
 

แบบสรุปการเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานด้วยระบบลีน (Lean Management) 
ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา 

มกราคม 2562 
 

1. ช่ือเรื่องกิจกรรม ปรับปรุงกระบวนการและข้ันตอนในการให้บริการเครื่องช่วยฟังของงานผู้ป่วยนอก 
ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา 
2. หลักการและเหตุผล 

งานผู้ป่วยนอกภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา ศูนย์การแพทย์ฯ ได้ด าเนินการให้บริการเครื่องช่วยฟัง 
(hearing aid) ให้แก่ผู้ป่วยบกพร่องหรือผู้พิการด้านการได้ยินมาตลอดตั้งแต่เริ่มให้บริการ ต่อมารัฐบาลมี
นโยบายให้การอุดหนุนเครื่องช่วยฟังผ่าน โครงการของ สปสช ท าให้ต้องมีขั้นตอนปฏิบัติที่รัดกุมส่งผลให้การ
บริการส่งมอบเครื่องไม่รวดเร็ว ผู้รับบริการเสียโอกาสในการใช้เครื่อง เมื่อพิจารณาข้อมูลจากขั้นตอน
ด าเนินการแล้ว ทีมงานประเมินว่ามีโอกาสปรับปรุงให้รวดเร็วมากขึ้น และถือเป็นโอกาสพัฒนาคุณภาพบริการ
ได้ เพ่ิมรายได้ให้กับ ศกพ.  
3. วัตถุประสงค์ 

1. ลดระยะเวลาในการรับเครื่องช่วยฟังของผู้รับบริการ  
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 นักวิชาการโสตสัมผัส (audiologist) พยาบาลประจ างานผู้ป่วย
นอก  

2. บุคลากรงานพัสดุ รพ. ศูนย์การแพทย์ฯ 
3. ตัวแทนบริษัทผู้จ าหน่ายเครื่องช่วยฟัง 

5. วิเคราะห์ WASTE  
การด าเนินการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 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 จัดท าเอกสารหลายฉบับ ลดเอกสารที่ไม่จ าเป็น 
Waiting มีขั้นตอนท า PO เพ่ืออนุมัตโิดย 

หัวหน้าภาคและผู้อ านวยการ รพ. 
ปรับปรุงลดขั้นตอนไม่ต้องรออนุมัติ 

Non-utilized Talent   
Transportation รอเครื่องจากบริษัท จัดส ารองคลังเก็บเครื่องไว้ใน รพ. 
Inventory stock ไม่มีคลัง จัดส ารองให้ใกล้เคียง ไม่ให้มาก

เกินไป 
Motion มีข้ันตอนเดินหนังสือหลายจุด ขั้นตอนลดลงเหลือแจ้งคลังพัสดุ 
Excessive processing มีข้ันตอนท า PO เพ่ืออนุมัติโดย 

หัวหน้าภาคและผู้อ านวยการ รพ. 
ปรับปรุงลดขั้นตอนไม่ต้องรออนุมัติ 

 
หมายเหตุ : เติมเฉพาะหัวข้อที่วิเคราะห์ว่าเป็นความสูญเปล่าของกระบวนการ



6. วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา โดยใช้แผนภูมิก้างปลา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการรวบรวม วิเคราะห์ จัดกลุ่มปัญหาการด าเนินการในภาพรวม ดังรูปแผนผังก้างปลา 

 

 

 

รอเกนิ 6 เดือนท าเรื่องใหม่ใหม ่ เอกสารOPDไมส่มบูรณ ์

เอกสาร PO ล่าช้า เอกสาร PO ไม่สมบูรณ ์

ต้องท าเรื่องนาน 

เอกสารไม่ครบ 
ไม่รู้ ไม่มีการตรวจสอบ 

แพทย์บันทึกข้อมูลไม่ครบ 

ผู้อนุมัติติดภารกิจ 

รอเซ็นต์ชื่ออนุมัติ เปลี่ยนรายการเครื่อง 

รอเครื่องนาน 

ผู้ป่วยไม่มารับเครื่อง 



• ผู้ป่วยบางคนเคยใช้เครื่องมาก่อน มี ท74 ผู้พิการเบิกท่ีไหนก็ได้ ไม่มี refer 
• ต้องให้บริษัทรวมใบยาเป็นรอบ ๆ ไป เพ่ือประมาณการให้ได้จ านวนเงินตรงกับการขออนุมัติ  
• ขั้นตอนใช้เวลานาน เคยใช้เวลาเกิน 6 เดือนถึงได้เครื่อง 
• รพ. มีคนท า PO คนเดียว จึงต้องท าเป็นล็อต ๆ โดยมีข้อตกลงระหว่าง OPD กับ เจ้าหนัาที่พัสดุ กับ เจ้าหน้าที่บริษัท 
• ผู้ป่วยน าไปยื่นขึ้นทะเบียนกับ อบต รพสต ได้ใบค าร้องและใบสิทธิประโยชน์ ก าหนดเวลาที่สามารถใช้สิทธิ์  
• ขั้นตอนนี้ต้องใช้เวลาประมาณ 1 เดือน โอกาสผ่านได้เพียง ๘๐ % 
• ผู้ป่วยมาพบเจ้าหน้าที่บริษัท ในเวลาไม่เกิน 6 เดือน และต้องตรงกับบริษัท (ที่ผ่านมา ผู้ป่วยมักจะมาไม่ตรงวัน พบ ๕๐ % เท่านั้นที่ตรง) 
• การตั้งเบิกเครื่อง บริษัทต้องเตรียมเอกสารใบสั่งยาเพ่ือเบิกเครื่อง (ให้ อ.จรินทรัตน์ ตรวจสอบ เซ็นชื่อรับรองความถูกต้องก่อน) โดยต้องมีเอกสารแนบดังนี้ ใบ 

OPD, audiogram, tympanogram, real-ear ใบผู้ป่วยเซ็นต์ยินยอมรับเครื่องช่วยฟัง ใบลองเครื่องจากบริษัท (ใบประเมินการเลือกเครื่องช่วยฟัง) แบบประเมินการ
ติดตามการใช้เครื่อง (ตามที่ 3, 6, 12 เดือน) ใบประเมินการให้บริการด้านสุขภาพการใช้เครื่องช่วยฟัง 

• บริษัทจะท าการเตรียมเอกสารทั้งหมด รวมใบสั่งยา (สั่งเครื่อง) แล้วมาสรุปการสั่งซื้อเป็นล็อต ๆ (โดยบุคลากรงานพัสดุ) มีข้อก าหนดไม่เกินหนึ่งแสนบาท ต่อบิล
เสมอ 

• ผลการด าเนินงานเนื่องจากมีเอกสารและขั้นตอนมาก จึงเคยมีแฟ้มหาย ท าให้การด าเนินการช้ามากขึ้นอีก ถึงต้องมีการด าเนินการรอบใหม่ทั้งหมด 
 

 

 

 

 

 

 



7. การแก้ปัญหาและน าไปปิิบัติ (น าสาเหตุของปัญหาที่วิเคราะห์ได้มาหาวิธีแก้ปัญหา) 

ปัญหา สาเหตุ วิธีการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ ผลลัพธ์ 

ผู้ป่วยได้รับเครื่องไม่
ตรงรุ่น 

ผู้ป่วยที่จองไม่มารับ
เครื่อง จึงต้องเปลี่ยนไป
ให้คนอ่ืน 

ปรับเปลี่ยนกระบวนให้
กระชับผู้ป่วยได้รับ
เครื่องเร็วขึ้น 

Audiologist ถูกต้องร้อยละ 100 

บันทึกผู้ป่วยนอกของ
แพทย์ ไม่สมบูรณ์ 

แพทย์ไม่บันทึกข้อมูลตาม
ข้อก าหนด 

ก าหนดข้อมูลจ าเป็น
ตามข้อก าหนดลงใน 
EMR 

อาจารย์แพทย์ 
และแพทย์ประจ า
บ้าน 

ถูกต้อง สมบูรณ์ ร้อยละ 
100 

รับเครื่องล่าช้า ขั้นตอนการขออนุมัติ ปรับกระบวนการจัดสั่ง
เครื่องมาเตรียมไว้กับ
งานพัสดุ 

บุคลากรงานพัสดุ 
ผู้บริหาร รพ 
พยาบาลงานผู้ป่วย
นอก 
Audiologist 

รอรับเครื่องไม่เกิน 3 
สัปดาห์ 

รับเครื่องล่าช้า จัดซื้อหลังอนุมัติ เปลี่ยนระบบงานเป็น
สั่งซื้อเตรียมให้บริการ
แทนการรออนุมัติ 

ผู้บริหาร 
Audiologist  
ผู้จัดจ าหน่าย 

รอรับเครื่องไม่เกิน 3 
สัปดาห์ 

 

 

 

 



การปรับปรุงแก้ไขส่วนกระบวนการที่แพทย์ด าเนินการ มีการบันทึกตามแบบใน EMR 

• ซักประวัติการด าเนินโรค การรับการรักษาที่ผ่านมา (ปัจจุบันไม่พบมีโรคหูชั้นนอก) 
• บันทึก Otoscopic examination: external ear, tympanic membrane etc. 
• ปรึกษาอาจารย์ (หากมีข้อสงสัย)  
• ส่งตรวจ audiogram และบันทึกผล 
• เอกสารไม่ยินยอมรับการผ่าตัดแก้ไข (ถ้ามีหรือจ าเป็นต้องมี) 
• การออกใบรับรองความพิการ (ถ้ามี) 
• ส่ง fit hearing aid ระบุข้าง (ถ้าระบุได้) 
• ระบุแพทย์ผู้ตรวจรักษาให้ถูกต้อง 
• ลงนามใบยา (ใบสั่งเครื่อง) 
ขั้นตอนการด าเนินหลังการปรึกษาแก้ไขระบบ 
• พิจารณาวางแผนการปรับกระบวนการ แบบถอยหลังได้แนวทางปฏิบัติ คือ 
• รพ สั่งเครื่องมาวาง โดยให้ภาควิชาท าใบขอซื้อเครื่องไปบริษัท จากนั้นบริษัทออกใบยืมเป็นใบส่งของ

ชั่วคราว เมื่อสั่งเครื่องให้ผู้ป่วยแล้วจึงจะส่งใบส่งของใบจริงเพ่ือเบิกเงินตามเครื่องที่ได้ให้ผู้ป่วย 
• ตรวจ-ลองเครื่อง พิมพ์หู-หรือรับเครื่อง เครื่องหลังหูได้เลย เครื่องในหูต้องรอพิมพ์ (รอประมาณ ๑ 

สัปดาห์) 
• แพทย์เขียนใบสั่งยา (สั่งเครื่อง) ตามท่ี audio ลองเครื่องได้แล้ว 
• คนจ่ายของต้องช่วยตรวจว่า คนกับของต้องถูกต้องตรงกัน 
• บริษัทต้องส่งใบส่งของที่ได้เครื่องตรงที่สั่งตรงคน (โดยตรวจสอบให้ดีก่อน) 
 
8. เปรียบเทียบก่อนและหลังการปรับปรุง/แก้ไข 
 
ขั้นตอนก่อนการปรับปรุง ระยะเวลารอ 3-4 เดือน  



 
 

ขั้นตอนหลังการปรับปรุง ระยะเวลารอ 1-2 สัปดาห ์
 

 
 
 
 



(แบบท่ี 1) 
ก่อนด าเนินการ (Pre-Lean) 

ล าดับ งาน เวลา (วัน) 
1 แพทยซ์ักประวัติตรวจ แล้วส่งไป Audiologist ตรวจ audiogram 1-7 
2 ได้ audiogram แล้วแจ้งแพทย์ให้สั่งเครื่อง 1-21 
3 Audiologist ลองเครื่องแล้ววัดการได้ยินด้วย Real ear 1-21 
4 Audiologist สั่งพิมพ์หู  

แพทย์เขียนใบสั่งซื้อ และรอรวมใบ PO เสนอ ผอ รพ (ต้องรอรวมหลาย
เครื่อง)  

14-330 

5 ผ่านการตรวจสอบโดยหัวหน้าภาค 1-7 
6 สั่งซื้อแล้วนัดผู้ป่วยมารับเครื่อง 14-60 
 รวมเวลาด าเนินการ 32-446 
 
หลังด าเนินการ (Post-Lean) 

ล าดับ งาน เวลา (นาที) 
1 แพทย์ซักประวัติ ประเมินการได้ยิน สั่งการให้ทดลองเครื่อง 1 
2 Audiologist ตรวจ audiogram แล้วลองเครื่องร่วมกับวัดการได้ยิน Real 

ear 
1-7 

3 Audiologist สั่งพิมพ์หู และนัดผู้ป่วยมารับเครื่อง 1-14 
 รวมเวลาด าเนินการ 3-22 
 
(แบบท่ี 2) 

ขั้นตอนตอนเดิม ขั้นตอนใหม่ ผลลัพธ์ 
รอผู้ป่วยมาตรวจแล้วจึงขออนุมัติ ขออนุมัติวงเงินจัดซื้อไว้ล่วงหน้า เป็นขัน้ตอนที่ผู้ป่วยไม่ต้องรอ 
รอบริษัทมาลองใส่เครื่อง จัดเครื่องคงคลังไว้ให้ลองเครื่อง เตรียมเครื่องรอให้ลองกับผู้ป่วย

ได้ทันที 
แพทย์กรอกเวชระเบียนไม่
สมบูรณ์ 

จัดท าแบบฟอร์มบันทึกที่ครบ
สมบูรณ์ไว้ใน EMR 

บันทึกถูกต้อง ไม่ต้องส่งกลับมา
แก้ไขเพื่อเริ่มต้นใหม่ 

 
9. ผลลัพธ์การด าเนินการ 
เริ่มปรับกระบวนการได้ 7 วัน ได้ผลลัพธ์ตามที่ก าหนดไว้ดังนี้  

ตัวช้ีวัด เป้าหมายตัวชี้วัด ผลลัพธ์ 
จ านวนวันรอรับเครื่อง เฉลี่ยไม่เกิน 21 วัน รอเก็บข้อมูล 
จ านวนครั้งที่ไม่สามารถรับเครื่อง ไม่เกิน 3 ครั้ง/ปี รอเก็บข้อมูล 
จ านวนเอกสารไม่ครบในการด าเนินการรอบแรก ไม่เกินร้อยละ 10 ครบ (รอเก็บข้อมูลเพ่ิม) 
จ านวนเอกสารไม่สมบูรณ์ ไม่เกินร้อยละ 5 ครบ (รอเก็บข้อมูลเพ่ิม) 



10. สิ่งท่ีได้รับจากการด าเนินการ 
1. ผู้ป่วยรับเครื่องได้รวดเร็วขึ้น 
2. ผู้ป่วยรับเครื่องตรงกับท่ีลองเครื่องได้ทันที 
3. แพทย์ไม่ต้องถูกตามให้มาแก้ไขเอกสาร 
4. ลดงานบุคลากรพัสดุ โดยรับทราบรายงานคลังเก็บเครื่องเท่านั้น 
5. ลดงานบุคลากรเดินเอกสาร 

11. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการ 
1. ต้องท าการประเมินปริมาณเครื่องเพื่อจัดหาเตรียมไว้ในคลัง 
2. ต้องท าข้อตกลงเบื้องต้นกับบริษัทผู้จ าหน่ายเพื่อขอเครื่องมาวางในคลัง 
3. ต้องมีผู้ตรวจเอกสารให้ครบสมบูรณ์ 
4. ต้องอธิบายและรอเอกสารส าหรับผู้ป่วยใช้สิทธิ์ สปสช ที่ยังไม่มี ท. 74 
5. ผู้ป่วยไม่เข้าใจสิทธิ์ในการเบิก เช่น มีเครื่องอยู่แล้วมาเบิกซ้ าก่อนครบ 3 ปี 

12. ข้อเสนอแนะ/ขยายผล 
1. ติดตามข้อมูลการจ่ายเครื่องเพื่อคาดการณ์ต่อเนื่อง 
2. คอยติดตามตรวจสอบความสมบูรณ์ของเอกสาร 
3. สื่อสารผลด าเนินการให้ สปสช รับทราบ 
4. น าไปวิพากษ์เพื่อให้ทีมเรียนรู้การบริหารคุณภาพ 

 
13. ภาพประกอบการท ากิจกรรม 2 ภาพ ดังนี้ 

 

 



 
 ภาพที่ 1 ภาพการประชุมภาควิชาวิเคราะห์ปัญหาการด าเนินงานให้บริการเครื่องช่วยฟัง ที่ภาควิชาฯ 

 
 
ภาพที่ 2 ภาพตัวอย่างเอกสารบันทึกข้อมูลท่ีถูกต้อง ครบสมบูรณ์ตามเกณฑ์ สปสช และได้รับการลงชื่อ
หลังตรวจรับรองยืนยันความถูกต้อง ที่เผยแพร่ให้แพทย์ทุกท่านทราบและปิิบัติให้ถูกต้อง 
 

     .................................................................... 
                                                                        (ลงชื่อ ผศ. นพ.วิศาล มหาสิทธิวัฒน์) 
                                                                         หัวหน้าภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา 


