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บทคัดยอ

ผลการวิจัย พบวา รูปแบบงานธุรการหอผูปวยที่
พัฒนาประกอบดวย ผังการไหลเวียนของมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานธุรการหอผูปวย 7 ขั้นตอนที่เปนลายลักษณ
อักษรและงายตอการปฏิบัติ หลังการทดลองใช พบวา
ผลการดําเนินงานดีกวารูปแบบปกติ คือ มีอตั ราสวนปริมาณ
งานเฉลี่ยตอแรงงานที่ใชเพิ่มขึ้น อัตราความถูกตองของ
การปฏิบัติงานตามมาตรฐานเพิ่มขึ้น ระยะเวลาที่ใชเฉลี่ย
ลดลง และจํานวนแรงงานทีใ่ ชเฉลีย่ ลดลงอยางมีนยั สําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ <.001 ความพึงพอใจตอการดําเนินงาน
ธุรการหอผูป ว ยของเจาหนาทีธ่ รุ การหอผูป ว ย และพยาบาล
วิชาชีพสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ <.05

การวิจัยและพัฒนานี้ มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนา
งานธุรการหอผูป ว ยโดยใชทรัพยากรเทาทีม่ อี ยูใ นโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย กลุม ตัวอยางคือหัวหนาหอผูป ว ย
เจาหนาทีธ่ รุ การหอผูป ว ยและพยาบาลวิชาชีพในหอผูป ว ย
ไอซียู อายุรกรรม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย
จํานวน 44 คนเลือกแบบเจาะจง เครือ่ งมือวิจยั คือแบบสอบถาม
ความพึงพอใจตอการดําเนินงานธุรการหอผูป ว ยและแบบ
ประเมินผลการดําเนินงานธุรการหอผูป ว ย วิเคราะหขอ มูล
โดยใชสถิติเชิงบรรยาย, the Mann-Whitney U test และ
the Wilcoxon Signed Rank test

วิทยานิพนธวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร) สาขาวิชาเอกการบริหารโรงพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
*พยาบาลวิชาชีพวิชาชีพ ระดับ 6 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย
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Abstract
This research and development aimed to develop ward clerk services by using existing resources at
King Chulalongkorn Memorial Hospital. The sample of 44 persons who completed satisfaction questionnaire
on the working of ward clerk including the head nurse, ward clerk and professional nurses in ICU unit at
King Chulalongkorn Memorial Hospital was purposively selected. Research tools were the satisfaction
questionnaire and working form record. Data were analyzed using descriptive statistics, the Mann-Whitney
U test, and the Wilcoxon Signed Rank test.
The results showed that the model of developed ward clerk services composed of 7 steps including
standard operating workflow which was easy to follow. The developed model was significantly better than
the usual model according to an increase in the percentage of quantity performance, the percentage of
correct working standards, a decrease in time and labor at p <.001, and an increase in satisfaction of ward
clerks and professional nurses at p <.05.

ความสําคัญของปญหา
ปจจุบนั คุณภาพการบริการของระบบบริการสุขภาพ
เปนสิ่งที่สังคมทั่วโลกคาดหวัง ประชาชนสวนใหญตัดสิน
คุณภาพจากบริการพยาบาลที่ผูปวยไดรับ แมวาระบบ
บริการพยาบาลเปนเพียงสวนยอยของระบบบริการสุขภาพ
ในโรงพยาบาล ทีเ่ ปนเชนนีเ้ นือ่ งจากลักษณะการใหบริการ
พยาบาลเปนการกระทําโดยตรงตอมนุษย ทําใหพยาบาล
ตองรับภาระในการตอบสนองความคาดหวังของผูร บั บริการ
ภายใตขอจํากัดของอัตรากําลังพยาบาลที่เปนวิชาชีพที่
ขาดแคลน องคการอนามัยโลก (WHO, 2007)ไดกําหนด
ใหการขาดแคลนพยาบาลเปนปญหาสําคัญทีท่ วั่ โลกกําลัง
เผชิญอยู ในประเทศไทย พบวาขาดพยาบาลวิชาชีพใน
ระบบบริการสุขภาพ รอยละ 26.11 (กฤษดา แสวงดี, 2550)
นอกจากปญหาการขาดแคลนอัตรากําลังพยาบาลวิชาชีพ
และทักษะที่จําเปนตอการตอบสนองความตองการดาน
สุขภาพของประชาชนแลว พยาบาลตองปฏิบัติหนาที่ใน
บทบาททีเ่ ปนอิสระและไมเปนอิสระของวิชาชีพ (พวงรัตน
บุญญานุรักษ, 2522) ทําใหไมมีความชัดเจนในบทบาท
หนาที่ของพยาบาล รวมกับกระแสการพัฒนาและรับรอง

คุณภาพโรงพยาบาล (Hospital accreditation) มีผลให
พยาบาลจําเปนตองตอบสนองความตองการของผูใ ชบริการ
ตามเปาหมายที่องคกรวางไว เพื่อใหผูปวยไดรับการดูแล
รักษาทีด่ ที สี่ ดุ ดังนัน้ การแกปญ
 หาความขาดแคลนจึงไมได
ขึน้ อยูก บั การเพิม่ ปริมาณพยาบาล แตขนึ้ กับความสามารถ
ของผูบริหารในการมอบหมายงานแกบุคลากรพยาบาลที่
มีอยูจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยตองคํานึงถึงความ
สามารถของพยาบาลและความตองการในการพยาบาล
ของผูปวย เพื่อลดปญหาการใชประโยชนบุคลากรตํ่ากวา
ความสามารถ และปฏิบตั หิ นาทีท่ ไี่ มใชงานของวิชาชีพการ
พยาบาล ทําใหเกิดปญหาดานคุณภาพการพยาบาล
พยาบาลใชเวลา รอยละ 37 ในการดูแลผูปวย
รอยละ 7 ทํางานเกีย่ วกับงานเอกสารและรอยละ 1 ประสานงาน
ในหนวยงาน (Westbrook, Duffield, Li, & Creswick,
2011) ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย บุคลากร
ทางการพยาบาลในหอผูปวยหนักใชเวลาปฏิบัติกิจกรรม
ที่เกี่ยวของกับหนวยงาน รอยละ 4.47 หรือ 58 นาทีตอวัน
(เพียงใจ ดาโลปการ, วรมน เดชเมธาวีพงศ, เนตรสุวีณ
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เจริญจิตตสวัสดิ,์ พรนิภา เอือ้ เบญจพล, ชฎารัตน สมทอง,
สุภัทรา พัฒนาประทีป และคณะ, 2550) ในโรงพยาบาล
ศิริราช พบวา พยาบาลใชเวลาเฉลี่ยในงานธุรการ/
งานเสมียน/การจัดการวัสดุ ครุภัณฑ 9 นาที 22 วินาที
ตอวัน (วาริตา จงธรรม, 2552) จากภาระงานบริการพยาบาล
ในหอผูปวยที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องและเพื่อลดภาระงาน
ของพยาบาลอีกทั้งสนับสนุนใหพยาบาลไดใชความรูทาง
วิชาชีพในการบริการพยาบาลอยางคุมคา ในป 2552 จึง
กําหนดใหมเี จาหนาทีธ่ รุ การหอผูป ว ย (Ward clerk) ประจํา
หอผูปวย ภายใตความรับผิดชอบของฝายการพยาบาล
โดยงานธุรการหอผูปวยเปนงานสนับสนุนงานบริการใน
หอผูปวย มีวัตถุประสงคเพื่อสนับสนุนทรัพยากรในการ
ดําเนินงานของหนวยงาน แตเนือ่ งจากงานธุรการหอผูป ว ย
เปนงานใหมและมีความซับซอน ยังไมมแี นวทางการปฏิบตั งิ าน
ทีช่ ดั เจน จึงควรมีการพัฒนางานธุรการหอผูป ว ยใหสามารถ
สนับสนุนงานบริการในหอผูปวยที่มีทั้งงานบริการรักษา
พยาบาลโดยทีมสหวิชาชีพ และงานการบริหารจัดการ ถา
มีการพัฒนาระบบงานใหชัดเจน งาย สะดวก และเอื้อตอ
การปฏิบัติงาน จะชวยใหผูที่เกี่ยวของทุกคนไดทราบและ
ถือปฏิบัติเปนแนวทางเดียวกัน (สมชาติ โตรักษา, 2548)

เวลาและแรงงานที่ใชในงานธุรการหอผูปวย, ความคุมคา
ในการปฏิบัติงานธุรการหอผูปวย และความพึงพอใจตอ
การดําเนินงานธุรการหอผูปวยของผูบริหาร เจาหนาที่
ธุรการหอผูปวยและพยาบาลวิชาชีพ

สมมติฐานการวิจัย
การดําเนินงานธุรการหอผูป ว ยตามรูปแบบทีพ่ ฒ
ั นา
ในหอผูปวยไอ ซี ยู อายุรกรรม 2 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ
ไดผลดีกวา การดําเนินงานตามรูปแบบปกติ ดังนี้
1. อัตราสวนปริมาณงานเฉลีย่ ตอแรงงานทีใ่ ชงาน
ธุรการหอผูปวย (10,000 คน-วินาที) เพิ่มขึ้น
2. อัตราความถูกตองเฉลีย่ ของการปฏิบตั งิ านตาม
มาตรฐานงานธุรการหอผูปวย (%) เพิ่มขึ้น
3. ระยะเวลาเฉลีย่ ของผูใ หบริการทีใ่ ชในงานธุรการ
หอผูปวย (วินาที/ครั้ง) ลดลง
4. จํานวนแรงงานเฉลีย่ ของผูใ หบริการทีใ่ ชในงาน
ธุรการหอผูปวย (คน-วินาที/ราย) ลดลง
5. ความพึงพอใจตอการดําเนินงานธุรการหอผูป ว ย
ของผูบริหารเพิ่มขึ้น
6. ความพึงพอใจตอการดําเนินงานธุรการหอผูป ว ย
ของเจาหนาที่ธุรการหอผูปวย เพิ่มขึ้น
7. ความพึงพอใจตอการดําเนินงานงานธุรการหอ
ผูปวยของพยาบาลวิชาชีพ เพิ่มขึ้น
8. ความคุมคาในการปฏิบัติงานธุรการหอผูปวย
เพิ่มขึ้น

คําถามการวิจัย
รูปแบบงานธุรการหอผูปวยที่พัฒนาขึ้นใหมทําให
ผลการดําเนินงานธุรการหอผูปวยดีขึ้นหรือไม

วัตถุประสงคการวิจัย
วิธีดําเนินการวิจัย

1. พัฒนารูปแบบงานธุรการหอผูปวย หอผูปวย
ไอ ซี ยู อายุรกรรม 2 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย
ดวยทรัพยากรที่มีอยู
2. เปรียบเทียบผลการดําเนินงานธุรการหอผูป ว ย
ระหวางกอนและหลังการนํารูปแบบงานธุรการหอผูป ว ยที่
พัฒนาไปดําเนินการและระหวางกลุม ทดลองกับกลุม ควบคุม
ในดานปริมาณและคุณภาพงานธุรการหอผูปวย, ระยะ

ชนิดของการวิจยั เปนวิจยั และพัฒนา (Research
and development)
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร คือ ผูบริหารซึ่งเปนหัวหนาหอผูปวย
เจาหนาทีธ่ รุ การหอผูป ว ย และพยาบาลวิชาชีพในหอผูป ว ย
ไอ ซี ยู อายุรกรรม ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย
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กลุมตัวอยาง จํานวน 44 คนเลือกแบบเจาะจง
เปนหัวหนาหอผูป ว ยจํานวน 2 คน พยาบาลวิชาชีพ 40 คน
และเจาหนาที่ธุรการหอผูปวย จํานวน 2 คน โดยประเมิน
ความพึงพอใจในการดําเนินงานธุรการหอผูป ว ยแตละครัง้
รวมจํานวน 577 ครั้ง แบงเปนกลุมทดลองคือผูปฏิบัติงาน
ในหอผูปวยไอ ซี ยู อายุรกรรม 2 จํานวน 23 คน 161
ครั้ง และกลุมควบคุม เปนผูปฏิบัติงานในหอผูปวยไอ ซี ยู
อายุรกรรม 1 จํานวน 21 คน 134 ครั้ง
ในการวิจัยนี้มีการเก็บขอมูล 2 สวน คือ
สวนที่ 1 การดําเนินงานธุรการหอผูปวยแตละครั้ง
เริ่มตนตั้งแตการเตรียมความพรอมกอนเริ่มงานธุรการ
หอผูปวย จนถึงเสร็จสิ้น เชนการจัดการงานสารบรรณ
1 ฉบับ ตั้งแตเริ่มรางเอกสาร จนกระทั่งสงเอกสารไปยัง
หนวยงานทีเ่ กีย่ วของ นับเปน 1 ครัง้ ซึง่ อาจจะมีผรู บั ผลงาน
ไดมากกวา 1 คน แบงเปนกลุมทดลอง 142 ครั้งของการ
ดําเนินงานธุรการหอผูป ว ย และกลุม ควบคุม 121 ครัง้ ของ
การดําเนินงานธุรการหอผูปวย
สวนที่ 2 ความพึงพอใจ เก็บขอมูลจากหัวหนา
หอผูปวย กลุมละ 1 คน ประเมินความพึงพอใจในงาน
ธุรการ 6 งาน pre-test ธุรการปฏิบัติงานเพียง 5 งาน เมื่อ
พัฒนารูปแบบใหม ธุรการปฏิบตั งิ านเปน 6 งาน เจาหนาที่
ธุรการ ประเมินความพึงพอใจในงานธุรการ เก็บขอมูลจาก
การดําเนินงานธุรการหอผูปวยแตละครั้ง สวนพยาบาล
ประเมินความพึงพอใจในงานธุรการ 6 งาน จากการดําเนินงาน
ธุรการหอผูปวยแตละครั้ง
เครื่องมือวิจัย มี 6 ชิ้น ไดแก
1. รูปแบบงานธุรการหอผูปวย หอผูปวยไอซียู
อายุรกรรม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย ที่
ผูวิจัยไดพัฒนาขึ้น และมีการปรับปรุงเปนระยะๆ อยาง
ตอเนือ่ ง โดยใชแนวคิดการพัฒนารูปแบบการการดําเนินงาน
(Working model) ของสมชาติ โตรักษา (2548)
2. แบบบันทึกขอมูลทัว่ ไป ประกอบไปดวยขอมูล
ดานบุคลากร,วัสดุ/อุปกรณ,สิง่ แวดลอม และกระบวนการ

ที่เกี่ยวของกับงานธุรการหอผูปวย
3. แบบบันทึกกิจกรรมปริมาณเวลาการปฏิบัติ
ของบุคลากรทีเ่ กีย่ วของกับงานธุรการ เพือ่ ใชในการบันทึก
ปริมาณงาน โดยวัดเปนเวลาในการปฏิบตั งิ านในแตละครัง้
และระบุวา ใครเปนผูป ฏิบตั ิ จํานวนกีค่ น เพือ่ นํามาวิเคราะห
ปริมาณงาน ระยะเวลาและแรงงานทีใ่ ชในงานธุรการหอผูป ว ย
4. รายการตรวจสอบ (Checklist) ใชบนั ทึกกิจกรรม
ตรวจสอบความถูกตองและความครบถวนตามมาตรฐาน
งานธุรการหอผูปวย และนํามาวิเคราะหคุณภาพงาน
5. แบบสอบถามความพึงพอใจของเจาหนาที่
ธุรการหอผูปวย (ผูปฏิบัติงาน)
6. แบบสอบถามความพึงพอใจของผูบ ริหารและ
พยาบาลวิชาชีพ
การตรวจสอบคุณภาพของเครือ่ งมือวิจยั ดานความ
ตรงตามเนือ้ หาโดยผูท รงคุณวุฒิ 3 ทานซึง่ เปนหัวหนาฝาย
การพยาบาลและผูตรวจการพยาบาลและนํามาปรับปรุง
ตามขอเสนอแนะ
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยเก็บขอมูลดวย
ตนเองดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 วิเคราะหรูปแบบที่ปฏิบัติในปจจุบัน
ของหอผูป ว ยไอ ซี ยู อายุรกรรม2 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ
สภากาชาดไทย และศึกษาหลักวิชาการ ทฤษฎี งานวิจัย
และเอกสารตาง ๆ ทีเ่ กีย่ วของกับงานธุรการหอผูป ว ย ปญหา
และอุปสรรค ตลอดจนปจจัยทีเ่ กีย่ วของ โดยการสอบถาม
หัวหนาหอผูป ว ย เจาหนาทีธ่ รุ การหอผูป ว ย และผูท เี่ กีย่ วของ
กับงานธุรการหอผูปวย รวมทั้งสังเกตการปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่ธุรการหอผูปวย
ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนารูปแบบเบื้องตนของงาน
ธุรการหอผูปวย โดยนําขอมูลจากขั้นตอนที่ 1 และการ
ทบทวนและหลักการในงานธุรการหอผูป ว ย ประกอบดวย
หลักการบริหาร หลักวิชาการ และอื่นๆ ที่เกี่ยวของรวมถึง
กฎระเบียบ ขอบังคับ และมาตรฐานที่เกี่ยวของ นํามา
ประยุกตและสรางเปนรูปแบบเบือ้ งตน เนนการใชทรัพยากร
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ทีม่ อี ยูใ หเกิดประโยชนสงู สุด และใหความสําคัญกับการมี
สวนรวมของผูที่เกี่ยวของกับงานธุรการหอผูปวย และนํา
เสนอรูปแบบที่ 1 ตอหัวหนาหอผูปวย และชี้แจงใหเจา
หนาที่ธุรการหอผูปวยรับทราบ จากนั้นรวมกันพิจารณา
และปรับปรุงรูปแบบฯ ใหเหมาะสม สอดคลองกับแนวทาง
ปฏิบัติงานของหนวยงานโดยใชประเด็นมาตรฐานการ
บริการเปนหลัก จากนั้นนํารูปแบบใหมที่พัฒนาขึ้นให
ผูเ ชีย่ วชาญ 3 ทานตรวจสอบความตรงตามเนือ้ หา แลวนํา
ขอเสนอแนะที่ไดรับมาปรับปรุงแกไขไดเปนรูปแบบฯ ที่ 1
ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใชรูปแบบงานธุรการหอ
ผูป ว ยทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ดําเนินการ 4 ระยะตัง้ แตวนั ที่ 9 ตุลาคม
พ.ศ. 2555 ถึง 9 กุมภาพันธ พ.ศ. 2556
จริยธรรมในการวิจยั งานวิจยั นีไ้ ดรบั การรับรอง
จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ในคน คณะแพทยศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2555
หมายเลข IRB 222/55 โดยผูวิจัยไดดําเนินการตามหลัก
จริยธรรมการวิจัยพื้นฐาน 3 ขอของ The Belmont report
(Department of Health, Education, and Welfare, 1979)
ไดแก หลักความเคารพในบุคคล, หลักการใหผลประโยชน
และไมกอใหเกิดอันตราย และหลักความยุติธรรม โดยให
ผูตอบแบบสอบถามอานเอกสารขอมูลคําอธิบายสําหรับ
ผูเ ขารวมในโครงการวิจยั อยางถีถ่ ว นเพือ่ ใหทราบถึงเหตุผล
และรายละเอียดของการวิจยั หากมีขอ สงสัยสามารถถาม
ผูว จิ ยั เมือ่ เขาใจดีไดใหเวลาตัดสินใจโดยอิสระกอนลงนาม
ในเอกสารใหความยินยอมตอบแบบสอบถาม ผูว จิ ยั ใชรหัส
แทนชือ่ และขอมูลสวนตัวของผูเ ขารวมการวิจยั ผลการวิจยั
นําเสนอในภาพรวมเฉพาะสวนที่เปนขอสรุปทางวิชาการ
เทานั้น
1. ระยะกอนการทดลอง (Pre-test) วันที่ 9 ถึง
22 ตุลาคม 2555 ผูว จิ ยั ประสานงานกับผูเ กีย่ วของ ดําเนินการ
เก็บขอมูลทัว่ ไปในหอผูป ว ยโดยใชแบบบันทึกขอมูลทัว่ ไป
ของพื้นที่วิจัย, เก็บขอมูลการดําเนินงานธุรการหอผูปวย

โดยการบันทึกเวลาที่ใชในการดําเนินงาน และจํานวน
บุคลากรในการดําเนินงานธุรการหอผูป ว ยในแตละครัง้ โดย
ใชแบบบันทึกกิจกรรมปริมาณเวลาการปฏิบตั ขิ องบุคลากร
ทีเ่ กีย่ วของกับงานธุรการ, เก็บขอมูลความถูกตองของการ
ดําเนินงานธุรการหอผูป ว ย โดยใชแบบบันทึกกิจกรรมตรวจ
สอบความถูกตองและความครบถวนตามมาตรฐานงาน
ธุรการหอผูปวย และแจกแบบสอบถามความพึงพอใจใน
งานธุรการหอผูป ว ยใหแกหวั หนาหอผูป ว ย พยาบาลวิชาชีพ
และเจาหนาที่ธุรการหอผูปวย ในกลุมทดลองและกลุม
ควบคุม
2. ระยะการเตรียมความพรอมกอนการทดลอง
วันที่ 23 ถึง 27 ตุลาคม 2555 นําขอเสนอแนะของผูเ กีย่ วของ
กับการดําเนินงานในพื้นที่ทดลอง ที่ไดจากระยะกอนการ
ทดลอง มาปรับปรุงแกไขรูปแบบฯ ใหมคี วามเหมาะสมยิง่
ขึ้นไดเปนรูปแบบฯ ที่ 2
3. ระยะดําเนินการทดลองใชรปู แบบใหม วันที่
29 ตุลาคม 2555 ถึง 26 มกราคม 2556 เปนการนํา
รูปแบบงานธุรการหอผูปวยไปดําเนินการในพื้นที่ทดลอง
โดยมีการปรับปรุงและพัฒนารูปแบบเปนระยะ ๆ ตาม
ความเหมาะสมของสภาวการณดวยความเห็นชอบของ
ผูที่เกี่ยวของไดเปนรูปแบบฯ ที่ 3
4. ระยะหลังการทดลอง (Post-test) วันที่ 27
มกราคม ถึง 9 กุมภาพันธ 2556 ทําการเก็บขอมูลเชนเดียว
กับระยะกอนการทดลอง
ขั้นตอนที่ 4 การสรุปผลการทดลอง โดยการนํา
ผลการดําเนินงานวิจยั ตัง้ แตขนั้ ตอนที่ 1 มาวิเคราะหอยาง
ละเอียดทุกแงทุกมุม แลวนําผลที่ไดมาปรับปรุงแกไข
รูปแบบฯใหมใหเหมาะสมและสมบูรณทสี่ ดุ ไดเปนรูปแบบ
งานธุรการหอผูปวยที่พัฒนาขึ้น
การวิเคราะหขอ มูล ใชสถิตพิ รรณนาหาคารอยละ
คาเฉลีย่ และสวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน The Mann-Whitney
U Test และThe Wilcoxon Signed Rank Test
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ผลการวิจัย มีดังนี้
1. ผลการพัฒนารูปแบบงานธุรการหอผูปวย
รูปแบบงานธุรการหอผูปวย หอผูปวยไอ ซี ยู อายุรกรรม
ที่พัฒนาขึ้นประกอบดวย 7 ขั้นตอน ไดแก 1) การเตรียม
พรอมกอนใหบริการ 2) การตอนรับผูรับบริการ 3) การให
บริการเบือ้ งตนในกรณีเรงดวน 4) การใหบริการตามลําดับ
ขั้นตามลักษณะของงานนั้นใหครบถวน 5) การใหบริการ
กอนจําหนายชิ้นงาน 6) การดําเนินงานหลังจากจําหนาย
ชิ้นงานออกไปแลว และ 7) การดําเนินงานกอนเลิกงาน
ประจําวัน โดยจัดทําแนวทางปฏิบัติงานธุรการหอผูปวย
เปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจน สามารถเรียนรูและ
ปฏิบตั ติ ามไดงา ย เกิดการปฏิบตั งิ านทีเ่ ปนทิศทางเดียวกัน
มีการติดตามผลการดําเนินงานเปนระยะๆ และนํามา

ปรับปรุงรูปแบบอยางตอเนื่อง
2. ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานธุรการ
หอผูปวยของรูปแบบฯ ที่พัฒนาขึ้น
2.1 ผลการเปรียบเทียบระหวางกอนและหลัง
การนํารูปแบบฯ ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ไปดําเนินการ ในกลุม ควบคุม
มีผลการดําเนินงานไมแตกตางกัน สวนกลุมทดลองมีผล
การดําเนินงานดานปริมาณงาน คุณภาพงาน ระยะเวลา
และแรงงานที่ใชเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.001 (ตาราง 1) ความพึงพอใจของเจาหนาที่ธุรการ และ
ของพยาบาลวิชาชีพเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่
ระดับ .05 สวนความพึงพอใจของหัวหนาหอผูปวยมีไม
แตกตางกัน (ตาราง 2)

ตาราง 1 เปรียบเทียบผลการดําเนินงานธุรการหอผูปวยของกลุมทดลอง ระหวางกอนและหลัง การนํารูปแบบงาน
ธุรการหอผูปวยที่พัฒนาขึ้นไปดําเนินการ ดวย Mann - Whitney U Test (n* = 142 )
ผลการดําเนินงาน
ดานปริมาณงาน
อัตราสวนปริมาณงานเฉลี่ยตอแรงงานที่ใช
ในงานธุรการหอผูปวย (ครั้ง/10,000 คน-วินาที)
ดานคุณภาพงาน
อัตราความถูกตองของการปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานงานธุรการหอผูปวย
ดานระยะเวลาและแรงงานที่ใช
ระยะเวลาเฉลี่ยของผูใหบริการที่ใชใน
งานธุรการหอผูปวย (วินาที/ครั้ง)
จํานวนแรงงานเฉลี่ยของผูให บริการที่ใชใน
งานธุรการหอผูปวย (คน-วินาที)

กอนทดลอง
(n=49)
X
SD

หลังทดลอง
(n=93)
X
SD

p-value

72.97

130.11

394.03

689.13

.001

49.27

16.80

92.29

11.33

<.001

1138.63

1470.04

473.62

609.99

.001

1232.34

1541.07

489.81

655.95

.001

*n = จํานวนครั้งของการดําเนินงานธุรการหอผูปวย
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ตาราง 2 เปรียบเทียบความพึงพอใจของหัวหนาหอผูปวย เจาหนาที่ธุรการหอผูปวย และพยาบาลวิชาชีพ ของกลุม
ทดลอง ระหวางกอน และหลังการนํารูปแบบงานธุรการหอผูปวยที่พัฒนาขึ้นไปดําเนินการ ดวย Wilcoxon
Signed Rank Test (n* = 161)
ความพึงพอใจ
หัวหนาหอผูปวย
เจาหนาที่ธุรการหอผูปวย
พยาบาลวิชาชีพ

กอนทดลอง
n Min Max X
SD
6
8 9 8.83 0.40
29
3 10 7.13 2.04
126 0 10 7.22 1.91

หลังทดลอง
Min Max X
8
9 8.40
8 10 9.50
2 10 7.81

p-value
SD
0.54
0.73
1.31

.564
<.001
.015

*n = จํานวนครั้งในการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ
2.2 เปรียบเทียบผลการดําเนินงานระหวาง
กลุม ทดลองและกลุม ควบคุม กอนการนํารูปแบบฯ ทีพ่ ฒ
ั นา
ขึ้นไปดําเนินการ พบวาไมความแตกตางกัน หลังการนํา
รูปแบบฯ ที่พัฒนาขึ้นไปดําเนินการ กลุมทดลองมีผลการ
ดําเนินงานดานปริมาณงานและคุณภาพงาน สูงกวากลุม
ควบคุม สวนดานระยะเวลาและแรงงานทีใ่ ชในกลุม ทดลอง

นอยกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.001 (ตาราง 3) ความพึงพอใจของเจาหนาที่ธุรการ และ
ความพึงพอใจของพยาบาลวิชาชีพในกลุมทดลองสูงกวา
กลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวน
ความพึงพอใจของหัวหนาหอผูป ว ยมีไมแตกตางกัน (ตาราง 4)

ตาราง 3 เปรียบเทียบผลการดําเนินงานธุรการหอผูป ว ย ระหวางกลุม ทดลองกับกลุม ควบคุม หลังนํารูปแบบงานธุรการ
หอผูปวยที่พัฒนาขึ้นไปดําเนินการ ดวย Mann - Whitney U Test (n* = 143 )
ผลการดําเนินงาน
ดานปริมาณงาน
อัตราสวนปริมาณงานเฉลี่ยตอแรงงานที่ใช
ในงานธุรการหอผูปวย (ครั้ง/10,000 คน-วินาที)
ดานคุณภาพงาน
อัตราความถูกตองของการปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานงานธุรการหอผูปวย
ดานระยะเวลาและแรงงานที่ใช
ระยะเวลาเฉลี่ยของผูใหบริการที่ใช
ในงานธุรการหอผูปวย (วินาที/ครั้ง)
จํานวนแรงงานเฉลี่ยของผูให บริการที่ใช
ในงานธุรการหอผูปวย (คน-วินาที/ครั้ง)

กลุมทดลอง
(n=93)
X
SD

กลุมควบคุม
(n=50)
X
SD

p-value

394.03

689.13

127.54

256.05

<.001

92.29

11.33

63.78

20.78

<.001

473.62

609.99

855.65

793.22

<.001

489.81

655.95

1096.75 1096.95

<.001

*n = จํานวนครั้งของการดําเนินงานธุรการหอผูปวย
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ตาราง 4 เปรียบเทียบความพึงพอใจของหัวหนาหอผูป ว ย เจาหนาทีธ่ รุ การหอผูป ว ย และพยาบาลวิชาชีพ ระหวางกลุม
ทดลองกับกลุม ควบคุม หลังนํารูปแบบงานธุรการหอผูป ว ยทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ไปดําเนินการดวย Mann - Whitney U
Test (n* = 282)
ความพึงพอใจ
หัวหนาหอผูปวย
เจาหนาที่ธุรการหอผูปวย
พยาบาลวิชาชีพ

n
6
30
126

กลุมทดลอง (n = 162)
Min Max X
SD
8
9 8.40 0.54
8 10 9.50 0.73
2 10 7.81 1.31

กลุมควบคุม (n = 120)
n Min Max X SD
5 8
9 8.40 0.54
20 8 10 9.05 0.75
95 1 10 7.42 1.51

p-value
.537
.019
.021

*n = จํานวนครั้งในการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ
ผลการเปรียบเทียบระหวางกอนและหลังการนํา
รูปแบบฯทีพ่ ฒ
ั นาไปดําเนินการ ในกลุม ทดลอง พบวา ความ
คุมคาในการปฏิบัติงานธุรการหอผูปวย คิดเปน 1.1 เทา
ของการลงทุนจากการคํานวณดังนี้
พยาบาลวิชาชีพใชเวลาในงานธุรการหอผูป ว ยลดลง
30.48 นาที/วัน หรือ 125.48 ชัว่ โมง/ป (วันทําการ 247 วัน)
เปนเงิน 9,869.55 บาท/ป (จากผลการสํารวจคาจางและ
สวัสดิการป 2554/2555 ของสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

และมหาวิทยาลัยศรีปทุม (2555) พบวา พยาบาลวิชาชีพ
คาจางเฉลี่ย 12,951 บาท/เดือน) ขณะเดียวกันผูวิจัยใช
เวลาในการสอนแนะนํางาน (Coaching) ใหกับเจาหนาที่
ธุรการ เปนเวลา 15 ชั่วโมง รวมเปนเงิน 9,000 บาท (จาก
ระเบียบกระทรวงการคลัง (2545) วาดวยคาใชจา ยในการ
ฝกอบรมของสวนราชการ พ.ศ. 2545 หมวด 2 คาใชจาย
ของสวนราชการผูจ ดั ฝกอบรมทีจ่ ดั ในประเทศ ขอ 16 การฝก
อบรมระดับตนและระดับกลาง ไมเกินชัว่ โมงละ 600 บาท)

ความคุมคา = ผลลัพทที่ได (คาแรงพยาบาลวิชาชีพที่ลดลง)
ตนทุน (คาแรงในการสอนแนะนํางาน)

เมือ่ เปรียบเทียบผลการดําเนินงานธุรการหอผูป ว ย
หลังการนํารูปแบบใหมที่พัฒนาขึ้นมาใชไดผลดีขึ้น 7
รายการ ไมไดผล 1 รายการ คือ ความพึงพอใจตอการ
ดําเนินงานธุรการหอผูปวยของผูบริหาร จึงสรุปไดวา
รูปแบบใหมของงานธุรการหอผูปวยที่ผูวิจัยไดพัฒนาขึ้น
“ดีกวา” รูปแบบปกติ

= 9,869.55 / 9000 = 1.10

การอภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิจัย พบวา รูปแบบงานธุรการหอผูปวยที่
ผูว จิ ยั พัฒนาขึน้ ดีกวารูปแบบปกติ เนือ่ งจาก มีความเหมาะ
สมกับหนวยงานทีท่ ดลอง การนํารูปแบบไปใชมปี ระสิทธิภาพ
สูง ไดมผี เู กีย่ วของเขามามีสว นรวมและมีการปรับปรุงเปน
ระยะๆ ทําใหสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง กระบวนการนํา
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ไปใชมกี ารดําเนินการทีด่ ี และมีประสิทธิภาพ ซึง่ สอดคลอง
กับแนวคิด แนวทาง และวิธีการในการทําวิจัยเพื่อพัฒนา
งานอยางตอเนื่องและยั่งยืนของสมชาติ โตรักษา (2548)
การมีสวนรวมของผูปฏิบัติงานไดใชหลักการบริหารแบบ
มีสวนรวม (Management by Participation: MBP) จึง
สามารถลดการตอตานการเปลี่ยนแปลงได สอดคลองกับ
เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ (2534) ทีเ่ นนการมีสว นรวมในการ
สรางและพัฒนารูปแบบ ทําใหไดรปู แบบทีม่ คี วามเหมาะสม
กับผูป ฏิบตั งิ านและหนวยงาน ชวยใหผลการดําเนินงานมี
คุณภาพและประสิทธิภาพสูงขึ้น
หลังการนํารูปแบบฯ ไปใช การดําเนินงานธุรการ
หอผูปวยดีขึ้น อาจเนื่องจาก รูปแบบใหมมีการกําหนด
ระบบงาน แนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติไวชัดเจนทั้ง 7
ขั้นตอน มีการนําขอมูลที่ไดจากการปฏิบัติจริง มาพัฒนา
เปนระยะๆ รวมกับการมีสวนรวมของผูที่เกี่ยวของกับงาน
ธุรการหอผูปวย ทําใหวิธีปฏิบัติมีความชัดเจน ลดความ
ผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น ผูปฏิบัติเกิดความมั่นใจ สามารถ
ปฏิบตั ไิ ดอยางครบถวน สมบูรณ เพิม่ ศักยภาพในการทํางาน
ของตนเอง ชวยใหผลการดําเนินงานดีขึ้น ความพึงพอใจ
ของผูป ฏิบตั งิ าน และพยาบาลวิชาชีพมีเพิม่ ขึน้ สอดคลอง
กับ สมยศ นาวีการ (2544), จุไรรัตน แยมพลอย (2550)
และยรรยง ธรรมธัชอารี (2553) ทีร่ ะบุวา วิธกี ารปฏิบตั งิ าน
ที่กําหนดไวเปนมาตรฐานที่ดีตองมีความชัดเจนเพียงพอ
อธิบายขัน้ ตอนตัง้ แตเริม่ ตนถึงเสร็จสิน้ การดําเนินงานเพือ่
บรรลุสิ่งที่มุงหวังและสรางความมั่นใจแกผูมารับบริการ
รวมทั้งนําไปสูการสรางมาตรฐานของการปฏิบัติงาน
นอกจากนีค้ วามคุม คาของการดําเนินงานธุรการหอผูป ว ย

เพิ่มขึ้น สอดคลองกับการวิเคราะหตนทุน-ผลได (Costbenefit analysis) ของธวัชชัย ลีฬหานาจ (2546) ทีร่ ะบุวา
อัตราสวนระหวางผลไดตอตนทุน (Benefit-cost ratio)
มีคามากกวา 1 ถือวา มีความคุมคาของการดําเนินงาน
ทั้งนี้เนื่องจากตนทุนในการพัฒนางานธุรการหอผูปวย
เปนตนทุนทีล่ งทุนเพียงครัง้ เดียว ในขณะทีเ่ จาหนาทีธ่ รุ การ
หอผูปวยเกิดการพัฒนาในการทํางานขึ้นอยางตอเนื่อง
ทําใหผลการดําเนินงานดีขึ้น ผลลัพธ คือสามารถลดเวลา
พยาบาลวิชาชีพที่ใชในกิจกรรมที่ไมใชกิจกรรมพยาบาล
โดยตรงไดอยางตอเนือ่ ง และยังมีความคุม คาทีไ่ มสามารถ
คํานวณเปนตัวเงินได คือ พยาบาลสามารถลดเวลาที่ใช
ในกิจกรรมที่ไมใชกิจกรรมพยาบาลโดยตรงไดถึง 34.38
นาทีตอวัน จึงดูแลผูปวยไดมากขึ้น สงผลใหคุณภาพการ
บริการพยาบาลดีขนึ้ สอดคลองกับ Carayon และ Gurses
(2005) ที่กลาววา เวลาที่ไมเพียงพอตอการปฏิบัติงานมี
ผลตอประสิทธิภาพการตัดสินใจใหการดูแลผูปวย ที่อาจ
เกิดอุบัติการณที่ไมพึงประสงคขึ้นได

ขอเสนอแนะ
ควรมีการพัฒนางานธุรการหอผูป ว ยอยางตอเนือ่ ง
อยางนอย 3 ป เพื่อใหมีความครอบคลุมองคประกอบที่
เกี่ยวของพัฒนางานอยางตอเนื่องและติดตามวัดผลการ
ดําเนินงานเปนระยะอยางครบถวนทั้ง 5 ดาน คือ ดาน
คุณภาพงาน ปริมาณงาน ระยะเวลา ความพึงพอใจ และ
เศรษฐศาสตร ทําใหมขี อ มูลเชิงประจักษ ทีส่ ามารถยืนยัน
และอธิบายผลการดําเนินงาน ไดอยางครบถวนและสมบูรณ
มากขึ้น
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