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บทคัดย่ อ
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาวการณ์ คุณภาพ ปั ญหา สาเหตุของการรับผูป้ ่ วยเข้าทาการผ่าตัดและกาหนดแนว
ทางการปรับปรุ งคุณภาพการรับผูป้ ่ วยเข้าทาการผ่าตัด โรงพยาบาลศรี นคริ นทร์ โดยใช้การเก็บข้อมูลจากเอกสาร การ
สังเกตการปฏิบตั ิงาน และการสัมภาษณ์ ผลการศึกษาพบว่าการรับผูป้ ่ วยเข้าทาการผ่าตัดมีความล่าช้ากว่ามาตรฐานที่
กาหนด มีสาเหตุจากมาตรฐานวิธีปฏิบตั ิการรับผูป้ ่ วยเข้าทาการผ่าตัดไม่ทนั สมัยและไม่ครอบคลุมขั้นตอนการปฏิ บตั ิ
บุคลากรขาดทักษะในการปฏิบตั ิงาน จานวนบุคลากรไม่เพียงพอ จานวนเครื่ องให้ออกซิ เจนและเครื่ องช่วยหายใจขณะ
เคลื่ อนย้ายไม่เพียงพอ และได้เสนอแนวทางการปรับปรุ งคุณภาพการรั บผูป้ ่ วยเข้าทาการผ่าตัด คื อ1. การปรั บปรุ ง
มาตรฐานวิธีปฏิ บตั ิการรับผูป้ ่ วยเข้าทาการผ่าตัดให้มีความทันสมัยและครอบคลุมขั้นตอนการปฏิ บตั ิ 2. การพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการทางาน 3. การวิเคราะห์ภาระงานเพื่อจัดสรรอัตรากาลังที่เหมาะสม และ
4. การจัดหาเครื่ องให้ออกซิเจนและเครื่ องช่วยหายใจขณะเคลื่อนย้ายอย่างเพียงพอ
ABSTRACT
The study was conducted to study the quality situation and the problems and causes regarding surgical
patient transportation in order to determine an approach to improve the quality of surgical patient transportation at
Srinagarind Hospital. The study was conducted via data collection from documents, observation during operations, and
interviews. The study results revealed that the transportation of surgical patients was slower than required by the job
description and was caused by outdated standard operating procedures for surgical patient transportation, unskilled staff
to perform the operations, insufficient manpower, and insufficient quantity of oxygen concentrators and ventilators
used during the transportation. From the problems mentioned above, the following approach was proposed to improve
the quality of surgical patient transportation which includes: 1. improvement of the standard operating procedures for
surgical patient transportation to be up-to-date 2. development of staff potential to improve performance; 3. workload
analysis to allocate the right amount of manpower; and 4. sufficient supply of oxygen concentrators and ventilators
used during the transportation.
คาสาคัญ: คุณภาพ การปรับปรุ งคุณภาพ การรับผูป้ ่ วยเข้าทาการผ่าตัด
Keywords: Quality, Quality improvement, surgical patient transportation
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บทนา
การผ่าตัด เป็ นกระบวนการรักษาพยาบาลที่มีข้ นั ตอนต่างๆเชื่อมโยงกัน เพื่อให้การผ่าตัดบรรลุผลสาเร็ จและ
ผูป้ ่ วยปลอดภัย ความล่าช้าของขั้นตอนต่างๆในกระบวนการผ่าตัดส่งผลกระทบต่อกระบวนการรักษาพยาบาลและความ
คุม้ ค่าของการใช้ทรัพยากร (Wong et al., 2010) ความล่าช้าในขั้นตอนการรับผูป้ ่ วยจากหอผูป้ ่ วยมาห้องผ่าตัด พบได้
บ่อยและเป็ นสาเหตุส่วนใหญ่ของการเริ่ มผ่าตัดล่าช้า (Oluwadiya et al., 2010) การเริ่ มผ่าตัดล่าช้าอาจทาให้ผปู ้ ่ วยลาดับ
สุดท้ายถูกงดผ่าตัดจากการผ่าตัดไม่ทนั ในเวลาราชการ (อารี ย ์ และคณะ, 2557) และผลจากการงดผ่าตัดส่งผลกระทบต่อ
ความปลอดภัยของผูป้ ่ วยที่ไม่ได้รับการผ่าตัดตามแผนการรักษา อาจก่อให้เกิดความเครี ยดและความวิตกกังวล เกิดการ
ลุกลามของโรค หรื ออาการเจ็บป่ วยทรุ ดลง (ประนมวัน และคณะ, 2555) นอกจากนี้ ความล่าช้าในการรับผูป้ ่ วยจากหอ
ผูป้ ่ วยมาห้องผ่าตัด ทาให้หอ้ งผ่าตัดรอผูป้ ่ วยเข้าทาการผ่าตัด ซึ่งส่งผลกระทบต่อโรงพยาบาลด้านความคุม้ ค่าของการใช้
ทรัพยากรจากการบริ หารจัดการห้องผ่าตัดที่ขาดประสิ ทธิ ภาพ (พละเดฑ และคณะ, 2560) ดังนั้นการบริ หารจัดการการ
รับผูป้ ่ วยเข้าทาการผ่าตัดที่ได้คุณภาพ จึ งเป็ นการเพิ่มกระบวนการไหลของผูป้ ่ วยให้ได้รับการผ่าตัดในเวลาที่กาหนด
และเพิ่มความคุม้ ค่าของการใช้ทรัพยากรห้องผ่าตัด
หน่วยรับส่ งผูป้ ่ วย แผนกการพยาบาลห้องผ่าตัด โรงพยาบาลศรี นคริ นทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็ น
หน่วยงานหนึ่ งที่มีบทบาทสาคัญในการรับส่ งผูป้ ่ วยผ่าตัด โดยให้บริ การทั้งการรับผูป้ ่ วยเข้าทาการผ่าตัด และการส่งต่อ
ผูป้ ่ วยจากห้องผ่าตัด ทั้งการผ่าตัดแบบนัดผ่าตัดล่วงหน้า และการผ่าตัดแบบฉุ กเฉิ น โดยมีการกาหนดตัวชี้ วดั ผลการ
ดาเนินงานด้านคุณภาพการจัดการการรับส่งผูป้ ่ วยผ่าตัด 3 ตัวชี้วดั ได้แก่ 1. การรับผูป้ ่ วยเข้าทาการผ่าตัดผิดคนเป็ นศูนย์
2. การรับผูป้ ่ วยเข้าทาการผ่าตัดไม่ทนั เวลาเป็ นศูนย์ และ 3. ระยะเวลารอคอยก่อนเข้าทาการผ่าตัดไม่เกิน 1 ชัว่ โมง ร้อย
ละ 80 จากรายงานผลการดาเนินงานการรับส่งผูป้ ่ วยผ่าตัด พบว่าการรับผูป้ ่ วยเข้าทาการผ่าตัดไม่ทนั เวลาเป็ นศูนย์ ยังไม่
บรรลุเป้ าหมายคุณภาพตามเกณฑ์ช้ ีวดั ผลการดาเนินงาน ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการดาเนินงานการรับผูป้ ่ วยเข้าทาการผ่าตัดไม่ทนั เวลา ปี พ.ศ. 2558-2560
ปี
(พ.ศ.)

ค่าเป้ าหมายจานวน
การรับผูป้ ่ วยเข้าทา
การผ่าตัดไม่ทนั เวลา
(ราย)

2558
2559
2560

0
0
0

จานวนผูป้ ่ วยในที่
ได้รับการผ่าตัดแบบ
นัด
ผ่าตัดล่วงหน้า
(ราย)
19,192
11,246
8,990

จานวนการรับผูป้ ่ วย
เข้าทาการผ่าตัด
ไม่ทนั เวลา
(ราย)

ร้อยละการรับผูป้ ่ วย
เข้าทาการผ่าตัด
ไม่ทนั เวลา
(%)

9
28
9

0.05
0.25
0.10

จากตารางที่ 1 ในปี พ.ศ. 2559 มีจานวนการรับผูป้ ่ วยเข้าทาการผ่าตัดไม่ทนั เวลาเป็ นจานวน 28 ราย เนื่ องจาก
โรงพยาบาลมีการปรับปรุ งระบบลิฟท์ภายในอาคารโรงพยาบาลศรี นคริ นทร์ ทาให้มีความล่าช้าในการเคลื่อนย้ายผูป้ ่ วย
จากหอผูป้ ่ วยมาห้องผ่าตัดเพราะต้องเคลื่อนย้ายผูป้ ่ วยด้วยทางลาดตามระเบียงโรงพยาบาล และในปี พ.ศ. 2560 มีจานวน
ผูป้ ่ วยในที่ ได้รับการผ่าตัดแบบนัดผ่าตัดล่วงหน้าลดลงจากปี พ.ศ. 2558 และ 2559 เนื่ องจากแผนกการพยาบาลห้อง
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ผ่าตัดมีการปรับปรุ งโครงสร้างห้องผ่าตัด ทาให้มีการลดบริ การห้องผ่าตัดจากทั้งหมด 21 ห้องผ่าตัด เหลือเพียง 12 ห้อง
ผ่าตัด
จากข้อมูลเบื้องต้นพบว่า ผลการดาเนิ นงานในการรับผูป้ ่ วยเข้าทาการผ่าตัดไม่ทนั เวลา ยังไม่บรรลุเป้ าหมาย
คุณภาพตามเกณฑ์ช้ ี วดั ผลการดาเนิ นงาน ผูศ้ ึ กษาตระหนักถึงปั ญหาดังกล่าว จึ งมีความสนใจที่ จะศึ กษาสภาวการณ์
คุณภาพการรับผูป้ ่ วยเข้าทาการผ่าตัด ปั ญหาและสาเหตุของปั ญหาคุณภาพการรับผูป้ ่ วยเข้าทาการผ่าตัด ด้วยการใช้
กระบวนการแก้ปัญหาเชิงคุณภาพเป็ นแนวทางในการปรับปรุ งคุณภาพการรับผูป้ ่ วยเข้าทาการผ่าตัดให้บรรลุผลลัพธ์การ
ดาเนินงาน เพื่อให้การบริ การมีคุณภาพมากยิง่ ขึ้น
วัตถุประสงค์ การศึกษา
1. เพื่อศึกษาสภาวการณ์คุณภาพการรับผูป้ ่ วยเข้าทาการผ่าตัด
2. เพื่อศึกษาปั ญหาและสาเหตุของปั ญหาคุณภาพการรับผูป้ ่ วยเข้าทาการผ่าตัด
3. เพื่อกาหนดแนวทางการปรับปรุ งคุณภาพการรับผูป้ ่ วยเข้าทาการผ่าตัด
วิธีการศึกษา
1. การศึกษาสภาวการณ์ คุณภาพการรับผู้ป่วยเข้ าทาการผ่าตัด
1.1 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การศึกษานี้ใช้วธิ ีการเก็บรวบรวมข้อมูลแบ่งเป็ น 3 วิธี ได้แก่
1.1.1 การศึ ก ษาเอกสาร (Documentary research) ได้แ ก่ เอกสารแผนการปรั บ ปรุ ง ห้ อ งผ่ า ตัด
เอกสารรายงานการประเมินตนเอง ประจาปี 2560 และเอกสารมาตรฐานวิธีปฏิบตั ิการพยาบาล เรื่ อง การรับส่ งผูป้ ่ วย
ผ่าตัดประเภทผูป้ ่ วยใน แผนกการพยาบาลห้องผ่าตัด โรงพยาบาลศรี นคริ นทร์
1.1.2 การสังเกต (Observation) เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสังเกตแบบมีส่วนร่ วม ในการปฏิบตั ิงาน
จริ งในเดือนเมษายน 2561 เป็ นระยะเวลา 1 เดือน ด้วยการใช้แบบเก็บข้อมูลขั้นตอนการรับผูป้ ่ วยเข้าทาการผ่าตัด ซึ่งเป็ น
แบบบันทึกการจับเวลา ปั ญหาและอุปสรรคในขั้นตอนการรับผูป้ ่ วยเข้าทาการผ่าตัด โดยให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานลงบันทึกด้วย
ตนเอง ทาให้เห็นพฤติกรรมการทางาน ขั้นตอนการทางาน ระยะเวลาที่ใช้ในขั้นตอนการทางาน ปั ญหาและอุปสรรคจาก
การทางาน จากนั้นทาการวิเคราะห์และอภิปรายผลจากการสังเกต
1.1.3 การสัมภาษณ์ (Interviews) เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semistructure interview) กับผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ (Key informant interview) แบ่งเป็ น 3 กลุ่ม ได้แก่ พยาบาลวิชาชีพ
(หัวหน้าหน่วยผ่าตัด 3) ที่มีหน้าที่ดูแลและกากับติดตามการทางานของห้องรับส่ งผูป้ ่ วยผ่าตัด จานวน 1 ราย พยาบาล
วิชาชีพ (หัวหน้าห้องรับส่งผูป้ ่ วยผ่าตัด) ที่ปฏิบตั ิงานในห้องรับส่งผูป้ ่ วยผ่าตัด มีหน้าที่บริ หารจัดการการรับผูป้ ่ วยเข้าทา
การผ่าตัด ซึ่ งเป็ นผูท้ ี่มีประสบการณ์การทางานอย่างน้อย 7 ปี ขึ้นไป จานวน 9 ราย และพยาบาลวิชาชี พ (หัวหน้าห้อง
ผ่าตัด) ที่ปฏิบตั ิงานในห้องผ่าตัดแบบนัดผ่าตัดล่วงหน้า (Elective surgery) ซึ่ งเป็ นผูร้ ับผลงานต่อจากห้องรับส่ งผูป้ ่ วย
ผ่าตัด มีหน้าที่บริ หารจัดการการให้บริ การผ่าตัด เป็ นผูท้ ี่มีประสบการณ์การทางานอย่างน้อย 7 ปี ขึ้นไป จานวน 7 ราย
1.2 การวิเคราะห์ และการนาเสนอข้ อมูล
การศึกษาครั้งนี้เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพที่เพิ่มความน่าเชื่อถือของข้อมูลด้วยวิธีการตรวจสอบสามเส้า
ด้านวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล (Methodological triangulation) คือ การนาข้อมูลจากการศึ กษาเอกสาร การสังเกตและ
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การสัมภาษณ์ เพื่อตรวจสอบข้อมูลในประเด็นการศึกษาว่ามีความสอดคล้องกันหรื อขัดแย้งกันหรื อไม่ อย่างไร และ
วิเคราะห์ ขอ้ มูลด้วยการจัดระบบข้อ มูล ออกเป็ นหมวดหมู่โดยอาศัยคาหลัก (Keywords) คาใดคาหนึ่ งมาจัดข้อมู ล
ปรากฏการณ์ น้ ัน ๆ และคาหลักที่ นามาใช้จัดนี้ จะมี ความสัมพัน ธ์กับข้อ มูลปรากฏตามลักษณะความสัม พันธ์ ข อง
ปรากฏการณ์ จากนั้น น าเสนอข้อ มู ล ด้ว ยการสรุ ป และเชื่ อ มโยงภาพรวมตามวัต ถุ ป ระสงค์การศึ กษาในประเด็น
สภาวการณ์คุณภาพการรับผูป้ ่ วยเข้าทาการผ่าตัด
2. การศึกษาปัญหาและสาเหตุของปัญหาคุณภาพการรับผู้ป่วยเข้ าทาการผ่าตัด
2.1 ข้ อมูลทีใ่ ช้ ในการศึกษา
เป็ นข้อมูลที่ได้จากการศึกษาสภาวการณ์คุณภาพการรับผูป้ ่ วยเข้าทาการผ่าตัด
2.2 การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์และเลือกหัวข้อของปั ญหา ใช้การพิจารณาจากการประเมินผลการดาเนินการที่เกิดขึ้น
จริ งตามลักษณะคุ ณภาพที่ ผูร้ ั บผลงานคาดหวังน าไปเปรี ยบเที ยบกับเป้ าหมายที่ ก าหนดตามแนวคิ ด การวิเคราะห์
ข้อบกพร่ องและผลกระทบ (Failure Mode and Analysis; FMEA) ควบคู่ไปกับการจัดลาดับความรุ นแรง ความถี่และ
ความสามารถในการตรวจจับปั ญหา ตามหลักการแสดงลาดับความสาคัญของความเสี่ ยง (Risk Priority Number; RPN)
(สุวทิ ย์ ธรรมแสง, ม.ป.ป.) ตามสมการข้าล่าง
โดยที่

RPN = S × O × D
RPN =
S
=
O
=
D
=

ตัวเลขแสดงลาดับความสาคัญของแต่ละหัวข้อปั ญหา
ความรุ นแรงของปั ญหา (Severity)
ความถี่ของปั ญหา (Occurrence)
ความสามารถในการตรวจจับปั ญหา (Detection)

ใช้สเกลการให้ค่าคะแนน 1-4 และทาการเลือกปั ญหาที่มีค่า RPN มากที่สุด
การวิเคราะห์หาสาเหตุของปั ญหา ใช้ผงั แสดงสาเหตุและผล (Cause and effect diagram) เพื่อแสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างปั ญหากับสาเหตุท้ งั หมดที่เป็ นไปได้ที่อาจก่อให้เกิดปั ญหา
นาเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมและวิเคราะห์มาสรุ ปประเด็นปั ญหาและสาเหตุของปั ญหาคุณภาพการ
รับผูป้ ่ วยเข้าทาการผ่าตัด เพื่อกาหนดแนวทางการปรับปรุ งคุณภาพ
3. การกาหนดแนวทางการปรับปรุงคุณภาพการรับผู้ป่วยเข้ าทาการผ่าตัด
3.1 ข้ อมูลทีใ่ ช้ ในการศึกษา
เป็ นข้อมูลที่ได้จากการศึกษาปั ญหาและสาเหตุของปั ญหาคุณภาพการรับผูป้ ่ วยเข้าทาการผ่าตัด
3.2 การวิเคราะห์ ข้อมูล
ใช้การวิเคราะห์สภาวการณ์ หรื อ การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ ภาวะคุกคาม (SWOT
analysis) เพื่อหาจุ ดที่ เหมาะสมระหว่างโอกาสต่าง ๆ อันเป็ นปั จจัยภายนอก กับจุ ดแข็งที่ มีอยู่อนั เป็ นปั จจัยภายใน
ร่ วมกับการทราบภาวะคุกคามภายนอกที่มีผลกระทบต่อจุดแข็งที่มีอยู่ เพื่อใช้เป็ นเครื่ องมือในการกาหนดแนวทางการ
ปรับปรุ งคุณภาพการรับผูป้ ่ วยเข้าทาการผ่าตัดที่เหมาะสม
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3.3 การสังเคราะห์ แนวทางการปรับปรุงคุณภาพ
นาข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา ร่ วมกับการวิเคราะห์ SWOT analysis มาสังเคราะห์
ข้อมูลเพื่อกาหนดแนวทางการปรับปรุ งคุณภาพตามสาเหตุของปั ญหา และนาเสนอข้อมูลที่ สังเคราะห์ได้เพื่อใช้เป็ น
แนวทางในการปรับปรุ งคุณภาพการรับผูป้ ่ วยเข้าทาการผ่าตัด
สถานทีแ่ ละระยะเวลาในการศึกษา
แผนกการพยาบาลห้องผ่าตัด โรงพยาบาลศรี นคริ นทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในช่วงเดือน
มีนาคม – สิ งหาคม 2561
ผลการศึกษา
1. สภาวการณ์ คณ
ุ ภาพการรับผู้ป่วยเข้ าทาการผ่าตัด
จากการศึ กษาเอกสาร การสังเกตแบบมีส่วนร่ วมในการปฏิ บตั ิ งานจริ ง และการสัมภาษณ์ ผูใ้ ห้ขอ้ มูล
สาคัญ สรุ ปได้ว่า แผนกการพยาบาลห้องผ่าตัด ให้บริ การรั กษาพยาบาลผูป้ ่ วยด้วยวิธีการผ่าตัด โดยมี กระบวนการ
ให้บริ การผ่าตัดทั้งหมด 6 ขั้นตอน ได้แก่ 1. การรับผูป้ ่ วยเข้าทาการผ่าตัด 2. การเตรี ยมความพร้อมก่อนผ่าตัด 3. การ
ระงับความรู ้ สึก 4. การผ่าตัด 5. การดู แลหลังผ่าตัด และ 6. การจาหน่ ายออกจากห้องผ่าตัด ขั้นตอนที่ มีปัญหา คื อ
ขั้นตอนการรับผูป้ ่ วยเข้าทาการผ่าตัด ซึ่ งแผนกการพยาบาลห้องผ่าตัดได้กาหนดตัวชี้วดั ผลการดาเนินงานด้านคุณภาพ
การจัดการการรับผูป้ ่ วยเข้าทาการผ่าตัด 3 ตัวชี้วดั ได้แก่ 1. การรับผูป้ ่ วยเข้าทาการผ่าตัดผิดคนเป็ นศูนย์ 2. การรับผูป้ ่ วย
เข้าทาการผ่าตัดไม่ทนั เวลาเป็ นศูนย์ และ 3. ระยะเวลารอคอยก่อนเข้าทาการผ่าตัดไม่เกิ น 1 ชัว่ โมง ร้อยละ 80 จาก
การศึกษาเดือนเมษายน 2561 เป็ นระยะเวลา 1 เดือน ในการให้บริ การรับผูป้ ่ วยเข้าทาการผ่าตัดแบบนัดผ่าตัดล่วงหน้า
จานวน 253 ราย พบว่า ตัวชี้วดั ที่ไม่บรรลุเป้ าหมายมี 2 ตัวชี้วดั คือ การรับผูป้ ่ วยเข้าทาการผ่าตัดไม่ทนั เวลา และการรอ
ผ่าตัดของผูป้ ่ วยที่หอ้ งรอผ่าตัดไม่เกินรายละ 1 ชัว่ โมง ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการดาเนิ นงานที่ไม่บรรลุเป้ าหมายตามตัวชี้ วดั คุณภาพการจัดการการรับผูป้ ่ วยเข้าทาการผ่าตัด จากการ
สังเกตแบบมีส่วนร่ วมในการปฏิบตั ิงานจริ ง
ตัวชี้วดั ผลการดาเนินงาน
การรับผูป้ ่ วยเข้าทาการผ่าตัดไม่ทนั เวลา
การรอผ่าตัดของผูป้ ่ วยที่หอ้ งรอผ่าตัดไม่เกิน 1 ชัว่ โมง

ค่ าเป้าหมาย
0 ราย
ร้อยละ 80

ผลการดาเนินงาน
42 ราย
ร้อยละ 72.66

ผลจากการรับผูป้ ่ วยเข้าทาการผ่าตัดไม่ทนั เวลาทั้ง 42 ราย ทาให้ห้องผ่าตัดต้องรอผูป้ ่ วยเข้าทาการผ่าตัดเป็ น
ระยะเวลาเฉลี่ยประมาณ 24.43 นาที
2. ปัญหาและสาเหตุของปัญหาคุณภาพการรับผู้ป่วยเข้ าทาการผ่าตัด
จากข้อมูลการศึกษาสภาวการณ์คุณภาพการรับผูป้ ่ วยเข้าทาการผ่าตัด พบว่า การรับผูป้ ่ วยเข้าทาการผ่าตัด
ไม่ทนั เวลา เป็ นประเด็นปั ญหาคุณภาพ ที่ไม่บรรลุเป้ าหมายตามเกณฑ์ช้ ีวดั ผลการดาเนินงานของแผนกการพยาบาลห้อง
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ผ่าตัด เพื่อเป็ นการยืนยันความสาคัญในการเลือกและกาหนดปั ญหาดังกล่าว ได้ทาการวิเคราะห์เพื่อกาหนดปั ญหาตาม
แนวคิดของการวิเคราะห์ขอ้ บกพร่ องและผลกระทบ จากตัวชี้ วดั ผลการดาเนิ นงานและค่าเป้ าหมายทั้ง 3 ตัวชี้ วดั คือ
การรับผูป้ ่ วยเข้าทาการผ่าตัดผิดคน มีเป้ าหมายเป็ นศูนย์ การรับผูป้ ่ วยเข้าทาการผ่าตัดไม่ทนั เวลา มีเป้ าหมายเป็ นศูนย์
และ การรอผ่าตัดของผูป้ ่ วยที่หอ้ งรอผ่าตัด ไม่เกินรายละ 1 ชัว่ โมง มีเป้ าหมายร้อยละ 80 ของผูป้ ่ วยที่รับเข้าทาการผ่าตัด
และได้กาหนดข้อบกพร่ องต่าง ๆ ลงในตารางการวิเคราะห์ขอ้ บกพร่ องและผลกระทบเพื่อเลือกและกาหนดปั ญหา ดัง
ตารางที่ 3
ตารางที่ 3 การเลือกปั ญหาเพื่อกาหนดหัวข้อของปั ญหาการรับผูป้ ่ วยเข้าทาการผ่าตัด
ปัญหา

ผู้รับผลงาน

การรับ
ผูป้ ่ วย
เข้าทาการ
ผ่าตัด

พยาบาล
ห้องผ่าตัด
ผูป้ ่ วยผ่าตัด

ตัวชี้วดั ผล
การดาเนินงาน
ไม่ถูกคน

ค่ า
เป้าหมาย
0 ราย

0 ราย

สถานการณ์
เกิดปัญหา ไม่ เกิดปัญหา
/

ไม่ทนั เวลาผ่าตัด 0 ราย

42 ราย

/

รอผ่าตัด
ไม่เกิน
1 ชัว่ โมง

ร้อยละ 72.66

/

ร้อยละ 80

ผลงานจริง

จากตารางที่ 3 กาหนดข้อบกพร่ องต่าง ๆ ลงในตารางการวิเคราะห์ขอ้ บกพร่ องและผลกระทบ และทาการเลือก
หัวข้อปั ญหา โดยพิจารณาตามแนวทางการแสดงลาดับชั้นของความเสี่ ยง คือ การคูณกันระหว่างตัวเลขที่แสดงอัตรา
ของความรุ นแรงกับความถี่ในการเกิดข้อบกพร่ องและความสามารถในการตรวจจับปั ญหา ตามสมการข้างล่าง
RPN = S × O × D
ในการกาหนดลาดับความสาคัญของหัวข้อปั ญหา ใช้สเกลคะแนน 1-4 โดยมีรายละเอียดดังนี้
การประเมินความรุ นแรงของปั ญหา (S) จะยึดความพึงพอใจของลูกค้าภายใน คือ พยาบาลห้องผ่าตัด เป็ นหลัก
แล้วให้คะแนนประเมินตามความรุ นแรง ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 เกณฑ์การประเมินความรุ นแรงของปั ญหาการรับผูป้ ่ วยเข้าทาการผ่าตัด
ผลจากปัญหา
1.เกิดความรุ นแรงมากที่สุด
2.เกิดความรุ นแรงมาก
3.เกิดความรุ นแรงปานกลาง
4.เกิดความรุ นแรงน้อย

ความรุนแรง
ทาให้พยาบาลห้องผ่าตัดไม่พอใจในระดับมากที่สุด
ทาให้พยาบาลห้องผ่าตัดไม่พอใจในระดับมาก
ทาให้พยาบาลห้องผ่าตัดไม่พอใจในระดับปานกลาง
ทาให้พยาบาลห้องผ่าตัดไม่พอใจเพียงเล็กน้อย
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4
3
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1
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การประเมินความถี่ของปั ญหา (O) จะพิจารณาจากความถี่ของปั ญหาที่เกิ ดขึ้น และการประเมินความถี่ของ
ปั ญหาใช้วธิ ีการหาความถี่สะสม ดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 เกณฑ์การประเมินความถี่ของปั ญหาการรับผูป้ ่ วยเข้าทาการผ่าตัด
จานวนความถี่ของการเกิดปัญหา
1.มีโอกาสเกิดเสมอ
2.มีโอกาสเกิดสูง
3.มีโอกาสเกิดต่า
4.เกือบไม่มีโอกาสเกิด

ความถี่สะสม
0-60 %
60-85%
85-95%
95-100%

คะแนน
4
3
2
1

จากการสังเกตในเดือนเมษายน 2561 พบว่ามีการรับผูป้ ่ วยเข้าทาการผ่าตัดจานวน 523 ไม่มีการรับผูป้ ่ วยเข้าทา
การผ่าตัดผิดคน แต่มีการรับผูป้ ่ วยเข้าทาการผ่าตัดไม่ทนั เวลา จานวน 42 ราย และมีการรอผ่าตัดของผูป้ ่ วยที่ห้องรอ
ผ่าตัด ไม่เกินรายละ 1 ชัว่ โมง จานวน 400 ราย ดังนั้นจึงกาหนดตารางความถี่สะสมได้ ดังตารางที่ 6
ตารางที่ 6 ความถี่สะสมของผลการดาเนิ นงานการรับผูป้ ่ วยเข้าทาการผ่าตัด จากการสังเกตแบบมีส่วนร่ วมจากการ
ปฏิบตั ิงานจริ ง
ผลการดาเนินงาน
ผูป้ ่ วยรอผ่าตัดไม่เกิน 1 ชัว่ โมง
รับผูป้ ่ วยไม่ทนั เวลาผ่าตัด
รวม

ความถี่
(จานวนทีเ่ กิด)
400
42
442

ความถี่สะสม

ร้ อยละสะสม

400
442

90%
100%

ความสามารถในการตรวจจับปั ญหา (D) คือ โอกาสความเป็ นไปได้ในการตรวจหาสาเหตุแล้วทาการแก้ไขให้
ประสบความสาเร็ จ ดังตารางที่ 7
ตารางที่ 7 เกณฑ์การประเมินความเป็ นไปได้ในการแก้ปัญหาการรับผูป้ ่ วยเข้าทาการผ่าตัด
โอกาสในการตรวจจับสาเหตุ
1.ไม่ทราบข้อมูลและวิธีการที่จะตรวจจับสาเหตุ
2.ทราบข้อมูลและวิธีการ แต่เป็ นข้อมูลเบื้องต้นที่จะตรวจจับสาเหตุ
3.ทราบข้อมูลและวิธีการ และเป็ นข้อมูลที่บนั ทึกไว้เป็ นประจาที่จะตรวจจับสาเหตุ
4.ทราบข้อมูลและวิธีการ ที่จะตรวจจับสาเหตุ
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คะแนน
4
3
2
1
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เมื่อกาหนดเกณฑ์การประเมินปั ญหาแล้ว ทาการวิเคราะห์เพื่อค้นหาปั ญหาสาคัญก่อนหลังตามประเด็นปั ญหา
ที่ได้กาหนดไว้ในตารางการวิเคราะห์ขอ้ บกพร่ องและผลกระทบ ดังตารางที่ 8
ตารางที่ 8 การวิเคราะห์เพื่อค้นหาปั ญหาสาคัญก่อนหลัง การรับผูป้ ่ วยเข้าทาการผ่าตัด
ปัญหา
การรับผูป้ ่ วย
เข้าทา
การผ่าตัด
ไม่ถูกคน
การรับผูป้ ่ วย
เข้าทา
การผ่าตัด
ไม่ทนั เวลา
ผูป้ ่ วย
รอที่หอ้ ง
รอผ่าตัด
ไม่เกิน
1 ชัว่ โมง

ผลกระทบ
ทาให้พยาบาลห้องผ่าตัด
ไม่พอใจมากที่สุดและ
อาจทาผ่าตัดผูป้ ่ วยผิดคน

S
4

ความถี่ของปัญหา 0
เกือบไม่มีโอกาส 1
เกิด

การตรวจจับ
ทราบข้อมูลและ
วิธีการที่จะ
ตรวจจับสาเหตุ

D
1

RPN
4

ทาให้พยาบาลห้องผ่าตัด
ไม่พอใจมากและอาจทา
ให้ผปู ้ ่ วยถูกงดผ่าตัด

3

เกือบไม่มีโอกาส
เกิด

1

ไม่ทราบข้อมูล
และวิธีการที่จะ
ตรวจจับสาเหตุ

4

12

ทาให้พยาบาลห้องผ่าตัด 1
ไม่พอใจเล็กน้อยและอาจ
ทาให้ผปู ้ ่ วยไม่พอใจและ
มีความเครี ยด

เกือบไม่มีโอกาส
เกิด

1

ไม่ทราบข้อมูล
และวิธีการที่จะ
ตรวจจับสาเหตุ

4

4

จากตารางที่ 8 เมื่อกาหนดปั ญหาและประเมินความสาคัญของปั ญหา ด้วยการพิจารณาตามแนวทางการแสดง
ลาดับชั้นของความเสี่ ยง โดยการคูณกันระหว่างตัวเลขที่แสดงอัตราของความรุ นแรงกับความถี่ในการเกิดข้อบกพร่ อง
และความสามารถในการตรวจจับปั ญหา และเลือกหัวข้อปั ญหาที่มีความสาคัญที่สุดจากค่าคะแนนลาดับชั้นของความ
เสี่ ยง (RPN) มากที่ สุด นั่นคือ ปั ญหาการรับผูป้ ่ วยเข้าทาการผ่าตัดไม่ทนั เวลา มีคะแนน RPN เท่ากับ 12 ซึ่ งมากที่ สุด
ดังนั้นจึงเป็ นเหตุผลที่เลือกหัวข้อปั ญหานี้ในการดาเนินการแก้ปัญหาคุณภาพการรับผูป้ ่ วยเข้าทาการผ่าตัด
สาเหตุของปัญหาคุณภาพการให้ บริการรับผู้ป่วยเข้ าทาการผ่าตัด
จากปั ญหาคุณภาพการรับผูป้ ่ วยเข้าทาการผ่าตัดไม่ทนั เวลา ดาเนิ นการแก้ไขปั ญหาและวิเคราะห์สาเหตุของ
ปั ญหาตามแนวคิดผังแสดงสาเหตุและผล เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปั ญหากับสาเหตุท้ งั หมดที่เป็ นไปได้ โดย
คาว่า สาเหตุ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงระดับของปั จจัยป้ อนเข้า (Input) สาหรับกระบวนการ (Process) ให้บริ การ ส่งผล
ให้ค่าที่ควรจะเป็ นผลลัพธ์ (Output) เปลี่ยนแปลงไป ในการพิจารณาสาเหตุจะพิจารณาจากปั จจัยป้ อนเข้า 4 ด้าน ได้แก่
ด้านบุคคล (Manpower) ได้แก่ พยาบาลห้องรับส่ งผูป้ ่ วยผ่าตัด ผูป้ ฏิบตั ิการพยาบาลห้องผ่าตัด และ พนักงาน
ห้องผ่าตัด
ด้านวัสดุ (Materials) ไม่มี
ด้านวิธีการ (Methods) ได้แก่ แนวปฏิบตั ิในการรับผูป้ ่ วยเข้าทาการผ่าตัด
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ด้านเครื่ องมืออุปกรณ์ (Machinery) ได้แก่ เปลเข็นนอน เครื่ องให้ออกซิ เจน และเครื่ องช่วยหายใจในขณะ
เคลื่อนย้าย
ทาการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปั ญหากับสาเหตุที่เป็ นไปได้ในการให้บริ การรับผูป้ ่ วยเข้าทาการผ่าตัด
ไม่ทนั เวลา ดังตารางที่ 9
ตารางที่ 9 การวิเคราะห์สาเหตุของปั ญหาคุณภาพการรับผูป้ ่ วยเข้าทาการผ่าตัดไม่ทนั เวลา
ปัจจัยป้อนเข้ า
ด้านบุคคล
ด้านวัสดุ
ด้านวิธีการ

ด้านเครื่ องมืออุปกรณ์

สาเหตุ
1.บุคลากรขาดความรู ้ความเข้าใจในลักษณะงานและทักษะการบริ หารจัดการ
2.บุคลากรมีจานวนไม่เพียงพอกับภาระงาน
ไม่มี
1.แนวปฏิ บตั ิการวางแผนการรับผูป้ ่ วยเข้าทาการผ่าตัดไม่ครอบคลุมและชัดเจน
เพียงพอ
2.ขาดการสื่ อสารและการประสานงานอย่างเป็ นระบบในการวางแผนการรับผูป้ ่ วย
เข้าทาการผ่าตัดระหว่างพยาบาลห้องรับส่งผูป้ ่ วยผ่าตัดกับพยาบาลห้องผ่าตัด
1.เครื่ องให้ออกซิเจนและเครื่ องช่วยหายใจขณะเคลื่อนย้ายมีจานวนไม่เพียงพอ

3. แนวทางการปรับปรุงคุณภาพการรับผู้ป่วยเข้ าทาการผ่าตัด
จากปั ญหาคุณภาพการรับผูป้ ่ วยเข้าทาการผ่าตัดไม่ทนั เวลา พบว่า สาเหตุของปั ญหามาจากปั จจัยป้ อนเข้า
3 ด้าน ได้แก่ ด้านบุคคล ด้านวิธีการ และด้านเครื่ องมืออุปกรณ์ ทาการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ ภาวะ
คุ กคาม ของงานบริ การรั บส่ งผูป้ ่ วยผ่าตัด แผนกการพยาบาลห้องผ่าตัด เพื่อใช้เป็ นเครื่ องมื อในการสังเคราะห์ แนว
ทางการปรับปรุ งคุณภาพการให้บริ การที่เหมาะสม ดังนี้
3.1 การวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่ อน โอกาส และ ภาวะคุกคาม
จุดแข็ง
มีระบบการให้บริ การรับส่งผูป้ ่ วยผ่าตัดด้วยตนเอง
จุดอ่ อน
มาตรฐานการปฏิบตั ิงาน เรื่ อง การรับผูป้ ่ วยเข้าทาการผ่าตัดประเภทผูป้ ่ วยใน ไม่สอดคล้องกับ
การปฏิบตั ิจริ งและไม่ครอบคลุมขั้นตอนการปฏิบตั ิ ทาให้มีความหลากหลายในแนวทางปฏิบตั ิ
ขาดการทบทวนมาตรฐานการปฏิบตั ิงานอย่างสม่าเสมอ ทาให้การปฏิบตั ิงานไม่มีประสิ ทธิภาพ
ขาดการการลงบัน ทึ ก ข้อ มู ล การปฏิ บัติ ง านของผู ้ป ฏิ บัติ ง านห้ อ งรั บ ส่ ง ผู ้ป่ วยผ่ า ตัด ในระบบ
สารสนเทศ ทาให้ขาดข้อมูลในการวิเคราะห์ระบบงาน
โอกาส
มีระบบสารสนเทศที่ใช้ในการรักษาพยาบาล ที่ ครอบคลุมระบบงานบริ การทางการแพทย์ ในการ
รักษาพยาบาลครอบคลุมระยะการผ่าตัดตั้งแต่การรับผูป้ ่ วยเข้าทาการผ่าตัด การผ่าตัด และการจาหน่ายผูป้ ่ วยออกจาก
ห้องผ่าตัด
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โรงพยาบาลศรี นคริ นทร์มีหน่วยเวรเปลกลาง ในการให้บริ การเคลื่อนย้ายผูป้ ่ วยภายในโรงพยาบาล
เอื้อต่อการขอความช่วยเหลือ
ภาวะคุกคาม
แนวโน้มจานวนผูป้ ่ วยผ่าตัดเพิ่มมากขึ้น
แนวโน้มการใช้วิทยาการด้านโลจิสติกส์ในการจัดการการบริ การการไหลของผูป้ ่ วย (Patient flow)
ภายในโรงพยาบาลที่มีประสิ ทธิภาพ
ระบบการตรวจสอบและรั บ รองการพัฒ นาคุ ณ ภาพสถานพยาบาลจากองค์ ก รภายนอก ทั้ ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ
3.2 การสังเคราะห์ แนวทางการปรับปรุงคุณภาพการให้ บริการรับผู้ป่วยเข้ าทาการผ่าตัด
จากการวิเคราะห์จุดแข็ง จุ ดอ่อน โอกาส และ ภาวะคุ กคาม ของงานบริ การรับส่ งผูป้ ่ วยผ่าตัด พบว่า
แผนกการพยาบาลห้องผ่าตัด มี จุดแข็ง คื อ มี ระบบการบริ หารจัดการการรั บผูป้ ่ วยเข้าทาการผ่าตัดด้วยตนเอง แต่มี
จุดอ่อน คือ ขาดการทบทวนมาตรฐานการปฏิบตั ิงาน ทาให้ข้ นั ตอนการปฏิบตั ิไม่ครอบคลุมการปฏิบตั ิงานจริ ง ขาดการ
นาระบบสารสนเทศมาเชื่ อมโยงระบบการให้บริ การรับส่ งผูป้ ่ วยผ่าตัด และจากแนวโน้มในปั จจุบนั ที่ มีจานวนผูป้ ่ วย
ผ่า ตัด เพิ่ ม มากขึ้ น มี ร ะบบการตรวจสอบรั บรองการพัฒนาคุ ณภาพสถานพยาบาลจากองค์ก รภายนอกทั้ง ในและ
ต่างประเทศ และการนาวิทยาการสมัยใหม่ในระบบโลจิ สติ ก ส์ ซ่ ึ งใช้ในระบบอุต สาหกรรมมาประยุกต์ใช้ใ นการ
เคลื่อนย้ายผูป้ ่ วยภายในโรงพยาบาลเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการไหลของผูป้ ่ วย จึ งเป็ นโอกาสที่แผนกการพยาบาลห้อง
ผ่าตัด ต้องมีการปรับปรุ งระบบการรับส่งผูป้ ่ วยผ่าตัดที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล ดังนั้น เพื่อการปรับปรุ งคุณภาพ
การรับผูป้ ่ วยเข้าทาการผ่าตัด ตามนโยบายของแผนกการพยาบาลห้องผ่าตัด จึงตั้งค่าเป้ าหมายของการปรับปรุ งคุณภาพ
ในครั้งนี้ คือ การรับผูป้ ่ วยเข้าทาการผ่าตัดไม่ทนั เวลา มีเป้ าหมายเป็ นศูนย์
จากสาเหตุปัญหาคุณภาพการรับผูป้ ่ วยเข้าทาการผ่าตัดไม่ทนั เวลา กาหนดแนวทางการปรับปรุ งคุณภาพได้
9 แนวทาง ดังตารางที่ 10
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ตารางที่ 10 แนวทางการปรับปรุ งคุณภาพการรับผูป้ ่ วยเข้าทาการผ่าตัดไม่ทนั เวลา
สาเหตุ
บุ คลากรขาดความรู ้ ความเข้าใจใน
ลักษณะงานและทักษะการบริ หาร
จัดการการรับผูป้ ่ วยเข้าทาการผ่าตัด

แนวทาง
1.การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรห้องรับส่งผูป้ ่ วยผ่าตัดในการบริ หารจัดการ
รับผูป้ ่ วยเข้าทาการผ่าตัดเพื่อให้สามารถปฏิ บตั ิงานได้อย่างมีประสิ ท ธิ ภ าพ
โดยการจัดการอบรมเชิงปฏิบตั ิการเรื่ อง ความรู ้และทักษะการบริ หารจัดการ
การรั บ ผูป้ ่ วยเข้า ท าการผ่า ตัด อย่า งมี คุ ณ ภาพ กลุ่ ม เป้ า หมาย คื อ พยาบาล
วิชาชีพที่มีประสบการณ์การทางานในห้องผ่าตัด 5 ปี ขึ้นไป ที่ตอ้ งหมุนเวียน
ปฏิบตั ิงานที่หอ้ งรับส่งผูป้ ่ วยผ่าตัด
2.การจัด ตั้ง กลุ่ ม คุ ณ ภาพเพื่ อ ให้ บุ ค ลากรมี ค วามตระหนัก ในการพัฒ นา
คุณภาพการรับผูป้ ่ วยเข้าทาการผ่าตัดอย่างต่อเนื่อง

บุ ค ลากรมี จ านวนไม่ เ พี ย งพอกับ 1.การจัดสรรอัตรากาลังที่เหมาะสมกับภาระงานด้วยการศึกษาแบบจาลองการ
ภาระงานการรั บ ผู ้ป่ วยเข้า ท าการ จัดคิวโดยการคานวณจากภาระงาน
ผ่าตัด
2.การประสานความช่ ว ยเหลื อ พนัก งานเปลจากหน่ ว ยเวรเปลกลางของ
โรงพยาบาล
แนวปฏิ บั ติ ก ารวางแผนการรั บ 1.การปรับปรุ งแนวปฏิบตั ิการรับผูป้ ่ วยเข้าทาการผ่าตัดที่ทนั สมัยครอบคลุม
ผูป้ ่ วยเข้าทาการผ่าตัดไม่ครอบคลุม ทุ ก ขั้น ตอนการปฏิ บัติ โดยการปรั บ ปรุ ง กระบวนการท างานเดิ ม ให้ มี
และชัดเจนเพียงพอ
ประสิ ท ธิ ภ าพและตอบสนองต่ อ การปฏิ บัติ ง านจริ ง เพื่ อ การท างานเป็ น
มาตรฐาน วิธี ก ารปฏิ บัติเข้า ใจง่ า ยขึ้ น และผูป้ ฏิ บัติส ามารถปฏิ บัติงานใน
ทิศทางเดียวกันได้ตลอดเวลา
2.การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการระบบโลจิ สติกส์การ
รับส่งผูป้ ่ วยผ่าตัดอย่างมีประสิ ทธิภาพ
3.การประยุกต์ใช้ระบบวิชนั่ ในการตรวจสอบและติดตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
จริ งในห้องผ่าตัด เพื่อช่วยให้พยาบาลห้องรับส่ งผูป้ ่ วยผ่าตัดวางแผนการรับ
ผูป้ ่ วยเข้าทาการผ่าตัดทันเวลา
ข า ด ก า ร สื่ อ ส า ร แ ล ะ ก า ร
ประสานงานในการวางแผนการรับ
ผู ้ป่ วยเข้า ท าการผ่ า ตัด อย่ า งเป็ น
ระบบระหว่า งพยาบาลห้อ งรั บ ส่ ง
ผูป้ ่ วยผ่าตัดกับพยาบาลห้องผ่าตัด
เครื่ องให้ออกซิ เจนและเครื่ องช่วย
หายใจขณะเคลื่ อนย้ายมี จานวนไม่
เพียงพอ

1.การออกแบบระบบการสื่ อ สารและประสานงานในการวางแผนการรั บ
ผูป้ ่ วยเข้าทาการผ่าตัดระหว่างพยาบาลห้องรับส่ งผูป้ ่ วยผ่าตัดกับพยาบาลห้อง
ผ่าตัดที่มีประสิ ทธิภาพ

1.การจัดหาเครื่ องให้ออกซิ เจนและเครื่ องช่วยหายใจขณะเคลื่อนย้ายให้ครบ
ทุกเปลเข็นนอน
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การอภิปรายผลการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้ แสดงให้เห็นว่าปั ญหาคุณภาพการรับผูป้ ่ วยเข้าทาการผ่าตัด คือความล่าช้าที่เกิดจากการทางาน
ในขั้นตอนการรับผูป้ ่ วยเข้าทาการผ่าตัด ส่ งผลให้ห้องผ่าตัดต้องรอผูป้ ่ วยเข้าทาการผ่าตัดโดยมีค่าเฉลี่ยระยะเวลารอ
24.43 นาที ซึ่ งสอดคล้องกับการศึกษาของ พละเดฑ และคณะ (2560) ที่วา่ ห้องผ่าตัดต้องรอผูป้ ่ วยเข้าทาการผ่าตัดเป็ น
ระยะเวลาเฉลี่ย 2 ชัว่ โมง มีสาเหตุมาจากจากความล่าช้าในขั้นตอนการรับผูป้ ่ วยเข้าทาการผ่าตัดนัน่ เอง ด้วยเหตุน้ ีจึงควร
มีการบริ หารจัดการเวลาในขั้นตอนการรับผูป้ ่ วยเข้าทาการผ่าตัด ดังข้อเสนอแนะของ Hopp, Lovejoy (2013) ที่วา่ ด้วย
ห้องผ่าตัดต้องมีการวางแผนการรับผูป้ ่ วยเข้าทาการผ่าตัด ให้สามารถนาผูป้ ่ วยมารอที่ห้องรอผ่าตัดภายในเวลา 30 นาที
เพื่อเตรี ยมความพร้อมก่อนนาผูป้ ่ วยเข้าห้องผ่าตัด นอกจากนี้ จากการศึ กษายังพบอีกว่า ความล่าช้าจากการทางานใน
ขั้นตอนการรับผูป้ ่ วยเข้าทาการผ่าตัด ทาให้เกิดปั ญหาการรับผูป้ ่ วยเข้าทาการผ่าตัดไม่ทนั เวลา ซึ่ งมีสาเหตุมาจากวิธีการ
ทางานที่ขาดการกาหนดขั้นตอนวิธีการปฏิบตั ิงานที่ครอบคลุมและมีความชัดเจน ทาให้เกิดความผิดพลาดและความไม่
สม่าเสมอในการปฏิบตั ิ อีกทั้งยังเกิดจากความสามารถของบุคลากรในการมีความรู ้ และความเข้าใจในลักษณะงาน ซึ่ ง
สอดคล้องกับการศึกษาของ พนิดา (2555) ที่ได้ศึกษาการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการทางานแผนกบัญชี ก็พบว่า การวิเคราะห์
กระบวนการทางานตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง สามารถเพิ่มประสิ ทธิภาพการทางานของพนักงานได้
ด้วยการสร้างมาตรฐานการปฏิบตั ิงานที่เป็ นขั้นตอนและมีความชัดเจน เพื่อลดขั้นตอนการทางานที่มีความซ้ าซ้อน ทา
ให้กระบวนการทางานมีความสะดวกและรวดเร็ วขึ้น และสอดคล้องกับ Hopp, Lovejoy (2013) ที่ เสนอแนะหลักการ
กาหนดมาตรฐานงาน (Task standardization) ด้วยการกาหนดขั้นตอนวิธีปฏิบตั ิงานที่เป็ นจริ งและดีที่สุด มาช่วยในการ
ลดค่าเฉลี่ยและความแปรปรวนของเวลางานและโอกาสในการเกิดข้อผิดพลาดจากการปฏิบตั ิงาน
กิตติกรรมประกาศ
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