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บทคัดย่อ
บทความวิจัยนี้นาเสนอการประยุกต์ใช้ แนวคิดลีนกับภาคบริการทางการแพทย์ เพื่อลดความสูญเปล่าของระบบ กรณีศกึ ษา แผนกรังสี
รักษา โรงพยาบาลตติยภูมิ เนื่องจากปั ญหาการรอเข้ ารับบริการทางการแพทย์มีระยะเวลานาน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาระบบการ
ปฏิบัติงานของภาคบริการทางการแพทย์ในแผนกรังสีรักษา เพื่อศึกษาการประยุกต์ใช้ ระบบลีนกับ ภาคบริการทางการแพทย์ในแผนกรังสี
รักษา และเพื่อศึกษาการลดความสูญเปล่ าทั้งระบบของภาคบริการทางการแพทย์ ในแผนกรังสีรักษา วิธีการศึกษาประกอบด้ วยการเก็บ
รวบรวมข้ อมูล การนาเครื่องมือของลีนมาวิเคราะห์ข้อมูล และออกแบบเพื่อแก้ ปัญหาการลดความสูญเปล่าทั้งระบบ
ผลการศึกษาพบว่าการให้ บริการทางการแพทย์ของแผนกรังสีรักษา มีกระบวนการที่ซับซ้ อนและใช้ เวลานาน เมื่อได้ ประยุกต์ใช้ ระบบ
ลีนเพื่อนามาวิเคราะห์หาความสูญเปล่า พบว่าความสูญเปล่าเกิดขึ้นจากการรอคอยที่ไม่เกิดคุณค่า และการใช้ พ้ ืนที่ให้ บริการของแผนกไม่
เต็มประสิทธิภาพ หลังจากนั้นได้ นาเครื่อ งมือลีนมาออกแบบการแก้ ปั ญหาให้ เหมาะสมกับ ระบบการให้ บ ริการทางการแพทย์ พบว่ า
สามารถลดขั้นตอนและเวลาการให้ บริการทางการแพทย์ท้งั 2 ประเภท คือ 1) ผู้ป่วยเก่า/ผู้ป่วยนัด จาก 3 ขั้นตอน เหลือ 2 ขั้นตอน
เดิมใช้ เวลา 310 นาที ลดเหลือ 190 นาที 2) ผู้ป่วยใหม่/ไม่ตรงนัด จาก 8 ขั้น ตอน เหลือ 6 ขั้นตอน เดิมใช้ เวลา 770 นาที ลดเหลือ
530 นาที อีกทั้งยังสามารถให้ บริการคนไข้ ได้ เพิ่มขึ้นจาก 24 คน เป็ น 50 คนต่อวัน ส่งผลให้ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพ ภาคบริการทาง
การแพทย์ได้ ดีย่งิ ขึ้น
คาสาคัญ: แนวคิดลีน ความสูญเปล่า โรงพยาบาลตติยภูมิ
Abstract
This paper proposes Applying Lean Systems in Radiotherapy Department for Reducing Waste Systems Tertiary Hospital.
Due to long waiting problem in receiving healthcare service, the objectives were to study the performance of the Radiotherapy
Department in healthcare services and implementation of a lean system with reduces the process waste. The study consisted of
data collection, lean tools used for data analyze and applying solution designed for reducing waste throughout the system.
The study found that the Radiotherapy Department healthcare services had the complex processes and took long time. By
analyzing the processes and identifying wastes, it found that wastes incurred by unnecessary waiting and inefficient uses of
department service areas. After applying lean tools designed for resolving the problems and redesigning the healthcare service
processes, it was found that the Radiotherapy Department could reduce the processing and times in two categories: 1) For current
patients/appointment patients processes, reducing process steps from 3 steps to 1 step and reducing from 310 minutes to 190
minutes, 2) For new patients/missing appointment patients processes, reducing process steps from 8 steps to 6 steps and
reducing time from 770 minutes to 530 minutes. It also increased outpatient services from 24 people to 50 people per day,
which led to increased efficiency in the Healthcare Service.
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บทนา
ปั จจุ บันโรงพยาบาลของภาครัฐได้ มีการปรับปรุงมา
ให้ ความส าคั ญ แก่ ผ ลลั พ ธ์ (ความพึ งพอใจของ
ประชาชน) มากกว่ า ผลผลิ ต (งานที่ ใ ห้ บริ ก ารแก่
ประชาชน) ซึ่ ง เมื่ อ กล่ า วถึ ง การเข้ ารั บ บริ ก ารทาง
การแพทย์ในโรงพยาบาลของภาครัฐ ผู้เข้ ารับบริการส่วน
ใหญ่ น้ัน จะประสบปั ญหาของกระบวนการในการเข้ ารับ
บริการทางการรักษาที่มีข้นั ตอนมากมาย ยุ่งยาก ซับซ้ อน
และการรอคอยเข้ า รั บ การรั ก ษาที่ย าวนานเกิน ความ
จาเป็ น ดังนั้นโรงพยาบาลของภาครัฐจาเป็ นต้ องมีการ
พัฒนาการเข้ ารับบริการทางการแพทย์ เพื่ อมุ่งเน้ นการ
เพิ่มประสิทธิภาพการให้ บริการ และกาจัดกิจกรรมไม่ก่อ
เกิดคุณค่าที่แฝงอยู่ในกระบวนการให้ บริการต่าง ๆ ออก
จากระบบ (ขวัญชนก อารีย์วงศ์ , 2553) ซึ่งจะสามารถ
ลดกระบวนการในการเข้ า รับบริการทางการรักษาให้ มี
ขั้นตอนน้ อยลง ระยะเวลาที่เข้ าทาการรักษาลดลง และ
โรงพยาบาลสามารถให้ บริการทางการแพทย์กบั ผู้ป่วยได้
เพิ่มมากขึ้น
จากปั ญหาของการรอเข้ ารับบริการทางการแพทย์ท่มี ี
ระยะเวลารอคอยที่ยาวนานเกินความจาเป็ นดังที่ได้ กล่าว
มาในข้ างต้ น จึงได้ มกี ารนาความรู้ทางด้ านโลจิสติกส์ นั่น
ก็คื อ ระบบลี น ซึ่ ง จะเป็ นการพิ จ ารณาคุ ณ ค่ า ในการ
ด าเนิ น งานเพื่ อมุ่ ง ตอบสนองความต้ องการของ
ผู้รั บ บริ ก าร และกาจั ด ความสูญ เสีย ที่เกิด ขึ้น ตลอดทั้ง
กระบวนการอย่ างต่อเนื่อง ทาให้ สามารถลดต้ นทุนการ
ผลิต (วิทยา สุหฤทดารง และยุพา กลอนกลาง, 2550)
เพิ่มผลกาไรและผลลัพธ์ท่ดี ีทางธุรกิจในที่สดุ (วัชนาภา
ชาติม นตรี และบุ ญ ใจ ศรี ส ถิ ต ย์ น รากู ร , 2556) โดย
นามาประยุกต์ใช้ กับภาคบริการทางการแพทย์ในแผนก
รั ง สี รั ก ษาของโรงพยาบาลตติ ย ภู มิ จากการเฝ้ า
สังเกตการณ์ในแต่ละวันทาให้ ทราบว่ามีผ้ ูป่วยโรคมะเร็ง
รายเก่าและรายใหม่ท่ีถูกส่งต่อมาจากสถานพยาบาลอื่น
เพื่อรับคิวทางการฉายรังสีเป็ นจานวนมาก ทาให้ ต้องรอ
เป็ นระยะเวลาเกือบ 3 เดือน ส่งผลให้ เกิดการเสียโอกาส
ในการรักษา และปริมาณความต้ องการใช้ บริการมาก แต่
แผนกรั ง สีรั กษาไม่ ส ามารถให้ บริ การได้ ทัน ตามความ
ต้ องการ

ดังนั้ นการวิ จัย นี้ มีวั ตถุ ประสงค์ดังนี้ 1) เพื่ อศึ กษา
ระบบการปฏิบัติงานของภาคบริ การทางการแพทย์ ใ น
แผนกรังสีรักษา โรงพยาบาลตติย ภูมิ 2) เพื่อศึกษาการ
ประยุ ก ต์ใ ช้ ร ะบบลี น กับ ภาคบริ การทางการแพทย์ ใ น
แผนกรังสีรักษา โรงพยาบาลตติยภูมิ 3) เพื่อศึกษาการ
ลดความสูญเปล่าทั้งระบบของภาคบริการทางการแพทย์
ในแผนกรังสีรักษา โรงพยาบาลตติยภูมิ โดยจะเลือกใช้
เทคนิคที่นาไปสู่การออกแบบ และการวิเคราะห์ระบบลีน
ที่เหมาะสมต่ อการแก้ ปัญหา ซึ่ง การนาระบบลีนเข้ ามา
ประยุ กต์ใ ช้ กับภาคบริการทางการแพทย์ในแผนกรัง สี
รักษา มุ่งหวังที่จะลดความสูญเปล่าของทั้งระบบ ไม่ว่าจะ
เป็ นในเรื่องของเวลา ค่าใช้ จ่ายและสถานที่ให้ บริการ ที่
เหมาะสมของภาคบริ การทางการแพทย์ ใ นแผนกรั ง สี
รักษาของโรงพยาบาลตติยภูมิ
วิธีการศึกษา
การศึกษาค้ น คว้ าในครั้ง นี้เป็ นการวิจั ยเชิง คุณภาพ
โดยขั้น ตอนการดาเนินการศึกษาประกอบด้ วย วิธีการ
เก็บ รวบรวมข้ อ มู ล เครื่ อ งมื อ ที่ใ ช้ ใ นการศึ ก ษา และ
วิ ธี ก ารวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล เพื่ อ ที่ จ ะน าไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ให้
เหมาะสมกับแผนกรังสีรักษา โรงพยาบาลตติยภูมติ ่อไป
1. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมู ล แบ่งได้ 2 ประเภท
คือ
1.1 ข้อมูลปฐมภูมิ การวิจัยครั้งนี้ผ้ วู ิจัยจะทาการ
สัมภาษณ์เชิงลึก โดยใช้ คาถามแบบปลายเปิ ดเป็ นคาถาม
ที่ต้งั อย่างกว้ าง ๆ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูตอบตอบได้ อย่างเสรี
ผู้วิจัยเลือกสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง คือ คนไข้ ท่เี ข้ ารับการ
รักษาโดยตรงกับแผนกรังสีรักษา พยาบาลประจาแผนก
รังสีรักษา และเจ้ าหน้ าที่ของเวชระเบียน
1.2 ข้อมู ลทุติยภู มิ เป็ นข้ อมูลต่าง ๆ ไม่ว่าจะ
เป็ นผลงานวิ ช าการ งานวิ ท ยานิ พ นธ์ ต ารา วารสาร
นิ ต ยสาร สื่ อสิ่ ง พิ ม พ์ ทุ ก ชนิ ด และข้ อมู ล จากทาง
โรงพยาบาล
2. เครื่องมือที่ใช้ในเก็บรวบรวมข้อมูล
2.1 เครื่องมือที่ใช้ในการบันทึกข้อมู ล เป็ นการ
นาเครื่องมือมาใช้ ประกอบในการเก็บข้ อมูล ในทีน้ ีได้ แก่
ปากกา ดินสอ สมุ ดโน้ ต คอมพิ วเตอร์พกพา กล้ อง
ถ่ายรูป โทรศัพท์เคลื่อนที่
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3. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
3.1 การสัมภาษณ์ เป็ นวิธกี ารที่มีระเบียบแบบ
แผนอย่างหนึ่ง ที่จะนาไปใช้ ในการสารวจข้ อเท็จจริงจาก
ภาวะความเป็ นอยู่ในสังคม โดยการพบปะสนทนาโดยมี
จุดมุ่งหมายระหว่างผู้ท่ีต้องการทราบเรื่องราวซึ่งเรียกว่ า
ผู้สมั ภาษณ์ กับผู้ให้ เรื่องราวซึ่งเรียกว่า ผู้ให้ สมั ภาษณ์
การสัมภาษณ์ เป็ นกระบวนการสื่อสารระหว่างบุคคล 2
คน ด้ วยวิธกี ารพบปะกับผู้ให้ ข่าว ผู้ให้ สัมภาษณ์ได้ ให้
ความกระจ่างในประเด็นต่าง ๆ ของข้ อมูลเพิ่มขึ้น ซึ่งใน
การสั ม ภาษณ์ น้ ี จะมี ป ระเด็ น หรื อ หั ว ข้ อในลั ก ษณะ
ดังต่อไปนี้ ขั้นตอนในการเข้ ารับบริการมีความซา้ ซ้ อน
เกินความจาเป็ นหรือไม่ การเข้ ารับบริการในแต่ละจุดของ
แผนกมีข้ัน ตอนที่ยุ่ ง ยากก่ อให้ เ กิด ความสับ สนหรื อไม่
การปฏิบตั งิ านของเจ้ าหน้ าที่ต่อกิจกรรมแต่ละประเภทใช้
เวลานานเกินไปหรือไม่ ในการเข้ ารับบริการแต่ ละครั้ง
ต้ องใช้ เวลาในการรอคอยประมาณเท่าไร ป้ ายที่จุดบริการ
แต่ละจุดสามารถมองเห็นได้ ชัดเจนและเข้ าใจความหมาย
ได้ ง่ายหรือไม่ คนไข้ ได้ รับความสะดวกในการรับบริการ
เป็ นอย่ างไร สถานที่ให้ บริการคนไข้ ถูกสุขลักษณะและมี
มาตรฐานเป็ นอย่ า งไร ปั ญ หาหรืออุปสรรคอะไรบ้ างที่
ผู้ รั บ บริ ก ารได้ เ คยประสบมาแล้ ว และผู้ รั บ บริ ก ารมี
ข้ อ เสนอแนะเกี่ ย วกั บ ปั ญ หาหรื อ อุ ป สรรคที่ ผ่ า นมา
อย่างไรบ้ าง
3.2 การสังเกตแบบมีส่วนร่วม เป็ นการศึกษา
เกี่ยวกับสภาพแวดล้ อม ปั จจัยต่าง ๆ ของคนไข้ ท่มี าเข้ า
รับการรักษา โดยการปฏิบตั ติ นให้ เป็ นส่วนหนึ่งของพื้นที่
ที่ต้องการศึกษาหาข้ อมูล
3.3 การสนทนากลุ่ม ผู้วิจัยจะเข้ าไปสนทนากับ
กลุ่มคนไข้ และญาติ ซึ่งเข้ ามารับบริการที่แผนกรังสีรักษา
โดยตรง ลั ก ษณะค าถามที่ถ ามก็มี ลั ก ษณะคล้ ายการ
สัม ภาษณ์ ที่ เ น้ นเรื่ อ งปั ญ หาหรื อ อุ ป สรรคในการรั บ
บริการ แต่ม่งุ ประเด็นในมุมมองคนไข้ และญาติ
4. วิธีการวิเคราะห์ขอ้ มูล
4.1 ศึกษาระบบการปฏิบตั ิงานของภาคบริการ
ทางการแพทย์ในแผนกรังสีรกั ษา โรงพยาบาลตติ ยภูมิ
คือ ขั้นตอนการศึกษาและวิเคราะห์ ข้อมูล ได้ แก่ การ
รวบรวมข้ อมูลในการสัมภาษณ์คนไข้ ท่ีเข้ ารับการรักษา
กั บ แผนกรั ง สี รั ก ษาในแต่ ล ะขั้ น ตอน การสั ม ภาษณ์
พยาบาลประจาแผนกรังสีรักษาพร้ อมเก็บรวบรวมข้ อมูล
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ที่ จ าเป็ น การสั ม ภาษณ์ เ จ้ าหน้ าที่ เ วชระเบี ย นถึ ง
การในการเข้ ารับการรักษาที่แผนกรังสีรักษา และสาหรับ
วิธกี ารวิเคราะห์นาคาถามและคาตอบที่ได้ จากคนไข้ และ
ญาติมาวิเคราะห์ในเชิงพรรณนา
4.2 ศึ กษาการประยุกต์ใช้ระบบลีนกับภาค
บริการทางการแพทย์ในแผนกรังสีรกั ษา โรงพยาบาล
ตติยภูมิ คือ การนาข้ อมูลที่ได้ จากการศึกษาระบบการ
ปฏิ บั ติ ง านของภาคบริ ก ารทางการแพทย์ ใ นแผนก
รังสีรักษาข้ างต้ นมาวิเคราะห์หาความสูญเปล่าของระบบ
โดยการน าเทคนิ ค ที่ ห ลากหลายของแนวคิ ด ลี น มา
ประยุกต์ใช้ ในโรงพยาบาล (Balle, 2007) เพื่อทาการ
วิเคราะห์ ปัญหา ซึ่งก็คือ เทคนิคการวิเคราะห์ความสูญ
เปล่ า 8 ประการ (Graban, 2008) และเทคนิ ค การ
วิเคราะห์ความสูญเปล่ าจากกิจกรรมต่าง ๆ โดยจะนา
เทคนิ ค การวิ เ คราะห์ ปั ญ หาและสาเหตุ ด้ ว ยแผนผั ง
ก้ างปลา (Fishbone) มาช่วยในการวิเคราะห์ปัญหาร่วม
ด้ วย
4.3 ศึกษาการลดความสู ญเปล่าทั้งระบบของ
ภาคบริ ก ารทางการแพทย์ ใ นแผนกรั ง สี รั ก ษา
โรงพยาบาลตติยภูมิ คือ การนาเครื่องมือของแนวคิด
ลีนมาออกแบบเพื่อลดความสูญเปล่าทั้งระบบที่เกิดขึ้นใน
ขั้นตอนการรับบริการทางการแพทย์ของแผนกรังสีรักษา
ได้ แก่ Visual Management (การควบคุมดูแลด้ วยการ
มอง) 5S (5ส) KAMBAN และJIT
ผลการศึกษา
ส่วนที่ 1 เป็ นการศึกษาการปฏิ บตั ิ งานของภาค
บริการทางการแพทย์ในแผนกรังสีรกั ษา โรงพยาบาล
ตติยภูมิ ซึ่งเป็ นการศึกษาตั้งแต่การเข้ ารับบริการ มายื่น
บัตรที่ส่วนกลางจนเข้ าสู่กระบวนการเข้ ารับบริการทาง
การแพทย์ จนถู ก ส่ ง ตั ว มาที่ แ ผนกรั ง สี รั ก ษา ใน
กระบวนการนี้จะแบ่งเป็ น 2 ส่วน คือ 1) ผู้ป่วยใหม่ /
ผู้ป่วยเก่าไม่ตรงนัด จะมีท้งั หมด 9 ขั้นตอน 2) ผู้ป่วย
เก่า/ผู้ป่วยนัด จะมีท้งั หมด 4 ขั้นตอน ซึ่งในกระบวนการ
นี้ ท าให้ เราทราบว่ า มี ค วามซ้า ซ้ อ นและใช้ เ วลาในการ
ด าเนิ น การที่ ย าวนาน ส่ ง ผลให้ ผู้ เข้ ารั บ บริ ก ารทาง
การแพทย์ ต้ องรอคอยในขั้ น ตอนนี้ เป็ นจ านวนมาก
ดังรูปที่ 1
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รูปที่ 1 แผนผังการเข้ ารับบริการทางการแพทย์ของแผนกรังสีรักษา (ก่อนมีการปรับปรุง)

ส่ วนที่ 2 เป็ นการประยุกต์ใ ช้ระบบลีนกับ ภาค
บริการทางการแพทย์ในแผนกรังสีรกั ษา โรงพยาบาล
ตติ ยภู มิ ซึ่ ง เป็ นการน าข้ อ มู ล ที่ไ ด้ จ ากส่ ว นที่ 1 มา
วิ เ คราะห์ โดยได้ น าแนวคิ ด ลี น มาประยุ ก ต์ ใ ช้ ในการ
วิเคราะห์ ซึ่งได้ นาเทคนิคที่หลายหลากมาใช้ ได้ แก่
2.1 การวิ เคราะห์ความสู ญเปล่า 8 ประการ
(วิทยา สุหฤทดารง, 2556) ซึ่งเมื่อนาข้ อมูลมาวิเคราะห์
ทาให้ ทราบว่ามีความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นในขั้นตอนต่าง ๆ
มากมาย ไม่ว่าจะเป็ นการรอคอยเสียบใบคิวเพื่อรอการ
เข้ าพบแพทย์ การรอคอยการตรวจสอบสิทธิ การรอคอย
พบแพทย์หรือจะเป็ นการรอคอยในการเข้ า CT ก็ตาม
ความสูญเปล่ าเหล่ านี้เกิดขึ้นมากมายในขั้นตอนต่ าง ๆ
ของผู้มารับบริการทางการแพทย์ของแผนกรังสีรักษา
2.2 การวิเคราะห์ความสูญเปล่าจากกิจกรรมต่ าง ๆ
แบ่ ง ออกเป็ น 2 ส่ ว น คือ 1) ผู้ ป่ วยเก่ า /ผู้ ป่ วยนั ด
นับตั้งแต่เข้ ามาจนถึงรับบัตรนัด (กลับบ้ าน) จะมีอยู่ 4

กิจกรรม ใช้ เวลาทั้งหมด 310 นาที มีกิจกรรมที่เพิ่ ม
คุณค่าอยู่ 3 กิจกรรมและไม่เพิ่มคุณค่า 1 กิจกรรม 2)
ผู้ป่วยใหม่/ไม่ตรงนัด จะมีท้งั หมด 12 กิจกรรม ใช้ เวลา
ทั้งหมด 770 นาที มีกจิ กรรมที่เพิ่มมูลค่า 7 กิจกรรม
กิจกรรมที่ไม่เพิ่มคุณค่า 4 กิจกรรมและกิจกรรมที่ไม่เพิ่ม
คุณค่าแต่มคี วามจาเป็ นต้ องทา 1 กิจกรรม ดังตารางที่ 1
และตารางที่ 2 โดยที่ (ประดิษฐ์ วงศ์มณีรุ่ง , สมเจตน์
เพิ่ มพูนธัญญะ, พรเทพ เหลือทรัพย์สุข , และนภดล
อิ่มเอม, 2552) VA (Value Adding) หมายถึง

กิจกรรมที่เพิ่มคุณค่า NVA (Non Value Adding
Activity) หมายถึ ง กิ จกรรมที่ไม่เพิ่มคุ ณค่า และ
NNVA (Necessary but Non Value Adding
Activity) หมายถึ ง กิ จกรรมที่ไม่เพิ่มคุ ณค่าแต่มี
ความจาเป็ นที่ตอ้ งทากิจกรรมนั้น
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ตารางที่ 1 การวิเคราะห์กจิ กรรมการเข้ ารับบริการทางการแพทย์ของผู้ป่วยเก่า/ผู้ป่วยนัด แผนกรังสีรักษา
การวิเคราะห์คุณค่ากิจกรรม
ลาดับกิจกรรม
กิจกรรม
เวลาเฉลีย่ ที่ใช้ไป (นาที)
(VA)
(NVA) (NNVA)
1.
ติดต่อห้ องตรวจ เสียบใบนัด
120

2.
3.
4.

รอพบแพทย์
พบแพทย์
รับบัตรนัด
รวมกิจกรรม



120
40
30
310



3

1

-

ตารางที่ 2 การวิเคราะห์กจิ กรรมการเข้ ารับบริการทางการแพทย์ของผู้ป่วยใหม่/ไม่ตรงนัด แผนกรังสีรักษา
เวลาเฉลีย่ ที่ใช้ไป
ลาดับกิจกรรม
กิจกรรม
การวิเคราะห์คุณค่ากิจกรรม
(นาที)
(VA)
(NVA) (NNVA)
1.
จิตอาสา
20

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ตรวจสอบสิทธิ์
รอพบแพทย์
พบแพทย์
รอพบพยาบาล
พบพยาบาลเซ็นใบยินยอม
รอเอกสารส่ง CT
ส่ง CT สาหรับการวางแผน
เคลียร์ค่าใช้ จ่าย
รอเข้ าทา CT
เข้ าทา CT
รับบัตรนัดฉายรังสี
รวมกิจกรรม

2.3 การวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุดว้ ยแผนผัง
ก้างปลา (Fishbone) เป็ นการนามาวิเคราะห์หาปั ญหา
ร่วมกัน ซึ่งทาให้ เราทราบว่า 1) แพทย์มี 4 คน ซึ่งแต่ละ
คนจะรักษาผู้ป่วยได้ 8 รายต่อหนึ่งวัน แต่แพทย์จะไม่ได้
ทางานพร้ อมกัน โดยในแต่ ละวันจะมีแพทย์ออกตรวจ
2-3 คนเท่านั้น พยาบาลมี 4 คน จะต้ องทาหน้ าที่ซัก
ประวัตผิ ้ ปู ่ วยก่อนพบแพทย์และหลังพบแพทย์กจ็ ะเป็ นผู้
จัดตารางการนัดพบแพทย์ในครั้งต่อไปอีกด้ วย เจ้ าหน้ าที่
ทางฟิ สิกส์และรังสีเทคนิค 8 คน ต้ องทาหน้ าที่ในการ
วางแผน จาลองการฉายรังสีและฉายรังสีไปด้ วยพร้ อมกัน
ในส่วนของการปฏิบตั งิ านเจ้ าหน้ าที่ฟิสิกส์และรังสีเทคนิค
มีข้อจากัดในปฏิบัติงาน คือ การปฏิบัติงานในห้ องฉาย

120
120
60
60
60
30
120
90
30
30
30
770












7

4

1

รังสี เจ้ าหน้ าที่รังสีเทคนิคเป็ นผู้ควบคุมปริมาณการฉาย
รังสี เจ้ าหน้ าที่ฟิสิกส์จะทาหน้ าที่คานวณทิศทางของการ
ฉายรังสีทุกครั้ง ซึ่งในการปฏิบัติจึงจาเป็ นที่ต้องทางาน
ควบคู่กนั ไปในทุกครั้ง จะขาดเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายใดฝ่ ายหนึ่ง
ไม่ได้ ช่ วงเวลาที่ปฏิบัติงานฉายรังสีในแต่ละครั้งจะต้ อง
ไม่เกิน 20 นาทีในแต่ละครั้งของการฉายรังสี มิฉะนั้นจะ
ส่งผลอันตรายต่อร่างกาย เจ้ าหน้ าที่เสมียนและธุรการ จะ
ทาหน้ าที่ในเรื่องการเดินเอกสารและแจ้ งจานวนค่าใช้ จ่าย
ให้ กับผู้ป่วย 2) เครื่องที่ทาการฉายรังสีจะมีท้งั หมด 1
เครื่ อง และกาลั ง รอด าเนิ น การติด ตั้ง อีก 1 เครื่ อ ง
ข้ อจากัดของเครื่องฉายรังสี คือ การเปิ ดเครื่องในแต่ละ
ครั้งจะต้ องปฏิบัติงานขั้นต่า 5 นาที และจะต้ องไม่เกิน
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15 นาทีต่อการปฏิบัติงานในหนึ่งครั้ง และปฏิบัติงานได้
120 นาทีต่อหนึ่งวัน การวางผังอุปกรณ์ไม่เหมาะสม อาทิ
เช่น ตาแหน่งหรือจานวนของพัดลมที่บางจุดก็เกินความ
จาเป็ น บางจุดก็ไม่มีเลย เป็ นต้ น 3) การจัดสรรพื้นที่ไม่
สามารถใช้ ประโยชน์ ไ ด้ เ ต็ม ประสิ ท ธิ ภ าพ มี ก ารวาง
เครื่องมือและอุปกรณ์ท่สี ่งผลให้ เกิดการขีดขวาง และทา
ให้ พ้ ืนที่ในการใช้ สอยหมดไปโดยใช้ ประโยชน์ได้ ไม่เต็มที่

พื้ นที่ในการนั่ง รอเข้ ารับการฉายรังสีจะมีไม่ พอสาหรั บ
ผู้ ป่ วยและญาติ ท่ีจ ะท าการฉายรั ง สี ป้ ายการบอกจุ ด
บริการในแต่ละจุดของแผนกไม่มีความชัดเจน จุดบริการ
ต่าง ๆ มีแสงสว่ างไม่เพียงพอ และ 4) เวลาเปิ ดทาการ
วันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่ 08.00 – 14.00 น. ปิ ดทา
การวันเสาร์ – อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ดังรูปที่ 2

รูปที่ 2 แผนผังก้ างปลา (Fishbone)

ส่วนที่ 3 เป็ นการนาเครื่องมือลีนมาออกแบบเพื่อ
ลดความสู ญ เปล่ า ทั้ งระบบของ ภาคบริ ก ารทาง
การแพทย์ในแผนกรังสีรกั ษา โรงพยาบาลตติยภูมิ ใน
ที่น้ เี ราได้ นาเครื่องมือต่าง ๆ มาช่วยแก้ ปัญหาดังนี้
3.1 Visual Management (การควบคุมดู แลด้วย
การมอง) โดยการทาป้ ายบอกสถานที่ติด ต่ อ ที่ชั ดเจน
กราฟแสดงผลงานในการทางานประจาวัน หรือจะเป็ น
ตาแหน่ งการวางสิ่งของต่าง ๆ ให้ เป็ นระเบียบเรียบร้ อย
ไม่วางเกะกะขวางการสัญจร ทาให้ ง่ายต่อการปฏิบัติงาน
อีกทั้ง คนไข้ ห รื อผู้ มาติด ต่ อทราบได้ ทัน ทีว่ า จะต้ องไป
ติดต่อตรงจุดไหน และขั้นตอนต่อไปต้ องทาอะไรบ้ าง ทา
ให้ สามารถลดขั้นตอนในการมารับบริการของผู้ป่วยเก่า/
ผู้ป่วยนัดได้ 1 ขั้นตอน คือ การติดต่อห้ องตรวจ/เสียบ
ใบนัด และของผู้ป่วยใหม่/ไม่ตรงนัดได้ 2 ขั้นตอน คือ
พบพยาบาลเซ็ น ใบยิ น ยอมให้ การรั ก ษาและส่ ง CT
สาหรับการวางแผน

3.2 5S (5ส) เมื่อนาเครื่องมือลีนประเภทนี้มาใช้
ทาให้ สามารถลดขั้นตอนในการรับบริการได้ โดยผู้ป่วย
เก่า/ผู้ป่วยนัด ลดได้ 1 ขั้นตอน และของผู้ป่วยใหม่/ไม่
ตรงนัด ลดได้ 2 ขั้นตอน ซึ่ง 5S จะเป็ นการจัดอุปกรณ์
ให้ และคัดแยกอุปกรณ์ท่ไี ม่ต้องการออกจากพื้นที่ท่ตี ้ อง
ใช้ สอย เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในแผนก
มีค วามเป็ นระเบีย บส่ง ผลให้ ส ามารถเพิ่ มพื้ นที่ใ นการ
ให้ บริการเพิ่มขึ้นได้ อกี ด้ วย
3.3 KAMBAN (วิทยา สุหฤทดารง และยุพา กลอน
กลาง, 2550) โดยการบ่ งชี้ข้อมูลตามจุ ดต่ าง ๆ ที่
สามารถเห็นได้ ชัดเจน เมื่อคนไข้ ต้องไปติดต่อยังจุ ดอื่น
ๆ จะได้ เกิดความเข้ าใจที่ตรงกัน ไม่ต้องวกไปวนมาเพื่อ
สอบถามข้ อมู ลให้ ส้ ินเปลือ งเวลาทั้งของเจ้ าหน้ าที่และ
คนไข้ เอง ซึ่งทาให้ ลดขั้นตอนความสูญเปล่าที่เกิดจากการ
รอคอยในการสอบถามและการเคลื่อนไหวที่ทาให้ เ กิด
ความสูญ เปล่ า ที่ไ ม่ จ าเป็ น ช่ ว ยท าให้ ลดขั้ น ตอนการ
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ให้ บริการได้ ของผู้ป่วยเก่า/ผู้ป่วยนัด ลดได้ 1 ขั้นตอน
คือ การติ ด ต่ อห้ องตรวจ/เสีย บใบนั ด และของผู้ ป่ วย
ใหม่/ไม่ตรงนัด ลดได้ 2 ขั้นตอน คือ พบพยาบาลเซ็น
ใบยินยอมให้ การรักษาและส่ง CT สาหรับการวางแผน
เมื่อไม่ เ กิด ความสูญเปล่ า ที่ไ ม่ จ าเป็ นส่ งผลให้ สามารถ
ให้ บริ ก ารทางการแพทย์ เ พิ่ ม ขึ้ นได้ อี ก จากของเดิ ม
สามารถให้ บริการได้ 24 คนต่อวัน เพิ่มเป็ น 50 คนต่อวัน
3.4 JIT (วิโรจน์ ลักขณาอดิศร, 2552) เป็ นส่วนที่
ช่วยลดกิจกรรมที่ทาให้ เกิดการรอคอยขึ้นมา เมื่อนา JIT
มาใช้ ทาให้ เกิดการให้ บริการแบบทันท่วงทีตรงตามความ
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ต้ องการของผู้รับบริการ ซึ่งในแต่ละกิจกรรมของแผนก
รังสีมีความกระชับ ฉับไวขึ้น อีกทั้งยังไม่กระทากิจกรรม
บางอย่างที่ส่งผลให้ มผี ้ รู ับบริการตกค้ างตามกระบวนการ
ต่าง ๆ จนส่งผลให้ กระบวนการต่อไปต้ องเกิดการชะงัก
ได้ ทาให้ สามารถลดเวลาในการรอคอยลงไปได้ ในกรณี
ของผู้ป่วยเก่า/ผู้ป่วยนัด สามารถลดเวลาที่ใช้ ในกิจกรรม
ต่าง ๆ จาก 310 นาที เหลือ 190 นาที และผู้ป่วยใหม่/
ไม่ตรงนัด จาก 770 นาที เหลือ 530 นาที จากการนา
เครื่องมือลีนมาใช้ ทาให้ ลดความสูญเปล่าทั้งระบบได้ ดัง
รูปที่ 3


/

/




/

รูปที่ 3 แผนผังการเข้ ารับบริการทางการแพทย์ของแผนกรังสีรักษา (หลังได้ รับการปรับปรุง)

ในขั้นตอนสุดท้ ายจะเป็ นการเปรียบเทียบผลก่อนและ
หลังการปรับปรุงการให้ บริการทางการแพทย์ของแผนก
รังสีรักษา โรงพยาบาลตติยภูมิ โดยแสดงดังรูปที่ 1 จะ
เป็ นแผนผังการเข้ ารับบริการทางการแพทย์ของแผนก
รังสีรักษา (ก่อนมีการปรับปรุง) กับรูปที่ 3 เป็ นแผนผัง
การเข้ า รั บ บริ ก ารทางการแพทย์ ข องแผนกรั ง สีรั ก ษา

(หลังได้ รับการปรับปรุง ) และตารางที่ 3 เป็ นตาราง
เปรียบเทียบผลก่อนและหลังการนาระบบลีนมาประยุกต์
ใช้ ท้งั ระบบ โดยการนาเครื่องมือของแนวคิดลีนมาใช้ ใน
การแก้ ไขปัญหาความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นทั้งระบบนั้น เพื่อ
เป็ นแนวทางไปสู่การปรับปรุงคุณภาพการให้ บริการทาง
การแพทย์ของภาครัฐได้ ดยี ่งิ ขึ้น
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ตารางที่ 3 ตารางเปรียบเทียบผลก่อนและหลังการนาระบบลีนมาประยุกต์ใช้
รูปแบบการวิเคราะห์ปัญหา
1. ความสูญเปล่า 8 ประการ

สิ่งที่คน้ พบ
- เวลาที่รอคอยและการเคลื่อนไหวที่
ไม่จาเป็ น (ผู้ป่วยเก่า/ผู้ป่วยนัด)
- เวลาที่รอคอยและการเคลื่อนไหวที่
ไม่จาเป็ น (ผู้ป่วยใหม่/ไม่ตรงนัด)

2. ความสูญเปล่าจากกิจกรรมต่าง ๆ

3. แผนผังก้ างปลา (Fishbone)

- การรอคอย (ผู้ป่วยเก่า/ผู้ป่วยนัด)
- การรอคอย (ผู้ป่วยใหม่/ไม่ตรง
นัด)
- บุคลากรทางการแพทย์มีน้อย
- การใช้ พ้ ืนที่ไม่เต็มประสิทธิภาพ
- เวลาให้ บริการน้ อยไป
- การวางอุปกรณ์ไม่เหมาะสม

เครื่องมือลีน
ที่ใช้ในการแก้ปัญหา

ระบบ
ดั้งเดิม

ระบบใหม่
(ลีน)

Visual Management
5S KAMBAN JIT

3 ขั้นตอน

2 ขั้นตอน

Visual Management
5S KAMBAN JIT

8 ขั้นตอน

6 ขั้นตอน

JIT

310 นาที

190 นาที

JIT

770 นาที

530 นาที

Visual Management
5S KAMBAN JIT

24 คน

50 คน

เมื่ อ ผู้ วิ จั ย ได้ ศึ ก ษาระบบการปฏิ บั ติ ง านของภาค
บริ การทางการแพทย์ ในแผนกรัง สีรั กษา โรงพยาบาล
จากการศึ กษาระบบการปฏิบัติงานของภาคบริการ ตติ ย ภูมิ แ ล้ ว ท าให้ ทราบถึ ง ระบบปฏิบั ติ ง านของการ
ทางการแพทย์ ในแผนกรังสีรักษา โรงพยาบาลตติยภูมิ ให้ บริ ก ารทางการแพทย์ จากนั้ นจึ ง ได้ ศึ ก ษาการ
ท าให้ พบว่ า การให้ การรั ก ษาในแผนกรั ง สี รั ก ษามี ประยุ ก ต์ใ ช้ ร ะบบลี น กับ ภาคบริ การทางการแพทย์ ใ น
กระบวนการที่ซับซ้ อน เนื่องจากการให้ การรักษาผู้ป่วย แผนกรังสีรักษา โรงพยาบาลตติยภูมิ เพื่อหาความสูญ
เป็ นเรื่องที่ละเอียดอ่อน แพทย์และพยาบาล ต้ องใช้ เวลา เปล่าทั้งระบบของแผนกรังสีรักษา ในทีน้ ีได้ นาเทคนิคมา
เป็ นอย่างมากในการซักประวัติและตรวจสอบข้ อมูลของ วิเคราะห์หาความสูญเปล่า 3 เทคนิคด้ วยกัน นั่นก็คือ 1)
ผู้ ป่ วยแต่ ล ะราย เพื่ อผลการรั ก ษาที่ ไ ด้ ผลดี ท่ี สุ ด ความสูญเปล่ า 8 ประการ 2) การวิเคราะห์ความสูญ
นอกจากนี้ในกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในการเข้ ารับการ เปล่าจากกิจกรรมต่าง ๆ และ 3) การวิเคราะห์ปัญหา
รักษา ทั้งผู้ป่วยเก่าที่เข้ ามารับการรักษาโดยแพทย์นัดไว้ และสาเหตุด้วยแผนผังก้ างปลา (Fishbone) เมื่อเรา
และผู้ป่ วยใหม่ ท่ีเข้ ามาทาการรักษาครั้งแรกใช้ เ วลาใน ได้ ผลการวิเคราะห์มาแล้ ว จึงทาให้ ทราบว่าความสูญเปล่า
กระบวนการทั้งหมดเป็ นเวลานาน โดยส่วนใหญ่เวลาที่ ที่เกิดขึ้นมากที่สุด คือ การรอคอย การเคลื่อนไหวที่ไม่
เสียไปจะเกิดขึ้นในกิจ กรรมที่เ ป็ นการรอคอยในแต่ ล ะ จ าเป็ นและการจั ด สรรพื้ นที่ใ ห้ บริ ก ารที่ไ ม่ เ หมาะสม
ขั้น ตอนการรั กษา มีค วามสอดคล้ องกับการศึกษาการ สอดคล้ อ งกับ การประยุ ก ต์ ใ ช้ ห ลั ก การลี น เพื่ อ พั ฒ นา
เพิ่ ม ประสิท ธิภ าพของระบบการใช้ บริ การเภสัช กรรม คุ ณ ภาพการดู แ ลผู้ ป่ วยเบาหวานในคลิ นิ ก เบาหวาน
ผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยใช้ วิธี โรงพยาบาลระยองของธนิตา ฉิมวงษ์, จิราพร นิลสุ, และ
Lean Production ของขวัญชนก อารีย์วงศ์ (2553) ซึ่ง นภาพร วาณิชย์กุล (2557) ที่ได้ พบความสูญเปล่าทั้ง 7
ได้ พบว่ า หน่ วยบริ ก ารเภสั ช กรรมผู้ ป่ วยนอกของ ประการที่ทาให้ ผ้ ูป่วยใช้ เวลามากได้ แก่ ความสูญเปล่ า
โรงพยาบาลมหาวิ ทยาลั ย นเรศวรมีค วามล่ า ช้ า ในการ เนื่ อ งมาจากการท างานซั บ ซ้ อน การเคลื่ อ นย้ ายที่ไ ม่
ให้ บริ การเภสัช กรรม อาจเป็ นผลมาจากกระบวนการ จาเป็ น การแก้ ไขข้ อผิดพลาด การรอคอย การทางานไม่
ให้ บริ ก ารที่ ข าดประสิ ท ธิ ภ าพ และมี ข้ั น ตอนในการ ทัน การเก็บงานไว้ ทาและการเคลื่อนไหวที่ไม่จาเป็ นของ
ผู้ปฏิบตั งิ าน
ให้ บริการเภสัชกรรมที่มากเกินไป
อภิปรายผลการศึกษา
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ในการลดความสูญเปล่าทั้งระบบของภาคบริการทาง
การแพทย์ ใ นแผนกรั ง สี รั ก ษา โรงพยาบาลตติ ย ภู มิ
ผู้วิจัยได้ นาเครื่องมือลีนหลายชนิดมาลดความสูญเปล่าที่
เกิดขึ้นทั้งระบบของแผนกรังสีรักษา ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ ใน
ครั้ ง นี้ จะมีห น้ า ที่แ ละลั ก ษณะเฉพาะที่แ ตกต่ า งกัน 1)
Visual Management การทาป้ ายบอกสถานที่ติดต่อที่
ชัด เจน ขั้ นตอนการเข้ า รับ การรัก ษาที่แผนกรั งสีรัก ษา
กราฟแสดงผลงานในการทางานประจาวัน หรือจะเป็ น
ตาแหน่ งการวางสิ่งของต่าง ๆ ให้ เป็ นระเบียบเรียบร้ อย
ไม่ ว างเกะกะขวางการสัญ จร ช่ ว ยทาให้ ลดเวลาในการ
ปฏิบตั งิ านของบุคลากรแผนกรังสีรักษาได้ มากทีเดียว ใน
กรณีท่ตี ้ องคอยตอบคาถามต่าง ๆ แก่ผ้ ูมาติดต่อที่แผนก
รังสีรักษา ไม่ว่าจะเป็ นคนไข้ หรือญาติคนไข้ กต็ าม 2) 5S
แยกอุปกรณ์ท่ไี ม่ต้องการออกจากพื้นที่ท่ตี ้ องใช้ สอย เพื่อ
ความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในแผนก การอบรม
สร้ างนิสัยการปฏิบัติงานตามระเบียบวินัยหรือข้ อบังคับ
อย่างเคร่งครัด โดยการรับผิดชอบหน้ าที่ของตนเองอย่าง
เคร่ งครั ด ไม่ พ ยายามเลี่ย งหน้ าที่ข องตนเอง ช่ วยเพิ่ ม
พื้นที่ในการใช้ สอยให้ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่แผนกรังสี
รักษา 3) KAMBAN โดยการบ่ งชี้ข้อมูลในทะเบียน
ประวัติของคนไข้ ไว้ ให้ ครบถ้ วน เมื่อคนไข้ ต้องไปติดต่อ
ยังจุดอื่น ๆ จะได้ เกิดความเข้ าใจที่ตรงกัน โดยที่ไม่ต้อง
คอยไปสอบถามบุคลากรคนอื่น ๆ ซึ่งส่งผลให้ การทางาน
ในขณะนั้นต้ องชะงักงันลงไป 4) JIT เป็ นการให้ บริการ
ได้ แ บบทัน ท่ ว งทีต รงตามความต้ องการของคนไข้ ไม่
กระทากิจกรรมบางอย่ างที่ส่งผลให้ มีคนไข้ ตกค้ างตาม
กระบวนการต่าง ๆ จะส่งผลให้ กระบวนการต่อไปต้ อง
เกิดการชะงักได้ ถ้ าแต่ ละจุ ดสามารถรักษาเวลาในการ
ให้ บริการได้ จะทาให้ ลดความสูญเปล่ าเรื่องเวลาในการ
รอคอยของขบวนการต่ า ง ๆ ได้ ดีทีเ ดีย ว จากที่ก ล่ า ว
มาแล้ วสอดคล้ องกับการการใช้ แนวคิดลีนในการพัฒนา
คุณภาพบริการพยาบาล กรณีศึกษา โรงพยาบาลตติยภูมิ
ของวั ช นาภา ชาติ ม นตรี และบุ ญ ใจ ศรี ส ถิ ต ย์ น รากู ร
(2556) หลังจากนาแนวคิดลีนมาปรับใช้ แล้ ว พบว่าทา
แล้ วคุ ณ ภาพเกิ ด ขึ้ นกั บ ผู้ รั บ บริ ก าร และส่ ง ผลถึ ง
เจ้ าหน้ าที่มีเวลาในการเอาใจใส่ผ้ ูป่วยมากขึ้น และมีเวลา
คิ ด ค้ นหานวั ต กรรมใหม่ เ พื่ อน ามาใช้ ในการพั ฒ นา
คุณภาพบริการพยาบาล
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สรุปผลการศึกษา
งานวิจัยนี้มุ่งประเด็นศึกษาการลดความสูญเปล่ าทั้ง
ระบบของการให้ บริการทางการแพทย์ เนื่องจากปั ญหา
การรอคอยเข้ า รั บบริ การทางการแพทย์ ส่ ง ผลให้ การ
บริการทางการแพทย์ของแผนกรังสีรักษาบริการคนไข้ ได้
น้ อยกว่ า ที่ ค วรจะเป็ น จนท าให้ เกิ ด การวิ จั ย นี้ ขึ้ นมา
หลังจากที่ทาศึกษาขั้น ตอนการให้ บริการของแผนกรังสี
รักษา ทาให้ ร้ วู ่ามีข้นั ตอนในกระบวนการของผู้รับบริการ
ที่ซับซ้ อนและใช้ เวลามากเกินความจาเป็ น เมื่อนาสิ่งที่ได้
ศึกษามาวิเคราะห์ด้วยความสูญเปล่ า 8 ประการ ทาให้
พบว่ าเกิดเวลาที่รอคอยและการเคลื่อนไหวที่ไม่ จาเป็ น
เกิดขึ้น ซึ่งในส่วนนี้เมื่อได้ นา Visual Management 5S
KAMBAN และ JIT มาใช้ ทาให้ สามารถลดขั้นตอนการ
ทาการจากเดิม 3 ขั้นตอน เหลือ 2 ขั้นตอน ลดลงไป 1
ขั้ น ตอนส าหรั บ ผู้ ป่ วยเก่ า /ผู้ ป่ วยนั ด และจากเดิ ม 8
ขั้นตอน เหลือ 6 ขั้นตอน ลดลง 2 ขั้นตอนสาหรับผู้ป่วย
ใหม่/ไม่ตรงนัด ต่อมาได้ นาการวิเคราะห์ ความสูญเปล่ า
จากกิจกรรมต่าง ๆ มาวิเคราะห์ ทาให้ ทราบว่ าเวลาใน
การรอคอยที่ทาให้ ไม่ เกิดคุณค่ าขึ้นมากมาย ซึ่งเมื่อน า
JIT มาใช้ กท็ าให้ สามารถลดความสูญเปล่าด้ านเวลาที่เสีย
ไปจากเดิม 310 นาที เหลือ 190 นาที ประหยัดเวลาได้
ถึงได้ ถึง 120 นาทีสาหรับผู้ป่วยเก่า/ผู้ป่วยนัด และจาก
เดิม 770 นาที เหลือ 530 นาที ประหยัดเวลาได้ ถงึ ได้ ถงึ
240 นาทีสาหรับผู้ป่วยใหม่/ไม่ตรงนัด ต่อมาได้ นาการ
หาปัญหาและสาเหตุด้วยแผนผังก้ างปลา (Fishbone) มา
ใช้ วิเคราะห์ร่วมด้ วยเพื่อที่จะสามารถแก้ ไขปั ญหาได้ ท้ัง
ระบบของแผนกรังสีรักษา ซึ่งผลที่ได้ ทาให้ ทราบว่าปัญหา
ของการให้ บริการทางการแพทย์ได้ น้อยกว่าที่ควรเป็ นผล
มาจากบุคลากรทางการแพทย์มีน้อย การใช้ พ้ ืนที่ไม่เต็ม
ประสิทธิภาพ เวลาในการให้ บริการน้ อยเกินไปและการ
วางอุปกรณ์ไม่เหมาะสม เมื่อได้ นา Visual Management
5S และ KAMBAN มาใช้ ก็ส่งผลให้ สามารถให้ บริการ
ทางการแพทย์ ไ ด้ เ พิ่ ม มากขึ้ น จากของเดิ ม ให้ บริ ก าร
ทางการแพทย์ได้ 25 คนต่อวัน หลังจากนาเครื่องมือลีน
มาปรับใช้ ทาให้ สามารถให้ บริการทางการแพทย์เพิ่มขึ้น
เป็ น 50 คนต่อวัน
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ข้อเสนอแนะ
เมื่อได้ ศึกษาระบบการปฏิบัติงานของภาคบริการทาง
การแพทย์ในแผนกรังสีรักษา โรงพยาบาลตติยภูมมิ าแล้ ว
นั้น ในทีน้ ีขอเสนอแนะให้ บุคลากรของแผนกรังสีรักษา
นาหลักการของ KAIZEN มาใช้ เพราะเป็ นกิจกรรมที่
ต้ องทาร่วมกันเป็ นทีม เพื่อกาจัดความสูญเปล่าที่มีโดยใช้
เวลาไม่นาน ซึ่งจะให้ ความสาคัญของกระบวนการปฏิบัติ
มากกว่าผลลัพธ์ ไม่เฟ้ นหาคนทาผิดพลาด แต่จะเลือกหา
ว่าอะไรผิด ไม่ใช่ว่าใครเป็ นคนผิดและลงโทษ อีกทั้งมอง
ภาพรวมขององค์กรมากกว่ าผลงานของบุคคล ซึ่งถ้ า
แผนกรังสีรักษาสามารถใช้ หลักการของ KAIZEN เข้ ามา
ช่ ว ยจะยิ่ ง ท าให้ การท างานของแผนกไหลลื่ น ดี ย่ิ ง ขึ้ น
อย่ างไรก็ตามการนาหลักการของ KAIZEN มาใช้ ควร
ได้ รั บความร่ ว มมือ จากทุ ก ๆ ฝ่ าย เพื่ อ ที่จะท าให้ เ กิด
ประโยชน์สงู สุดสาหรับผู้เข้ ารับบริการทางการแพทย์ และ
ถ้ าต้ องการพั ฒนาการให้ บริการที่ดีย่ิงขึ้นไปของผู้มาใช้
บริการทางการแพทย์ของแผนก ก็ควรจะมีการทา KPI
ซึ่งจะเป็ นตัวชี้วัดการปฏิบัติงานของแผนกรังสีรักษาได้
เป็ นอย่างดี ในทีน้ ีอาจจะมีการให้ คนไข้ หรือผู้ท่ีมาติดต่อ
กับแผนกตอบแบบสอบถาม แล้ วประมวลผลเป็ นตัวเลข
ออกมา เพื่อให้ เกิดความชัดเจน แล้ วนาไปปรับปรุงเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการให้ บริการของแผนกต่อไป
โดยข้ อเสนอแนะที่ ก ล่ า วมาในข้ างต้ น จะเป็ น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาการให้ บริการทางการแพทย์ของ
แผนกรังสีรักษา โรงพยาบาลตติยภูมิ อย่ างยั่งยืนต่อไป
ในอนาคต เพื่ อให้ ส ามารถรองรั บผู้ เ ข้ า รั บบริ การทาง
การแพทย์ท่กี าลังเพิ่มจานวนมากขึ้น เนื่องมาจากสาเหตุ
สภาพสังคมของประเทศไทยได้ เริ่มเข้ าสู่สงั คมผู้สงู อายุใน
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