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การพัฒนารูปแบบบริการคลินิกเบาหวานโดยประยุกต์ใช้แนวคิดแบบลีน
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บทน�ำ : โรคเบาหวานเป็นโรคเรื้อรังที่ต้องอยู่ในระบบการดูแลต่อเนื่องตลอดชีวิต ระบบบริการคลินิกเบาหวานพบ
มีความแออัด ล่าช้า ดูแลกลุ่มปัญหาซับซ้อนได้ไม่ครอบคลุม ผู้รับบริการไม่พึงพอใจ
วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนารูปแบบบริการคลินิกเบาหวานโดยประยุกต์ใช้แนวคิดแบบลีน และเพื่อเปรียบเทียบผล
การใช้รูปแบบก่อนและหลังการพัฒนา
วิธีการศึกษา : การวิจัยและพัฒนา (Research and Development) กลุ่มตัวอย่างคือรับบริการจ�ำนวน 32 คน
และผู้ให้บริการจ�ำนวน 16 คน โดยการสุ่มอย่างง่าย ระหว่างเดือนมิถุนายน 2561-กุมภาพันธ์ 2562 กระบวนการพัฒนา
3 ระยะ ได้แก่ 1) ระยะเตรียมการ เก็บข้อมูลระยะเวลาบริการและความพึงพอใจผู้รับบริการ 2) ระยะพัฒนารูปแบบ
ใช้เครื่องมือลีนก�ำจัดความสูญเปล่า และออกแบบระบบใหม่ 3) ระยะทดลองใช้รูปแบบ และประเมินผล เครื่องมือวิจัย
ได้แก่ 1) แนวคิดแบบลีนได้แก่ แนวคิด DOWTIME เครื่องมือ ECRS (Eliminate, Combine, Rearrange, Simplify)
2) แบบบันทึกเวลา 3) แบบสอบถามความพึงพอใจผู้รับบริการ 4)นาฬิกาจับเวลา ใช้สถิติ Paired t-test เปรียบเทียบ
ค่าเฉลี่ยก่อน-หลัง น�ำเสนอด้วยค่าค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษา : 1) ลดขั้นตอนจาก 16 ขั้นตอน เหลือ 7 ขั้นตอน 2) ระยะเวลาการรับบริการเฉลี่ยจาก 187.75 นาที
เป็น 90.25 นาที อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (P -value <0.001) 3) ความพึงพอใจภาพรวมผู้รับบริการระดับมาก 4) ค่าน�้ำ
ตาลสะสมในเลือด (HbA1C) เฉลี่ยลดลงจาก 9.97 เป็น 9.14
สรุปผลการศึกษา : การประยุกต์ใช้แนวคิดแบบลีนในการพัฒนาระบบบริการคลินิกเบาหวานสามารถลดข้นตอน
ลดระยะเวลาบริการ เพิ่มความพึงพอใจ และเพิ่มคุณภาพการบบริการได้
ค�ำส�ำคัญ : เครื่องมือระบบลีน, สายธารแห่งคุณค่า
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ABSTRACT

Introduction : Diabetes is a chronic disease that requires a lifelong ongoing care system. The
diabetic clinic service system was found to be congested, delayed and unable to take care of complex
problem case. The service recipient is not satisfiled.
Objective : To develop a diabetic clinic service model by applying lean concept and to com pare
the results of using the model before and after development.
Methods : for research and development. The sample was 32 patients and 16 providers by
simple randomization. During June 2018-February 2019. The study process was divided into three
phases: 1) pre-development of the new service model, 2) development of the new service model,
3) application and evaluation of the new model. The instruments consisted : 1) Lean concept;
DOWNTIME concept, ECRS tool (Eliminate, Combine, Rearrange, Simplify) 2) Time recording 3) Patients’
satisfaction questionnaires 4) Digital stopwatch, used statistics Paired t-test t0 compare the mean
before-after. Present with frequency, percentage, mean, standard deviation.
Result : 1) The steps of working was decreased (from 16 to 7 steps) 2) The average duration of
service from 187.75 minutes to 90.25 minutes was statistically significant (P-value <0.001). 3) Overall
satisfaction.High-level service recipients 4) Average blood glucose (HbA1C) values decreased from
9.97 to 9.14
Conclusion : results applying lean concept to diabetic clinic service system development can
reduce episode, shorten service time, increase satisfaction and can increase the quality of service.
Keyword : Lean concept, Value stream
บทน�ำ
ปัจจุบันโรคเบาหวาน เป็นปัญหาส�ำคัญในระบบ
สุขภาพของประเทศไทย และทั่วโลก โดยคาดการณ์ว่า
ปีพ.ศ. 2583 จะมีผู้ป่วยด้วยโรคเบาหวานทั่วโลกจะเพิ่ม
ขึ้นเป็น 642 ล้านคน 1 สหพันธ์เบาหวานนานาชาติได้คาด
การณ์วา่ ในปี พ.ศ. 2583 ประเทศไทยจะมีผปู้ ว่ ยเบาหวาน
สูงถึง 5.3 ล้านคน ซึง่ การเพิม่ จ�ำนวนของผูป้ ว่ ยโรคเบาหวาน
ในประเทศไทยมีสง่ ผลกระทบอย่างมากต่อระบบสาธารณสุข
เนือ่ งจากโรคเบาหวานเป็นโรคเรือ้ รังซึง่ ต้องการการรักษา
อย่างต่อเนือ่ งตลอดชีวติ อีกทัง้ ยังพบความเสีย่ งต่อการเกิด
โรคแทรกซ้ อ นที่ อั น ตราย และมี ค ่ า ใช้ จ ่ า ยสู ง ได้ แ ก่
โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง ไตวายเรือ้ รัง ตาบอด และ
การถูกอวัยวะเท้าหรือขา2 การดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน

นอกจากต้องอาศัยความร่วมมือจากตัวผูป้ ว่ ยเอง ครอบครัว
และผู้ดูแลแล้ว ระบบบริการสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ
เพื่อเอื้อต่อประโยชน์แก่ผู้ป่วยมีส่วนส�ำคัญ3
จังหวัดมหาสารคามมีแนวโน้มอัตราผู้ป่วยเบาหวาน
ในสูงขึน้ ทุกปี โดยมีคา่ เท่ากับ 1228.50 ต่อประชากรแสนคน
ในปี พ.ศ. 2552 และเพิ่มเป็น 1769.09 ต่อประชากรแสน
คนในปี พ.ศ. 2558 อัตราตายในผูป้ ว่ ยเบาหวานมีแนวโน้ม
สูงขึ้นทุกปีเช่นกัน โดยมีค่าเท่ากับ 24.09 ต่อประชากร
แสนคนในปี พ.ศ. 2552 และเพิม่ เป็น 43.74 ต่อประชากร
แสนคนในปี พ.ศ. 2558 5 โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย
ผู้ป่วยเบาหวานมีจ�ำนวนมาก และมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี
โดยพบว่าปี 2559 จ�ำนวน 3,727 คน, ปี 2560 จ�ำนวน
4,113 คน และปี 2561 จ�ำนวน 4,259 คน 6 รับบริการที่
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คลินิกเบาหวานเฉลี่ย 96 คนต่อวัน แม้ว่าจะมีพยาบาล
ผู้จัดการรายกรณีที่มีความเชี่ยวชาญในการดูแลผู้ป่วย
เบาหวาน แต่เนื่องจากจ�ำนวนผู้รับบริการจ�ำนวนมาก
ท�ำให้ไม่มีเวลาเพียงพอที่จะดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาซับซ้อน
ได้อย่างครอบคลุม จากการวิเคราะห์พบว่าแม้ผู้ป่วยเบา
หวานที่ไม่มีการตรวจตามนัดปกติ ไม่มีการตรวจพิเศษใด
ยังมีการใช้เวลาในการรับบริการเฉลี่ย 3 ชั่วโมง 11 นาที
ซึ่งเกินกว่าเวลามาตรฐานที่ส�ำนักพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพกระทรวงสาธารณสุขก�ำหนดไว้ในเรื่องระยะเวลา
ที่ใช้ในการบริการผู้ป่วยนอกทั้งหมด ไม่ควรเกิน 3 ชั่วโมง
เกิดความแออัด รวมถึงความพึงพอใจของผูร้ บั บริการลดลง
อย่างชัดเจน
แนวคิดแบบลีน เป็นอีกแนวคิดหนึง่ ทีม่ กี ารน�ำประยุกต์
ใช้ในระบบบริการสุขภาพเพือ่ สร้างระบบการดูแลสุขภาพ
ให้มีความชัดเจน ลดความสูญเปล่าในการบริการ และจัด
บริการรักษาพยาบาลได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม โดยใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่า พอเพียง และมี
ทิ ศ ทางที่ ท� ำ ให้ บ รรลุ เ ป้ า หมายในการดู แ ลรั ก ษาด้ า น
สุขภาพ 4 หลักการของระบบลีนมี 5 ประการ 1) ระบุ
คุณค่า (value) 2) สร้างกระแสคุณค่า (value stream)
ในทุกๆ ขั้นตอนการบริการ 3) ท�ำให้กิจกรรมต่างๆ ที่มี
คุณค่าเพิม่ สามารถด�ำเนินไปได้อย่างต่อเนือ่ งโดยปราศจาก
การติดขัด 4) ระบบดึง (pull) โดยให้ความส�ำคัญเฉพาะ
สิ่งที่ผู้รับบริการต้องการเท่านั้น 5) สร้างคุณค่าและก�ำจัด
ความสูญเปล่า (perfection) โดยค้นหาส่วนเกินทีถ่ กู ซ่อน
ไว้ซึ่งเป็นความสูญเปล่าทั้ง 8 ชนิด และก�ำจัดออกไปอย่าง
ต่อเนื่อง7
แม้วา่ จะมีการพัฒนาระบบบริการสุขภาพผูป้ ว่ ยนอกเพือ่
การลดขัน้ ตอน ลดระยะเวลารอคอย แต่ยงั ไม่มกี ารศึกษาใน
เรือ่ งของคุณภาพบริการเชิงผลลัพธ์การดูแลควบคุมระดับ
น�ำ้ ตาลในเลือดของผูป้ ว่ ยเบาหวาน ผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจใน
การพัฒนารูปแบบการบริการคลินกิ เบาหวานโดยประยุกต์ใช้
แนวคิดแบบลีน เพือ่ ลดขัน้ ตอน ลดระยะเวลารอคอย และ
เพิม่ คุณภาพการบริการทีม่ กี ารลดความสูญเปล่าจากการใช้
บริการครัง้ แรกในผูป้ ว่ ยทีไ่ ม่สามารถควบคุมโรคได้ ส่งผลต่อ
ความพึงพอใจของผูร้ บั บริการที่ดีขึ้น

วัตถุประสงค์
1. เพือ่ พัฒนารูปแบบการบริการคลินกิ เบาหวานโดย
ประยุกต์ใช้แนวคิดแบบลีน โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย
จังหวัดมหาสารคาม
2. เพื่อเปรียบเทียบผลการใช้รูปแบบการบริการ
คลินกิ เบาหวานโดยประยุกต์ใช้แนวคิดแบบลีนโรงพยาบาล
พยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
วิธีการศึกษา
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research
and Development) โดยมีขั้นตอนด�ำเนินการ 3 ระยะ
คือ 1) ระยะเตรียมการ 2) ระยะพัฒนารูปแบบ และ
3) ระยะทดลองใช้รปู แบบและประเมินผล ใช้สถิติ Paired
t-test ในการวิเคราห์ขอ้ มูลเปรียบเทียบผลการใช้รปู แบบ
โดยวัดก่อน และหลังด�ำเนินการ มีระยะเวลาด�ำเนินงาน
ระหว่างเดือนมิถนุ ายน 2561 - กุมภาพันธ์ 2562 รวมระยะ
เวลา 9 เดือน
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
		 1.1 ประชากรที่ วิจั ย ในครั้ ง นี้ คื อ ผู ้ ป่ ว ยที่ แพทย์
วินิจฉัยว่าเป็นโรคเบาหวาน และมารับบริการที่คลินิก
เบาหวาน ผู ้ ใ ห้ บ ริ ก ารผู ้ ป ่ ว ยที่ ม ารั บ บริ ก ารที่ ค ลิ นิ ก
เบาหวานโรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
ประกอบด้วย แพทย์ เภสัชกร พยาบาล เจ้าหน้าที่การเงิน
และบัญชี เจ้าหน้าที่ห้องเจาะเลือด เจ้าหน้าที่ห้องแจ้งชื่อ
และผู้ช่วยเหลือคนไข้ จ�ำนวน 16 คน
		 1.2 กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มารับ
บริ ก ารที่ ค ลิ นิ ก เบาหวาน โรงพยาบาลพยั ค ฆภู มิ พิ สั ย
จังหวัดมหาสารคาม สุมตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย
(Sample Random Sampling) ดังนี้ จัดท�ำฐานข้อมูล
โดยที่ตัวเลขในใบสั่งยาผู้รับบริการมี จ�ำนวน 1-100 จาก
นัน้ ด�ำเนินการสุม่ ตัวอย่างโดยใช้โปรแกรมส�ำเร็จรูป ได้กลุม่
ตัวอย่าง จ�ำนวน 32 คน เพื่อเก็บระยะเวลาการใช้บริการ
และความสูญเปล่า และเพือ่ ใช้สำ� รวจความพึงพอใจในการ
มารับบริการ
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย
		 2.1 เครื่องมือที่ใช้ในการด�ำเนินการวิจัย ได้แก่
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แนวคิดแบบลีนได้แก่ วิเคราะห์ความสูญเปล่า 8 ประเภท
( DOWTIME) เครื่องมือการลดความสูญเปล่าแบบ ECRS
(Eliminate, Combine, Rearrange, Simplify)
		 2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่
			 1) แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ
โดยใช้แบบสอบถาม (Questionaire) ใช้ส�ำหรับเก็บ
รวบรวมข้ อ มู ล กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งคื อ ผู ้ ป ่ ว ยเบาหวานที่ ม า
รับบริการทีค่ ลินกิ เบาหวาน โดยแบบสอบถามจะแบ่งออก
เป็น 3 ส่วน ดังนี้
			 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป เป็นชนิดเลือกตอบ ประกอบ
ด้วย เพศ อายุ สิทธิการรักษา อาชีพ ระดับการศึกษา อาชีพ
ความถี่ในการมารับบริการในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา
			 ส่วนที่ 2 แบบสอบถามความพึงพอใจในการรับ
บริการเป็นการประมาณค่าจากตัวเลือกค่าของ Likert
Scale ประกอบด้วย ขั้นตอนการบริการ การสื่อสารต่อ
ผู้ป่วย อาคารสถานที่ และสิ่งอ�ำนวยความสะดวก ความ
พึ ง พอใจภาพรวม ซึ่ ง โดยแบบสอบถามนี้ ส อบถามใช้
สอบถามผูม้ ารับบริการก่อนและหลังการน�ำระบบลีนมาใช้
โดยมีให้เลือก 5 ระดับ ดังนี้
		 พึงพอใจมากที่สุด ให้คะแนน 5
		 พึงพอใจมาก		
ให้คะแนน 4
		 พึงพอใจปานกลาง ให้คะแนน 3
		 พึงพอใจน้อย
ให้คะแนน 2
		 พึงพอใจน้อยที่สุด ให้คะแนน 1
			 2) แบบบันทึกระยะเวลาการรับบริการของผูป้ ว่ ย
ที่คลินิกเบาหวาน
			 3) นาฬิกาส�ำหรับจับเวลาทีเ่ ทียบกับเวลามาตรฐาน
ของสถานีวทิ ยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
3. ขั้นตอนการด�ำเนินการวิจัย
การพั ฒ นารู ป แบบารบริ ก ารคลิ นิ ก เบาหวานโดย
ประยุกต์ใช้แนวคิดลีนในครั้งนี้ มีขั้นตอนการด�ำเนินงาน
เป็น 3 ระยะดังนี้
		 3.1 ระยะเตรียมการ ท�ำหนังสือขออนุญาตท�ำวิจัย
ต่ อ ผู ้ อ� ำ นวยการโรงพยาบาลพยั ค ฆภู มิ พิ สั ย จั ง หวั ด
มหาสารคาม พัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ชี้แจงผู้ที่
เกีย่ วข้อง และกลุม่ ตัวอย่าง เก็บข้อมูลก่อนการพัฒนา โดย
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แจกแบบสอบถามความพึงพอใจ และเก็บระยะเวลาการ
ใช้บริการของผู้ป่วยเบาหวาน โดยใช้แบบบันทึกเวลาใช้
บริการคลินกิ เบาหวาน แล้วน�ำมาวิเคราะห์ผล เขียนแผนผัง
สายธารคุณค่าของการบริการผู้ป่วยปัจจุบัน (Current
Value Stream mapping) เป็นเวลา 10 สัปดาห์ ประชุม
สรุปประเด็นปัญหา เป็นเวลา 4 สัปดาห์
		 3.2 ระยะพัฒนารูปแบบ ให้ความรูเ้ รือ่ งแนวคิดแบบ
ลีนให้ทมี ผูด้ แู ลผูป้ ว่ ยเบาหวาน วิเคราะห์ความสูญเปล่าโดย
ใช้แนวทาง DOWTIME ใช้เครือ่ งมือลีนก�ำจัดความสูญเปล่า
ร่วมกับการจัดการเข้ากับ Digital Lean ผ่าน Mobile
Application พร้อมทั้งออกแบบระบบการบริการใหม่
เขียนแผนผังสายธารแห่งคุณ น�ำเสนอผูบ้ ริหาร และชีแ้ จง
แนวทางปฏิบตั ริ ว่ มกันในทีมผูใ้ ห้บริการ เป็นเวลา 4 สัปดาห์
		 3.3 ระยะทดลองใช้รูปแบบและการประเมินผล
ด�ำเนินการทดลองใช้รูปแบบการบริการคลินิกเบาหวาน
โดยประยุกต์ใช้แนวคิดแบบลีน แจกแบบสอบถามความ
พึงพอใจ และเก็บระยะเวลารอคอยการใช้บริการของ
ผูป้ ว่ ยเบาหวานโดยใช้แบบบันทึกเวลาใช้บริการคลินกิ เบา
หวาน รวบรวมแบบสอบถามความพึงพอใจ และแบบ
บันทึกเวลาใช้บริการคลินิกเบาหวาน เพื่อน�ำไปวิเคราะห์
และรายงานผล เป็นระยะเวลา 18 สัปดาห์
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู ้ วิ จั ย ได้ ท� ำ การวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล โดยใช้ โ ปรแกรม
ส�ำเร็จรูป โดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ดังนี้
		 4.1 ข้อมูลเชิงปริมาณ ประกอบด้วย
			 4.1.1 สถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistic)
อธิบายข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ระดับ
ความพึงพอใจ และระยะเวลาการให้บริการ น�ำเสนอด้วย
ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
			 4.1.2 สถิติเชิงอนุมาณ (Inferential statistic)
เปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ
ค่าเฉลี่ยระยะเวลาการให้บริการ ก่อนและหลังการพัฒนา
ใช้สถิติ Paired t-test ก�ำหนดนัยส�ำคัญทางสถิติที่ 0.05
น�ำเสนอด้วยค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานค่า 95%CI
และค่า p-value
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		 1.2 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้บริการ7 จากตัวอย่าง
ผูใ้ ห้บริการผูป้ ว่ ยเบาหวาน จ�ำนวน 16 คน พบว่า ส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง ร้อยละ 68.7 อายุระหว่าง 50-59 ปี มากทีส่ ดุ
ซึ่งมีกจษาส่
�ำนวนเท่
ากันจกับระดั
บอายุบชั51-55
ปี คืกษา
อ ร้อยละ 31.2
ร้อยละ 37.5 รองลงมาอายุ 60 – 69 ปี ร้อยละ 34.3 การศึ
วนใหญ่
้ นประถมศึ
จบการศึ
บปริ40.6
ญญาตรี ร้อยละ 81.2
ผลการศึกษาร้อยละ 65.7 ส่ วนจานวนครั้งที่มารับบริ การต่อปี มากทีส่่สวุ ดนใหญ่
คือจานวน
4 ครั้กงต่ษาระดั
อปี ร้อยละ
บริจกานวน
ารผู้ป16่วยมากที
1. ข้อมู1.2
ลส่ข้วอนบุมูลคส่คลของผู
้รับบริกใ้ าร
ห้บริวกอย่
ารางผูใ้ ห้ต�บำริแหน่
วนบุคคลของผู
ห้บและผู
ริ การ ้ใจากตั
การผูงป้ ่ในการให้
วยเบาหวาน
คน พบว่่สาุดคือ ต�ำแหน่ง
1.1 ข้อมูส่ลวส่นใหญ่
วนบุคเคลของผู
ม้ ารัง บร้อบริยละ
การ68.7
จากตัอายุ
วอย่
างผูาป้ งว่ 50-59
ย ปีพยาบาล
31.3 รองลงมาคื
เภสัชกร
ป็ นเพศหญิ
ระหว่
มากที่สุดร้ซึอ่ งยละ
มีจานวนเท่
ากันกับอายุอ51-55
ปี ร้อยละ 18.8
ป่ ฏิบงในการให้
ตั งิ านทีเ่ กีบย่ ริวข้การผู
องกัป้ บ่ วยคลินกิ เบาหวาน
เบาหวานจ�
ที่มารับจบริ
การคลิ
นิกเบาหวาน
คือ ำร้นวน
อยละ 32
31.2คน
ส่ วนใหญ่
บการศึ
กษาระดั
บปริ ญญาตรี ส่ร้อวนระยะเวลาที
ยละ 81.2 ตาแหน่
พบว่าส่วมากที
นใหญ่่ สเุ ดป็คืนอเพศหญิ
ง ร้อยละ 65.6 มีอายุระหว่าง มากที่สุด 5 ปีขึ้นไป ร้อยละ 68.7
ต าแหน่ งพยาบาล ร้ อ ยละ 31.3 รองลงมาคื อ เภสั ช กร ร้ อ ยละ 18.8 ส่ ว นระยะเวลาที่
2. การพัฒนารูปแบบการบริการคลินกิ เบาหวานโดย
50 – 59 ปี มากที่สุดร้อยละ 37.5 รองลงมาอายุ 60 – 69
ปฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้องกับคลินิกเบาหวานมากที่สุด 5 ปี ขึ้นไป ร้อยละ 68.7
ปีร้อยละ 34.3 การศึกษาส่วนใหญ่จบระดับชั้นประถม ประยุกต์ใช้แนวคิดแบบลีน
2. การพัฒนารู ปแบบการบริ การคลินิกเบาหวานโดยประยุกต์ใช้แนวคิดแบบลีน
ศึกษา ร้อยละ 65.7 ส่วนจ�ำนวนครั้งที่มารับบริการต่อปี 		 2.1 ระยะเตรียมการ
2.1 ระยะเตรี ยมการ
มากที่สุดคือจ�ำนวน 4 ครั้งต่อปี ร้อยละ 40.6
		 4.2 ข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา
(Content Analysis) อธิบายรูปแบบการบริการคลินิก
เบาหวานโดยประยุกต์ใช้แนวคิดแบบลีน

ภาพที่ 1 แผนผังสายธารคุณค่าของการบริ การผูป้ ่ วยปัจจุบนั (Current Value Stream mapping)
1. คัดกรอง
PT : 1-2 min
DT : 1-7 min

2. แจ้งชื่อทาใบสัง่ ยา
PT : 3-6 min
DT : 1-5 min

8. รับผลเลือด
PT : 1-2 min
DT : 1-2 min

3. รับใบสัง่ ยา
PT : 1-2 min
DT : 2-13 min

4. บันทึกรายการเจาะ
เลือดในสมุด PT : 2-3
min DT : 1-6 min

7. เจาะเลือด
PT : 1-2 min
DT : 13-41 min

6. ยืน่ ใบสัง่ ยาที่หอ้ ง
เจาะเลือด PT : 1-2
min DT : 1-3 min

5. ส่ งรายการเจาะเลือด
ใน hos xp PT : 1-3
min DT : 2-4 min

9. ชัง่ น้ าหนัก วัด
ความดันโลหิต PT : 12 min DT : 1-2 min

10. นับเม็ดยา
PT : 2-7 min
DT : 1-12 min

11. ซักประวัติ บันทึก
ใน HosXP PT : 3-6
min DT : 10-24 min

12.แพทย์ตรวจสัง่ ยา
PT : 4-12 min
DT : 5-43 min

16. รับยา
PT : 2-4 min
DT : 7-32 min

15. ติดต่อการเงิน
PT : 1-4 min
DT : 5-17 min

14. ตรวจสอบรายการ
PT : 2-6 min
DT : 1-8 min

13. รับวันนัด
PT : 3-8 min
DT : 3-5 min

จานวน 16 ขั้นตอน :
Process Time (PT) น้อยสุ ด 52 min มากสุ ด 102 min
Delay Time (DT) น้อยสุ ด 60 min มากสุ ด 469 min
Total turn around time (TAT) น้อยสุ ด 120 min

หมายเหตุ : PT หมายถึง เวลาที่ใช้ใน
DT หมายถึง ระยะเวลารอคอยในแต่ละ
ใช้สัญลักษณ์
TAT หมายถึง ระยะเวลาให้บริ การทั้งหมด

มากสุ ด 269 min

ภาพที่ 1 แผนผังสายธารคุณค่าของการบริการผู้ป่วยปัจจุบัน (Current Value Stream mapping)
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		 2.2 ระยะพัฒนารูปแบบ จากการใช้แนวทางของ
DOWNTIME ในกระบวนการให้บริการพบทั้งประเด็นที่มี
คุณค่า และประเด็นทีส่ ญ
ู เปล่า ได้มกี ารใช้เครือ่ งมือลนเพือ่
ลดความสูญเปล่าแบบ ECRS (Eliminate, Combine,
Rearrange, Simplify) ร่วมกับการจัดการเข้ากับ Digital
Lean ผ่าน Mobile Application ดังนี้
		 ขั้นตอนที่ 1 คัดกรอง ใช้เครื่องมือการควบคุมด้วย
สายตา (Visual control) โดยการใช้สมุด
ประจ�ำตัวผู้ป่วยเบาหวาน (สีชมพู) สามารถคัดแยกผู้ป่วย
ว่ามารับบริการที่คลินิกเบาหวานได้รวดเร็วยิ่งขึ้น และตัด
ขั้นตอนที่ไม่มีคุณค่าและไม่จ�ำเป็นต้องท�ำ (Eliminate)
		 ขั้นตอนที่ 2 แจ้งชื่อท�ำใบสั่งยา ใช้เครื่องมือการจัด
เตรียมความพร้อมให้เร็ว (Quick setup) เนื่องจากพบ
ปัญหาการรอคอย (Waiting) โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงเวลา
เร่งด่วน ได้มกี ารปรับเวลาเจ้าหน้าทีห่ อ้ งแจ้งชือ่ เริม่ ปฏิบตั ิ
งานเร็วขึ้นเป็น 07.00 น.จ�ำนวน 2 คน อีกทั้งใช้เครื่องมือ
การผลิตแบบดึงและคัมบัง (Pull system&kanban)
มีการแสดงป้ายยื่นสมุดประจ�ำตัวผู้ป่วยโรคเรื้อรัง พร้อม
ทัง้ จัดเตรียมตะกร้าทีต่ ดิ ป้าย “ยืน่ สมุดเบาหวาน” ให้ผปู้ ว่ ย
วางอย่างถูกต�ำแหน่ง และมีเจ้าหน้าทีร่ บั ผิดชอบเฉพาะใน
การท�ำใบสั่งยาดังกล่าว และการผลิตที่เน้นการไหลของ
งาน (Flow) หลังจากที่ผู้ป่วยเบาหวานน�ำสมุดประจ�ำตัว
วางไว้ที่ตะกร้าแล้วไม่ต้องรอรับใบสั่งยา ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่
ด�ำเนินการน�ำส่ง
		 ขั้นตอนที่ 4 การเขียนรายการเจาะเลือดในสมุด
ทะเบียน ใช้เครื่องมือลีนการจัดเตรียมความพร้อมให้เร็ว
(Quick setup) โดยการปรับเวลาปฏิบตั งิ านของพยาบาล
คลินิกเบาหวานเร็วขึ้นเป็นเวลา 07.00 น. จ�ำนวน 1 คน
เพือ่ ให้สอดคล้องการปฏิบตั ติ วั ในการนัดของผูป้ ว่ ยทีง่ ดน�ำ้
งดอาหารตัง้ แต่เวลา 20.00 น.ใช้เทคโนโลยี (IT) ในการท�ำ
แถบรายงาน แทนการเขียนบันทึกรายการตรวจเลือด
อีกทั้งมีการลดขั้นตอน (Eliminate) เนื่องจากการท�ำงาน
ซ�้ำซ้อนกับข้อมูลที่ต้องคีย์ส่งรายการตรวจเลือดในระบบ
HosXP ปรับเป็นการใช้การใช้นวัตกรรม (Innovation)
ในขั้นตอนการคีย์ส่งรายการตรวจเลือดในระบบ HosXP
นัน้ เพือ่ ความรวดเร็ว และลดข้อผิดพลาดในการเขียนด้วย
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ลายมือในใบสั่งยาจึงใช้ตราปั๊มรายการตรวจเลือดแทน
		 ขั้นตอนที่ 5, 6 และ 7 การยื่นใบสั่งยา เจาะเลือด
และรอรับผลเลือด ใช้เครื่องมือลีน การให้บริการแบบ
เบ็ดเสร็จในที่เดียว (Cell concept) โดยแยกบริการเจาะ
เลือดน�้ำตาลปลายนิ้วมาไว้ที่คลินิกเบาหวาน
		 ขั้นตอนที่ 9,10 และ 11 การชั่งน�้ำหนัก วัดความ
ดันโลหิต นับเม็ดยา และซักประวัติ ใช้เครื่องมือ1) การให้
บริ ก ารแบบเบ็ ด เสร็ จ ในที่ เ ดี ย ว (Cell concept)
ในกระบวนการชั่งน�้ำหนัก วัดความดันโลหิต นับเม็ดยา
และซักประวัติ เนื่องจากสามารถนับเม็ดยาบันทึกลงใน
ใบสั่ ง ยาได้ พ ร้ อ มกั บ ขณะรอเครื่ อ งวั ด ความดั น โลหิ ต
ประมวลค่า พร้อมทั้งซักประวัติลงบันทึกสมุดประจ�ำตัว
ผูป้ ว่ ย 2) การผลิตแบบดึงและคัมบัง (Pull system&kanban)
ในการวัดความดันโลหิตผูป้ ว่ ยเบาหวานต้องเตรียมตัวเพือ่
ให้ค่าความดันโลหิตมีคุณภาพ ได้แก่ การกินยาลดความ
ดันโลหิต (ถ้ามี) การนั่งพักก่อนวัดอย่างน้อย 15 นาที
อีกทั้งในกระบวนการนับเม็ดยาการเตรียมยาออกจากถุง
การเรียงหรือจัดระเบียบยาแต่ละชนิด พร้อมในการนัด
การเรียกผู้ป่วยตามจ�ำนวนเก้าอี้ที่ว่างเพื่อการเตรียมตัว
ดังกล่าว 3) การจัดท�ำมาตรฐานงาน (Standardize work)
เนื่องจากพบความสูญเปล่าซักประวัติเกินความจ�ำเป็น
(Over product)
*เพิ่มคุณค่าการบริการในเวลาที่ลดลง จากผลก�ำจัด
ความสูญเปล่าในขัน้ ตอนที่ 1-11 โดยพยาบาลผูจ้ ดั การราย
กรณีคัดเลือกผู้ป่วยเบาหวานที่ไม่สามารถควบคุมระดับ
น�้ำตาลในเลือดได้จากกลุ่มตัวอย่าง 32 คน โดยประเมิน
วิเคราะห์ปัญหา ส่งปรึกษาทีมสหวิชาชีพตามปัญหาที่พบ
เป็นปัจเจกบุคคล อธิบายและสาธิตวิธีการตรวจติดตาม
ระดั บ น�้ ำ ตาลในเลื อ ดด้ ว ยตนเอง (Self-monitoring
blood glucose; SMBG) ช่องทางปรึกษาทาง Line
application mobile กลุ่ม “ห่วงใยคนไข้เบาหวาน”
เมือ่ ผูป้ ว่ ยกลับไปอยูท่ บี่ า้ น ประเมินผล และติดตามผลลัพธ์
โดยการเจาะ HbA1C หลังให้กิจกรรม 10 สัปดาห์
ขัน้ ตอนที่ 12 การตรวจรักษาโดยแพทย์ 1) การควบคุม
ด้วยสายตา (Visual control) พบว่าผู้ป่วยนั่งปะปนกัน
เรียกเข้าตรวจไม่พบ หรือต้องเรียกหลายครัง้ จึงได้จดั เก้าอี้
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เป็นกลุ่มสีที่สอดคล้องกับขั้นตอนการบริการ ได้แก่ เก้าอี้ บริการ งานสามารถไหลลืน่ ได้โดยไม่ตดิ ขัด จึงใช้นวัตกรรม
สีเขียวส�ำหรับผู้ป่วยที่วัดชั่งน�้ำหนัก วัดความดันโลหิต “ตารางนัดอัจฉริยะ” ที่แสดงจ�ำนวนผู้ป่วยที่สามารถนัด
นับเม็ดยา และซักประวัติ เก้าอี้สีฟ้าส�ำหรับผู้ป่วยที่รอ ล่วงหน้า 3 เดือน 2) การจัดล�ำดับใหม่ (re-arrang)
การบริ การที่กระจายอย่างสม่าเสมอ ไม่ให้เกินความสามารถขอผูใ้ ห้บริ การ งานสามารถไหลลื่นได้โดย
ตรวจหน้าห้องแพทย์ และเก้าอี้สีส้มส�ำหรับผู้ที่ตรวจแล้ว น�ำ Mobile application มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ไม่2)ตใช้ิดขัITดโดยใช้
จึงใช้รนะบบ
วัตกรรม
อัจฉริ่หย้อะ”
ที่แสดงจการลดระยะเวลารอคอย
านวนผูป้ ่ วยที่สามารถนัได้ดแล่ก่วงหน้
า 3 เดือน 10
2)
Application
line
Lan สื่อ“ตารางนั
สารการสั่งดยาไปที
งยาได้
“นัดเให้
งรอ” ในผู
ยที่เร่งรีบ โดยไม่ต้องรอการ
เนือ่ งจากพบความสู
เปล่าในการเขีนยานใบสั
ง่ ยารายการซ�
ำ้ มาใช้
การจั
ดลาดับใหม่ ญ(re-arrang)
Mobile
application
พื่อไม่เพิต่ม้อประสิ
ทธิ ้ปภ่วาพการลดระยะเวลารอ
ซ้อนกับที่คีย์ในระบบ hos xp 3) การมอบหมายงาน ออกใบนัด ระบบจะเตือนเข้าในระบบไลน์
คอย
ได้แก่า พยาบาลเป็
Applicationนline
ไม่าตห้อ้ องรอ”
ในผูป้ ่ วยที
โดยไม่
อ้ งรอการออกใบนั
		่เร่ งขัรี้นบตอนที
่ 14,ต15
และ 16 มีการใช้เดครืระบบ
่องมือลีน
โดยพบว่
ผู ้ เ รี ย“นั
กผูด้ ปให้
่ ว ยเข้
งตรวจ
จะเตื
นเข้าในระบบไลน์
ซึ่งกิอจกรรมนี
้ พนักงานผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย สามารถปฏิบัติ ได้แก่ 1) การจัดบริการเบ็ดเสร็จในทีเ่ ดียว (Cell concept)
การบริ การที่กระจายอย่างสม่าเสมอ ไม่ให้เกินความสามารถขอผูใ้ ห้บริ การ งานสามารถไหลลื่นได้โดย
ายยาผู
ป้ ว่ ยนอกเป็
2 ส่ว่ เนดี ยได้วแก่
ได้ จึงได้ขัม้ นีการมอบหมายให้
นักงานผู
อผู้ปเครื
่วยใน
ตอนที่ 14, 15พและ
16 ้ชมี่วยเหลื
การใช้
่ องมื อลีโดยการปรั
น ได้แก่บ1)ระบบการจ่
การจัดบริ
ก ารเบ็
ดเสร็ จนในที
ไม่การเรี
ติดขัยดกผูจึ้ปง่วใช้
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2)
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่ ว ไป ดและส่
ว นของผู
ยเข้นาวัห้ตอกรรม
งตรวจแพทย์
และด4)อัการผลิ
ตแบบ
(Cell
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โดยการปรั
บ
ระบบการจ่
า
ยยาผู
ป
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่
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2
ส่
ว
น
ได้
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ส่
ว
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ป
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วยนอกทั
ว
ไป
่
ดึงและคั
มบับง (Pull
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เนือ่ งจากผู
ป้ ว่ ย มาใช้
โรคเรืเพื้อรั่ องเพิโดยส่
วนของผู
ยนอกโรคเรื้อรังมาไว้บริเวณ
การจั
ดลาดั
ใหม่ system
(re-arrang)
นา Mobile
application
ทธิ้ปภ่วาพการลดระยะเวลารอ
่มประสิ
เดียวกันกับคลิ้ อนรัิกงเบาหวานรวม
ทั้งยจัดวกัเจ้นาหน้
ที่กน
ารเงิ
รอตรวจเป็
นจ�ำนวนมาก
เพื่อสร้างความสมดุ
และส่
วนของผู
ป้ ่ วยนอกโรคเรื
วนของผูป้ ่ วยนอกโรคเรื
มาไว้บริ เวณเดี
กับาคลิ
ิก น
้ อรัง โดยส่ลและความ
คอย
ได้
แ
ก่
Application
line
“นั
ด
ให้
ไม่
ต
อ
้
งรอ”
ในผู
ป
้
่
วยที
่
เ
ร่
ง
รี
บ
โดยไม่
ต
อ
้
งรอการออกใบนั
ด
ระบบ
ปฏิบป้ ่ ัตวยนอกโรคเรื
ิงานที่ห้องยาผู้ อ้ปรั่วงยนอกโรคเรื
สัมพันธ์ของจ�ำทันวนผู
กผู้ปน่วยเข้
าตรวจตาม
เบาหวานรวม
าที่กยารเงิ
จานวน
1 คน ปฏิบจ�ตำั นวน
ิงานที1่หคน
อ้ งยาผู
ตั้งแต่เวลา้อรัง
้ งจัด้ปเจ้่วายหน้โดยเรี
จะเตื
อนเข้าาอีในระบบไลน์
จ�ำนวนเก้
้ที่ว่าง
ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น. 2) ใช้เทคโนโลยี (IT) ในการ
08.30-12.00
น.
2)
ใช้
เ
ทคโนโลยี
(IT)
ในการสั
ง
ยาระบบ
Lan สามารถจั
ดยาล่วดงหน้
าวในขณะที
่ผปู ้ ่ วยยัง ง
่
Lanการจั
สามารถจั
งหน้
าในขณะที
		 ขัขั้น้ ตอนที
่ 13่ 14,
รับวั15
นนัดและ
ใช้เครื
1) การปรั
น ตอนที
16่องมื
มี กอารใช้
เครื่ อบงมื อลีสันง่ ยาระบบ
ได้แก่ 1)
ดบริ กยาล่
ารเบ็
ดเสร็
จในทีผ่่ เดีปู้ ยว่ ยยั
ว
ไม่ยาแนะน
ื่นใบสั่งยา
การให้การบริ
การ ้ และค
่ยวกับ้งใช้ยาอีQRกด้code
ไม่เรียนื่บการผลิ
ใบสัง่ ตยา(Workload
รวมทั้งใช้leveling)
QR codeเพือ่ในการให้
ความรู
าเกีรวมทั
วย ในการให้ความรู้ และ
(Cell
concept)างสม�
โดยการปรั
ายยาผูป้ ่้ใวยนอกเป็
น 2 ำส่เกีว่ยนวกัได้
แก่กส่ด้ววยนของผูป้ ่ วยนอกทัว่ ไป
ที่กระจายอย่
่ำเสมอ ไม่ใบห้ระบบการจ่
เกินความสามารถขอผู
ห้ ค�ำแนะน�
บยาอี

ภาพที่ 2 สายธารคุณค่าของการบริ การคลินิกเบาหวานหลังประยุกต์ใช้แนวคิดแบบลีน
และส่ วนของผูป้ ่ วยนอกโรคเรื้ อรัง โดยส่ วนของผูป้ ่ วยนอกโรคเรื้ อรังมาไว้บริ เวณเดี ยวกันกับคลินิก
1. แจ้งชื่อทาใบสั
งรายการเจาะเลื
เจาะเลื
อด
4.้ อเตรี
วตรวจ
เบาหวานรวม
ทั้งจัง่ ดยาเจ้าหน้าที2.่กส่ารเงิ
น จานวนอ1ดใน
คนHosXP
ปฏิบตั ิงานที่หอ้ 3.งยาผู
ป้ ่ วยนอกโรคเรื
รังยตัมตั
เวลา
้ งแต่
(ชัง่ น้ าหนั
วัด ง
08.30-12.00 น. 2) ใช้เทคโนโลยี (IT) ในการสั่งยาระบบ Lan สามารถจัดยาล่วงหน้าในขณะที
่ผปู ้ ก่ วยยั
ความดันโลหิต นับ
ไม่ยนื่ ใบสัง่ ยา รวมทั้งใช้ QR code ในการให้ความรู ้ และคาแนะนาเกี่ยวกับยาอีกด้วย
เม็ดยา ซักประวัติ)
7. ่ช2าระเงิ
น รับยากลั
บ้าน
ภาพที
สายธารคุ
ณค่าบของการบริ
การคลิ
นิกเบาหวานหลั
ช้แนวคิ
ดแบบลีน *เพิ่มคุณค่าบริ การ
6. คาแนะน
ารับวันนัด งประยุกต์5.ใแพทย์
ตรวจ

1. แจ้งชื่อทาใบสัง่ ยา
2. ส่งรายการเจาะเลือดใน HosXP
3. เจาะเลือด
4. เตรี ยมตัวตรวจ
ภาพที่ 2 สายธารคุณค่าของการบริการคลินิกเบาหวานหลังประยุกต์ใช้แนวคิดแบบลีน
(ชัง่ น้ าหนัก วัด
รู ปแบบการบริ การคลินิกเบาหวานโดยประยุกต์ใช้แนวคิดแบบลีนที่พฒั นาขึ้น ความดั
ประกอบด้
นโลหิวตยนับ
รูปแบบการบริการคลินิกเบาหวานโดยประยุกต์ใช้ 			 2.3.1 เปรียบเทียบระยะเวลาการรับบริการของ
ซัเจาะเลื
กประวัอตดิ)
ขั้แนวคิ
นตอนการบริ
ขั้น้นตอน
ได้แก่ 1) แจ้
ชื่อทาใบสัง่ ยาผู้ป2)่วยที
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แบบลีนนรักทีบาร
่พยากลั
ัฒ7นาขึ
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ารับบริอกดในระบบ
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7. ชดาระเงิ
บบ้านประกอบด้ว6.ยคาแนะน
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ว
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การรายกรณี
5)
แพทย์
ต
รวจ
6)
ค
าแนะน
ารั
บ
วั
น
นั
ด
7)
การ 7 ขั้นตอน ได้แก่่ 1) แจ้งชื่อท�ำใบสั่งยา 2) ส่งเจาะ พัฒนา

อดในระบบ
xp บ3)บ้าเจาะเลื
ชเลืาระเงิ
นและรัhos
บยากลั
น อด 4) เตรียมตัวตรวจ

			 ผลการศึกษาระยะจากกลุ่มตัวอย่าง 32 ราย
*เพิม่ คุณค่าบริการโดยการจัดการรายกรณี 5) แพทย์ตรวจ พบว่า 1) การรับบริการเฉลี่ย (Process Time : PT) ก่อน
6) ค�ำแนะน�ำรับวันนัด 7) ช�ำระเงินและรับยากลับบ้าน
ฒนา เท่ากับ 79.78 นาที (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
รู ปแบบการบริ
การคลิ
นแบบ
ิกเบาหวานโดยประยุ
กผลต์การพั
ใช้แนวคิ
ดแบบลีนที่พฒั นาขึ้น ประกอบด้วย
2.3
ระยะทดลองใช้
ร
ู
ป
และการประเมิ
น
		 2.3 ระยะทดลองใช้รูปแบบ และการประเมินผล
เท่ากับ 2.30) และหลังการพัฒนา ค่าเฉลี่ยระยะเวลารับ

ขั้นตอนการบริ2.3.1
การ เปรี
7 ขัย้นบเที
ตอนยบระยะเวลาการรั
ได้แก่ 1) แจ้งชื่อทบาใบสั
ง่ ยา 2) ส่ป้ ่ งวยที
เจาะเลื
xp 3) เจาะเลือด
บริ การของผู
่มารัอบดในระบบ
บริ การคลินhos
ิกเบาหวาน
ยมตัวตรวจ
่มคุณค่าบริ การโดยการจัดการรายกรณี 5) แพทย์ตรวจ 6) คาแนะนารับวันนัด 7)
ก่4)อเตรี
นและหลั
งการพั*เพิ
ฒนา
ชาระเงินและรับยากลับบ้าน
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บริการเท่ากับ 43.31 นาที (ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานเท่ากับ
1.15) 2) ความสูญเปล่าเฉลี่ย (Delay Time : DT) ก่อน
การพัฒนา เท่ากับ 126.31 นาที (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 12.78) และหลังการพัฒนา ค่าเฉลี่ยระยะเวลา
ความสูญเปล่าเท่ากับ 42.91 นาที (ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 1.18) 3) การรับบริการทัง้ หมดเฉลีย่ (Total turn-
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around Time : TAT) ก่อนการพัฒนา เท่ากับ 187.75
นาที (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 9.75) และหลัง
พัฒนา เท่ากับ 90.25 นาที (ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานเท่ากับ
2.35) ซึ่ ง ลดลงอย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ ทางสถิ ติ (p-value
<0.001) ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบระยะเวลาการใช้บริการคลินิกเบาหวานก่อนและหลังการพัฒนา ดังตารางนี้

เวลาการใช้บริการ
ระยะเวลาของกระบวนการที่ใช้
บริการ (PT)
ระยะเวลาความสูญเปล่า (DT)
ระยะเวลารับบริการทั้งหมด
(TAT)

ก่อนการพัฒนา
ระยะเวลาเฉลี่ย
(ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน)
79.78
(2.30)
126.31
(12.78)
187.75
(9.75)

			 2.3.2. เปรียบเทียบความพึงพอใจในภาพรวม
ก่อนและหลังการพัฒนา
			 พบว่าก่อนการพัฒนาผูร้ บั บริการมีความพึงพอใจ
ภาพรวมระดับปานกลาง และมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ
2.41 (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.81) หลังการ

หลังการพัฒนา
ระยะเวลาเฉลี่ย
(ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน)
43.31
(1.15)
42.91
(1.18)
90.25
(2.35)

ค่าเฉลี่ยความแตก
ต่างระหว่างก่อน
และหลัง
(95% CI)
36.46
(30.77-42.16)
83.41
(57.24–109.57)
97.5
(76.64 – 118.36)

p-value
< 0.001
< 0.001
< 0.001

พัฒนาพบว่าผู้รับบริการมีความพึงพอใจภาพรวมเพิ่มขึ้น
เป็นระดับมาก ค่าคะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 3.63 (ส่วนเบีย่ งเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.20) ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างมีอย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติ (p-value <0.001) ดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบความพึงพอใจภาพรวมของผู้รับบริการ ระหว่างก่อนและหลังการพัฒนา (n = 32)

ระดับความพึงพอใจ
ก่อนการพัฒนา
หลังการพัฒนา

ระดับความพึงพอใจภาพรวม
เฉลี่ย (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน)

ค่าเฉลี่ยความแตกต่าง
ระหว่างก่อนและหลัง
(95% CI)

p-value

2.41 (0.18)
3.63 (0.20)

1.23
(1.01- 1.44)

< 0.001
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			 2.3.3 เปรียบเทียบผลลัพธ์ทางคลินิก ก่อนและ
หลังการพัฒนา
			 ผู้ป่วยเบาหวานกลุ่มที่ไม่สามารถควบคุมโรคได้
จ�ำนวน 11 คน ในกลุ่มตัวอย่าง 32 คน มีระดับระดับ

น�้ำตาลสะสมในเลือด (HbA1C) ลดลงกว่าก่อนการพัฒนา
โดยก่ อ นการพั ฒ นาระดั บ ระดั บ น�้ ำ ตาลสะสมในเลื อ ด
(HbA1C) เท่ากับ 9.97 หลังการพัฒนาระดับระดับน�ำ้ ตาล
สะสมในเลือด (HbA1C) เท่ากับ 9.14 ดังตารางที่ 3

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบคุณภาพการบริการที่มีการลดความสูญเปล่าจากการใช้บริการครั้งแรกก่อนและหลังการพัฒนา
ในกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่สามารถควบคุมระดับน�้ำตาลในเลือดได้ (n=11)
ระดับน้ำ�ตาลในเลือด

ก่อน/หลัง

ค่า HbA1C

ก่อน
หลัง

ค่าเฉลี่ย (ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน)
9.97 (0.32)
9.14 (0.36)

อภิปรายผล
จากการพั ฒ นารู ป แบบการคลิ นิ ก เบาหวานโดย
ประยุกต์ใช้แนวคิดแบบลีน โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย
จังหวัดมหาสารคาม มีผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
1. รูปแบบการคลินกิ เบาหวานโดยประยุกต์ใช้แนวคิด
แบบลีน คลินิกเบาหวาน โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย
จังหวัดมหาสารคาม ประกอบด้วย 1) ลดขั้นตอนการให้
บริการจาก 16 ขั้นตอน เหลือ 7 ขั้นตอน 2) ลดระยะเวลา
การใช้บริการทั้งหมดเฉลี่ยจาก 187.75 นาที เป็น 90.25
นาที 3) เพิ่มความพึงพอใจภาพรวมของผู้รับบริการจาก
ระดับปานกลางเป็นระดับมาก ซึง่ สอดคล้องกับการศึกษา
ของ เกตนิภา สนมวัฒนะวงศ์ (2553) ได้น�ำการจัดการ
แบบลีนประยุกต์ใช้ ในการพัฒนารูปแบบการจัดการการ
รับใหม่ผปู้ ว่ ยอายุรกรรม งานผูป้ ว่ ยใน 2 โรงพยาบาลท่าตะโก
จังหวัดนครสวรรค์พบว่าสามารถลดระยะเวลาในการรับผูป้ ว่ ย
ใหม่ จากเวลา 59.82 นาที เหลือ 48.79 นาที8
2. เพิม่ ผลลัพธ์ทางคลินกิ ในการควบคุมระดับน�ำ้ ตาล
ในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานที่ไม่สามารถควบคุมระดับ
น�ำ้ ตาลในเลือดได้ จากผลของการลดขัน้ ตอน และลดระยะ
เวลาบริการได้ 97.5 นาที ท�ำให้ทีมสหวิชาชีพสามารถ
จัดสรรเวลาในการให้บริการที่มีคุณค่าในผู้ป่วยได้อย่าง

ต่ำ�สุด

สูงสุด

8.8
7.8

12.1
11.6

ครอบคลุ ม ขึ้ น โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง พยาบาลผู ้ จั ด การ
รายกรณีมีเวลาเพิ่มขึ้นในการดูแลผู้ป่วยเบาหวานกลุ่มที่
ยากต่อการจัดการ โดยการให้การพยาบาลการปรับเปลีย่ น
พฤติกรรมบนพืน้ ฐานของการส่งเสริมการจัดการตนเองได้
ตรงกับปัญหาปัจเจกบุคคลร่วมกับการตรวจติดตามระดับ
น�้ำตาลในเลือดด้วยตนเอง (Self-monitoring blood
glucose; SMBG) ประเมินผล และติดตามผลลัพธ์ร่วมกับ
การใช้ Line application mobile กลุ่ม “ห่วงใยคนไข้
เบาหวาน” เมื่อผู้ป่วยกลับไปอยู่ที่บ้านอย่างต่อเนื่อง
ผลลัพธ์ พบว่าผูป้ ว่ ยเบาหวานมีการปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
ได้ดีขึ้น และค่าระดับน�้ำตาลสะสมในเลือด (HbA1C)
เฉลี่ยลดลง ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ วรรณภา
สิทธิปาน (2558)9 ที่ศึกษาผลของโปรแกรมการตรวจ
ติดตามน�้ำตาลในเลือดด้วยตนเองในผู้ป่วยเบาหวานชนิด
ที่ 2 ที่ควบคุมไม่ได้ต่อระดับน�้ำตาลสะสม พบว่าผู้ป่วย
เบาหวานทีไ่ ด้รบั การพยาบาลตามปกติรว่ มกับกับโปรกแก
รมการตรวจติดตามระดับน�้ำตาลในเลือดด้วยตนเองมีค่า
เฉลี่ยของผลต่างของระดับน�้ำตาลสะสมลดลงมากกว่า
ผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการพยาบาลตามปกติอย่างเดียว
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
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สรุปผลและข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาพบว่า การพัฒนารูปแบบบริการคลินกิ
เบาหวานโดยประยุกต์ใช้แนวคิดแบบลีนสามารถลดระยะ
เวลาบริการ ลดระยะเวลารอคอย ส่งผลให้ลดระยะบริการ
ทั้งหมดเฉลี่ย ผู้รับบริการในรูปแบบที่พัฒนาขึ้นนี้มีความ
พึงพอใจเพิ่มขึ้น อีกทั้งยังได้รับการบริการที่มีคุณค่าโดย
กิจกรรมการพยาบาลโดยผู้จัดการรายกรณีในผู้ป่วยที่มี
ปัญหาซับซ้อนได้อย่างครอบคลุมเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ผลลัพธ์
ทางคลินิกดีขึ้น ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้
1. ควรมี ก ารศึ ก ษาเพิ่ ม เติ ม เพื่ อ เปรี ย บเที ย บใน
ประเด็นค่าใช้จ่ายในระบบบริการ
2. ประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบบริการ
ในหน่วยงานอื่น ๆ ที่มีปัญหาความแออัด และระยะเวลา
รอคอย เพื่อพัฒนางานประจ�ำของหน่วยงาน
3. ควรมีการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและ
Digital Lean ทีต่ อบสนองคุณภาพบริการของผูร้ บั บริการ
ในการเพิม่ ประสิทธิภาพในการลดความแออัดในโรงพยาบาล
ข้อจ�ำกัดในการศึกษา
การวิจัยนี้ไม่ได้ท�ำการศึกษาผู้รับบริการที่มีโรคร่วม
เช่น โรคไตเรือ้ รัง หัวใจและหลอดเลือด ดังนัน้ จึงควรมีการ
ศึกษาเพิ่มเติม
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