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บทคัดย่อ 

  กระดูกสะโพกหักโดยส่วนใหญ่สัมพันธ์กับการล้มในผู้สูงอายุ ลักษณะกระดูกหักบริเวณดังกล่าวจ าเป็นต้องได้รับ

การผ่าตัดเนื่องจากเป็นกระดูกที่ตอ้งรับน  าหนัก อัตราตายหลังการผ่าตัดสูงท่ีสุด เมื่อเทียบกับอัตราตายหลังการผ่าตัดของ

กระดูกหักบริเวณอื่น สาเหตุจากปัญหาแผลกดทับ และตดิเชื อแทรกซ้อน (Rockwood & Green, 2015) หนึ่งในปัจจัยส าคญั

ท่ีน าไปสู่การฟื้นตัวช้าและอัตราตายท่ีสูง คือ ระยะเวลาตั งแต่ผู้ป่วยเข้ารักษาจนถึงการผ่าตัดนานเกิน 72 ชั่วโมง   หาก

สามารถท าให้ระยะเวลาของกระบวนการน้อยกว่า 72 ชั่วโมง จะลดอัตราการติดเชื อแทรกซ้อน และอัตราตาย  

(Moja et al., 2012) การพัฒนากระบวนการจึงเป็นสิ่งส าคัญ  

  การศึกษาเชิงพัฒนาครั งนี มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากระบวนการการจัดการการผ่าตัดภาวะกระดูกสะโพกหักใน

ผู้สูงอายุ โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชยีงใหม่ ใชห้ลักการแนวคิดลีน ตามกรอบแนวคิดของวอแม็กและโจนส์ (Womack 

& Jones, 2003) ประชากรท่ีศกึษาเป็นผู้ป่วยกระดูกสะโพกหักท่ีมีอายุมากกว่า 60 ปี ที่เข้ารับการผ่าตัดยึดดามเหล็ก หรือ

ผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียมท่ีโรงพยาบาลนครพิงค์ ในปีงบประมาณ 2561  จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 46 ราย ใช้วิธีคัดเลือก

กลุ่มตัวอย่างโดยเก็บข้อมูลจากผู้ ป่วยทุกรายในเดือนท่ี 1 และ 3  ของไตรมาสท่ี 2 จ านวนเดือนละ 23 ราย  

เพื่อเก็บข้อมูลในระยะก่อนและหลังการพัฒนา  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศกึษาได้แก่ 1) แผนท่ีสายธารแห่งคุณค่า 2) เครื่องมือ

ปรับตั งเวลาเคร่ืองจักรให้อยู่ในหน่วยนาที 3) ระบบคัมบัง 4) เทคนิคการปรับปรุงงานอีซีอาร์เอส 5) 5ส 6) เคร่ืองมือ

จัดการข้อจ ากัดส าหรับระบบบริการสุขภาพ วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิตเิชงิพรรณนา 

  ผลการศึกษาพบวา่  

  1. กระบวนการจัดการการผ่าตัดภาวะกระดูกสะโพกหักของผู้สูงอายุ ในโรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม ่

ระยะหลังการพัฒนา ประกอบด้วย 5 กิจกรรมหลัก 12 กิจกรรมย่อย ลดจากกระบวนการจัดการระยะก่อนการพัฒนา   

ซึ่งประกอบด้วย 6 กิจกรรมหลัก 19 กิจกรรมย่อย 

                                                           
* นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
** ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.  อาจารย์ประจ าภาควิชาการจัดการ คณะบรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
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  2. เวลาเฉลี่ยของกระบวนการจัดการการผ่าตัดมีค่าลดลง จากเดิม 120.10 ชั่วโมง ลดลงเป็น 74.66 ชั่วโมง 

ลดลง 45.44 ชั่วโมง คิดเป็นการลดลงของเวลาร้อยละ 37.84 

  3. ร้อยละของผู้ป่วยท่ีสามารถด าเนินการผ่าตัดก่อน 72 ชั่วโมง มีค่าเพิ่มขึ น จากระยะก่อนการพัฒนา 13.04   

เพิ่มข ึนเป็น 69.57 เกินกวา่เกณฑท่ี์ตั งไว้คอืร้อยละ 50 และคิดเป็นการเพิ่มข ึนร้อยละ 56.53   

  4. ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนา คือ ปัญหาเร่ืองของการสื่อสารบุคลากรทางการแพทย์ ปัญหาในเร่ืองการ

ลัดคิวห้องผ่าตัด ปัญหาในการตรวจผู้ป่วยภาวะกระดูกสะโพกหักนอกเวลาราชการของอายุรแพทย ์  

  ผลการศึกษาครั งนี แสดงให้เห็นว่า การพัฒนากระบวนการจัดการโดยใช้หลักการแนวคิดลีนสามารถน าไปใช้ได้

จริง ลดการสิ นเปลืองทรัพยากรเวลา เพิ่มความสามารถในการตอบสนองความต้องการของผู้ป่วย และสามารถน า

กระบวนการท่ีพัฒนาแล้วไปเป็นแนวทางให้กับโรงพยาบาลอ่ืนได้ 

ABSTRACT            

 Hip Fracture is a major problem experienced by millions of Elderly people worldwide and is increasing in 

numbers because of Osteoporosis in extensive human life expectancy. Surgery is the gold standard of treatment; 

mortality is at high rate due to postoperative complications such as infection, bedsore. One of the factors with regard 

to mortality is time duration from hospital ward admission to surgery. Patients reaching surgery within 72 hours have 

more chance of recovery resulting in less hospital costs and more hospital beds available (Moja, 2012) In Nakornping 

hospital, the largest public hospital in Chiang Mai, Thailand, the rate of patients achieving that goal was only 20 

percent, and the overall average time was over 177 hours.  Hence, process development for the elderly hip fracture 

surgery is important for Nakornping hospital in order to reduce time waste and enhance patient satisfaction.  

 The purpose of this developmental research is to perform the process development for the elderly hip 

fracture surgery process based on Lean thinking concept of  Womack and Jones (Womack and Jones, 2003) The 

study population consisted of hip fracture patients who were admitted to Nakornping hospital in 2018 for surgery. 

The study sample was 23 patients who were admitted to the hospital in January 2018 for pre-development process 

data and 23 patients were admitted to the hospital in March 2018 for post-development process.  The study 

instruments included:  ( 1)  Value-stream Mapping ( 2)  SMED (3)  Kanban (4)  ECRS (5)  5S and (6)  Constrain 

management tools. Data were analyzed by using descriptive statistics.  

   The results showed that 

  1. Post-development process of elderly hip fracture surgery in Nakornping hospital, Chiang Mai province 

consisted of 5 major activities with 12 minor activities whereas Pre-development process consisted of 6 major 

activities with 19 minor activities.  

  2. Average time spent in the Pre-development process of hip fracture surgery was 120.10 hours whereas 
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average time spent in the post-development process was 74.66 hours resulting in time decrease of 45.44 hours. 

Average time spent in the new process was decreased by 37.84 percent. 

  3. Percentage of the patient performing surgery before 72 hours in pre-development process was 13.04 

whereas percentage of the patient performing surgery before 72 hours in post-development process was 69.57 , 

which number exceeded the KPI of 50.00.  Percentage of the patient performing surgery before 72 hours was 

increased by 56.53 percent.   

  4. Problems and obstacles in the management process development of elderly hip fracture surgery were 

communication among nurses and orthopedists or internists, operating room unavailability, and Excess workload of 

internist during nightshift.   

  The results of this study showed that the process development using lean thinking attained the KPI. Wastes 

were eliminated by management team using Lean thinking tools.  With continuous improvement, The post-

development process may be applied to other hospitals performing hip fracture surgery.   

 

บทน า 

  กระดูกสะโพกหักโดยส่วนใหญ่สัมพันธ์กับการล้มของผู้สูงอายุซึ่งมีภาวะกระดูกพรุน ลักษณะกระดูกหักบริเวณ

ดังกล่าวจ าเป็นต้องได้รับการผ่าตัดดามเหล็กหรือเปลี่ยนข้อสะโพกเทียมเนื่องจากเป็นกระดูกท่ีต้องรับน  าหนัก  ภาวะ

กระดูกสะโพกหัก ถือเป็นภาวะท่ีองค์กรกระดูกและข้อโลก (AO Foundation) ให้ความส าคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากมี

อัตราตายหลังการผ่าตัดสูงท่ีสุด เมื่อเทียบกับอัตราตายหลังการผ่าตัดของกระดูกหักบริเวณอื่น สาเหตุจากการฟื้นตัวช้า 

ปัญหาแผลกดทับ และติดเชื อแทรกซ้อนหลังผ่าตัด (Rockwood and Green, 2015) หนึ่งในปัจจัยส าคัญท่ีน าไปสู่การฟื้นตัว

ช้าและอัตราตายท่ีสูงคือ  ระยะเวลาตั งแต่ผู้ ป่วยเข้ารักษาท่ีหอผู้ ป่วยจนถึงการเร่ิมผ่าตัดนานเกิน 72 ชั่วโมง      

หากสามารถท าให้ระยะเวลาของกระบวนการดังกล่าวน้อยกว่า  72 ชั่วโมง จะท าให้ผู้ป่วยฟื้นตัวเร็วขึ น ลดอัตราการครอง

เตยีง และลดค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษา (Moja et al., 2012)   

  โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นโรงพยาบาลศูนย์อุบัติเหตุระดับ 1 ซึ่งมีศักยภาพในการผ่าตัดกระดูก

สะโพกหัก    ในปี พ.ศ. 2559  อัตราการเข้ารับการรักษาของผู้ป่วยกระดูกสะโพกหักในผู้สูงอายุมีจ านวน 349 รายต่อปี 

ในจ านวนนี เข้ารับการผ่าตัดจ านวน 214 รายต่อปี โดยระยะเวลาตั งแต่ผู้ป่วยเข้ารักษาท่ีหอผู้ป่วยจนถึงการเร่ิมผ่าตัดมี

จ านวนเฉลี่ยอยู่ท่ี 177 ชั่วโมง (ฝ่ายสารสนเทศ โรงพยาบาลนครพิงค์ , 2560) ส าหรับโรงพยาบาลนครพิงค์ซึ่งเป็น

โรงพยาบาลศูนย์ฯ และจ าเป็นต้องรองรับการส่งต่อผู้ป่วยจากโรงพยาบาลชุมชนท่ัวจังหวัดเชียงใหม่ ระยะเวลาดังกล่าว

ก่อให้เกิดปัญหาการครองเตียง และไม่สามารถรับผู้ป่วยรายใหม่ซึ่งมีความจ าเป็นได้ อกีทั งส าหรับผู้ป่วยโรงพยาบาลนคร

พงิค์ ระยะเวลาดังกล่าวท าให้ผู้ป่วยต้องรอก่อนผ่าตัดนาน และท าให้หลังผ่าตัดมภีาวะแทรกซ้อนสูง    

  กระทรวงสาธารณสุข ได้ก าหนดแนวทางตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ตามโครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ หนึ่งในประเด็นข้อพิจารณาหลักคือ   การจัดการกระบวนการการผ่าตัดผู้ป่วย

กระดูกสะโพกหักในผู้สูงอายุ เพื่อลดเวลาของกระบวนการให้อยู่ภายใน 72 ชั่วโมง นับจากผู้ป่วยเข้ารับการรักษาท่ีหอ
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ผู้ป่วยจนถึงการเร่ิมผ่าตัด โดยตั งเป้าหมายตัวชี วัดผลการด าเนินงานอย่างน้อยร้อยละ 50 ของผู้ป่วยท่ีเข้ารับการรักษา 

(กระทรวงสาธารณสุข, 2560) จึงมีนโยบายจากเขตสุขภาพท่ี 1 เพื่อลดเวลาตั งแต่ผู้ป่วยสูงอายุเข้ารักษาที่หอผู้ป่วยจนถึง

การเร่ิมผ่าตัดให้อยู่ภายใน 72 ชั่วโมงนับจากผู้ป่วยเข้ารักษาท่ีหอผู้ป่วย ส าหรับโรงพยาบาลนครพิงค์ จ านวนผู้ป่วยกระดูก

สะโพกหักสูงอายุท่ีได้รับการผ่าตัดภายใน 72 ชั่วโมงอยู่ท่ีร้อยละ 20 (ฝ่ายสารสนเทศ โรงพยาบาลนครพิงค์, 2560) 

  ดังนั น ผู้ศึกษาจึงต้องการศึกษาเร่ือง การพัฒนากระบวนการจัดการการผ่าตัดภาวะกระดูกสะโพกหักของ

ผู้สูงอายุในโรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อลดระยะเวลาของกระบวนการจัดการการผ่าตัด น าไปสู่การลด

อัตราการครองเตยีง อกีทั งลดปัญหาแผลกดทับ และลดอัตราการตดิเชื อแทรกซ้อนหลังการผ่าตัดของผู้ป่วย 

กรอบแนวคิดท่ีใช้ในการศึกษา 

  1. แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนากระบวนการ     

  การพัฒนากระบวนการจัดการ (Business Process Improvement)  คือการศึกษาขั นตอนการท างานอย่าง

เป็นระบบเพื่อมุ่งเน้นการพัฒนา โดยการศึกษาจะท าให้ทราบจ านวนของขั นตอนและรายละเอียด  น าไปสู่การเข้าใจ

กระบวนการอยา่งแทจ้รงิและน าไปสู่การพัฒนาซึ่งกระบวนการส่วนใหญ่สามารถที่จะถกูพัฒนาได้ (Krajewski, Malhotra & 

Ritzman, 2016) เป้าหมายของการพัฒนากระบวนการจัดการเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ เพิ่มขีด

ความสามารถในการแข่งขัน และก าจัดการสิ นเปลืองของทรัพยากร (เวลา แรงงาน เคร่ืองมือ)  (Wisner and Stanley, 

2008) 

  2. หลักการแนวคิดลีน (Lean Thinking)  

   เจมส์ วอแม็ก และวิลเลียม ท ีโจนส์ (Womack and  Jones, 2003) ได้ศึกษาบริษัทซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมการผลิต

ท่ัวโลกกว่า 50 บริษัท และค้นพบปัญหาการสิ นเปลืองทรัพยากร (Muda) ปริมาณมากโดยไม่จ าเป็น จากการผลิตแบบ

มวล (Mass Production)  ขณะเดียวกัน  ผู้แต่งรวบรวมปัจจัยท่ีบ่งบอกความส าเร็จของอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ท่ัว

โลก และพัฒนาหลักการแนวคิดลนี (Lean Thinking) เพื่อใชใ้นการพัฒนาความสามารถในการจัดการกระบวนการ เพื่อลด

การสิ นเปลืองทรัพยากร และเพิ่มความสามารถในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าจนถึงขีดสูงสุด ซึ่งหลักการนี ไม่

จ ากัดแต่เพียงอุตสาหกรรมการผลิต แต่สามารถประยุกต์ใช้กับธุรกิจการบริการได้ การสร้างระบบตามหลักการแนวคิด

ลีน มี  5  ขั นตอน ตามล าดับ ดังนี   

  1. ระบุคุณค่า (Specify Value) เนื่องจากคุณค่า (Value) ถูกก าหนดโดยลูกค้า และความสามารถในการ

ตอบสนองความต้องการของลูกค้าขึ นกับการให้คุณค่าที่ลูกค้าต้องการ ดังนั นเราจ าเป็นต้องระบุทั งคุณค่าของสินค้าและ

ความสามารถของสินค้านั น และต้องระบุกลุม่ลูกค้าท่ีชัดเจน 

  2. การบ่งชี้สายธารแห่งคุณค่า (Identify the Value Stream) สายธารแห่งคุณค่า คือกลุ่มของกิจกรรมท่ีมี

ลักษณะเฉพาะ (Specific Actions) ซึ่งจะต้องมีเพื่อท าให้เกิดสินค้าขึ น จากนั นบ่งชี สายธารแห่งคุณค่าโดยระบุขั นตอนใน

กระบวนการทั งหมด (Flow Process) และพิจารณาแบ่งกระบวนการออกเป็น 3 กลุ่ม โดยใช้คุณค่าที่กิจกรรมนั นก่อให้เกิด

เป็นเกณฑ์ (Process Analysis) ดังนี   
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1. กระบวนการท่ีสร้างคุณค่าแก่ลูกค้า (Value-Added Activity - VA) 

2. กระบวนการท่ีไม่สร้างคุณค่า   แต่เป็นการพัฒนาระบบการผลิตท่ีไม่สามารถถูกตัดทิ งได้ 

(Non-Value-Added but Necessary - NVABN) 

3. กระบวนการท่ีไม่สร้างคุณค่าแก่ลูกค้า(Non-Value-Added Activity  - NVA) 

  3. การไหล (Flow) หลังจากก าจัดกระบวนการท่ีไม่สร้างคุณค่าแก่ลูกค้าออกไปแล้ว ให้ท าให้กจิกรรมท่ีมีคุณค่า

ต่างๆ สามารถด าเนินไปอย่างต่อเนื่อง (Flow) ปราศจากการรอคอย (Waiting) การย้อนกลับ (Backflows) การอ้อม 

(Detours) และไม่มีของเสีย (Scrap) ซึ่งเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ดังกล่าวพบได้ในยุคท่ีมีการแบ่งหน่วยงาน (Departments) 

ซึ่งเดิมเคยเชื่อว่าเป็นการสร้างประสิทธิภาพให้กับการท างาน แตค่วามเป็นจริงแล้วท าให้เกิดความลา่ชา้ 

  4. ระบบดึง (Pull) อาศัยหลักการท่ีลูกค้าเป็นผู้ดึงคุณค่าออกจากกระบวนการ ระบบจะได้รับสัญญาณให้

ท างานเพื่อทดแทนคุณค่าที่ลูกค้าได้ดึงออกไป ท าให้ระบบมุ่งผลิตสิ่งท่ีลูกค้าต้องการ โดยปราศจากการรอคอย และผลิต

เพยีงเท่าท่ีจ าเป็น  

  5. สร้างความสมบูรณ์แบบ (Perfection) เป็นการก าจัดความสูญเปล่าอยา่งยั่งยืน โดยการท าขั นตอนทั ง 4 ขั น

อย่างต่อเนื่อง จะท าให้ค้นพบปัญหาการสิ นเปลืองทรัพยากรท่ีซ่อนอยู่ และถูกก าจัดจนได้ระบบท่ีเข้าใกล้ความสมบูรณ์

แบบ ได้ผลลัพธ์ใกล้เคียงกับคุณค่าท่ีลูกค้าตอ้งการมากที่สุด 

  เครื่องมอืและเทคนิคแนวคิดลีน 

  จุดประสงค์ของการใช้เคร่ืองมือส าหรับหลักการแนวคิดลีนคือการลดกิจกรรมท่ีก่อให้เกิดการสิ นเปลือง

ทรัพยากรโดยไม่จ าเป็น (Muda) ไทชิ โอโน (Taichii Ohno) วิศวกรการผลิตของบริษัทโตโยต้า ได้จ าแนกกิจกรรมท่ี

ก่อให้เกิดการสิ นเปลืองทรัพยากรโดยไม่จ าเป็น (Muda) ออกเป็น 7 ชนิด (7 Wastes) (Womack and Jones, 2003) ได้แก่  

ความสูญเสียเนื่องจากการผลิตมากเกินไป (Overproduction) ความสูญเสียเนื่องจากการเก็บวัสดุคงคลัง (Inventory)   

ความสูญเสียเนื่องจากการขนส่ง (Transportation) ความสูญเสียเนื่องจากการเคลื่อนไหว (Motion) ความสูญเสียเนื่องจาก

กระบวนการผลิต (Processing) ความสูญเสียเนื่องจากการรอคอย (Delay) และความสูญเสียเนื่องจากการผลิตของเสีย 

(Defect) เครื่องมือท่ีใชใ้นการศึกษาได้แก่ 

1. แผนที่สายธารแห่งคุณค่า (Value Stream Mapping - VSM) 

  แผนท่ีสายธารแห่งคุณค่า เป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยให้ผู้น าองค์กรเห็นภาพรวมข้ามขอบเขตของแผนกและหน่วยงาน

ยอ่ย โดยผ่านการบันทึกกิจกรรมตา่ง ๆ ท่ีเกิดข ึนในกระบวนการอยา่งเป็นล าดับ ทั งเวลาท่ีใชใ้นแต่ละขั นตอน และเวลาท่ีรอ

คอยระหว่างขั นตอน การบันทึกท่ีเกิดข ึนตอ้งเกิดจากการติดตามกระบวนการจรงิ ประกอบด้วย 7 ขั นตอนดังนี  

1.1 เขียนขั นตอนทั งหมดตามล าดับจากเร่ิมต้นจนเสร็จสิ นโดยอยู่ในรูปแผนภูมิ  กระบวนการ 

(Process Chart) เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ส าหรับบันทึกกิจกรรมการท างานให้อยู่ในลักษณะ

ขั นตอนท่ีเข้าใจได้งา่ย  
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1.2 การวิเคราะห์กระบวนการ (Process Analysis)  เป็นการแสดงรายละเอียดของกิจกรรม

หลักและส่วนย่อยของงาน ให้เห็นจุดบกพร่องและสาเหตุของปัญหานั น เพื่อน าไปสู่การ

ปรับปรุงกระบวนการในท่ีสุด โดยแบ่งงานออกเป็นลักษณะต่าง ๆ 5 ประเภท ดังนี  

      1.2.1 การปฏบัิตกิาร (Operation) เกิดเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสมบัตขิองวัตถุ   

                ใชส้ัญลักษณ์เป็นวงกลม 

      1.2.2 การเคลื่อนย้าย (Transportation) เกิดเมื่อวัตถุ 

               เคลื่อนย้ายจากจุดหนึ่งไปอกีจุดหนึ่ง ใชส้ัญลกัษณ ์

               เป็นลูกศร 

1.2.3 การจัดเก็บ (Storage) เป็นการจัดเก็บชิ นงาน รอ 

             การเบิกจ่ายเมื่อมีค าสั่ง ใชส้ัญลักษณ์เป็น 

             สามเหลี่ยม  

1.2.4 การรอ (Delay) เป็นการรอท่ีเกิดเนื่องจากความ             

ล่าช้าของงานหรือมอีุปสรรคท าให้ไมส่ามารถ  

ด าเนนิการในขั นตอ่ไป ใชส้ญัลักษณ์เป็นตัวอักษรดี 

1.2.5 การตรวจสอบ (Inspection) เป็นขั นตอนการ 

             ตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจในลักษณะของชิ นงานใช ้

             สัญลกัษณเ์ป็นสี่เหลี่ยม  

จากนั นวิเคราะห์ว่าขั นตอนใดเป็นกระบวนการท่ีสร้างคุณค่าแก่  ลูกค้า   

(Value-Added Activity – VA) กระบวนการท่ี ไม่สร้างคุณค่า แต่เป็นการพัฒนา

ระบบการผลิตท่ีไม่สามารถถูกตัดทิ งได้  (Non-Value-Added but Necessary - 

NVABN)   หรือกระบวนการท่ีไม่สร้างคุณค่าแก่ลูกค้า (Non-Value-Added Activity - 

NVA) 

1.3 วิเคราะห์สาเหตุของความสูญเปล่า (Wastes) โดยใช้เคร่ืองมือ 7 ชิ น (7 QC Tools) ได้แก่ 

แผ่นตรวจสอบ (Check  Sheet) แผนผังพาเรโต (Pareto Chart) กราฟ (Graph) แผนผัง

แสดงเหตุและผล (Cause-and-Effect diagram)  แผนผังการกระจาย (Scatter Diagram)   

แผนภูมคิวบคุม (Control Chart) และฮิสโตแกรม (Histogram)   

1.4 ค้นหาแนวทางหรือวิธีแก้ไขเพื่อลดหรือก าจัดความสูญเปล่า (Wastes) ด้วยหลักพีดีซีเอ 

(PDCA) ให้ผู้ท่ีอยู่ในกระบวนการร่วมกันวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา แบ่งเป็น 4 ขั นตอน

ได้แก่ การวางแผน (Plan) การทดลองท า (Do) การตรวจสอบผลการศึกษา (Check) และ

การลงมอืท าจริง (Act) 

1.5 สร้างขั นตอนขึ นมาใหม ่โดยลดความสูญเปล่า เพ่ิมคุณค่า 

1.6 ด าเนนิการตามวิธีใหม่ เก็บขอ้มูล แล้วท าการวเิคราะห์ 
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1.7 กลับไปเร่ิมขั นตอนแรกใหม ่เพื่อพัฒนาปรับปรุงให้ดีย่ิงขึ นไป   

  2. การปรับเวลาตั้งเครื่องจักรให้อยู่ในหน่วยนาที (Single-Minute Exchange of Dies - SMED)  

   การปรับเวลาตั งเคร่ืองจักรให้อยู่ในหน่วยนาที ถูกคิดค้นขึ นโดยชินเกียว ชินโก (Shingeo Shingo) เป็นเทคนิค

ส าหรับการลดเวลาในการปรับตั งเคร่ืองจักรก่อนใช้งาน จากเดิมหลายสิบนาทีให้อยู่ในหน่วยของนาที  โดยแนวคิดนี มี

จุดเร่ิมต้นว่า เวลาของการปรับตั งเคร่ืองจักรก่อนเร่ิมการผลิต และเวลาทดลองผลิตสินค้ามคีวามส าคัญเชน่เดียวกับเวลา

ในการผลิต จึงไม่สามารถละเลยได้ ขั นตอนในการท า SMED ม ี3 ขั นตอนหลัก ได้แก่ 

2.1 แยกงานภายในและงานภายนอกออกจากกัน (Separating Internal and External Setup)      

เร่ิมจากการจ าแนกว่ากิจกรรมนั นเป็นงานภายในหรืองานภายนอก จากนั นน ากิจกรรมท่ี

เป็นงานภายนอกมาท าก่อนท่ีเคร่ืองจักรจะหยุด เพื่อท่ีจะได้ท างานภายในได้ทันทีเมื่อ

เครื่องจักรท างานครั งตอ่ไป 

2.2 เปลี่ยนงานภายในให้เป็นงานภายนอก (Convert Internal to External Setup) ขั นตอน

ตอ่มาคือการเปลี่ยนงานภายในบางส่วนให้เป็นงานภายนอก เพื่อท่ีจะสามารถลดเวลาใน

ระบบได้ 

2.3 เปลี่ ยนทุกกิจกรรมให้ ง่ายต่อการปรับตั ง  (Streamlining All Aspects of the Setup  

Operation) หลังจากผ่านขั นตอนท่ี 1 และ 2  ในขั นตอนนี จะต้องท าทุกกิจกรรม ให้ง่าย

และรวดเร็วย่ิงขึ น 

  3. 5 ส.  (5 S) คือการจัดระเบียบและปรับปรุงสถานท่ีท างานหรือสภาพการท างาน เพื่อก่อให้ เกิด

สภาพแวดล้อมการท างานท่ีดี ปลอดภัย มีระเบียบเรียบร้อย มีคุณภาพและประสิทธิภาพ อันเป็นพ ืนฐานในการเพิ่ม

ผลผลิต 5 ส. มาจากค าภาษาญี่ปุ่น 5 ค า (5 S) ประกอบด้วย 

3.1 สะสาง (SEIRI)  คือ  การท าให้เป็นระเบียบ แยกสิ่งท่ีไม่จ าเป็นกับสิ่งท่ีจ าเป็น 

3.2 สะดวก (SEITON)  คือ การจัดวางสิ่งท่ีจ าเป็นให้งา่ยตอ่การใชง้าน 

3.3 สะอาด (SEISO) คือ การรักษาความสะอาดสถานท่ี เครื่องใช ้อุปกรณ์ 

3.4 สร้างมาตรฐานและสุขลักษณะ (SEIKETSU)   คือ การรักษา  3 ส.  ข้างตน้ให้ดอียู่เสมอ   

3.5 สร้างนสิัย (SHITSUKE) คือการท า 4 ส. ข้างตน้เป็นประจ าจนติดเป็นนิสัย 

  4. ระบบคัมบัง  (Kanban) คือระบบท่ีก าหนดปริมาณการผลิตในทุกกระบวนการมจีุดประสงค์เพื่อลดการผลิต

มากเกินไป (Overproduction) และมุ่งหมายเพื่อผลิตสิ่งท่ีสั่ง ในเวลาท่ีสั่ง และตามจ านวนท่ีสั่งเท่านั น โดยระบบคัมบัง  

มรีากฐานมาจากระบบการจัดการสนิค้าคงคลัง คือ เป็นตัวก าหนดวิธีจุดสั่งซ  า (Reordering Point Method) เป็นวธีิการทาง

สถิติท่ีอนุญาตให้โรงงานท าการสั่งซ  าชิ นส่วนหรือผลิตภัณฑ์ในจ านวนเดิมในแต่ละครั ง เมื่อสินค้าคงคลังลดลงถึงระดับท่ี

แน่นอน (จุดสั่งซ  า) ค าสั่งซื อใหม่ก็จะถูกส่งออกไปเพื่อชดเชยสินค้าคงคลังท่ีใช้ไป  อย่างไรก็ตาม การสั่งซื ออัตโนมัตินี ไม่

ค านึงถึงความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป จึงไมเ่หมาะเม่ือความตอ้งการเปลี่ยนแปลงหรือคาดเดาได้ยาก 
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  5. เทคนิคการปรับปรุงงาน อีซีอาร์เอส (ECRS) คือ หนึ่งในเคร่ืองมือแนวคิดลีนท่ีใช้ในการปรับปรุง

กระบวนการ ประกอบด้วยการก าจัด (Eliminate) การรวมขั นตอน (Combine) การจัดใหม่ (Rearrange) และการท าให้ง่าย 

(Simplify) 

5.1 การก าจัด  (Eliminate) หมายถึง การตัดขั นตอนการท างานท่ีไม่จ าเป็นในกระบวนการ

ออกไป 

5.2 การรวมขั นตอน (Combine) หมายถึง การรวมขั นตอนการท างานเข้าด้วยกันเพื่อประหยัด

ทรัพยากรในการท างาน 

5.3 การจัดใหม ่ (Rearrange) หมายถงึ  การจัดล าดับงานใหม่ให้เหมาะสม 

5.4 การท าให้ง่าย (Simplify) หมายถึง  การปรับปรุงวิธีการท างานหรือสร้างอุปกรณ์ท่ีช่วยให้

การท างานง่ายขึ น  

  6. เทคนิคและเครื่องมือแนวคิดลีนส าหรับระบบบริการสุขภาพ  เทคนิคและเคร่ืองมือแนวคิดลีนส าหรับ

ระบบบริการสุขภาพ ถูกน ามาประยุกต์ใช้โดยเร่ิมจากการใช้เคร่ืองมือชนิดเดียวกันกับเทคนิคและเคร่ืองมือแนวคิดลีนใน

อุตสาหกรรมการผลิต  และพบว่าได้ผลดี (Wickramasinghe, 2014) อย่างไรก็ตาม ข้อจ ากัด (Constraint) ส าหรับระบบ

บริการสุขภาพมีความแตกต่างจากอุตสาหกรรมการผลิต (Gong, 2009; Hakim, 2006) เคร่ืองมือการจัดการข้อจ ากัด

ส าหรับระบบบริการสุขภาพ (Constraint Management Tools) ถือเป็นแนวคิดร่วมสมัย ซึ่งถูกสร้างขึ นภายใต้กรอบแนวคิด

และวิธีการทางการจัดการโลจิสตกิส์และห่วงโซ่คุณค่า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อท่ีจะระบุขอ้จ ากัดของระบบบริการสุขภาพท่ี

มีความซับซ้อน เพื่อท่ีจะควบคุมข้อจ ากัดดังกล่าวและน าไปสู่กระบวนการทางการบริหารจัดการ เคร่ืองมือการจัดการ

ข้อจ ากัดส าหรับระบบบริการสุขภาพ  ประกอบด้วย 5  ขั นตอน (Inozu et al., 2012) ดังนี  

  1. ระบุข้อจ ากัดของตัวระบบ (Identify the System’s Constraints) ให้ระบุสาเหตุท่ีเป็นอุปสรรคต่อการบริการ

สุขภาพ ดังนี    

1.1 ทรัพยากร (Resource) เชน่ ขาดบุคลากรทางการแพทย ์หรอือุปกรณท์างการแพทย์ 

1.2 ระเบียบข้อบังคับ (Policy)  เช่น ห้องผ่าตัดไม่สามารถให้บริการผ่าตัดบางชนิดได้หากอยู่

นอกเวลาท าการปกติ 

1.3 หนา้ที่ท่ีไม่ได้ระบุไว้ (Artificial)  ชน่ พยาบาลจ าเป็นต้องน าสง่ผู้ป่วยแทนพนักงานเปล   

1.4 ตลาด (Market) เชน่ ผู้ป่วยซึ่งเป็นลูกค้าหลักมปีริมาณน้อย 

1.5 ซัพพลายเออร์ (Supplier) เช่น บริษัทภายนอกไม่สามารถส่งเครื่องมือผ่าตัดได้ทันเวลา 

  2. การหาประโยชน์จากข้อจ ากัดของตัวระบบ (Decide how to exploit the system constraint(s)) โดยการใช้

ทรัพยากรการผลิตและบริการให้เกิดประโยชนส์ูงสุดภายใต้ขอ้จ ากัด ได้แก่  
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2.1 ลดเวลาท่ีไม่ก่อให้เกิดคุณค่า  

2.2 ใช้แรงงานการบริการให้เกิดประโยชน์สูงสุด  เช่น พนักงานเปลไม่ควรละทิ งงานของตน

เมื่อหมดเวลาเวรจนกว่าจะมีพนักงานเปลของเวรถัดไปมาเปลี่ยน  

2.3 ใช้ทรัพยากรการผลิตท่ีไม่ใช่มนุษย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  เช่น ไม่ควรมีการหยุดใช้ห้อง

ผ่าตัดเพื่อหยุดพักรับประทานอาหาร 

2.4 ปรับเปลี่ยนขั นตอนการรักษา  เพื่อคน้หาทรัพยากรท่ีซ่อนอยู ่ (Hidden Capacity) 

2.5 ยา้ยการรักษาบางส่วนไปยังแผนกอื่น ซึ่งยังเหลอืทรัพยากรอยู่ (Available Capacity) 

 3. จัดสรรความต้องการของทรัพยากรให้สอดคล้อง (Subordinate/Synchronise everything else to above 

decision) 

3.1 จัดสรรปริมาณงานให้เหมาะสมกับทรัพยากรแรงงานและเวลา เช่น การนัดจ านวนผู้ป่วย

อย่างเหมาะสมภายใตท้รัพยากรทางการแพทย์ 

3.2 จัดสรรปริมาณงานให้เหมาะสมกับทรัพยากรการผลิตท่ีไม่ใช่มนุษย์  เช่น การจัดซื อ

เวชภัณฑแ์ละอปุกรณก์ารผ่าตัดตามความต้องการใช้ 

 4. พยายามลดข้อจ ากัดของระบบลง (Elevate the system’s constraint) หลังจากหาประโยชน์โดยการใช้

ทรัพยากรการผลิตและบริการอย่างเต็มท่ีภายใตข้้อจ ากัดของตัวระบบและจัดสรร   ความต้องการทรัพยากรให้เหมาะสม

อย่างเต็มท่ี หากไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้ อาจจ าเป็นต้องเพิ่มก าลังการผลิตและบริการ (Additional Capacity)  

โดยยอมเสียค่าใชจ้่ายเพิ่มเตมิบางส่วน 

4.1 เพิ่มทรัพยากรการผลิต เชน่ ซื อเครื่องเอกซเรยแ์มเ่หล็กเพิ่มเตมิ   

4.2 เพิ่มทรัพยากรแรงงาน เช่น  จ้างพยาบาลวิชาชพีเพิ่ม จ้างลูกจ้างช่ัวคราวส าหรับชว่งเช้า 

4.3 เพิ่มเวลาการผลิตและบริการ เชน่ บริการเพิ่มช่ัวโมงการบริการของการผ่าตัด 

  5. ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงข้อจ ากัดของระบบอยู่เสมอ (Constraint Change) หากมีการเปลี่ยนแปลง

สภาพแวดลอ้มภายในหรือภายนอกท่ีท าให้ขอ้จ ากัดเปลี่ยนแปลงไป ให้เร่ิมตน้กระบวนการทั งหมดอกีครั ง    

 วิธีการศกึษา 

1. ขอบเขตการศกึษา  

  เนื อหาในการศึกษาเร่ือง การพัฒนากระบวนการจัดการการผ่าตัดภาวะกระดูกสะโพกหักของผู้สูงอายุ  

ในโรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ ใช้หลักการแนวคิดลีน ตามกรอบแนวคิดของวอแม็กและโจนส์ (Womack and 

Jones, 2003) จุดประสงค์เพื่อพัฒนาความสามารถใน การจัดการกระบวนการ โดยลดการสิ นเปลืองทรัพยากรเวลา  

ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งสูญเปล่าและไม่ก่อให้เกิดคุณค่าแก่ผู้ป่วย และหากสามารถท าให้ระยะเวลาของกระบวนการน้อยกว่า 72 

ชั่วโมง จะท าให้ผู้ป่วยฟื้นตัวเร็วขึ น ลดอัตราการครองเตียง และลดค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษา โดยอาศัยเทคนิคและ
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เครื่องมือแนวคดิลนีจากบริษัทในอุตสาหกรรมผลิต (Womack and Jones, 2003) ท่ีได้รับการพิสูจนว์่าได้ผลดีส าหรับระบบ

บริการสุขภาพ (Wickramasinghe, 2014) และเคร่ืองมอืการจัดการขอ้จ ากัดส าหรับ ระบบบริการสุขภาพ ท่ีถูกพัฒนาขึ นมา

เพื่อจัดการกับข้อจ ากัดของระบบบริการสุขภาพโดยเฉพาะ (Inozu et al., 2012) 

2. ขั้นตอนการศกึษา 

  การศึกษาเร่ืองการพัฒนากระบวนการจัดการการผ่าตัดภาวะกระดูกสะโพกหักของผู้สูงอายุ ในโรงพยาบาล  

นครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่  เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา  (Descriptive research) รูปแบบท่ีใช้ในการศึกษาเป็นการวิจัย 

เชงิพัฒนา (Developmental research) โดยใชแ้บบบันทึกปริมาณเวลาและแบบสอบถามในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง

และประชากรในข้อท่ี 1 และ 2 ตามล าดับ การศึกษามีขั นตอนท่ีส าคัญดังนี    

   1. รวบรวมขอ้มูลเบื องต้น   

   2. จัดท าแผนภูมกิระบวนการก่อนการพัฒนา   

   3. วางแผนการพัฒนากระบวนการ   

   4. น าแผนการพัฒนากระบวนการไปทดลองใชแ้ละประเมินผล  

   5. เปรียบเทียบกระบวนการท่ีพัฒนากับกระบวนการก่อนการพัฒนา   

   6. ขั นตอนการด าเนินการให้เหมาะสมหลังการพัฒนากระบวนการ    

   7. วเิคราะห์ขอ้มูลและสรุปผล   

   8. จัดท าและน าเสนอรายงาน 

  3. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

  ประชากรในการศึกษาครั งนี  ประกอบด้วย ผู้ป่วย และบุคลากรทางการแพทย ์ดังนี     

  1. ผู้ ป่วยกระดูกสะโพกหักแบบปิดชนิดในหรือนอกข้อสะโพก (Closed Fracture Neck or Intertrochanter of 

Femur)  ท่ีมีอายุมากกว่า 60 ปี ที่เข้ารับการผ่าตัดยึดดามเหล็ก หรือผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียมท่ีโรงพยาบาลนครพิงค์   

ในปีงบประมาณ 2561 ซึ่งอนุมานจากข้อมูล สารสนเทศ โรงพยาบาลนครพงิค์ จะมจี านวนทั งหมดประมาณ 200 รายตอ่ปี 

(ฝ่ายสารสนเทศ โรงพยาบาลนครพงิค์, 2560)   

  2. บุคลากรทางการแพทย์ ประกอบด้วย พยาบาลวิชาชีพประจ าหอผู้ป่วยกระดูกชายและหญิง จ านวน 20 คน   

แพทย์เฉพาะทางกระดูกและข้อปฏิบัติการ จ านวน 10 คน แพทย์เฉพาะทางอายุรกรรมปฏิบัติการ จ านวน 12 คน  

(ฝ่ายสารสนเทศ โรงพยาบาลนครพงิค์, 2560)  

   เนื่องจากการศึกษาในครั งนี  ไมท่ราบถึงจ านวนประชากรผู้ป่วยกระดูกสะโพกหักที่จะศกึษาได้แนน่อน (ประชากร

ในข้อ 1) จึงอาศัยการก าหนดขนาดตัวอย่างส าหรับการพัฒนาคุณภาพการบริการ   อ้างอิงจาก Sample Size 

Determination for Relative Quality improvement (McGrath and Chen, 2008)  โดยเก็บข้อมูลตัวแทนประชากรระยะก่อน

และหลังพัฒนาอย่างน้อย 15 รายต่อระยะการพัฒนาเพื่อค้นพบความแตกต่าง (Type I Error .05, Type II Error .10)     

เนื่องจากในปีพ.ศ. 2559  อัตราการเข้ารับการรักษาของผู้ป่วยภาวะกระดูกสะโพกหักในผู้สูงอายุมีจ านวน 349 รายต่อปี     
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ในจ านวนนี เข้ารับการผ่าตัดจ านวน 214 รายตอ่ปี คิดเป็นจ านวนเฉลี่ย 18 รายตอ่เดือน (ฝ่ายสารสนเทศ โรงพยาบาลนคร

พงิค์, 2560) จึงเป็นท่ีมาของวิธีคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างส าหรับประชากรในข้อ 1 คือ เก็บข้อมูลจากผู้ป่วยทุกรายในเดือนท่ี 1 

และ 3 ของไตรมาสท่ี 2  ส าหรับระยะก่อนและหลังการพัฒนา ส่วนบุคลากรทางการแพทย ์(ประชากรในข้อ 2) ใช้วิธีเก็บ

ข้อมูลจากประชากรทั งหมด สรุปวธีิการคัดเลอืกตัวอย่างของการศึกษา ดังนี  

  1. ผู้ป่วยกระดูกสะโพกหักแบบปิด (Closed Fracture Neck or Intertrochanteric of Femur)  ท่ีมีอายุมากกว่า 60 ปี 

ท่ีเข้ารับการผ่าตัดยึดดามเหล็ก หรือผ่าตัดเปลี่ยนหัวสะโพก โรงพยาบาลนครพิงค์ในปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสท่ี 2    

โดยวธีิคัดเลอืกตัวอยา่ง  คือ เก็บข้อมูลจากผู้ป่วยทุกรายในเดอืนท่ี 1 ของไตรมาสท่ี 2 จ านวน 23 ราย  เพื่อจัดท าแผนภูมิ

กระบวนการก่อนการพัฒนาและเก็บข้อมูลผู้ป่วยทุกราย ในเดือนท่ี 3 ของไตรมาสท่ี 2  จ านวน 23 ราย หลังจากน า

แผนการพัฒนากระบวนการไปทดลองใช้     

  2. บุคลากรทางการแพทย์ เป็นการเก็บข้อมูลจากประชากรทั งหมด จ านวน 42 ราย ประกอบด้วยพยาบาล

วชิาชีพประจ าหอผู้ป่วยกระดูกชายและหญิงจ านวน 20 คน  แพทย์เฉพาะทางกระดูกและข้อจ านวน 10 คน แพทย์เฉพาะ

ทางอายุรกรรมจ านวน 12 คน (ฝ่ายสารสนเทศ โรงพยาบาลนครพิงค์, 2560) เพื่อวัดความพึงพอใจและข้อเสนอแนะการ

พัฒนากระบวนการในอนาคต  

4 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล     

  ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) ใช้วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ป่วยกระดูกสะโพกหักแบบปิด (Closed Fracture 

Neck or Intertrochanteric of Femur) ท่ีมีอายุมากกว่า 60 ปีท่ีเข้ารับการผ่าตัดยึดดามเหล็ก หรือผ่าตัดเปลี่ยนหัวสะโพก 

โรงพยาบาลนครพิงค์ ในเดือนท่ี 1 และ 3 ของไตรมาสท่ี 2 ปีงบประมาณ 2561 จ านวนรวม 46 ราย (ฝ่ายสารสนเทศ 

โรงพยาบาลนครพงิค์, 2560) และใชว้ธีิเก็บรวบรวมขอ้มูลจากบุคลากรทางการแพทยจ์ านวน 42 รายผลการศึกษา 

ผลการศึกษา 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลจ านวนของกระบวนการและเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในกระบวนการจัดการการผ่าตัดภาวะกระดูกสะโพก

หักในผู้สูงอายุ ระหว่างก่อนและหลังพัฒนา 

  ผลการศึกษาพบวา่ จ านวนของกระบวนการจัดการการผ่าตัดภาวะกระดูกสะโพกหักของผู้สูงอายุ (ระยะก่อนการ

พัฒนา) ประกอบด้วย 6 กิจกรรมหลัก 19 กิจกรรมย่อย หลังจากพัฒนากระบวนการโดยใช้เคร่ืองมือเทคนิคแนวคิดลีน  

ท าให้กระบวนการจัดการการผ่าตัด (ระยะหลังการพัฒนา) ลดลงเหลือ 5 กิจกรรมหลัก 12 กิจกรรมย่อย คิดเป็นการ

ลดลงของกิจกรรมหลัก 1 กิจกรรม และกิจกรรมย่อย 7 กิจกรรม สรุปเคร่ืองมือเทคนิคแนวคิดลีนท่ีใช้ในการพัฒนา

กระบวนการ (รูปท่ี 1) และแผนภูมกิระบวนการจัดการการผ่าตัดภาวะกระดูกสะโพกหักระยะหลังการพัฒนา (รูปท่ี 2)   
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รูปที่  1  แผนภูมิส รุปจ านวนกระบวนการและเค ร่ืองมือ ท่ี ใช้ ในการพัฒนากระบวนการจัดการการผ่ าตั ด  

ภาวะกระดูกสะโพกหัก ของผู้สูงอายุในโรงพยาบาลนครพงิค์ จังหวัดเชยีงใหม่ 
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รูปที่ 2  แผนภูมกิระบวนการจัดการการผ่าตัดภาวะกระดูกสะโพกหัก (ระยะหลังการพัฒนา) 

  ผลการศึกษาพบวา่ เวลาเฉลี่ยของกระบวนการจัดการการผ่าตัดภาวะกระดูกสะโพกหักของผู้สูงอายุ (ระยะก่อน

การพัฒนา) นับจากผู้ป่วยเข้ารับการรักษาท่ีหอผู้ป่วยจนถึงการเร่ิมผ่าตัด คือ 120.10 ชั่วโมง หลังจากพัฒนากระบวนการ  

เวลาเฉลี่ยของกระบวนการจัดการการผ่าตัด  (ระยะหลังการพัฒนา) ลดลงเหลอื 74.66 ชั่วโมง  เวลาเฉลี่ยท่ีลดลง คิดเป็น

ร้อยละ 37.84 (ตาราง 1)       
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ตารางที่ 1  เปรียบเทียบเวลาเฉลี่ยของกระบวนการจัดการการผ่าตัดภาวะกระดูกสะโพกหักของผู้สูงอายุ ในโรงพยาบาล 

                นครพงิค ์ ก่อนและหลังการพัฒนา 

ระยะก่อนการพัฒนา ระยะหลังการพฒันา แตกต่าง 

ข้อค้นพบ 
เวลาเฉลี่ย 

(ชั่วโมง) 
ข้อค้นพบ 

เวลาเฉลี่ย 

(ชั่วโมง) 

จ านวน 

(ชั่วโมง) 

กิจกรรมหลักท่ี  1 0.41 กิจกรรมหลักท่ี  1 0.41 0.00 

กิจกรรมหลักท่ี  2 1.02 กิจกรรมหลักท่ี  2 0.47 -0.55 

กิจกรรมหลักท่ี  3 6.58 กิจกรรมหลักท่ี  3 5.26 -1.32 

กิจกรรมหลักท่ี  4 46.26 กิจกรรมหลักท่ี  4 11.85 -34.31 

กิจกรรมหลักท่ี  5 3.62 - - -3.62 

กิจกรรมหลักท่ี  6 62.21 กิจกรรมหลักท่ี  5 56.67 -5.54 

รวมระยะเวลาเฉลี่ยทั้งหมด 

(ระยะก่อนการพัฒนา) 
120.10 

รวมระยะเวลาเฉลี่ยทั้งหมด 

(ระยะหลังการพัฒนา) 
74.66 -45.44 

  ผลการศึกษาพบว่า ผู้ป่วยกระดูกสะโพกหัก ร้อยละ 13.04 ได้รับการผ่าตัดภายใน 72 ชั่วโมง จากการใช้

กระบวนการก่อนการพัฒนา หลังจากพัฒนากระบวนการ พบว่า ผู้ป่วยกระดูกสะโพกหัก ร้อยละ 69.57 ได้รับการผ่าตัด

ภายใน 72 ชั่วโมงจากการใช้กระบวนการหลังการพัฒนา  คิดเป็นการเพิ่มขึ นร้อยละ 56.53 (ตารางท่ี 2)  บรรลุเป้าหมาย

ตัวชี วัดผลการด าเนนิงานของกระทรวงสาธารณสุข ท่ีก าหนดให้ผู้ป่วยกระดูกสะโพกหักสูงอายุ อยา่งน้อยร้อยละ 50 ได้รับ

การผ่าตัดภายใน 72 ชั่วโมง  
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ตารางที่ 2  สรุปจ านวนผู้ป่วยท่ีเข้ารับการผ่าตัดภาวะกระดูกสะโพกหักของผู้สูงอายุ  ในโรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัด  

                เชยีงใหม่ (ระยะก่อนและหลังการพัฒนา) 

ระยะก่อนการพัฒนา ระยะหลังการพฒันา แตกต่าง 

ข้อค้นพบ จ านวน ข้อค้นพบ จ านวน จ านวน 

จ านวนของผู้ป่วยท่ีเข้ารับ 

การผ่าตัดทั งหมด 
23 

จ านวนของผู้ป่วยท่ีเข้ารับ 

การผ่าตัดทั งหมด 
23  

จ านวนของผู้ป่วยท่ีผ่าตัด 

ภายใน 72 ชั่วโมง 
3 

จ านวนของผู้ป่วยท่ีผ่าตัด 

ภายใน 72 ชั่วโมง 
16 +13 

ร้อยละของผู้ปว่ยที่ผ่าตัด 

ภายใน 72 ชั่วโมง 
13.04 

ร้อยละของผู้ปว่ยที่ผ่าตัด 

ภายใน 72 ชั่วโมง 
69.57 +56.53 

 

ส่วนที่ 2 ปัญหาและอุปสรรคที่เกดิขึ้นหลังจากพัฒนากระบวนการ 

   ผลการศึกษาพบว่า บุคลากรทางการแพทย์พึงพอใจในกระบวนการส่วนใหญ่หลังจากการพัฒนา

กระบวนการ (ตารางที่ 3) และพบปัญหาและอุปสรรคจากการใชก้ระบวนการหลังการพัฒนา (ตารางที่ 4) 

ตารางที่ 3  สรุปความพึงพอใจของบุคลากรทางการแพทย์จากการใช้กระบวนการจัดการการผ่าตัดภาวะกระดูกสะโพก  

                หักของผู้สูงอายุ  ในโรงพยาบาลนครพงิค์ จังหวัดเชยีงใหม่ (ระยะหลังการพัฒนา)     

ความพึงพอใจในกระบวนการ 
ต าแหน่ง   

(จ านวนผู้ตอบ) 

ผู้พึงพอใจ  

(ร้อยละ) 

ความสามารถในการลดเวลาก่อนการผ่าตัด 
แพทยก์ระดูกและข้อ (10) 90.00 

พยาบาลวชิาชีพ (20) 90.00 

ความสามารถ ใน เร่ือ งการ รับ เป็ น เจ้ าของไข้  

แทนแพทยค์นเดิม 
แพทยก์ระดูกและข้อ (10) 60.00 

ระบบการรายงานแพทย์กระดูกและข้อหลาย 

ท่ีต้องรายงานแพทยม์ากกวา่ 1 คน 
พยาบาลวชิาชีพ (20) 40.00 

ระบบการรายงานอายุรแพทย ์ พยาบาลวชิาชีพ (20) 60.00 

ระบบปรึกษา (Medical Consultation) อายุรแพทย ์(12) 66.67 
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ตารางที่ 4 สรุปปัญหาและอุปสรรคของบุคลากรทางการแพทย์จากการใช้กระบวนการจัดการการผ่าตัดภาวะกระดูก  

                สะโพกหักของผู้สูงอายุ ในโรงพยาบาลนครพงิค์ จังหวัดเชยีงใหม่ (ระยะหลังการพัฒนา)  

ต าแหน่ง ปัญหาและอุปสรรคจากการใช้กระบวนการ (หลงัการพัฒนา) 

แพทยก์ระดูกและข้อ 
 การลัดควิหอ้งผ่าตัดของผู้ป่วยกระดูกสะโพกหัก 

=  ท าให้ผู้ป่วยอุบัตเิหตุอ่ืนท่ีรอการผ่าตัดอยู ่ ถูกเลื่อนการผ่าตัดออกไป 

พยาบาลวชิาชีพ 
 การสื่อสารระหว่างสหวิชาชพี   (กิจกรรมหลักท่ี 3 และ 4) 

 การสื่อสารระหว่างโรงพยาบาล เร่ืองการสง่ตัวผู้ป่วย 

อายุรแพทย ์
 การตรวจผู้ป่วยภาวะกระดูกสะโพกหักนอกเวลาราชการ 

= เพิ่มภาระงาน และท าให้ผู้ป่วยฉุกเฉินรายอื่นได้รับการดูแลล่าช้า 

การอภิปรายผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

  การศึกษาเร่ืองการพัฒนากระบวนการจัดการการผ่าตัด ภาวะกระดูกสะโพกหักของผู้สูงอายุ ในโรงพยาบาลนคร

พิงค์ จังหวัดเชียงใหม่  ผู้ศึกษาทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 2 วรรณกรรม เพื่อน ามาเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษา    

เพลินพิศ เยาว์พรหมสิริ (2555)  ได้ศึกษาเร่ือง การพัฒนากระบวนการจัดการการให้ยาทันทีในหอผู้ป่วยอายุรกรรม

หญิง 2 โรงพยาบาลนครพงิค์ จังหวัดเชยีงใหม่  จุดประสงค์เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการการให้ยาทันทีในหอผู้ป่วยอายุ

รกรรมหญิง 2 โรงพยาบาลนครพิงค์ โดยการประยุกต์ใช้หลักการแนวคิดลีน ตามกรอบแนวคิดของวอแม็กและโจนส์ 

(Womack and Jones, 2003)  พบว่า สามารถลดจ านวนของกระบวนการการให้ยาจากเดิม 6 กิจกรรมหลัก 20 กิจกรรม

ย่อย ลดลงเหลือ 6 กิจกรรมหลัก 11 กิจกรรมย่อย และสามารถลดเวลามาตรฐานท่ีใช้ในกระบวนการ จากเดิม 80.13 

นาที ลดลงเหลอื 27.82 นาที ลดลง 52.31 นาที ลดลงคดิเป็นร้อยละ 65.26  การศึกษาดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าการพัฒนา

กระบวนการท่ีประยุกต์โดยหลักการแนวคิดลีนสามารถน าไปใช้ได้จริง ลดระยะเวลาการปฏิบัติงาน โดยคงไว้ซึ่งคุณภาพ

ของบริการ  สุนทรี จันทร์สวัสดิ์ (2557)  ได้ศึกษาเร่ือง การพัฒนากระบวนการจ าหน่ายผู้ป่วยในหอผู้ป่วยพิเศษ 

โรงพยาบาลล าพูน จังหวัดล าพูน  จุดประสงค์เพื่อพัฒนากระบวนการจ าหน่ายผู้ป่วยในหอผู้ป่วยพเิศษ โรงพยาบาลล าพูน 

โดยการประยุกต์ใช้หลักการแนวคิดลีน ตามกรอบแนวคิดของวอแม็กและโจนส์ (Womack and Jones, 2003)  พบว่า 

สามารถลดจ านวนของกระบวนการการจ าหน่ายผู้ป่วยใน จากเดิม 4 กิจกรรมหลัก 20 กิจกรรมย่อย ลดลงเหลือ 4 

กิจกรรมหลัก 15 กิจกรรมย่อย และสามารถลดเวลามาตรฐานท่ีใช้ในกระบวนการ จากเดิม 159.60 นาที ลดลงเหลือ 

129.29 นาที ลดลง 30.31 นาที   การศึกษาดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าการพัฒนากระบวนการท่ีประยุกตโ์ดยหลักการแนวคิด

ลีน สามารถน าไปใชไ้ด้จริง ลดระยะเวลาการปฏบัิตงิาน โดยคงไว้ซึ่งคุณภาพของบริการ 

  การศึกษาเร่ืองการพัฒนากระบวนการจัดการการผ่าตัด ภาวะกระดูกสะโพกหักของผู้สูงอายุ ในโรงพยาบาลนคร

พิงค์ จังหวัดเชียงใหม่  แนวคิดและทฤษฎีท่ีใช้ ได้แก่ หลักการแนวคิดลีน (Lean Thinking) ตามกรอบแนวคิดของวอแม็ก 

และโจนส์ (Womack and Jones, 2003) สอดคล้องกับการศึกษาของ  เพลินพิศ เยาว์พรหมสิริ (2555) ศึกษาเร่ือง  
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การพัฒนากระบวนการจัดการการให้ยาทันทีในหอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง 2 โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม ่ 

และ สุนทรี จันทร์สวัสดิ์ (2557) ศกึษาเร่ือง การพัฒนากระบวนการจ าหน่ายผู้ป่วยในหอผู้ป่วยพเิศษ โรงพยาบาลล าพูน 

จังหวัดล าพูน เนื่องจากต้องการใช้หลักการแนวคิดลีนในการลดขั นตอน ลดเวลาการท างาน และเพิ่มความพอใจของ

ผู้รับบริการ การพัฒนากระบวนการจัดการการผ่าตัด ภาวะกระดูกสะโพกหักของผู้สูงอายุ ในโรงพยาบาลนครพิงค์ 

จังหวัดเชยีงใหม่ใชห้ลักการแนวคิดลีนส าหรับระบบบริการสุขภาพภายใตก้รอบแนวคิดของวคิรามาซิง (Wickramasinghe, 

2014) โดยให้นิยามคุณค่าของลูกค้า (Customer Value) อยู่ท่ีการมีส่วนร่วมของผู้ป่วย (Customer Involvement) และให้

ความส าคัญของความสูญเปล่า (Waste) ในมุมมองเร่ืองความผิดพลาดจากการรักษา (Defect)   โดยการพัฒนา

กระบวนการผลิตจะต้องหลีกเลี่ยงการผลิตท่ีก่อให้เกิดความผิดพลาด (Defect) เนื่องจากความผิดพลาดจากการ

รักษาพยาบาลจะสูญเสียค่าใชจ้่ายปริมาณมาก และไมส่ามารถแก้ไขได้  นอกจากนั น ในขั นตอนการวางแผนการไหลของ

กระบวนการท่ีก่อให้เกิดคุณค่า (Process Mapping) จ าเป็นต้องใช้วิธีการ (Methodology) ท่ีวางแผนการไหลของข้อมูล 

(Information Flow) เนื่องจากข้อมูลทางการแพทย์ท่ีได้รับระหว่างด าเนินกระบวนการมีความส าคัญต่อการตัดสินใจเลือก

วิธีการรักษา  แนวคิดลีนส าหรับระบบบริการสุขภาพดังกล่าวแตกต่างกับการศึกษาของ สุนทรี จันทร์สวัสดิ์ (2557) 

ศกึษาเร่ือง การพัฒนากระบวนการจ าหนา่ยผู้ป่วยในหอผู้ป่วยพเิศษ โรงพยาบาลล าพูน จังหวัดล าพูน ใช้หลักการแนวคิด

ลีนส าหรับระบบบริการสุขภาพภายใต้กรอบแนวคิดของจัลลาและกัลลู (Djellal & Gallouj, 2005) โดยให้นิยามคุณค่าของ

ลูกค้า (Customer Value) อยู่ ท่ีการตอบสนองความต้องการของผู้ป่วย และโอกาสการรับการบริการท่ีเท่าเทียม           

ส าหรับการศึกษาเร่ือง การพัฒนากระบวนการจัดการการผ่าตัด ภาวะกระดูกสะโพกหักของผู้สูงอายุ ในโรงพยาบาลนคร

พิงค์ จังหวัดเชียงใหม่  ใช้หลักการแนวคิดลีนส าหรับระบบบริการสุขภาพภายใต้กรอบแนวคิดของวิครามาซิง มีความ

เหมาะสมมากกว่ากรอบแนวคิดของจัลลาและกัลลู เพราะกระบวนการจัดการการผ่าตัด มีความจ าเป็ นเร่ืองความ

ปลอดภัยของผู้ป่วยท่ีจะเข้ารับการผ่าตัด (Safety) ซึ่งวิธีการรักษาท่ีเลือกจะขึ นอยู่กับข้อมูล (Information) ท่ีได้รับระหว่าง

ด าเนินกระบวนการ ดังนั นการวางแผนการไหลของข้อมูล (Information Flow) จึงมีความจ าเป็น เมื่อเทียบกับกระบวนการ

จ าหนา่ยผู้ป่วย การจ าหนา่ยผู้ป่วยถือเป็นค าสั่งการรักษา หมายถึงผู้ป่วยอยูใ่นระยะปลอดภัยเพยีงพอท่ีจะกลับบ้าน ข้อมูล

ท่ีได้รับใหม่ในกระบวนการการจ าหนา่ยผู้ป่วยจะไม่เปลี่ยนแปลงวิธีการรักษาและไม่ส่งผลต่อความปลอดภัย   ผู้ป่วยท่ีอยู่

ในระยะเตรียมตัวรอกลับบ้านจึงต้องการการตอบสนองความตอ้งการและโอกาสการรับบริการท่ีเท่าเทียมมากกว่า 

  ข้อเสนอแนะจากการศึกษาการพัฒนากระบวนการจัดการการผ่าตัด ภาวะกระดูกสะโพกหักของผู้สูงอายุใน

โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ นอกเหนือจากความสามารถในการลดเวลาเฉลี่ยของกระบวนการและบรรลุ

เป้าหมายอัตราส่วนร้อยละของจ านวนการผ่าตัดผู้ป่วยส าเร็จภายใน 72 ชั่วโมง ยังพบปัญหาและอุปสรรคที่เกิดข ึนจากการ

ใช้กระบวนการระยะหลังการพัฒนา เพื่อให้สามารถพัฒนากระบวนการจัดการการผ่าตัดให้ดียิ่งขึ น จึงมีข้อเสนอแนะต่อ

ผู้บริหารและนักพัฒนาในอนาคตเพื่อเพิ่มความพงึพอใจของผู้ใชก้ระบวนการ ได้แก่ ควรก าหนดให้มกีารสื่อสารข้อก าหนด

ของกระบวนการจัดการหลังการพัฒนาอย่างชัดเจนเพื่อเป็นแนวปฏบัิติไปในทิศทางเดียวกัน และควรให้อายุรแพทยต์รวจ

ป ร ะ เมิ น ค ว า ม เสี่ ย ง ผู้ ป่ ว ย ก ร ะ ดู ก ส ะ โพ ก หั ก ใน เว ล า ร า ช ก า ร เนื่ อ ง จ า ก อั ต ร า ก า ลั ง เพี ย ง พ อ 

  อย่างไรก็ตาม ถึงแม้การพัฒนากระบวนการจัดการการผ่าตัดภาวะกระดูกสะโพกหักของผู้สูงอายุในโรงพยาบาล

นครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ ยังประสบอุปสรรคบางประการ แต่โดยรวมแล้วบรรลุเป้าประสงค์ โดยเฉพาะความสามารถใน



วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                       ปีท่ี 4 ฉบับท่ี 3 (กรกฎาคม – กันยายน 2561) 

 

Vol. 4 No. 3 (July – September 2018)   279 

 

การบรรลุเป้าหมายอัตราส่วนร้อยละของจ านวนการผ่าตัดผู้ป่วยส าเร็จภายใน 72 ชั่วโมง เพื่อให้สามารถน ากระบวนการ

จัดการการผ่าตัดภาวะกระดูกสะโพกหักในผู้สูงอายุ  โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ท่ีพัฒนาแล้วไปเป็นแนวทาง

ให้กับโรงพยาบาลอ่ืนในอนาคต จึงขอเสนอแนะตอ่ผู้บริหารโรงพยาบาลท่ีมีความสนใจในการพัฒนากระบวนการ ดังนี    

  ผลส าเร็จจากการพัฒนากระบวนการ เกิดจากการใช้หลักการแนวคิดลีนโดยบุคลากรทางการแพทย์ทีมพัฒนา 

ดังนั น หากผู้บริหารโรงพยาบาลท่ีสนใจต้องการพัฒนากระบวนการจัดการการผ่าตัดภาวะกระดูกสะโพกหักใน

โรงพยาบาล ควรเร่ิมจากการให้ความรู้เร่ืองหลักการแนวคิดลีน และให้ความเข้าใจท่ีถูกต้องว่ากระบวนการในระบบ

บริการสุขภาพสามารถพัฒนาได้แม้มีข้อจ ากัด จากนั นท าการพัฒนากระบวนการภายใต้เทคนิคและเคร่ืองมือแนวคิดลีน

โดยใชบุ้คลากรทางการแพทยใ์นโรงพยาบาล จะเป็นการพัฒนาอย่างย่ังยนื  

  ในระดับนโยบาย ผลการวจิัยครั งนี ถือเป็นต้นแบบของการพัฒนาคุณภาพการบริการในระบบบริการสุขภาพ และ

เป็นแบบอย่างให้กับโรงพยาบาลอื่น ร้อยละของผู้ ป่วยท่ีได้ รับการผ่าตัดภายใน  72 ชั่วโมงท่ีเพิ่มขึ นจะท าให้ลด

ภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัด ลดอัตราการครองเตยีง และน าไปสู่การลด ค่าใชจ้่ายของโรงพยาบาลในท่ีสุด   
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