคลากรได้ รับใบ
นัดหมายตรวจน้ อยกว่า 7 วัน
2. ความพึงพอใจผู้มารับบริ การ
3. ความพึงพอใจผู้ปฏิบตั งิ าน

การเทียบเคียง
(ระบุสถาบัน)
เป้าหมาย(Target)

ผลลัพธ์ การดาเนินการ
ก่ อนเริ่ม
หลังดาเนินโครงการ
โครงการ
ครัง้ ที่ 1 ครัง้ ที่ 2
(ก.ค.60)

(ธ.ค.60)

< 7 วัน

21 วัน

11 วัน

3 นาที

> 80 %
> 80 %

79.4%
70.4%

86%
85.6%

95.7%
95.5%

การพัฒนาปรับปรุง
CQI รอบที่ 1 ระยะเวลาดาเนินการ เดือนกรกฎาคม 2560
สรุปผลการพัฒนาปรับปรุ ง
- ปรับรูปแบบช่องทางการส่งเอกสารใบนัดหมายให้ กบั บุคลากร ได้ แก่ ช่องทางเอกสาร ซึง่ เดิมจะส่งเอกสารใบนัด
หมายไปพร้ อมกับใบสรุปผลการตรวจสุขภาพประจาปี บุคลากร เปลี่ยนเป็ นให้ สง่ เอกสารใบนัดหมายไปให้ กบั บุคลากรได้ เลย
โดยที่ไม่ต้องรอใบสรุปผลการตรวจสุขภาพประจาปี
ผลการดาเนินงาน
- ลดระยะเวลาการรอคอยใบนัดหมายของบุคลากรที่ได้ ลงทะเบียนเพื่อนัดหมายตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกตาม
โครงการตรวจสุขภาพฯ จากก่อนปรับ 21 วัน เหลือ 11 วัน
- ความพึงพอใจผู้มารับบริการ 86%
- ความพึงพอใจผู้ปฏิบตั งิ าน 85.6%
CQI รอบที่ 2 ระยะเวลาดาเนินการ เดือนธันวาคม 2560
สรุปผลการพัฒนาปรับปรุ ง
- ร่วมประชุมปรึกษาหารื อเพื่อหาแนวทางแก้ ไขร่วมกันกับหน่วยตรวจโรคนรี เวชและภาควิชาสูตฯิ ได้ ข้อสรุปคือ
1. บุคลากรที่มีความประสงค์ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกสามารถติดต่อลงทะเบียนนัดหมายที่หน่วยบริ การ
สุขภาพเจ้ าหน้ าที่และอาชีวอนามัยได้ เลยไม่ต้องไปติดต่อนัดหมายที่หน่วยตรวจโรคนรี เวชวิทยา
2. เจ้ าหน้ าที่ประจาหน่วยบริ การสุขภาพเจ้ าหน้ าที่ฯแจ้ งให้ บคุ ลากรทราบถึงวันนัดหมายพร้ อมให้ เอกสารขันตอน
้
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และคาแนะนาในการมารับบริการตรวจ
3. เจ้ าหน้ าที่ประจาหน่วยบริ การสุขภาพเจ้ าหน้ าที่และอาชีวอนามัย โทรแจ้ งเตือนบุคลากรล่วงหน้ าก่อนถึงวันนัด
หมายตรวจ 2-3 วัน
4. ภาควิชาสูตศิ าสตร์ -นรี เวชวิทยาจัดแพทย์ออกตรวจตามโครงการตรวจสุขภาพประจาปี เฉพาะบุคลากรคณะฯ
ทุกวันพฤหัสบดี 1 ท่าน ตรวจท่านละ 25 คน
ผลการดาเนินงาน
- ลดระยะเวลาการรอคอยใบนัดหมายของบุคลากรที่ได้ ลงทะเบียนเพื่อนัดหมายตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกตาม
โครงการตรวจสุขภาพฯ จากก่อนปรับ 21 วัน เหลือ 3 นาที
- ความพึงพอใจผู้มารับบริการ 95.7%
- ความพึงพอใจผู้ปฏิบตั งิ าน 95.5%
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บทที่ 5
สรุปผลการวิเคราะห์ และข้ อเสนอแนะ
จากงานวิเ คราะห์ พ บว่ากระบวนการนัดหมายเพื่ อตรวจคัดกรองมะเร็ งปากมดลูกสาหรับบุคลากรภายในคณะ
แพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ตามโครงการตรวจสุขภาพประจาปี บุคลากร ในรู ปแบบใหม่สามารถลดระยะเวลาในการรอ
คอยใบนัดหมายของบุคลากรที่ได้ ลงทะเบียนเพื่อตรวจคัดกรองมะเร็ งปากมดลูกไว้ และลดขันตอนในการเดิ
้
นทางไปนัด
หมายของเจ้ าหน้ าที่ประจาหน่วย โดยค่าเฉลี่ยระยะเวลาก่อนและหลังการปรับปรุงกระบวนการมีความแตกต่างกันดังนี ้
1. ลดระยะเวลาการรอคอย เนื่องจากมีการนาเครื่ องมือของ Lean มาใช้ คือ One Stop Service เพื่อลดขันตอนดั
้
งนี ้
1.1 การแจ้ งความประสงค์เพื่อตรวจคัดกรองมะเร็ งปากมดลูกจากที่ต้องมีการ Scan QR Code เป็ นการพิมพ์
สติ๊กเกอร์ เพื่อติดในเอกสารแทน ซึ่งสามารถลดเวลาที่ใช้ ในกระบวนการ (PT) จาก 2 นาที เหลือ 1 นาที เพื่อลดความสูญ
เปล่าดังนี ้
- ความยุง่ ยากในการที่มีบคุ ลากรบางท่านไม่เข้ าใจเรื่ องการนาเทคโนโลยีการ Scan QR code มาปรับใช้ ใน
การลงทะเบียนจองคิวเพื่อนัดหมายตรวจคัดกรอง
- ปั ญ หาเรื่ อ งข้ อ มูล ที่ บุค ลากรบางท่า นให้ ข้ อ มูล ไม่ค รบถ้ ว นท าให้ เ กิ ด ความล่า ช้ า ในการค้ น หาข้ อ มูล
หน่วยงานเพื่อทาการส่งใบนัดหมายไปให้
- ปั ญหาเรื่ องช่องทางในการส่งใบนัดหมาย ซึง่ บุคลากรบางท่านเลือกช่องทางให้ สง่ เอกสารใบนัดหมายไปให้
ในรูปแบบเอกสารพร้ อมกับใบสรุปผลการตรวจสุขภาพประจาปี เนื่องจากการสรุปผลการตรวจสุขภาพประจาปี นัน้ ต้ องมีการ
รวบรวมผลการตรวจหลายอย่าง เช่น ผลการตรวจเลือด ผลการตรวจเอ็กซเรย์ปอด ทาให้ เกิดความล่าช้ าและเสียเวลาในการ
รอคอย
1.2 ลดระยะเวลาการรอคอยของบุคลากรที่ได้ ลงทะเบียนจองคิวนัดหมายเพื่อตรวจคัดกรองมะเร็ งปากมดลูกตาม
โครงการตรวจสุขภาพประจาปี ที่ต้องเสียเวลาในการรอเอกสารใบนัดหมายที่ทางหน่วยบริ การฯจะส่งไปให้ ตามช่องทางที่
บุคลากรได้ เลือกไว้ ได้ แก่ ทางเอกสาร แอพพลิเคชัน่ ไลน์ และอีเมล์ ทาให้ เกิดความกังวลกลัวว่าจะไม่ได้ ตรวจ ซึ่งสามารถลด
เวลาในการรอคอย (DT) จาก 21 วัน เหลือ 3 นาที
2. ลดขัน้ ตอนการเสียเวลาในการเดินทางไปนัดหมายของเจ้ าหน้ าที่ประจาหน่ วยบริ การสุขภาพฯจาก 3 ขันตอน
้
เหลือ 2 ขันตอน
้
เนื่องจากมีการนาเครื่ องมือของ Lean มาใช้ คือ One Stop Service เพื่อลดความสูญเปล่าดังนี ้
- เจ้ าหน้ าที่ประจาหน่วยบริ การฯ ต้ องเสียเวลาในการเดินทางไปติดต่อนัดหมายให้ บุคลากรที่ไ ด้ ทาการ
ลงทะเบียนไว้ แล้ ว ที่หน่วยตรวจโรคนรี เวชชัน้ 3
- เจ้ าหน้ าที่ ป ระจ าหน่วยบริ การฯ เสี ย เวลาในการเดินทางไปส่ง ใบนัดหมายให้ กับบุคลากรที่ ไ ด้ ทาการ
ลงทะเบียนนัดหมายไว้ แล้ วเลือกช่องทางให้ สง่ ใบนัดไปให้ ในรูปแบบเอกสาร

45

การอภิปรายผล
จากการวิเคราะห์กระบวนการนัดหมายเพื่อตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกสาหรับบุคลากรภายในคณะ
แพทยศาสตร์ ศริ ิราชพยาบาล ตามโครงการตรวจสุขภาพประจาปี บุคลากร มีประเด็นสาคัญที่ผ้ ศู กึ ษานามาอภิปรายผลตาม
วัตถุประสงค์ดงั นี ้
วัตถุประสงค์ ของงานวิเคราะห์ ข้อที่ 1 เพื่อค้ นหาปั ญหาที่เกิดจากกระบวนการนัดหมายเพื่อตรวจคัดกรองมะเร็ ง
ปากมดลูก(Pap smear)โครงการตรวจสุขภาพประจาปี บุคลากรภายในคณะแพทยศาสตร์ ศริ ิ ราชพยาบาลในรูปแบบเดิม
จากการศึกษาสรุ ปได้ ว่ากระบวนการนัดหมายเพื่อตรวจคัดกรองมะเร็ งปากมดลูกสาหรับบุคลากรภายในคณะฯ
แพทยศาสตร์ ศิริร าชพยาบาล ตามโครงการตรวจสุข ภาพประจ าปี บุค ลากรในรู ปแบบเดิม นัน้ พบปั ญหาที่ เ กิ ด ขึน้ จาก
กระบวนการนัดหมายซึง่ ทาให้ เกิดความสูญเปล่า ดังนี ้
- ความสูญเปล่าด้ านการรอคอย (Waiting) ได้ แก่ รอการ Scan QR code และรอเอกสารใบนัดหมาย
- ความสูญเปล่าด้ านการเดินทาง (Transportation) ได้ แก่ เจ้ าหน้ าที่ประจาหน่วยฯ เสียเวลาในการเดินทางไปติดต่อ
นัดหมายและเสียเวลาในการเดินทางไปส่งใบนัดหมาย
ซึง่ การค้ นหาสาเหตุของปั ญหาให้ พบก่อนนัน้ ถือเป็ นสิ่งแรกที่ต้องทาในการวิเคราะห์กระบวนการในการแก้ ไขปั ญหา
และจะต้ องทาเป็ นระบบแบบแผน เพื่อที่จะได้ ทาการแก้ ไขได้ ถูกต้ อง ตรงจุด โดยการนาแนวคิด วิธีการหรื อเทคโนโลยีที่มี
ประสิทธิ ภาพเข้ ามาประยุกต์ใช้ ให้ เกิดการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี มีคุณภาพมากขึน้ ส อดคล้ องกับการนา
แนวคิด Lean มาประยุกต์ใช้ หัวข้ อ Identify the Value Stream ซึ่งเป็ นการวิเคราะห์สายธารแห่งคุณค่าในทุกขันตอนการ
้
ดาเนินงาน เช่น ขันตอนกระบวนการนั
้
ดหมาย เพื่อพิจารณาว่ากิจกรรมใดที่ไม่เพิ่มคุณค่าและเป็ นความสูญเปล่า รวมทังหา
้
วิธีขจัดออกไป
วัตถุประสงค์ ของงานวิเคราะห์ ข้อที่ 2 เพื่อพัฒนาปรับปรุงกระบวนการนัดหมายเพื่อตรวจคัดกรองมะเร็ งปาก
มดลูก(Pap smear)โครงการตรวจสุขภาพประจาปี บุคลากรภายในคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาลในรูปแบบใหม่ ให้ เป็ น
ระบบมากยิ่งขึ ้น
จากการศึกษาสรุปได้ วา่ หลังจากที่ได้ รับทราบปั ญหา หาแนวทางแก้ ไขปรับปรุงและพัฒนาด้ วยการนาแนวคิดของ
Lean มาประยุกต์ใช้ จนเกิดเป็ นกระบวนการนัดหมายเพื่อตรวจคัดกรองมะเร็ งปากมดลูก ตามโครงการตรวจสุขภาพ
ประจาปี บุคลากรภายในคณะฯในรูปแบบใหม่ให้ เป็ นระบบมากยิ่งขึ ้น โดยได้ ทาการลดขันตอนที
้
่ทาให้ เกิดความสูญเปล่าใน
กระบวนการนัดหมายได้ แก่ ขันตอนการสแกน
้
QR Code ลงทะเบียนเพื่อนัดหมายตรวจคัดกรอง และขันตอนที
้
่เจ้ าหน้ าที่
ประจาหน่วยบริการสุขภาพเจ้ าหน้ าที่ฯ ต้ องไปติดต่อนัดหมายที่หน่วยตรวจโรคนรี เวช ซึ่งเป็ นขันตอนที
้
่ย่งุ ยากและซับซ้ อนทา
ให้ เกิดการสูญเปล่าในเรื่ องการรอคอยและการเดินทาง ดังนันจึ
้ งได้ ปรับปรุงกระบวนการนัดหมายในรูปแบบใหม่ที่ง่าย และ
รวดเร็วกว่าเดิมขึ ้นมาได้ แก่ ขันตอนการแจ้
้
งความประสงค์ตรวจกับเจ้ าหน้ าที่ประจาหน่วยบริ การฯ ซึ่ง เจ้ าหน้ าที่ประจาหน่วย
บริการฯจะทาการลงทะเบียนนัดหมายเพื่อตรวจคัดกรองให้ หลังจากนันบุ
้ คลากรก็จะได้ รับเอกสารเสมือนใบนัดหมายซึ่งก็คือ
คาแนะนาขันตอนการมารั
้
บบริ การตรวจและคาแนะนาการปฏิบตั ิตวั ก่อนมารับบริ การตรวจคัดกรอง ทาให้ สามารถลดเวลา
ในการรอใบนัดหมายเพื่อตรวจคัดกรองมะเร็ งปากมดลูกของบุคลากร และลดขันตอนการไปติ
้
ดต่อนัดหมายของเจ้ าหน้ าที่
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ประจาหน่วยบริ การสุขภาพเจ้ าหน้ าที่ ฯ ถื อเป็ นการกาจัดความสูญเปล่าที่ไม่ทาให้ เกิดคุณค่าออกไป ในขณะเดียวกันก็
ปรับปรุงกระบวนการที่ก่อให้ เกิดคุณค่าแก่ผ้ มู ารับบริการ สอดคล้ องกับหลักการของ Lean ที่พยายามที่จะกาจัดองค์ประกอบ
ที่ไม่ทาให้ เกิดคุณค่าออกไป ในขณะเดียวกันก็พฒ
ั นาปรับปรุ งกระบวนการที่ก่อ ให้ เกิดมูลค่าเพิ่มที่ลูกค้ าต้ องการ โดยระบุ
คุณค่าจากมุมมองของลูกค้ า และมีเป้าหมายในการทาให้ กระบวนการเพิ่มคุณค่า(Value Stream) สามารถผลิตได้ ตรงตาม
ความต้ องการอย่างต่อเนื่อง
วัตถุประสงค์ ของงานวิเคราะห์ ข้อที่ 3 เพื่อลดระยะเวลาการรอคอยจากกระบวนการนัดหมายเพื่อตรวจคัดกรอง
มะเร็งปากมดลูก
จากการศึกษาสรุปได้ วา่ การวิเคราะห์กระบวนการนัดหมายเพื่อตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกสาหรับบุคลากร
ภายในคณะแพทยศาสตร์ ศริ ิราชพยาบาล ตามโครงการตรวจสุขภาพประจาปี บุคลากร สามารถลดระยะเวลาการรอคอยจาก
กระบวนการนัดหมายเพื่อตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ดังนี ้
3.1 ลดระยะเวลาขันตอนการแจ้
้
งความประสงค์เพื่อตรวจคัดกรองมะเร็ งปากมดลูกจากที่ต้องมีการ Scan QR Code
เป็ นการพิมพ์สติก๊ เกอร์ เพื่อติดในเอกสารแทน ซึง่ สามารถลดเวลาที่ใช้ ในกระบวนการ (PT) จาก 2 นาที เหลือ 1 นาที
3.2 ลดระยะเวลาการรอคอยของบุคลากรที่ได้ ลงทะเบียนจองคิวนัดหมายเพื่อตรวจคัดกรองมะเร็ งปากมดลูกตาม
โครงการตรวจสุขภาพประจาปี ที่ต้องเสียเวลาในการรอเอกสารใบนัดหมายที่ทางหน่วยบริ การฯจะส่งไปให้ ตามช่องทางที่
บุคลากรได้ เลือกไว้ ได้ แก่ ทางเอกสาร แอพพลิเคชัน่ ไลน์ และอีเมล์ ซึ่งสามารถลดเวลาในการรอคอย (DT) จาก 21 วัน เหลือ
3 นาที
ซึง่ เครื่ องมือที่นามาใช้ ในกระบวนการทาให้ ระยะเวลาการรอคอยจากกระบวนการนัดหมายเพื่อตรวจคัดกรองมะเร็ ง
ปากมดลูก ตามโครงการตรวจสุขภาพประจาปี บุคลากรลดลง ได้ แก่ เครื่ องมือของ Lean นัน่ ก็คือ การนาระบบ One Stop
Service ซึ่งเป็ นการให้ บริ การแบบเบ็ดเสร็ จในที่เดียว ซึ่งผู้รับบริ การและผู้ให้ บริ การไม่ต้องเดินหรื อเคลื่อนไหวมาก ทาให้ ลด
ระยะเวลาในการรอคอยจากกระบวนการนัดหมายเพื่อตรวจคัดกรองมะเร็ งปากมดลูกได้ สอดคล้ องกับผลงานวิจยั ของชุติพร
รัตนพันธ์ และ ปณิธาน พีรพัฒนา (2559) การปรับปรุงกระบวนการให้ บริ การเพื่อลดการรอคอยโดยใช้ แนวคิดลีนและการ
จาลองสถานการณ์ : กรณีศึกษาคลินิกทันตกรรมจังหวัดขอนแก่น พบว่าผู้ใช้ บริ การส่วนใหญ่ ร้ อยละ 51.4 ต้ องการให้
ปรับปรุงเรื่ อการรอคอย จึงใช้ วิธีการแก้ ปัญหาออกเป็ น 2 ขันตอน
้
ได้ แก่ การประยุกต์ใช้ เทคนิค ECRS ซึ่งประกอบด้ วย การ
วิเคราะห์ 4 ขันตอน
้
คือ การตัดขันตอนการท
้
างานที่ไม่จาเป็ น การรวมขันตอนการท
้
างานเข้ าด้ วยกัน การจัดลาดับงานให้
เหมาะสมและการปรับปรุ งการทางานหรื ออุปกรณ์เพื่อให้ ง่ายต่อ การทางานทาให้ สามารถรองรับลูกค้ า ได้ มากขึ ้น และการ
ประยุกต์ใช้ โปรแกรม Analogic 7.1.2 ในการจาลองสถานการณ์ใช้ บริการของลูกค้ าเพื่อกาหนดระบบการนัดหมายลูกค้ าใหม่
พบว่า บริ การจัดฟั นควรนัดลูกค้ า 15 นาที ต่อ 1 คน ซึ่งจะทาให้ ระยะเวลารอคอยลดลงร้ อยละ 34.59 และบริ การรักษาโรค
ทัว่ ไปควรนัดลูกค้ าที่ 35 นาที ต่อ 1 คน ทาให้ เวลารอคอยลดลงร้ อยละ 50.69
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วัตถุประสงค์ ของงานวิเคราะห์ ข้อที่ 4 เพื่อให้ เกิดความพึงพอใจแก่ผ้ มู ารับบริการและผู้ปฏิบตั งิ าน
การวิเคราะห์กระบวนการนัดหมายเพื่อตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกสาหรับบุคลากรภายในคณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล ตามโครงการตรวจสุขภาพประจาปี บุคลากร จากการศึกษาสรุปได้ ว่า การปรับปรุงกระบวนการนัดหมายใน
รูปแบบใหม่ทาให้ เกิดความพึงพอใจเพิ่มมากขึ ้น แบ่งออกเป็ น
- ความพึงพอใจของผู้มารับบริการซึง่ ก็คือ บุคลากรภายในคณะแพทยศาสตร์ ศริ ิราชพยาบาล ซึง่ ก่อนปรับกระบวนการ
ความพึงพอใจโดยเฉลี่ย คิดเป็ น 79.4% และหลังปรับกระบวนการ ได้ ตดั ขันตอนการ
้
Scan QR code และลดระยะเวลาใน
การรอคอยใบนัดหมาย ทาให้ บคุ ลากรผู้มารับบริการเกิดความพึงพอใจโดยเฉลี่ยเพิ่มมากขึ ้น คิดเป็ น 95.7%
- ความพึงพอใจของผู้ปฏิบตั งิ าน ซึง่ ก็คือ เจ้ าหน้ าที่ประจาหน่วยบริการสุขภาพเจ้ าหน้ าที่ฯ โดยความพึงพอใจก่อน
ปรับกระบวนการโดยเฉลี่ย คิดเป็ น 70.4% และหลังปรับกระบวนการ ได้ ตดั ขันตอนที
้
่เจ้ าหน้ าที่ประจาหน่วยบริ การสุขภาพ
เจ้ าหน้ าที่ฯต้ องไปติดต่อนัดหมายให้ กับบุคลากรที่ได้ ลงทะเบียนนัดตรวจภายในไว้ และลดขันตอนในการส่
้
งเอกสารใบนัด
หมายไปให้ กบั บุคลากรตามช่องทางที่บคุ ลากรได้ เลือกไว้ ทาให้ เจ้ าหน้ าที่ประจาหน่วยบริ การสุขภาพเจ้ าหน้ าที่ฯเกิดความพึง
พอใจโดยเฉลี่ยเพิ่มมากขึ ้น คิดเป็ น 95.5%
จะเห็นได้ วา่ การปรับปรุงกระบวนการนัดหมายในรูปแบบใหม่ ที่ได้ มีการลดขันตอนบางส่
้
วนที่ยงุ่ ยากออกไป ทาให้
เกิดความรวดเร็ วในการมารับบริ การ ลดระยะเวลาในการรอคอยสาหรับผู้มารับบริ การ และลดขันตอนที
้
่ยุ่งยากในการไป
ติดต่อนัดหมายสาหรับผู้ปฏิบตั ิงาน สามารถสร้ างความพึงพอใจให้ กบั ทุกฝ่ ายได้ สอดคล้ องกับงานวิจยั ของพันธิภา พิญญะ
และคณะ(2560) ที่ได้ ทาการศึกษา การพัฒนารูปแบบการบริการคลินิกเบาหวานโดยประยุกต์ใช้ แนวคิดแบบลีน โรงพยาบาล
ศูนย์เจ้ าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี แล้ วพบว่ารูปแบบการบริการคลินิกเบาหวานประยุกต์ใช้ แนวคิดแบบลีนที่พฒ
ั นาขึ ้น
มีขนตอนการรั
ั้
บบริการลดลง มีแนวทางและคูม่ ือการให้ บริ การของทีมสุขภาพที่เน้ นคุณภาพการบริ การมากขึ ้น ทาให้ ผ้ ปู ่ วยมี
ความพึงพอใจสูงกว่ารูปแบบเดิมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.01
ปั ญหาข้ อจากัดที่เกิดขึน้ จากการดาเนินงาน
ด้ านบุคคล
- บุคลากรที่เข้ าร่ วมโครงการเพื่อรับบริ การตรวจคัดกรองมะเร็ งปากมดลูกผ่านการ Scan QR Code ยังไม่เข้ าใจ
ระบบและการใช้ บริการอย่างทัว่ ถึง
- บุคลากรเลือกช่องทางในการส่งเอกสารใบนัดหมายที่แตกต่างกัน เช่น บางคนให้ ส่งใบนัดหมายไปให้ ในรู ปแบบ
เอกสารรวมกับผลการตรวจสุขภาพประจาปี ทาให้ ต้องเสียเวลาในการรอคอยใบนัดหมายนานกว่าช่องทางอื่นๆ
กระบวนการเรี ยนรู้ ท่ เี กิดขึน้
- ได้ ร้ ูจกั เครื่ องมือ Lean ในการปรับปรุงกระบวนการทางานให้ รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ ้น
- รับองค์ความรู้ใหม่ๆจากการประชุมระหว่างหน่วยงาน
- เรี ยนรู้เรื่ องการประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้ อง
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แผนการที่จะพัฒนาต่ อเนื่อง
- งาน R2R เรื่ อง ปั จจัยที่เกี่ยวข้ องกับการไม่มารับบริ การตรวจคัดกรองมะเร็ งปากมดลูก ของบุคลากรเพศหญิงกลุ่ม
เสี่ยง โครงการตรวจสุขภาพประจาปี บุคลากร
- ปรับปรุงระบบการรายงานผลตรวจสุขภาพประจาปี บุคลากรที่เป็ นรายบุคคลโดยใช้ เครื่ องมือ Lean ในการปรับปรุง
เพื่อความรวดเร็วในการรายงานผล
- มีการติดต่อประสานกับหน่วยตรวจโรคนรี เวชวิทยา ภาควิชาสูตฯิ เพื่อขยายการให้ บริการได้ มากขึ ้นในอนาคต
ข้ อเสนอแนะ
ในการทางานวิเคราะห์ครัง้ ต่อไป ควรพัฒนากระบวนการเพื่อลดระยะเวลาในการรอผลการตรวจซึ่งยังไม่สามารถลด
ระยะเวลารอคอยผลการตรวจได้ จากการศึกษาครัง้ นี ้ อย่างไรก็ตามการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โดยการทา CQI
อาจจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการในการให้ บริ การได้ เพิ่มมากขึ ้น เพื่อให้ บุคลากรผู้มารับบริ การได้ รับความพึงพอใจ
หรื อได้ รับประโยชน์สงู สุด เกิดการผลักดันองค์กรสูก่ ารพัฒนาคุณภาพได้ อย่างต่อเนื่อง
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หน่ วยบริการสุขภาพเจ้ าหน้ าที่และอาชีวอนามัย
แบบบันทึกขันตอนการนั
้
ดหมายตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกบุคลากร(ราย case) (Process time)
ก่ อนปรับปรุง
เคสที่ ..........................................
กิจกรรม/กระบวนการ

วัน/เวลา
เริ่มต้ น

วัน/เวลา
สิน้ สุด

1.บุคลากรแจ้ งความประสงค์ ตรวจที่หน่ วยบริการฯ
และ Scan QR code /ลงชื่อตรวจในแบบฟอร์ ม
2.จนท.หน่ วยบริการฯติดต่ อนัดหมายที่หน่ วยตรวจ
โรคนรีเวช OPD ชัน้ 3
3.จนท.หน่ วยบริการฯส่ งใบนัดให้ บุคลากรตาม
ช่ องทางที่ได้ เลือกไว้
- เอกสาร(ส่ งไปพร้ อมใบสรุปผลการตรวจสุขภาพ
ประจาปี )
- แอพพลิเคชั่นไลน์
- อีเมล์
วัน/เวลารวม

รวมระยะเวลาที่ใช้
P/T

เวลารอคอย
D/T
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หน่ วยบริการสุขภาพเจ้ าหน้ าที่และอาชีวอนามัย
แบบบันทึกขันตอนการนั
้
ดหมายตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกบุคลากร(ราย case) (Process time)
หลังปรับปรุงครัง้ ที่ 1
เคสที่ ..........................................
กิจกรรม/กระบวนการ

วัน/เวลา
เริ่มต้ น

วัน/เวลา
สิน้ สุด

1.บุคลากรแจ้ งความประสงค์ ตรวจที่หน่ วยบริการฯ
และ Scan QR code /ลงชื่อตรวจในแบบฟอร์ ม
2.จนท.หน่ วยบริการฯติดต่ อนัดหมายที่หน่ วยตรวจ
โรคนรีเวช OPD ชัน้ 3
3.จนท.หน่ วยบริการฯส่ งใบนัดให้ บุคลากรตาม
ช่ องทางที่ได้ เลือกไว้
- เอกสาร(ส่ งไปให้ ก่อนไม่ รอผลการตรวจสุขภาพ
ประจาปี )
- แอพพลิเคชั่นไลน์
- อีเมล์
วัน/เวลารวม

รวมระยะเวลาที่ใช้
P/T

เวลารอคอย
D/T
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หน่ วยบริการสุขภาพเจ้ าหน้ าที่และอาชีวอนามัย
แบบบันทึกขันตอนการนั
้
ดหมายตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกบุคลากร(ราย case) (Process time)
หลังปรับปรุงครัง้ ที่ 2
เคสที่ ..........................................
กิจกรรม/กระบวนการ

วัน/เวลา
เริ่มต้ น

วัน/เวลา
สิน้ สุด

1. แจ้ งความประสงค์ ตรวจที่หน่ วยบริการฯ
ลงชื่อจองคิวเพื่อนัดหมายตรวจในแบบฟอร์ ม
ลงทะเบียนเพื่อตรวจ
2.จนท.ประจาหน่ วยบริการฯ ลงทะเบียนนัดหมาย
ตรวจในสมุดลงทะเบียน พร้ อมให้ เอกสารแนะนา
ขัน้ ตอนการมารับบริการตรวจ/ขัน้ ตอนการเตรี ยม
ตัวก่ อนมารับบริการตรวจ
วัน/เวลารวม

รวมระยะเวลาที่ใช้
P/T

เวลารอคอย
D/T
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หน่ วยบริการสุขภาพเจ้ าหน้ าที่และอาชีวอนามัย
โครงการตรวจสุขภาพประจาปี บุคลากรคณะฯงานตรวจคัดกรองมะเร็ งปากมดลูก(นัดหมาย)
แบบสอบถามความถึงพอใจสาหรับเจ้ าหน้ าที่ประจาหน่ วยบริการสุขภาพฯ (ก่ อนปรับปรุ ง)
คาชีแ้ จง
หน่วยบริ การสุขภาพเจ้ าหน้ าที่และอาชีวอนามัย ได้ จดั ทาแบบสอบถามความพึงพอใจต่อกระบวนการนัด
หมายเพื่อตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ตามโครงการตรวจสุขภาพประจาปี บุคลากรในส่วนของเจ้ าหน้ าที่ผ้ ปู ฏิบตั งิ าน
เพื่อนาข้ อมูลมาใช้ ในการปรับปรุ งกระบวนการหรื อขันตอนในการปฏิ
้
บตั ิงานที่มีอยู่ จึงขอความร่ วมมือจากท่านโปรดกรอก
แบบสอบถามให้ ครบถ้ วน เนื่องด้ วยคาตอบของท่านจะเป็ นประโยชน์ต่อการนาข้ อมูลไปพัฒนาปรับปรุ งกระบวนการนัด
หมายเพื่อตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ตามโครงการตรวจสุขภาพประจาปี บุคลากรให้ ดียิ่งขึ ้น
โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่ องที่ตรงกับความรู้ สึกของท่ านมากที่สุด
รายการ
ดีมาก
ดี ปานกลาง
(5)
(4)
(3)

น้ อย
(2)

น้ อยที่สุด
(1)

1. การให้ คาแนะนาและอธิบายขันตอนในการตรวจจาก
้
จนท.ประจาหน่วยบริ การฯ
2. ขันตอนในการไปติ
้
ดต่อนัดหมายที่หน่วยตรวจโรคนรี เวช ตึกผู้ป่วยนอกชัน้ 3
3. รูปแบบในการจัดส่งเอกสารใบนัดหมายให้ บคุ ลากร
- ทางเอกสาร (ส่ งไปพร้ อมใบสรุ ปผลการตรวจสุขภาพประจาปี )
- ทางแอพพลิเคชัน่ ไลน์
- ทางอีเมล์
4. ความสะดวกรวดเร็ วในการให้ บริ การ
5. ความพึงพอใจโดยภาพรวมในการปฏิบตั ิงาน

ข้ อเสนอแนะที่ท่านต้ องการให้ ปรับปรุง
....................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................
สิ่งที่ท่านประทับใจในการปฏิบัตงิ าน
....................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................
ขอขอบคุณที่ทา่ นร่วมตอบแบบสอบถามในครัง้ นี ้ คาตอบของท่านทางหน่วยจะนาไปเป็ นข้ อมูลในการพัฒนา
คุณภาพการให้ บริการให้ ดียิ่งขึ ้นไป
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หน่ วยบริการสุขภาพเจ้ าหน้ าที่และอาชีวอนามัย
โครงการตรวจสุขภาพประจาปี บุคลากรคณะฯงานตรวจคัดกรองมะเร็ งปากมดลูก(นัดหมาย)
แบบสอบถามความถึงพอใจสาหรับเจ้ าหน้ าที่ประจาหน่ วยบริการสุขภาพฯ (หลังปรับปรุ ง1)
คาชีแ้ จง
หน่วยบริ การสุขภาพเจ้ าหน้ าที่และอาชีวอนามัย ได้ จดั ทาแบบสอบถามความพึงพอใจต่อกระบวนการนัด
หมายเพื่อตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ตามโครงการตรวจสุขภาพประจาปี บุคลากรในส่วนของเจ้ าหน้ าที่ผ้ ปู ฏิบตั งิ าน
เพื่อนาข้ อมูลมาใช้ ในการปรับปรุ งกระบวนการหรื อขันตอนในการปฏิ
้
บตั ิงานที่มีอยู่ จึงขอความร่ วมมือจากท่านโปรดกรอก
แบบสอบถามให้ ครบถ้ วน เนื่องด้ วยคาตอบของท่านจะเป็ นประโยชน์ต่อการนาข้ อมูลไปพัฒนาปรับปรุ งกระบวนการนัด
หมายเพื่อตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ตามโครงการตรวจสุขภาพประจาปี บุคลากรให้ ดียิ่งขึ ้น
โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่ องที่ตรงกับความรู้ สึกของท่ านมากที่สุด
รายการ
ดีมาก
ดี ปานกลาง
(5)
(4)
(3)

น้ อย
(2)

น้ อยที่สุด
(1)

1. การให้ คาแนะนาและอธิบายขันตอนในการตรวจจาก
้
จนท.ประจาหน่วยบริ การฯ
2. ขันตอนในการไปติ
้
ดต่อนัดหมายที่หน่วยตรวจโรคนรี เวช ตึกผู้ป่วยนอกชัน้ 3
3. รูปแบบในการจัดส่งเอกสารใบนัดหมายให้ บคุ ลากร
- ทางเอกสาร (ส่ งไปให้ ก่อนไม่ รอผลการตรวจสุขภาพประจาปี )
- ทางแอพพลิเคชัน่ ไลน์
- ทางอีเมล์
4. ความสะดวกรวดเร็ วในการให้ บริ การ
5. ความพึงพอใจโดยภาพรวมในการปฏิบตั ิงาน

ข้ อเสนอแนะที่ท่านต้ องการให้ ปรับปรุง
....................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................
สิ่งที่ท่านประทับใจในการปฏิบัตงิ าน
....................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................
ขอขอบคุณที่ทา่ นร่วมตอบแบบสอบถามในครัง้ นี ้ คาตอบของท่านทางหน่วยจะนาไปเป็ นข้ อมูลในการพัฒนา
คุณภาพการให้ บริการให้ ดียิ่งขึ ้นไป
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หน่ วยบริการสุขภาพเจ้ าหน้ าที่และอาชีวอนามัย
โครงการตรวจสุขภาพประจาปี บุคลากรคณะฯงานตรวจคัดกรองมะเร็ งปากมดลูก(นัดหมาย)
แบบสอบถามความถึงพอใจสาหรับเจ้ าหน้ าที่ประจาหน่ วยบริการสุขภาพฯ (หลังปรับปรุ ง 2)
คาชีแ้ จง
หน่วยบริ การสุขภาพเจ้ าหน้ าที่และอาชีวอนามัย ได้ จดั ทาแบบสอบถามความพึงพอใจต่อกระบวนการนัด
หมายเพื่อตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ตามโครงการตรวจสุขภาพประจาปี บุคลากรในส่วนของเจ้ าหน้ าที่ผ้ ปู ฏิบตั งิ าน
เพื่อนาข้ อมูลมาใช้ ในการปรับปรุ งกระบวนการหรื อขันตอนในการปฏิ
้
บตั ิงานที่มีอยู่ จึงขอความร่ วมมือจากท่านโปรดกรอก
แบบสอบถามให้ ครบถ้ วน เนื่องด้ วยคาตอบของท่านจะเป็ นประโยชน์ต่อการนาข้ อมูลไปพัฒนาปรับปรุ งกระบวนการนัด
หมายเพื่อตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ตามโครงการตรวจสุขภาพประจาปี บุคลากรให้ ดียิ่งขึ ้น
โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่ องที่ตรงกับความรู้ สึกของท่ านมากที่สุด
รายการ
ดีมาก ดี ปานกลาง น้ อย น้ อยที่สุด
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
1. การให้ คาแนะนาและอธิบายขันตอนในการตรวจจาก
้
จนท.ประจาหน่วยบริ การฯ
2. ขันตอนในการลงทะเบี
้
ยนเพื่อนัดหมายตรวจคัดกรอง
- พิมพ์สติ๊กเกอร์
- ลงข้ อมูลในสมุดลงทะเบียนนัดหมาย
- ให้ เอกสารใบนัด/คาแนะนาขันตอนการมารั
้
บบริ การ/คาแนะนาการเตรี ยมตัวก่อนมา
รับบริ การ
3. ความสะดวกรวดเร็ วในการให้ บริ การ
4. ความพึงพอใจโดยภาพรวมในการปฏิบตั ิงาน

ข้ อเสนอแนะที่ท่านต้ องการให้ ปรับปรุง
....................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................
สิ่งที่ท่านประทับใจในการปฏิบัตงิ าน
....................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................
ขอขอบคุณที่ทา่ นร่วมตอบแบบสอบถามในครัง้ นี ้ คาตอบของท่านทางหน่วยจะนาไปเป็ นข้ อมูลในการพัฒนา
คุณภาพการให้ บริการให้ ดียิ่งขึ ้นไป
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หน่ วยบริการสุขภาพเจ้ าหน้ าที่และอาชีวอนามัย
โครงการตรวจสุขภาพประจาปี บุคลากรคณะฯงานตรวจคัดกรองมะเร็ งปากมดลูก (นัดหมาย)
แบบสอบถามความถึงพอใจการนัดหมายตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกบุคลากร(ก่ อนปรับปรุง)
คาชีแ้ จง
หน่วยบริ การสุขภาพเจ้ าหน้ าที่และอาชีวอนามัย ได้ จดั ทาแบบสอบถามความพึงพอใจต่อกระบวนการนัด
หมายเพื่อตรวจคัดกรองมะเร็ งปากมดลูก ตามโครงการตรวจสุขภาพประจาปี บุคลากรในส่วนของบุคลากรผู้มารับบริ การ
ตรวจคัดกรองมะเร็ งปากมดลูก เพื่อนาข้ อมูลมาใช้ ในการปรับปรุงกระบวนการหรื อขันตอนการให้
้
บริ การ จึงขอความร่วมมือ
จากท่านโปรดกรอกแบบสอบถามให้ ครบถ้ วน เนื่องด้ วยคาตอบของท่านจะเป็ นประโยชน์ตอ่ การนาข้ อมูลไปพัฒนาปรับปรุ ง
กระบวนการนัดหมายเพื่อตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ตามโครงการตรวจสุขภาพประจาปี บุคลากรให้ ดียิ่งขึ ้น
โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่ องที่ตรงกับความรู้ สึกของท่ านมากที่สุด
รายการ
ดีมาก ดี ปานกลาง
(5)
(4)
(3)

น้ อย
(2)

น้ อยที่สุด
(1)

1. การให้ คาแนะนาและอธิบายขันตอนในการตรวจจาก
้
จนท.ประจาหน่วยบริ การฯ
2. การนาเทคโนโลยี QR Code มาประยุกต์ใช้ ในการลงทะเบียนนัดหมาย
3. ความสะดวกรวดเร็ วในการให้ บริ การ
4. การให้ บริ การของจนท.ประจาหน่วยบริ การสุขภาพฯ
5. รูปแบบในการจัดส่งเอกสารใบนัดหมายให้ บคุ ลากร
- ทางเอกสาร (ส่ งไปพร้ อมใบสรุ ปผลการตรวจสุขภาพประจาปี )
- ทางแอพพลิเคชัน่ ไลน์
- ทางอีเมล์
6. ระยะเวลาในการรอคอยใบนัดหมาย
7. ความพึงพอใจโดยภาพรวมในการรับบริ การ

ข้ อเสนอแนะที่ท่านต้ องการให้ ปรับปรุง
....................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................
สิ่งที่ท่านประทับใจในการมารับบริการ
....................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................
ขอขอบคุณที่ทา่ นร่วมตอบแบบสอบถามในครัง้ นี ้ คาตอบของท่านทางหน่วยจะนาไปเป็ นข้ อมูลในการพัฒนา
คุณภาพการให้ บริการให้ ดียิ่งขึ ้นไป
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หน่ วยบริการสุขภาพเจ้ าหน้ าที่และอาชีวอนามัย
โครงการตรวจสุขภาพประจาปี บุคลากรคณะฯงานตรวจคัดกรองมะเร็ งปากมดลูก(นัดหมาย)
แบบสอบถามความถึงพอใจการนัดหมายตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกบุคลากร(หลังปรับปรุง1)
คาชีแ้ จง
หน่วยบริ การสุขภาพเจ้ าหน้ าที่และอาชีวอนามัย ได้ จดั ทาแบบสอบถามความพึงพอใจต่อกระบวนการนัด
หมายเพื่อตรวจคัดกรองมะเร็ งปากมดลูก ตามโครงการตรวจสุขภาพประจาปี บุคลากรในส่วนของบุคลากรผู้มารับบริ การ
ตรวจคัดกรองมะเร็ งปากมดลูก เพื่อนาข้ อมูลมาใช้ ในการปรับปรุงกระบวนการหรื อขั น้ ตอนการให้ บริ การ จึงขอความร่วมมือ
จากท่านโปรดกรอกแบบสอบถามให้ ครบถ้ วน เนื่องด้ วยคาตอบของท่านจะเป็ นประโยชน์ตอ่ การนาข้ อมูลไปพัฒนาปรับปรุ ง
กระบวนการนัดหมายเพื่อตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ตามโครงการตรวจสุขภาพประจาปี บุคลากรให้ ดียิ่งขึ ้น
โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่ องที่ตรงกับความรู้ สึกของท่ านมากที่สุด
รายการ
ดีมาก ดี ปานกลาง
(5)
(4)
(3)

น้ อย
(2)

น้ อยที่สุด
(1)

1. การให้ คาแนะนาและอธิบายขันตอนในการตรวจจาก
้
จนท.ประจาหน่วยบริ การฯ
2. การนาเทคโนโลยี QR Code มาประยุกต์ใช้ ในการลงทะเบียนนัดหมาย
3. ความสะดวกรวดเร็ วในการให้ บริ การ
4. การให้ บริ การของจนท.ประจาหน่วยบริ การสุขภาพฯ
5. รูปแบบในการจัดส่งเอกสารใบนัดหมายให้ บคุ ลากร
- ทางเอกสาร (ส่ งไปให้ ก่อนไม่ รอผลการตรวจสุขภาพประจาปี )
- ทางแอพพลิเคชัน่ ไลน์
- ทางอีเมล์
6. ระยะเวลาในการรอคอยใบนัดหมาย
7. ความพึงพอใจโดยภาพรวมในการรับบริ การ

ข้ อเสนอแนะที่ท่านต้ องการให้ ปรับปรุง
....................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................
สิ่งที่ท่านประทับใจในการมารับบริการ
....................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................
ขอขอบคุณที่ทา่ นร่วมตอบแบบสอบถามในครัง้ นี ้ คาตอบของท่านทางหน่วยจะนาไปเป็ นข้ อมูลในการพัฒนา
คุณภาพการให้ บริการให้ ดียิ่งขึ ้นไป
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หน่ วยบริการสุขภาพเจ้ าหน้ าที่และอาชีวอนามัย
โครงการตรวจสุขภาพประจาปี บุคลากรคณะฯงานตรวจคัดกรองมะเร็ งปากมดลูก(นัดหมาย)
แบบสอบถามความถึงพอใจการนัดหมายตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกบุคลากร(หลังปรับปรุง2)
คาชีแ้ จง
หน่วยบริ การสุขภาพเจ้ าหน้ าที่และอาชีวอนามัย ได้ จดั ทาแบบสอบถามความพึงพอใจต่อกระบวนการนัด
หมายเพื่อตรวจคัดกรองมะเร็ งปากมดลูก ตามโครงการตรวจสุขภาพประจาปี บุคลากรในส่วนของบุคลากรผู้มารับบริ การ
ตรวจคัดกรองมะเร็ งปากมดลูก เพื่อนาข้ อมูลมาใช้ ในการปรับปรุงกระบวนการหรื อขันตอนการให้
้
บริ การ จึงขอความร่วมมือ
จากท่านโปรดกรอกแบบสอบถามให้ ครบถ้ วน เนื่องด้ วยคาตอบของท่านจะเป็ นประโยชน์ตอ่ การนาข้ อมูลไปพัฒนาปรับปรุ ง
กระบวนการนัดหมายเพื่อตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ตามโครงการตรวจสุขภาพประจาปี บุคลากรให้ ดียิ่งขึ ้น
โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่ องที่ตรงกับความรู้ สึกของท่ านมากที่สุด
รายการ
ดีมาก ดี ปานกลาง น้ อย น้ อยที่สุด
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
1. การให้ คาแนะนาและอธิบายขันตอนในการตรวจจาก
้
จนท.ประจาหน่วยบริ การฯ
2. ความสะดวกรวดเร็ วในการให้ บริ การ
3. การให้ บริ การของจนท.ประจาหน่วยบริ การสุขภาพฯ
4. รูปแบบเอกสารใบนัดหมาย/คาแนะนาขันตอนการมารั
้
บบริ การ/คาแนะนาการ
เตรี ยมตัวก่อนมารับบริ การ
5. ขันตอนการนั
้
ดหมาย
6. ระยะเวลาในการรอคอยใบนัดหมาย
7. ความพึงพอใจโดยภาพรวมในการรับบริ การ

ข้ อเสนอแนะที่ท่านต้ องการให้ ปรับปรุง
....................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................
สิ่งที่ท่านประทับใจในการมารับบริการ
....................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................
ขอขอบคุณที่ทา่ นร่วมตอบแบบสอบถามในครัง้ นี ้ คาตอบของท่านทางหน่วยจะนาไปเป็ นข้ อมูลในการพัฒนา
คุณภาพการให้ บริการให้ ดียิ่งขึ ้นไป

