
 

การเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานด้วยระบบลีน (Lean Management) 
ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา 

 
 

1. ช่ือเรื่องกิจกรรม ผลการประเมินการให้บริการเครื่องช่วยฟังของคลินิกตรวจการได้ยินและประสาทหูเทียม
แบบ one stop services 
2. หลักการและเหตุผล 

คลินิกตรวจการได้ยินและประสาทหู เทียม งานผู้ป่วยนอกภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา ศูนย์
การแพทย์ฯ ได้ด าเนินการให้บริการเครื่องช่วยฟัง (Hearing aid) ให้แก่ผู้ที่มีความบกพร่องหรือผู้พิการด้านการ
ได้ยินมาตลอดตั้งแต่เริ่มให้บริการ ต่อมารัฐบาลมีนโยบายให้การอุดหนุนเครื่องช่วยฟังผ่าน โครงการของ สปสช 
ท าให้ต้องมีขั้นตอนปฏิบัติที่รัดกุมส่งผลให้การบริการส่งมอบเครื่องไม่รวดเร็ว ผู้รับบริการเสียโอกาสในการใช้
เครื่อง เมื่อพิจารณาข้อมูลจากขั้นตอนด าเนินการแล้ว ทีมงานประเมินว่ามีโอกาสปรับปรุงให้รวดเร็วมากขึ้น 
และถือเป็นโอกาสพัฒนาคุณภาพบริการได้ เพ่ิมรายได้ให้กับ ศกพ.  
3. วัตถุประสงค์ 

1. ลดระยะเวลาและข้ันตอนในการรับเครื่องช่วยฟังของผู้รับบริการ  
2. ส่งข้อมูล/รายงาน ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้ครบถ้วนถูกต้องและรวดเร็ว 
3. กระชับกระบวนการ ลดภาระงานผู้ท างานที่ไม่จ าเป็น 

4. ทีมด าเนินการ/สมาชิกกลุ่ม 
1. ทีมน าทางคลินิกงานโสต ศอ นาสิก รพ. ศูนย์การแพทย์ฯ คณะแพทยศาสตร์ มศว ประกอบด้วย 

อาจารย์แพทย์ แพทย์ประจ าบ้าน นักเวชศาสตร์สื่อความหมาย ด้านการได้ยิน (audiologist) 
พยาบาลประจ างานผู้ป่วยนอก  

2. บุคลากรงานพัสดุ รพ. ศูนย์การแพทย์ฯ 
3. ตัวแทนบริษัทผู้จ าหน่ายเครื่องช่วยฟัง 

5. วิเคราะห์ WASTE  
การด าเนินการครั้งนีม้ีวัตถุประสงค์ เพื่อต้องการขจัดความสูญเปล่า (Wastes : DOWNTIME) ข้อใด (ตอบได้
มากกว่า 1 ข้อ) 

1.  Defect & rework: ความสูญเปล่าจากงานเสีย/งานที่ต้องแก้ไข 
2.  Over production: ความสูญเปล่าจากการผลิตมากเกินความต้องการ 
3.  Waiting: ความสูญเปล่าจากการรอคอยหรือความล่าช้า 
4.  Non-utilized Talent, Ideas, creative: ความสูญเปล่าจากความคิดสร้างสรรค์ของทีมงานที่

ไม่ได้น ามาใช้ประโยชน์/ใช้คนไม่ถูกกับงาน 
5.  Transportation: ความสูญเปล่าจากการขนส่งหรือขนย้ายบ่อยๆ  
6.  Inventory: ความสูญเปล่าจากพัสดุคงคลัง/สินค้าคงคลังมากเกินไป 



7.  Motion/Movement: ความสูญเปล่าจากการเคลื่อนไหวที่ไม่จ าเป็นของผู้ที่ปฏิบัติ หรือ
เคลื่อนที่โดยเปล่าประโยชน์ 

8.  Excessive Processing: ความสูญเปล่าจากกระบวนการท างานที่ซับซ้อนหรือมากเกินไป 
 

WASTE (Downtime) สภาพปัญหา/ปัญหาที่เกิด 
การแก้ไขปรับปรุง 
เพื่อลด wastes 

Defect ข้อมูลในเวชระเบียนไม่ครบ สร้างแบบฟอร์มกรอกใน EMR 
Over production   
Waiting 1.รอแพทย์เพียงคนเดียวที่มีหน้าที่ใน

การเซ็นเอกสารการลองเครื่องช่วย
ฟัง+ใบสั่งยา 
 
 
 
2. ส่งเอกสารจัดซื้อผ่านพัสดุรอ
ผู้ อ า น ว ย ก า ร เ ซ็ น อ นุ มั ติ ก า ร ซื้ อ
เครือ่งช่วยฟัง 

1.ให้แพทย์ทุกคนทีส่ั่งเครื่องช่วยฟัง
เ ป็ น ผู้ เ ซ็ น เ อ ก ส า ร  เ พ่ื อ ล ด
ร ะย ะ เ ว ล า ใ นก า ร รอคอย อั น
เนื่องจากแพทย์ผู้รับผิดชอบติดหรือ
ป ร ะ ชุ ม น อ ก ส ถ า น ที่ ห รื อ
ต่างประเทศ 
2. ค าดการณ์ เ ค รื่ อ งช่ ว ย ฟั งที่
ต้องการใส่ให้ผู้ป่วยในแต่ละปี+
เสนอ ผอ อนุมัติ สั่งเครื่องไว้ในคลัง
เตรียมไว้ก่อน 

Non-utilized Talent   
Transportation รอให้เจ้าหน้าที่ทางบริษัทมารับพิมพ์หู

หรือรอให้มีปริมาณหลายหูจึงจัดส่ง 
ท าการจัดส่งให้ในวันสุดสัปดาห์ 

Inventory stock - - 
Motion   
Excessive processing นัดผู้ป่วยมาลองเครื่องช่วยฟังในวัน

ถัดไปหลังมีค าสั่งแพทย์ 
ลองเครื่องช่วยฟังในวันเดียวกับ
ค าสั่งแพทย์ 

 
หมายเหตุ : เติมเฉพาะหัวข้อที่วิเคราะห์ว่าเป็นความสูญเปล่าของกระบวนการ



6. วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา โดยใช้แผนภูมิก้างปลา 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

ผลการรวบรวม วิเคราะห์ จัดกลุ่มปัญหาการด าเนินการในภาพรวม ดังรูปแผนผังก้างปลา 

หมายเหตุ กรณีใช้สิทธิ สปสช ต้องมีบตัรผู้พิการ ท74 จึงสามารถเข้าสู่กระบวนการขอเครื่องช่วยฟังได้ 

 

 

รอเครื่องนาน 

มี audiologist คนเดียว 

 

 

ผู้อนุมัติติดภารกิจ 

รอเซ็นชื่ออนุมัติ 

แพทย์ที่เซ็นติดภารกิจ 
หรือไปต่างประเทศ 

รอคิวลองเครื่องนาน เอกสารOPDไม่สมบูรณ์ 

รอสั่งเครื่องช่วยฟัง
นาน 

เอกสารลองเครื่อง
ล่าช้า 

เอกสารการตรวจสูญหาย 

แพทย์บันทึกข้อมูลไม่ครบ 

รอบริษัทส่งใบเสนอราคาล่าช้า 

มีแพทย์เซ็นเอกสารการลอง
เครื่อง+ใบสั่งยา คนเดียว 

รอเจ้าหน้าที่บริษัทเข้ามา
ช่วยลองเครื่องช่วยฟัง 

 

รอเครื่องนาน 



7. การแก้ปัญหาและน าไปปฏิบัติ (น าสาเหตุของปัญหาที่วิเคราะห์ได้มาหาวิธีแก้ปัญหา) 

ปัญหา สาเหตุ วิธีการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ ผลลัพธ์ 

บันทึกผู้ป่วยนอกไม่
สมบูรณ์ 

1.แพทย์ไม่บันทึกข้อมูลตาม
ข้อก าหนด 
 
2. เอกสารการตรวจสูญหาย 

1 ก าหนดข้อมูลจ าเป็นตามข้อก าหนดลงใน 
EMR 
2. ตรวจสอบเอกสารว่าใส่แฟ้มเรียบร้อยแล้ว
ก่อนคืนแฟ้ม 

อาจารย์แพทย์ และ
แพทย์ประจ าบ้าน 
เจ้าหน้าที่พยาบาล 

ถูกต้อง สมบูรณ์ ร้อยละ 
100 

รอคิวลองเครื่องช่วย
ฟังนาน 

มี audiologist คนเดียว 
 

เพ่ิม audiologist และประสานงานขอเจ้าที่
จากบริษัทเครื่องช่วยฟังเข้ามาช่วย 

ภาควิชาฯ 
audiologist 

ลองเครื่องได้ภายในวันที่มี
ค าสั่งแพทย์ 

รอสั่งเครื่องนาน 1. รอเซ็น 
2. ผู้อนุมัติติดภาระกิจ 

คาดการปริมาณเครื่องช่วยฟังที่จะใส่ในแต่ละ
ปี เสนอ ผอ อนุมัติ สั่งเครื่องไว้ในคลัง 

audiologist มีเครื่องส ารองไว้ตลอด 

เอกสารการลอง
เครื่องล่าช้า 

1 มีแพทย์เพียงคนเดียวที่ท า
หน้าที่เซ็นเอกสารการลอง
เครื่องและใบสั่งยา (ส าหรับสั่ง
เครื่องช่วยฟัง) 

1.ให้มแีพทย์หลายท่านที่ท าหน้าที่เซ็นเอกสาร
และใบสั่งยา (ส าหรับสั่งเครื่องช่วยฟัง) 

อาจารย์แพทย์ เอกสารการลองเครื่องและ
ใบสั่งยา สมบูรณ์ หลังจาก
ลองเครื่อง 1 วัน 

 

 



การปรับปรุงแก้ไขส่วนกระบวนการที่แพทย์ด าเนินการ มีการบันทึกตามแบบใน EMR 

• ซักประวัติการด าเนินโรค การรับการรักษาที่ผ่านมา (ปัจจุบันไม่พบมีโรคหูชั้นนอก) 
• บันทึก Otoscopic examination: external ear, tympanic membrane etc. 
• ปรึกษาอาจารย์ (หากมีข้อสงสัย)  
• ส่งตรวจ audiogram+ tympanogram และบันทึกผล 
• เอกสารไม่ยินยอมรับการผ่าตัดแก้ไข (ถ้ามีหรือจ าเป็นต้องมี) 
• การออกใบรับรองความพิการ (ถ้ามี) 
• ส่ง fit hearing aid ระบุข้าง (ถ้าระบุได้) 
• ระบุแพทย์ผู้ตรวจรักษาให้ถูกต้อง 
• ลงนามใบยา (ใบสั่งเครื่อง) 
ขั้นตอนการด าเนินหลังการปรึกษาแก้ไขระบบ (แบบท่ี 2) 
• พิจารณาวางแผนการปรับกระบวนการแบบถอยหลังได้แนวทางปฏิบัติ คือ 
• ลองเครื่องทันทีหลังค าสั่งใส่เครื่องช่วยฟัง + พิมพ์หู (รอประมาณ 1 สัปดาห์) 
• แพทยเ์ซ็นเอกสารการลองเครื่อง+ เขียนใบสั่งยา (สั่งเครื่อง) หลังจาก audiologist ลองเครื่อง 1 วัน 
• ประสานบริษัทขอให้น าเครื่องมาส่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8. เปรียบเทียบก่อนและหลังการปรับปรุง/แก้ไข 
ขั้นตอนก่อนการปรับปรุง ระยะเวลารอ 3-4 เดือน  

แบบท่ี 1 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ ท่ีมีปัญหาทางการได้ยินมา OPD ENT 
แพทย์ซกัประวตั ิตรวจร่างกาย Otoscopy +
บนัทกึผลใน EMR 
 

Audiologist ตรวจประเมินการได้ยิน  
(Audiogram+Tympanogram 

 

พบแพทย์ วินิจฉัยวา่มีปัญหาการได้ยินและ
การส่ือสาร สัง่การรักษา 

 

ลองเคร่ืองชว่ยฟัง (7-14 วนั) +พิมพ์ห+ูสง่
บริษัท  
 

จดัท าเอกสารการลองเคร่ือง แพทย์เซ็น
เอกสาร (21-90 วนั กรณีเอกสารไมค่รบจะ

ไมส่ามารถลงนามได้ 
 

รับเคร่ืองชว่ยฟัง ท า Real ear อธิบาย
วิธีการใช้ การดแูลรักษา และการปรับตวั 

 

จดัท าเอกสารสัง่ซือ้+สง่พสัด+ุเสนอ ผอ 
อนมุตัิ (30-60 วนั กรณีเอกสารไมค่รบจะไม่

สามารถลงนามได้ 
 

ตดิตามการใช้เคร่ืองชว่ยฟัง 
 

แบบเก่า   
ก่อนการปรับปรุง
ระยะเวลารอ  
3-4 เดือน 

ภายในวนั
เดียวกนั 



ขั้นตอนหลังการปรับปรุง ระยะเวลารอ 1-2 สัปดาห์ 
 

แบบที่ 2 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ ท่ีมีปัญหาทางการได้ยินมา OPD ENT 
แพทย์ซกัประวตั ิตรวจร่างกาย Otoscopy +
บนัทกึผลใน EMR 
 

Audiologist ตรวจประเมินการได้ยิน  
(Audiogram+Tympanogram 

 

พบแพทย์ วินิจฉัยวา่มีปัญหาการได้ยินและ
การส่ือสาร สัง่การรักษา 

 

ลองเคร่ืองชว่ยฟัง (ภายในวนัเดียวกบัท่ีสัง่
ลอง)+พิมพ์ห+ูสง่บริษัท  
 

จดัท าเอกสารการลองเคร่ืองและแพทย์ลง
นามได้เลย (ตรวจสอบเอกสารให้ครบถ้วน
ก่อนลงนาม) 2-3 วนั 
 

ท าสญัญาจะซือ้จะขายกบับริษัทไมเ่กิน
วงเงินท่ีรับจดัสรร        ผอ.เซน็อนมุตัิ
เบกิจา่ยเร็ว (ไมต้่องรอการอนมุตันิาน)  

 

รับเคร่ืองชว่ยฟัง ท า Real ear อธิบายการใช้ 
ดแูลรักษาและการปรับตวั 

 

ตดิตามการใช้เคร่ืองชว่ยฟัง 
 

แบบใหม่   
หลงัการปรับปรุง
ระยะเวลารอ  
1-2 สปัดาห์ 

ภายในวนั
เดียวกนั 



(แบบท่ี 1) 
ก่อนด าเนินการ (Pre-Lean) 

ล าดับ งาน เวลา (วัน) 
1 แพทย์ซักประวัติตรวจร่างกาย แล้วส่ง Audiologist ตรวจ 

audiogram+tympanogram ได้ผลการได้ยินแล้วแจ้งแพทย์เพื่อสั่ง
เครื่องช่วยฟัง 

1 

2 Audiologist ลองและเลือกเครื่องช่วยฟังโดยใช้ Real ear 
mearsurement+ท าพิมพ์หู+จัดท าเอกสารลองเครื่อง 

7-14 

3 ส่งเอกสารการลองเครื่อง+ใบสั่งยา(เครื่องช่วยฟัง) ให้แพทย์เซ็น (มีแพทย์
ผู้รับผิดชอบเพียง 1 ท่าน)  

21-90 

4 ส่งเอกสารให้พัสดุท าเอกสารการจัดซื้อให้ผู้อ านวยการเซ็นอนุมัติการซื้อ
เครื่องช่วยฟัง 

30-60 

5 นัดผู้ป่วยมารับเครื่องช่วยฟัง ปรับเครื่องและอธิบายการใช้งานและการดูแล
เครื่องช่วยฟังโดย Audiologist 

1-7 

รวมเวลาด าเนินการ 60-171 
แบบท่ี 2 
หลังด าเนินการ (Post-Lean) 

ล าดับ งาน เวลา (วัน) 
1 แพทย์ซักประวัติตรวจร่างกาย แล้วส่ง Audiologist ตรวจ 

audiogram+tympanogram ได้ผลการได้ยินแล้วแจ้งแพทย์เพื่อสั่ง
เครื่องช่วยฟัง 

1 

2 Audiologist ลองและเลือกเครื่องช่วยฟังโดยใช้ Real ear 
mearsurement+ท าพิมพ์หู+จัดท าเอกสารลองเครื่อง 

1-7 

3 ส่งเอกสารการลองเครื่อง ให้แพทย์ผู้สั่งใส่เครื่องช่วยฟังเป็นผู้เซ็นเอกสาร+
ใบสั่งยา (เครื่องช่วยฟัง) 

1-3 

4 นัดผู้ป่วยมารับเครื่องช่วยฟัง ปรับเครื่องและอธิบายการใช้งานและการดูแล
เครื่องช่วยฟังโดย Audiologist 

1-5 

รวมเวลาด าเนินการ 4-15 
 
 
 
 
 
 
 
 

นบัวนัหลงัสิน้สดุ

ขัน้ตอน 



ตารางเปรียบเทียบขั้นตอนเดิมกับขั้นตอนใหม่ 
ขั้นตอนตอนเดิม ขั้นตอนใหม่ ผลลัพธ์ 

นัดมาลองเครื่องช่วยฟังในสัปดาห์
ถัดไป 

ลองเครื่องช่วยฟังในวันที่แพทย์สั่ง
ลองเครื่อง 

ลดขั้นตอนและระยะเวลาการรอ
คอยการได้รับเครื่องของผู้ป่วย 

มีแพทย์เพียง 1 ท่าน ท าหน้าที่ใน
การเซ็นเอกสารการลองเครื่องและ
ใบสั่งยา 

ให้แพทย์ผู้ที่ท าการสั่งเครื่องช่วย
ฟังเป็นผู้เซ็นเอกสารการลอง
เครื่อง+ใบสั่งยา 

ลดระยะเวลาการรอคอยการได้รับ
เครื่องของผู้ป่วย 

ลองเครื่องช่วยฟังแล้วจึงจัดท า
เอกสารการจัดซื้อเครื่องช่วยฟัง 

คาดการณ์ และจัดซื้อเครื่องส ารอง
ไว้ในคลังแล้ว 

ลดระยะเวลาการรอคอยการได้รับ
เครื่องของผู้ป่วย 

 
9. ผลลัพธ์การด าเนินการ 
ได้ผลลัพธ์ตามที่ก าหนดไว้ดังนี้  

ตัวช้ีวัด เป้าหมายตัวชี้วัด ผลลัพธ์ 
จ านวนวันรอรับเครื่อง เฉลี่ยไม่เกิน 14 วัน  14 วัน 
จ านวนครั้งที่ไม่สามารถรับเครื่อง ไม่เกิน 3 ครั้ง/ปี 1  ครั้ง 
จ านวนเอกสารไม่ครบในการด าเนินการรอบแรก ไม่เกินร้อยละ 10 ครบ 
จ านวนเอกสารไม่สมบูรณ์ ไม่เกินร้อยละ 5 ครบ 
 
สรุป ผลการประเมินการเพิ่มประสิทธิภาพการท างานด้วยระบบลีนในการปรับปรุงกระบวนการขั้นตอนในการ
รับเครื่องช่วยฟังก่อนปรับปรุงในด้านจ านวนวันรอรับเครื่องพบว่าใช้ระยะเวลาในการรอคอยประมาณ 90-120 
วัน โดยหลังการปรับปรุงซึ่งเริ่มใช้ตั้งแต่เดือนกันยายน 2562 -มิถุนายน 2563 พบว่าระยะเวลาในการรอคอย
ลดลงเหลือ 4-75 วัน จากจ านวนเครื่องช่วยฟังทั้งหมด 142 หู พบจ านวนวันรอรับเครื่องเฉลี่ยไม่เกิน 14 วัน
โดยเมื่อคิดเป็นร้อยละ พบว่าจ านวนวันรอรับเครื่องน้อยกว่าหรือเท่ากับ 14 วัน มีจ านวน 119 หู คิดเป็นร้อย
ละ 84 ส่วนจ านวนวันรอรับเครื่องที่มากกว่า 14 วัน มีจ านวน 24 หู คิดเป็นร้อยละ 16 ดังแสดงให้เห็นเป็น
กราฟวงกลมด้านล่าง 
ส าหรับจ านวนหูที่ระยะเวลาการรอคอยมากกว่า 14 วัน มีสาเหตุซึ่งพอสรุปได้ดังนี้คือ   

1. แบบหรือรุ่นของเครื่องช่วยฟังที่ผู้ป่วยต้องการแบบในช่องหูไม่มีในคลัง ต้องรอการสั่งเครื่องช่วย
ฟังล็อตใหม ่

2. บริษัทส่งเครื่องช่วยฟังไม่ตรงตามรุ่นที่สั่งหรือเครื่องช่วยฟังไม่ท างานระหว่างการใส่เครื่อง 
จ านวนครั้งที่ผู้ป่วยไม่สามารถรับเครื่องได้พบว่ามีจ านวน 1 ครั้ง ส่วนจ านวนเอกสารไม่ครบในการด าเนินการ
รอบแรกหรือจ านวนเอกสารไม่สมบูรณ์ ไม่พบว่ามีปัญหาเหล่านี้เลย 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กราฟแสดงร้อยละของจ านวนวันรอรับเครื่องช่วยฟัง 
 
 
10. สิ่งที่ได้รับจากการด าเนินการ 

1. ผู้ป่วยรับเครื่องช่วยฟังได้รวดเร็วขึ้น 
2. ผู้ป่วยไม่ต้องมาโรงพยาบาลหลายครั้ง 
3. ไม่เสียเวลาในการจัดซื้อเครื่องช่วยฟังหลายครั้ง 

11. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการ 
1. การส่งท าพิมพ์หูและส่งกลับมาอาจมีความล่าช้าเมื่อติดช่วงวันหยุดเทศกาล 
2. การประเมินการสั่งเครื่องช่วยฟังในแต่ละครั้งต้องประมาณหรือคาดการณ์ในการสั่งอาจท าให้

จ านวนเครื่องช่วยฟังไม่พอ และเมื่อสั่งใหม่ต้องใช้เวลาค่อนข้างนานถึงจะได้เครื่องช่วยฟัง 
12. ข้อเสนอแนะ/ขยายผล 

1. การสื่อสารข้อมูลต่าง ๆ ทั้งภายใน และภายนอก ให้ตรงกัน เพ่ือการท างานในทิศทางเดียวกัน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13. ภาพประกอบการท ากิจกรรม   

 
 ภาพการประชุมภาควิชาวิเคราะห์ปัญหาการด าเนินงานให้บริการเครื่องช่วยฟัง ท่ีภาควิชาฯ 
 
 
 

            
     .................................................................... 

                                                                      (ลงชื่อ ศ.นพ ชัยรัตน์ นิรันตรัตน์) 
                                                                หัวหน้าภาควิชาโสต ศอ นาสกิวิทยา 
 


