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บทคัดยอ
การวิจัยและพัฒนานี้ มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนา
และประเมินประสิทธิภาพการใหบริการสองกลองระบบ
ทางเดินอาหารแบบผูป ว ยนอกศัลยกรรมตามแนวคิดแบบ
ลีน กลุมตัวอยางจํานวน 234 คนเลือกแบบเจาะจงโดย
เปน ผูปวยศัลยกรรมที่เขารับบริการสองกลองระบบทาง
เดินอาหารแบบผูปวยนอก ที่สถาบันโรคระบบทางเดิน
อาหารและตับ นันทนา–เกรียงไกร โชติวัฒนะพันธ โรง
พยาบาลสงขลานครินทร เก็บขอมูลโดยใชแบบบันทึกขอมูล

สวนบุคคลและแบบบันทึกระยะเวลาในการมารับบริการ
ตรวจสองกลองระบบทางเดินอาหาร วิเคราะหขอมูลโดย
ใชสถิติ คาเฉลี่ยและรอยละ
ผลการวิจยั พบวา ภายหลังการใชแนวคิดลีน ระยะ
เวลาเฉลีย่ ของการใหบริการตัง้ แตเริม่ ตนถึงสิน้ สุดการสอง
กลอง ลดลงจาก 388.5 นาทีตอ คน เปน 100.7 นาทีตอ คน
โดยรวมลดเวลาในการบริการไดโดยเฉลีย่ 287.8 นาทีตอ
คน และประสิทธิภาพการใหบริการดีขึ้น 19.42 %

* สถาบันโรคระบบทางเดินอาหารและตับ นันทนา- เกรียงไกร โชติวัฒนะพันธ โรงพยาบาลสงขลานครินทร
** คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
*** หนวยดูแลผูปวยกอน-หลังทําหัตถการ โรงพยาบาลสงขลานครินทร
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Abstract
The purpose of this research and development was to study the service efficiency of outpatient
endoscopy services using Lean concept. The sample consisted of 234 surgical patients attending outpatient
service at NKC Institute of Gastroenterology and Hepatology, Songklanagarind Hosptial. Data were collected
using demographic questionnaire and total turnaround time assessment. Data were analyzed for means and
percentage.
The results showed that after using Lean concept, total turnaround time of surgical outpatient
endoscopy service was decreased in average 287.8 minutes per case, and the service efficiency was
increased 19.42 percents.

ความสําคัญของปญหา
ทีท่ าํ ใหเวลาทีใ่ ชในการผลิตยาวนานขึน้ จึงมีการนําเทคนิค
ตางๆ มาใชเพื่อกําจัดความสูญเปลาออกไป โดยเริ่มจาก
การจัดทําแผนผังการทํางาน (Process flow chart)) หรือ
แผนภูมิสายธารแหงคุณคา (Value stream mapping:
VSM) และวิเคราะหลกั ษณะกิจกรรมในแผนผังการทํางาน
เปน 3 ลักษณะ ประกอบดวย 1) กิจกรรมที่เพิ่มคุณคา
(Value added activity: VA) เปนกิจกรรมที่ตอบสนองตอ
ความตองการของผูมาใชบริการโดยตรง 2) กิจกรรมที่ไม
เพิ่มคุณคา (Non-value added activity: NVA) เปน
กิจกรรมทีไ่ มตอบสนองตอความตองการของผูม าใชบริการ
โดยตรง และ 3) กิจกรรมทีจ่ าํ เปนแตไมมคี ณ
ุ คา (Necessary
but Non-value added: NNVA) เปนกิจกรรมที่ไมตอบ
สนองตอความตองการของผูม าใชบริการโดยตรง แตจาํ เปน
ในการดําเนินงาน กิจกรรมเหลานี้ทําใหเห็นปญหาความ
ลาชาในขั้นตอนการผลิต ตั้งแตจุดเริ่มตนจนถึงจุดสิ้นสุด
(ณัฎฐรินดา ฐิติเจริญพงษ และ อภิชาต โสภาแดง, 2551)
จากการศึกษาในภาคอุตสาหกรรมการผลิต พบวาการปรับ
เปลีย่ นขัน้ ตอนและกิจกรรมทํางานใหม โดยการลดขัน้ ตอน
ทีส่ ญ
ู เปลา ทําใหเหลือแตขนั้ ตอนทีม่ คี า และจําเปน จะชวย
เพิม่ ประสิทธิภาพในการทํางาน (Womack & Jones, 2003)

สถาบันโรคระบบทางเดินอาหารและตับ นันทนา–เกรียงไกร
โชติวัฒนะพันธ (NKC Institute of Gastroenterology
and Hepatology) เปนศูนยใหบริการสองกลองทางเดิน
อาหารของโรงพยาบาลสงขลานครินทร มีผปู ว ยมารับบริการ
ในปงบประมาณ 2552 จํานวน 5,771 ราย เปนผูป ว ยนอก
จํานวน 4,405 ราย และผูปวยใน จํานวน 1,366 ราย
หัตถการที่ทํามาก 3 อันดับแรกในหนวยผูปวยนอก ไดแก
การสองกลองทางเดินอาหารสวนบน (Panendoscopy)
การสองกลองลําไสใหญ (Colonoscopy) และการสอง
กลองลําไสใหญสวนปลาย (Sigmoidoscopy) (สถาบัน
โรคระบบทางเดินอาหารและตับ นันทนา–เกรียงไกร
โชติวัฒนะพันธ, 2553) เนื่องจากผูปวยนอกมีจํานวน
มากขึ้น ทําใหผูปวยตองรอคอยการสองกลองนาน เกิด
ปญหาดานประสิทธิภาพและคุณภาพของการบริการ
แนวคิดแบบลีน (Lean concept) มีสวนชวยเพิ่ม
คุ ณ ภาพและประสิ ท ธิ ภ าพของงานบริ ก ารให ดี ขึ้ น
(de Bucourt, Busse, Güttler, Wintzer, Collettini,
Kloeters, et al., 2011; Mazzocato, Savage, Brommels,
Aronsson, & Thor, 2010) แนวคิดแบบลีนเปนปรัชญา
ในการผลิตที่ถือวา ความสูญเปลา (Wastes) เปนตัวการ
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ปจจุบันไดมีการนําเอาแนวคิดและกระบวนการ
พัฒนาคุณภาพแบบลีน มาใชในการใหบริการทางการ
แพทย โดยเฉพาะการนํามาใชในระบบการดูแลผูปวยใน
หนวยตางๆ เชน หองคลอด (รัตนา พอพิน, 2552) และ
แผนกรังสีวิทยา (Kruskal, Reedy, Pascal, Rosen, &
Boiselle, 2012) ซึ่งชวยลดระยะเวลาที่ไมจําเปน ทําให
ผูปวยไดรับบริการรวดเร็วมากขึ้น ชนนิกานต รอดมรณ
ตวงยศ สุภีกิตย กนกวรรณ กิ่งผดุง และ ดวงพรรณ
กริชชาญ (2550) พบวาปญหาสวนใหญของการบริการ
ผูปวยในของโรงพยาบาลมีความลาชาในการรับบริการ
เนือ่ งจากกระบวนการมีหลายขัน้ ตอน จึงไดพฒ
ั นากระบวนการ
ไหลของกิจกรรม (Flow) ใหมปี ระสิทธิภาพมากขึน้ ผลการ
ศึกษาพบวา เวลาในกระบวนการจําหนายผูปวยของ
โรงพยาบาลลดลงถึงรอยละ 29.49 อยางไรก็ตาม ยังไมมี
การนําแนวคิดแบบลีนมาใชในการใหบริการสองกลอง
ระบบทางเดินอาหารผูป ว ยนอก ผูว จิ ยั จึงสนใจวิจยั เรือ่ งนี้

ใชแนวคิดแบบลีนจํานวน 59 คน และ 116 คน ตามลําดับ
เครื่องมือวิจัย ประกอบดวย
1. แบบบันทึกขอมูลทั่วไปของผูปวย ใชบันทึก
ประเภทของการบริการสองกลองตรวจทางเดินอาหารที่
ผูปวยไดรับ เชน การสองกลองทางเดินอาหารสวนบน
(Panendoscopy) การสองกลองลําไสใหญ (Colonoscopy)
และการสองกลองลําไสใหญสว นปลาย (Sigmoidoscopy)
เฉพาะในกลุมที่มารับบริการหลังใชแนวคิดแบบลีน
2. แบบบันทึกระยะเวลาในการตรวจสองกลอง
ระบบทางเดินอาหาร เปนแบบบันทึกเวลาที่ใชในแตละ
กิจกรรมของการบริการตรวจสองกลองระบบทางเดินอาหาร
ตั้งแตเวลาที่ผูปวยมาถึงหนวยตรวจถึงเวลาที่กลับบาน
มีหนวยเปนนาที
การพิทักษสิทธิ์กลุมตัวอยาง งานวิจัยนี้ ไดรับการ
อนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน คณะ
แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เลขที่ EC
53-186-21-7-3 หลังจากนั้นผูวิจัยเขาพบหัวหนาฝายการ
พยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร เพื่อขอความรวม
มือในการเก็บขอมูล และพบผูป ว ยเพือ่ อธิบายวัตถุประสงค
และขัน้ ตอนของการวิจยั ความเสีย่ ง ประโยชนทไี่ ดรบั และ
สิทธิ์ในการปฏิเสธการเขารวมวิจัย โดยมีการเซ็นเอกสาร
ยินยอมกอนเขารวมการวิจัย
วิธกี ารเก็บรวบรวมขอมูล ระหวางเดือนมีนาคมตุลาคม พ.ศ. 2553 มี 2 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1: ระยะกอนการพัฒนาระบบบริการ
โดยใชแนวคิดแบบลีน ใชเวลา 3 เดือน ผูวิจัยดําเนิน
การศึกษาดังนี้
1.1 ผูว จิ ยั ชีแ้ จงวัตถุประสงคและขอความ
รวมมือในการวิจัยกับผูปวย ญาติผูดูแล โดยรวมมือกับ
พยาบาลประจําตึกผูป ว ยนอก ทีมศัลยแพทยและพยาบาล
ดูแลกอนและหลังหัตถการ
1.2 ผูวิจัยจัดทําแผนผังการทํางาน ของ
กระบวนการใหบริการสองกลองระบบทางเดินอาหารแบบ

วัตถุประสงคการวิจัย
1. พัฒนาการใหบริการสองกลองระบบทางเดิน
อาหารแบบผูปวยนอกศัลยกรรมตามแนวคิดแบบลีน
2. ประเมินประสิทธิภาพของการใหบริการสอง
กลองระบบทางเดินอาหารแบบผูป ว ยนอกศัลยกรรม ตาม
แนวคิดแบบลีน

วิธีดําเนินการวิจัย
ชนิ ด ของการวิ จั ย เปนการวิจัยและพัฒนา
(Research and Development)
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร เปนผูป ว ยนอกศัลยกรรมทีม่ ารับบริการ
สองกลองระบบทางเดินอาหาร สถาบันโรคระบบทางเดิน
อาหารและตับ นันทนา–เกรียงไกร โชติวัฒนะพันธ
โรงพยาบาลสงขลานครินทร
กลุม ตัวอยาง จํานวน 175 ราย เลือกโดยวิธสี มุ ใน
ผูป ว ยอายุ 18 ปขนึ้ เปนผูป ว ยทีม่ ารับบริการกอนและหลัง
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ผูปวยนอก

ผูวิจัยคํานวณหาประสิทธิภาพของการให
บริการตามแผนการทํางานใหม และเปรียบเทียบกับระยะ
กอนการพัฒนาระบบบริการโดยใชแนวคิดแบบลีน
การวิเคราะหขอมูล หาประสิทธิภาพของการให
บริการ (Service efficiency) โดยการประเมินเวลาที่ใชใน
กิจกรรมทีเ่ พิม่ คุณคา (Value added activity: VA) มีสดั สวน
เปนรอยละเทาใดของเวลาที่ใชในกระบวนการใหบริการ
(Total turnaround time: TAT) โดยใชสูตรคํานวณ ดังนี้
(Womack & Jones, 2003)
รอยละของประสิทธิภาพของการใหบริการ =
ผลรวมของเวลาที่ใชใน VA x 100
เวลาที่ใชใน TAT

1.3 พยาบาลและเจาหนาที่ที่ประจําอยู
ตามจุดตางๆของสถาบัน ทําการบันทึกระยะเวลาการรับ
บริการของผูปวยที่เขามาอยูในความรับผิดชอบ ตั้งแตจุด
เริ่มตน (เวลาที่มาถึงหนวยตรวจ) ถึงจุดสิ้นสุด (เวลาที่
จําหนายกลับบาน) โดยใชเวลาจากนาฬกาของสถาบัน
ตามจุดตางๆ ซึ่งไดมีการปรับเทียบใหตรงกันทุกวันใน
ระหวางทําวิจัย
1.4 ผูว จิ ยั คํานวนหาประสิทธิภาพของการ
ใหบริการโดยใชขอมูลจากขอ 1.3
ระยะที่ 2: ระยะการพัฒนาระบบบริการฯ
โดยใชแนวคิดแบบลีน ใชเวลา 3 เดือน
ผูวิจัยประชุมรวมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ
จํานวน 24 คน เปนอาจารยแพทย 1 คน พยาบาล 8 คน
ผูชวยพยาบาล 3 คน พนักงานชวยการพยาบาล 10 คน
และธุระการ 2 คน โดยนําขอมูลที่ไดในระยะที่ 1 มา
ปรับปรุงแผนผังการทํางานโดยใชแนวคิดแบบลีน ประกอบ
ดวยการขจัดความสูญเสียหรือกิจกรรมที่ไมเพิ่มคุณคา
และเนนกิจกรรมทีเ่ พิม่ คุณคาในกระบวนการใหบริการ เชน
ปรับลดระยะเวลาการรอคอยของผูปวยโดยนัดผูปวยเปน
เวลาที่ชัดเจนและกําหนดใหพยาบาลพบและประเมิน
ผูป ว ยภายใน 5 นาทีภายหลังติดตอยืน่ บัตร และนัดหมาย
ญาติผูปวยลวงหนาเพื่อลดระยะเวลารอจําหนายผูปวย
ผูว จิ ยั ชีแ้ จงแผนการทํางานใหมใหเจาหนาที่
ในสถาบันฯ ทุกคนทราบ ซึ่งเปนพยาบาล 7 คน ผูชวย
พยาบาล 3 คน พนักงานชวยการพยาบาล 10 คน
เจาหนาทีธ่ รุ การ 2 คน พยาบาลหองกอนและหลังหัตถการ
2 คน และอาจารยแพทยที่รวมโครงการ 1 คน และปฏิบัติ
ตามเปนเวลา 2 เดือนและบันทึกระยะเวลาการรับบริการ
ของผูปวยอีกครั้ง

ผลการวิจัย
ผูปวยนอกศัลยกรรมที่มารับบริการสองกลองทาง
เดินอาหาร จํานวน 175 ราย เปนผูที่มารับบริการการสอง
กลองทางเดินอาหารสวนบน จํานวน 18 คน (15.52%) การ
สองกลองลําไสใหญ จํานวน 80 คน (68.96%) และการ
สองกลองลําไสใหญสวนปลาย จํานวน 18 คน (15.52%)
1. กอนการพัฒนาฯ (Pre-Lean) ระยะเวลาที่ใช
ในการมารับบริการตรวจสองกลองระบบทางเดินอาหารแบบ
ผูป ว ยนอก รวมทุกประเภทของการสองกลองตั้งแตผูปวย
มาถึงหนวยตรวจถึงกลับบาน (Total turnaround time)
เฉลี่ย 388.5 นาทีตอคนและเวลาที่ใชในกิจกรรมที่เพิ่ม
คุณคา (Value time) เฉลี่ย 60 นาทีตอคน มีประสิทธิภาพ
ของการใหบริการ (Efficiency) รอยละ 15.44 (แผนภาพ 1)
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ติดตอศูนยเพื่อ
ยื่นบัตร

รอ 30.5
นาที

ระบุตัวกอนทํา
หัตถการ 1.5 นาที

รอทําหัตถการ
126.5 นาที

ทําหัตถการ
55.5 นาที

พยาบาลประเมิน
ผูปวย 3.5 นาที

สงผูปวยไป
หองพักฟน 2.5 นาที

รอ 20
นาที

เปลี่ยนเสื้อผา
2.5 นาที

เปดเสนเพื่อเตรียมใหยาขณะ
สองกลอง 2.5 นาที

รอ 17.5
นาที

พักฟน
55 นาที

รอจําหนายผูปวย
61 นาที

กลับบาน

Value step
Non-value step
Non-value but necessary step
แผนภาพ 1 ระยะ Pre – Lean Process flow chart และระยะเวลาเฉลี่ยในการใหบริการ (n = 59)

2. ผลการพัฒนาการใหบริการสองกลองระบบ
ทางเดินอาหารแบบผูป ว ยนอกศัลยกรรมตามแนวคิดแบบ
ลีน พบวา ขัน้ ตอนของการบริการมีแผนผังกิจกรรมทีช่ ดั เจน
มากขึ้น โดยยังคงกระบวนการหลักของการบริการไว
แตเนนการกําจัดความสูญเปลาของเวลาที่ใชในแตละขั้น
ตอน โดยเฉพาะการกําจัดเวลาทีใ่ ชในขัน้ ตอนของกิจกรรม
ที่ไมเพิ่มคุณคา เชน การรอพบพยาบาลที่จุดเริ่มตนของ

การบริการ ทําใหพยาบาลและทีมสุขภาพตอบสนองความ
ตองการของผูใชบริการไดรวดเร็วขึ้น
3. หลังการพัฒนาฯ (Post-Lean) ในผูปวยที่มา
รับบริการสองกลองเฉพาะลําไสใหญ พบวาระยะเวลาเฉลีย่
ของการใหบริการผูปวยเปน 111.5 นาทีตอคน และเวลา
ที่ใชในกิจกรรมที่เพิ่มคุณคา เฉลี่ย 40 นาทีตอคน และ
ประสิทธิภาพการใหบริการ รอยละ 35.69 (แผนภาพ 2)
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ติดตอศูนยเพื่อ
ยื่นบัตร

รอ
4 นาที

ระบุตัวกอนทํา
หัตถการ 1 นาที

รอทําหัตถการ
20 นาที

ทําหัตถการ
34 นาที

พยาบาลประเมิน
ผูปวย 3 นาที

สงผูปวยไป
หองพักฟน 2 นาที

รอ
4 นาที

เปดเสนเพื่อเตรียมใหยาขณะ
สองกลอง 3 นาที

พักฟน
36 นาที

จําหนาย
ผูปวย

เปลี่ยนเสื้อผา
2 นาที

รอ 2.5
นาที

กลับบาน

Value step
Non-value step
Non-value but necessary step
แผนภาพ 2 ระยะ Post – Lean Process flow chart และระยะเวลาเฉลี่ยในการใหบริการ Colonoscopy (n = 80)

4. ผลลัพธโดยรวมของการบริการ พบวา หลังการ
พัฒนาฯ ระยะเวลาเฉลี่ยตั้งแตเริ่มตนถึงสิ้นสุดการมารับ
บริการสองกลองทุกประเภท ลดเวลาในการบริการได 287.8

นาทีตอ คน และประสิทธิภาพการใหบริการดีขนึ้ 19.42 %
(ตาราง 1)

ตาราง 1 เปรียบเทียบคาเฉลี่ยของระยะเวลาการรับบริการระหวางกอน และหลังการพัฒนาและผลลัพธโดยรวมของ
การบริการสองกลองผูปวยนอกศัลยกรรม
กอนการ
หลังการ
หลังการพัฒนา
พัฒนา
พัฒนา Colonoscopy Sigmoidoscopy Panendoscopy ผลลัพธ
ทุกประเภท ทุกประเภท
ระยะเวลา (นาทีตอคน) 388.50
100.70
111.50
64.70
91.10
- 287.80
ประสิทธิภาพ (%)
15.44
34.86
35.69
37.09
28.32
+ 19.42
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(Graban, 2008; Simon & Canacari, 2012) การระบุ
คุณคาของกิจกรรมและกําจัดความสูญเปลาออกจาก
กระบวนการตามหลักการแนวคิดแบบลีน ทําใหทีม
ผูเ กีย่ วของเห็นความสําคัญของงานในแตละขัน้ ตอน ซึง่ สง
ผลกระทบตอเวลาและกระบวนงานหรือขั้นตอนตอไปใน
การทํางาน นับตั้งแตผูปวยมาติดตอหนวยงานถึงสิ้นสุด
การตรวจและกลับบาน ทําใหทมี สุขภาพตระหนักถึงความ
สูญเสียที่เกิดขึ้น นั่นคือความลาชาของกระบวนการจาก
การรอคอย (เพ็ญจันทร แสนประสาน, 2551) การปรับ
กระบวนการใหบริการที่เหมาะสมตอทั้งผูปวย แพทย
พยาบาล และผูเ กีย่ วของ โดยลดระยะเวลาทีใ่ ชในกิจกรรม
ของขั้นตอนที่ไมจําเปนลง สงผลใหระยะเวลาการรอคอย
ของผูร บั บริการลดลง ชวยใหงานบริการรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น

ผลการศึกษาพบวา การใหบริการสองกลองผูป ว ย
นอกศัลยกรรมทีม่ ารับการสองกลองระบบทางเดินอาหาร
ตามแนวคิดแบบลีน สามารถลดเวลาในการบริการได
287.8 นาที สอดคลองกับนฤภัย สมฤดี (2555) ที่พบวา
สามารถลดเวลารอคอยคิวนัดตรวจสแกนกระดูก และของ
รัตนา พอพิน (2552) ที่ลดเวลาการจัดการในการเตรียม
ผาตัดคลอดทางหนาทองในหองผาตัดคลอด ซึ่งชวยให
ผูปวยเกิดความพึงพอใจมากขึ้น
สวนประสิทธิภาพการใหบริการดีขนึ้ รอยละ 19.42
และประสิทธิภาพการใหบริการทั้งกอนและหลังการ
พัฒนาฯ มีคามากกวา รอยละ10 (ถาประสิทธิภาพการ
บริการมีคานอยกวา 10% แสดงวาขั้นตอนการทํางานมี
การใชเวลาในกิจกรรมทีไ่ มเพิม่ คุณคา (Non-value added
time or un-lean) อยูม าก ซึง่ เปนความสูญเปลาทีค่ วรขจัด
ออกไป (George, 2003) แตเมื่อนําแนวคิดแบบลีนมาใช
พบวาชวยใหประสิทธิภาพการบริการอยูในระดับที่ดีมาก
ยิ่งขึ้น อาจเปนเพราะไดนําขอมูลจาก Pre-lean มาจัดทํา
แผนผังการทํางาน ของกระบวนการใหบริการสองกลอง
ระบบทางเดินอาหารแบบผูป ว ยนอก เพือ่ วิเคราะหกระบวนการ
ไหล และความสูญเปลา ทีเ่ กิดขึน้ เพือ่ นํามาปรับปรุงแผนผัง
การทํางานใหรวดเร็วขึ้นตามแนวคิดแบบลีน และการมี
สวนชวยใหสมาชิกในทีมมองเห็นกระบวนการใหบริการ
ผูป ว ย ทัง้ กิจกรรมทีเ่ พิม่ คุณคา และกิจกรรมทีไ่ มเพิม่ คุณคา

ขอเสนอแนะ
ควรมีการวิจัยในเรื่องความพึงพอใจของผูใหและ
ผูรับบริการ รวมทั้งคาใชจาย ทั้งนี้การนําเอาแนวคิดและ
กระบวนการพัฒนาคุณภาพแบบลีนมาใชในการใหบริการ
ทางการแพทย จําเปนตองมีการประยุกตใหเหมาะกับบริบท
ของหนวยงาน โดยมีการพัฒนาแนวทางการกําจัดความ
สูญเปลาของเวลารวมกันระหวางทีมสุขภาพ เพือ่ ปรับปรุง
แกไขขั้นตอนการบริการใหดีขึ้นอยางตอเนื่อง
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