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เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาคุณภาพงาน
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สุวรรณ เหรียญเสาวภาคย์ วุฒิพงศ์ บุญนายวา เชิดชัย นพมณีจ�ำรัสเลิศ
นุชรัตน์ สิริประภาวรรณ ธราธิป โคละทัต จันทิมา จรัสทอง
ภาวะคลอดก่อนก�ำหนด เป็นปัญหาส�ำคัญระดับประเทศ และเป็นสาเหตุหนึ่งในสามล�ำดับแรกที่ท�ำให้ทารก
วัยแรกเกิด (ทารกอายุครรภ์ 28 สัปดาห์ - อายุ 7 วันแรก) เสียชีวิต1 การจัดการกับปัญหาที่ยากและซับซ้อน
นอกจากต้องอาศัยความรู้ทางวิชาการที่มีความถูกต้องตามหลักฐานเชิงประจักษ์ ยังต้องใช้ความรู้ด้านการ
บริหารจัดการแนวใหม่ และความรู้ด้านการพัฒนาคุณภาพอีกด้วย
แม้ว่าในปัจจุบันจะมีเครื่องมือมากมายที่น�ำมาใช้พัฒนาระดับคุณภาพงาน (Quality Improvement Tools)
แต่คณะท�ำงานที่ต้องการยกระดับคุณภาพงาน ควรมีความเข้าใจในคุณสมบัติและวัตถุประสงค์ของเครื่องมือที่
จะน�ำมาใช้ให้ถูกต้องเพื่อให้ได้รับประสิทธิภาพสูงสุด เครื่องมือเหล่านั้นจะต้องสามารถแก้ไขปัญหาขององค์กร
ได้ตรงประเด็น บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งเป้าหมายไว้ สอดคล้องกับนโยบายขององค์กร สามารถวิเคราะห์
และคัดเลือกกระบวนการที่ดีเพื่อน�ำมาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการท�ำงานอื่น เพื่อให้องค์กรมีผลิตภาพที่
สูงขึ้นจากเดิม เครื่องมือคุณภาพที่ใช้พัฒนาเครือข่ายสุขภาพมารดาและทารกฯ มีดังนี้

การจัดการความรู้

เนื่ อ งจากในระยะเริ่ ม ต้ น ของการพั ฒ นางานโครงการเครื อ ข่ า ยสุ ข ภาพมารดาและทารกที่ มุ ่ ง เน้ น ในเรื่ อ ง
การแก้ปัญหาภาวะคลอดก่อนก�ำหนด พบความหลากหลายของการดูแลรักษาในระดับต่างๆ คณะกรรมการ
ด�ำเนินงานฯ จึงได้น�ำหลักการบริหารคุณภาพมาใช้สร้างมาตรฐาน (standardization) ผ่านกลวิธีการจัดการ
ความรู้ (knowledge management) ตามแนวทางของสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
การจัดการความรู้ หมายถึง กระบวนการสร้างและบริหารจัดการองค์ความรู้โดยการท�ำให้คนในองค์กร
เกิดการเรียนรู้ และน�ำไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรม หรือ เปลี่ยนแปลงแนวทางในการท�ำงานโดยมีการจัดเก็บ
รวบรวมเป็นข้อมูลสารสนเทศ แนวคิดและประสบการณ์ รวมถึงแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices)
เข้ามาไว้ร่วมกัน และต่อยอดองค์ความรู้เหล่านั้นผ่านกิจกรรมชุมชนเรียนรู้แห่งการปฏิบัติ (community of
practice) และเครือข่ายความรู้ (knowledge network)2 ต่อไป
กระบวนการจัดการความรู้ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนหลัก คือ 1). การสร้างความรู้ หรือ การแสวงหาความรู้
(knowledge creation หรือ knowledge generation) 2). การประมวลความรู้ (knowledge codification)
คือ การจัดความรู้ให้อยู่ในรูปแบบที่ผู้ใช้สามารถเข้าถึงและน�ำไปประยุกต์ใช้ได้สะดวก 3). การเผยแพร่ความ
รู้ (knowledge distribution) เมื่อมีการสร้างความรู้ องค์การจะท�ำหน้าที่ในการประสานงานให้มีการเผยแพร่
หรือ แบ่งปันความรู้ทั้งภายในและภายนอกองค์การ 4). การน�ำองค์ความรู้ไปใช้ (knowledge utilization)
เพราะคุณค่าขององค์ความรู้ที่รวบรวมมาอยู่ที่การน�ำไปใช้ให้เกิดประโยชน์2
บทเรียน หรือ แนวปฏิบัติที่ได้รับการจัดเก็บเป็นองค์ความรู้ขององค์กรควรต้องผ่านกระบวนการเทียบเคียง
(benchmarking) คือ การเรียนรู้จากผู้ที่เก่งกว่าในมุมของแนวการปฏิบัติงานมากกว่าประสบการณ์ และ
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ต้องมั่นใจว่าแนวทางปฏิบัตินั้นมีความเชื่อมโยงกับระบบงาน (work system) และผลส�ำเร็จตามเป้าหมายขององค์กร หลักการ
ดังกล่าวได้น�ำมาผสมผสานกับแนวคิดงานวิจัยเชิงคุณภาพ ในเรื่องการวิเคราะห์ปัญหา (gap analysis) โดยมีแนวทางและ
ขั้นตอนการด�ำเนินงาน ดังนี้
1. ส�ำรวจกระบวนการท�ำงาน (process) โดยการสัมภาษณ์ และใช้ค�ำถามชนิดมีโครงสร้างที่ไม่แตกต่างกันในสถานพยาบาล
จ�ำนวน 20 แห่ง
2. วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกวิธี หรือ โครงการที่สามารถแก้ไขปัญหา (gap analysis) และสามารถส่งผล
ให้ได้รับผลการด�ำเนินงาน หรือ ตัวชี้วัดผลส�ำเร็จที่ดี
3. ท�ำการสรุปปัญหา (gap) ที่คาดว่าเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุผลส�ำเร็จตามเป้าหมายและพบได้บ่อยครั้งในหลายๆ พื้นที่
และพิจารณาว่าสถานพยาบาลแต่ละแห่งสามารถก�ำหนดวิธีการ เพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านั้นได้อย่างไร
4. คณะท�ำงานเดินทางไปสัมภาษณ์บุคคลซึ่งเป็นผู้ให้ข้อมูลถึงวิธีการด�ำเนินงาน หรือ โครงการต่าง ๆ โดยใช้วิธีสัมภาษณ์เดี่ยว หรือ
กลุ่ม เชิงลึก
5. คณะท�ำงานท�ำการถอดบทเรียน และสรุปปัจจัยแห่งความส�ำเร็จ
6. คณะท�ำงานท�ำการออกแบบและปรับกระบวนการใหม่ เพื่อให้ได้กระบวนการต้นแบบที่ดีขึ้น
7. คณะท�ำงานจัดน�ำแนวทางการปฏิบัติตามกระบวนการใหม่มาจัดเก็บเป็นองค์ความรู้เพื่อเผยแพร่และน�ำไปใช้ประโยชน์ต่อไป
จากการด�ำเนินงาน คณะท�ำงานสามารถถอดบทเรียนและรวบรวมเป็นหนังสือการจัดการความรู้ เพื่อน�ำมาใช้พัฒนาโครงการ
เครือข่ายสุขภาพมารดาและทารกฯ คณะผู้ประพันธ์ ขอยกตัวอย่างบทเรียนที่มีความส�ำคัญ คือ การให้บริการในระดับชุมชน
ซึ่งเป็นระบบบริการที่ใกล้ชิดกับประชาชน หรือ สตรีตั้งครรภ์ แต่พบประเด็นปัญหา คือ ไม่สามารถจัดระบบการเยี่ยมบ้านได้ทั่วถึง
ทุกหมู่บ้าน และเป็นปัญหาที่พบในทุกจังหวัดของสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการเครือข่ายสุขภาพมารดาและทารกฯ โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพนาฮี อ�ำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย เป็นสถานพยาบาลแห่งเดียวที่สามารถจัดระบบการเยี่ยมบ้านได้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน
คณะท�ำงานได้เข้าไปสัมภาษณ์เชิงลึก และท�ำการถอดบทเรียน เรื่อง“เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพนาฮี”
โดยพบปัจจัยแห่งความส�ำเร็จของโรงพยาบาลแห่งนี้ คือ การมีวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร การมีระบบบริหารจัดการที่ดี และการท�ำงาน
เป็นทีม บทเรียนต่างๆ ที่รวบรวมจากการจัดการความรู้ครั้งนี้ถูกน�ำไปเผยแพร่ในการประชุมวิชาการ ประจ�ำปี พ.ศ.2554 และมอบให้
โรงพยาบาลที่เป็นสมาชิกโครงการเครือข่ายสุขภาพมารดาและทารกฯ ได้น�ำไปใช้ปฏิบัติหากเห็นว่าเป็นประโยชน์ โดยคณะท�ำงานฯ
จะท�ำการประเมินผลผ่านตัวชี้วัดผลส�ำเร็จในปีถัดไป
นอกจากนี้ ประเด็นปัญหาส�ำคัญที่พบจากการด�ำเนินการตามแนวทางดังกล่าว คือ 1). สตรีตั้งครรภ์ซึ่งฝากครรภ์ในคลินิกแพทย์
โรงพยาบาลชุมชน หรือ สถานีอนามัย มักพบภาวะคลอดก่อนก�ำหนดสูงกว่าสตรีตั้งครรภ์ที่ฝากครรภ์ในโรงพยาบาลศูนย์ หรือ
โรงพยาบาลทั่วไป 2). สตรีเจ็บครรภ์คลอดก่อนก�ำหนดที่ถูกส่งต่อมาจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพมาที่โรงพยาบาลชุมชน
ส่วนใหญ่จะตรวจพบปากมดลูกเปิดมากกว่า 3 เซนติเมตร 3). ภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนก�ำหนด พบทัง้ ในสตรีตงั้ ครรภ์กลุม่ เสีย่ งสูง
และกลุ่มเสี่ยงต�่ำในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน แนวทางการจัดการกับปัญหานี้แนวทางหนึ่งที่สามารถท�ำได้โดยบุคลากรของหน่วยงาน
คือ การลดระยะเวลาดูแลรักษาสตรีที่มีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนก�ำหนดตั้งแต่เข้ามารับการรักษาในโรงพยาบาลชุมชน หากสตรีที่
มีภาวะเจ็บครรภ์ก่อนก�ำหนดเข้ามารับการรักษาเร็ว โดยที่ปากมดลูกเปิดนัอยกว่า 3 เซนติเมตร ภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนก�ำหนด
จะได้รับการยับยั้งส�ำเร็จมากขึ้น ดังนั้น การพัฒนากระบวนการดูแลรักษาสตรีที่มีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนก�ำหนด รวมทั้งกระบวน
การส่งต่อจากโรงพยาบาลชุมชนมาที่โรงพยาบาลศูนย์ หรือ โรงพยาบาลทั่วไปจะช่วยท�ำให้สตรีที่มีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนก�ำหนด
สามารถเข้าถึงแหล่งให้บริการได้รวดเร็ว และได้รับการดูแลรักษาที่เหมาะสม

กระบวนการเทียบเคียง (Benchmarking) จุดอ้างอิง (Benchmark) และการปฏิบัติ
งานสู่ความเป็นเลิศ (Best practices)

กระบวนการเทียบเคียง (benchmarking) เป็นเครื่องมือท�ำให้เกิดการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง อย่างก้าวกระโดด ให้ผลที่รวดเร็วท�ำให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงและน�ำไปสู่นวัตกรรม (innovation) เป็นกระบวนการของการวัด หรือ การค้นหาจุดอ้างอิง หรือ ผู้ที่ปฏิบัติ
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ได้ดีที่สุดว่าเป็นใคร เพื่อน�ำไปสู่การได้มาซึ่งวิธีปฏิบัติงานที่ดี ซึ่งสามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงองค์การของตนเอง ผลที่
ได้จากการ Benchmarking คือ ท�ำให้ทราบว่าใครที่เป็นผู้ปฏิบัติดีที่สุดและเขามีวิธีปฏิบัติอย่างไร ขั้นตอนกระบวนการเทียบเคียง
ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนหลัก3 ดังนี้
1. ขั้นตอนการวางแผน (planning stage) ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ดังนี้
1.1 ก�ำหนดหัวข้อ (identify what is to be benchmarked)
1.2 ก�ำหนดผู้ที่เราต้องการไปเปรียบเทียบ (identify comparative companies)
1.3 ก�ำหนดวิธีการและชนิดของข้อมูลที่ต้องการจัดเก็บ (determine data collection method and collecting data)
2. ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล (analysis stage) ประกอบด้วย 2 ขั้นตอน ดังนี้
2.1 วิเคราะห์หาระดับความแตกต่างของผลการด�ำเนินงานระหว่างตัวเรากับองค์กรที่ไปเปรียบเทียบด้วย (determine
current performance gap)
2.2 คาดคะเนระดับความแตกต่างดังกล่าวที่จะเกิดขึ้นในอนาคต (project future performance levels)
3. ขั้นตอนการบูรณาการ (integration stage) ประกอบด้วย 2 ขั้นตอน ดังนี้
3.1 สื่อสารผลลัพธ์ที่ได้ภายหลังจากการท�ำ benchmarking ให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ และสร้างการยอมรับ
(communicate results and gain acceptance)
3.2 ตั้งเป้าหมาย (establish functional goals) ในการพัฒนาต่อเนื่อง
4. ขั้นตอนการปฏิบัติ (action stage) ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ดังนี้
4.1 จัดท�ำแผนด�ำเนินการ (develop action plans)
4.2 น�ำแผนไปสู่การปฏิบัติ ควบคุม และก�ำกับดูแลให้เป็นไปตามแผน (implement specific action and monitor
progress)
4.3 สอบทวนผลลัพธ์โดยการเทียบค่ากับผู้ที่ท�ำได้ดีที่สุด หรือ คู่เปรียบเทียบ (recalibrate benchmarks)
จะเห็นได้ว่ากระบวนการจัดการความรู้ และกระบวนการเทียบเคียงนั้นมีขั้นตอนการด�ำเนินงานที่ใกล้เคียงกัน คณะกรรมการ
ด�ำเนินงานฯ จึงได้น�ำมาผสมผสานกัน แตกต่างกันที่จะไม่ก�ำหนดหน่วยงานที่มีผลลัพธ์ดีที่สุดไว้ตั้งแต่เริ่มต้น แต่จะน�ำมาเทียบเคียง
ภายหลังจากที่ได้ท�ำการศึกษากระบวนการและผลลัพธ์ของสถานพยาบาลทุกแห่ง เนื่องจากยังไม่ทราบรายละเอียดของกระบวนการที่
สถานพยาบาลแต่ละแห่งจัดท�ำไว้ จากนั้นจะน�ำไปวิเคราะห์ว่าปรากฎการณ์ใดที่เป็นปัญหาและพบบ่อย และมีผลกระทบต่อการ
บรรลุเป้าประสงค์ จึงกลับมาค้นหาวิธีการที่จะแก้ไขปัญหา ซึ่งถือว่าเป็นการพัฒนาก้าวกระโดดในระดับกลยุทธ์และมีความน่า
เชื่อถือตามหลักการวิจัยเชิงคุณภาพ
ประเด็นปัญหาที่พบจากการด�ำเนินการดังกล่าว ซึ่งเป็นกุญแจส�ำคัญที่ควรน�ำไปใช้เป็นกลยุทธ์ในการลดอัตราคลอดก่อนก�ำหนด
ประเด็นหนึ่ง คือ การเพิ่มประสิทธิภาพของการยับยั้งภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนก�ำหนดในสตรีตั้งครรภ์ที่ฝากครรภ์ในคลินิกแพทย์
โรงพยาบาลชุมชน หรือ สถานีอนามัย โดยพบว่ากลยุทธ์ที่ส�ำคัญ คือ ท�ำอย่างไรจึงจะช่วยให้สตรีที่มีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อน
ก�ำหนดเข้ามารักษาในโรงพยาบาลโดยเร็ว ซึ่งครอบคลุมถึงการสร้างความตระหนักให้สตรีตั้งครรภ์ได้รับทราบถึงอันตรายของภาวะ
เจ็บครรภ์คลอดก่อนก�ำหนด รวมไปถึงการลดระยะเวลาในกระบวนการดูแลรักษาและกระบวนการส่งต่อจากโรงพยาบาลชุมชนมา
ที่โรงพยาบาทั่วไป หรือ โรงพยาบาลศูนย์ในพื้นที่ต่างๆ คณะท�ำงานจึงได้เลือกเครื่องมือการบริหารจัดการด้วยวิธีการลีนมาใช้ใน
การพัฒนาในล�ำดับต่อไป

การบริหารจัดการด้วยวิธีการลีน (Lean management)

จากประเด็นคุณภาพที่กล่าวมา คณะท�ำงานฯ จึงต้องการน�ำวิธีลีนมาใช้พัฒนางาน เครื่องมือดังกล่าวจะช่วยท�ำให้การด�ำเนินงาน
ประสบความส�ำเร็จภายใต้สภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เป็นการบูรณาการแนวคิด กิจกรรม และวิธีการที่เป็นระบบใน
การระบุและก�ำจัดความสูญเปล่าภายในสายธารแห่งคุณค่าของกระบวนการ 4จากการถอดบทเรียนของทีมดูแลสุขภาพของมลรัฐ
วิสคอนซิน ประเทศสหรัฐอเมริกาของ เทาว์เซนต์ จอห์น ที่ได้น�ำวิธีลีนมาใช้ทบทวนระบบดูแลสุขภาพระดับคลินิก และระดับ
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นโยบายสุขภาพ เพื่อขจัดความสูญเปล่าและการขาดประสิทธิภาพในช่วงระยะเวลาที่ด�ำเนินงาน 3 ปี สามารถปรับปรุงคุณภาพให้
มีประสิทธิภาพ ลดเวลาที่ไม่เกิดประโยชน์ ร้อยละ 40-50 นอกจากนี้ ยังได้ออกแบบและจัดท�ำกระบวนการดูแลแบบใหม่ ท�ำให้
กระบวนการดูแลผู้ป่วยทางคลินิกมีประสิทธิภาพมากขึ้น5 แนวคิด “ลีน” คือ การแปรเปลี่ยนความสูญเปล่า ให้เป็นคุณค่าในมุม
มองของผู้รับบริการอย่างไม่มีที่สิ้นสุด เป้าหมายของลีน คือ การออกแบบระบบการผลิตและบริการที่มุ่งให้เกิดความปลอดภัยสูงมี
คุณภาพการบริการที่ดี การส่งมอบงานที่รวดเร็ว มีต้นทุนที่คุ้มค่า และที่ส�ำคัญบุคลากรที่ท�ำงานมีความสุขจากการได้ส่งมอบคุณค่า
แก่ผรู้ บั บริการและลดการท�ำงานทีเ่ ป็นความสูญเปล่า ความสูญเปล่าในมุมมองของลีนประกอบด้วย 8 ข้อ ตามค�ำย่อ “DOWNTIME” 6
ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Defect rework คือ การให้บริการที่เกิดข้อผิดพลาด ต้องมาท�ำการแก้ไขซ�้ำ
Over production คือ การให้บริการที่เกินความจ�ำเป็น เช่น การสั่งการสืบค้นและการรักษาเกินความจ�ำเป็น เป็นต้น
Waiting คือ การรอคอยของผู้ให้บริการ และผู้รับบริการที่สูญเปล่า
Not using staff talent คือ การใช้ทรัพยากรบุคคลที่ไม่เหมาะสมและไม่คุ้มค่า
Transformation คือ การเคลื่อนย้ายสิ่งต่างๆ เช่น ผู้ป่วย เวชระเบียน สิ่งส่งตรวจที่มีระยะทางและใช้เวลาที่ไม่เหมาะสม
Inventory คือ การส�ำรองวัสดุครุภัณฑ์เกินความจ�ำเป็น
Movement คือ การที่ผู้ให้บริการมีการเคลื่อนไหวมากเกินความจ�ำเป็น
Excessive process คือ กระบวนการที่ซับซ้อนไม่ก่อให้เกิดคุณค่าแก่ผู้รับบริการ

การบริหารจัดการด้วยวิธีการลีนตามแนวคิด Jame P Womack และ Daniel T Jones ประกอบด้วยขั้นตอนหลัก 5 ขั้นตอน6 ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1: Value: คือ การระบุคุณค่าในมุมมองของผู้รับบริการ กิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดคุณค่า ควรน�ำออกไปจากกระบวนการให้
บริการ
ขั้นตอนที่ 2: Value stream mapping: คือ การสร้างสายธารแห่งคุณค่า เป็นการวิเคราะห์ และออกแบบขั้นตอนการให้บริการ
ตลอดกระบวนการในมุมมองของผู้รับบริการ เช่น การดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนก�ำหนด ควรวิเคราะห์กระบวนการ
ให้บริการตั้งแต่ผู้ป่วยเริ่มมีอาการเจ็บครรภ์ก่อนก�ำหนดเข้ามารับบริการที่สถานพยาบาลใกล้บ้าน จนส่งผู้ป่วยเข้ามารักษาในสถาน
พยาบาลระดับตติยภูมิ เพื่อให้มั่นใจว่า กิจกรรมที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนเป็นกิจกรรมที่เพิ่มคุณค่าและไม่ได้เป็นความสูญเปล่า
ขั้นตอนที่ 3: Continuous flow: คือ การจัดการให้กระบวนการให้บริการที่มีคุณค่าถูกด�ำเนินการไปได้อย่างต่อเนื่อง ไม่เกิดการ
ติดขัด หรือ ความสูญเปล่าต่างๆ เช่น การให้ผู้ป่วยที่มีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนก�ำหนดจากสถานีอนามัยได้รับการตรวจคัดกรอง
การวินิจฉัยโรค การรักษาเบื้องต้น หรือ การส่งผู้ป่วยไปรับการรักษาในโรงพยาบาลศูนย์อย่างต่อเนื่อง ไม่เกิดการติดขัดล่าช้าจนเกิด
ภาวะแทรกซ้อน เป็นต้น
ขั้นตอนที่ 4: Pull systems คือ การจัดการกระบวนการผลิตและบริการโดยให้ผู้ป่วยเป็นผู้ก�ำหนดสิ่งที่มีคุณค่า หรือ สิ่งที่ผู้ป่วย
ต้องการเฉพาะในช่วงเวลานั้น เช่น เมื่อสตรีมีภาวะเจ็บครรภ์คลอดรุนแรง ประเด็นคุณภาพ หรือ สิ่งที่ผู้ป่วยต้องการ คือ การได้รับการ
รักษาโดยแพทย์ หรือ พยาบาล ห้องคลอดที่มีความเชี่ยวชาญ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับมารดาและทารกในครรภ์ กระบวนการให้
บริการจึงควรได้รับการออกแบบให้เกิดความรวดเร็ว เพื่อสนับสนุนความต้องการดังกล่าว เช่น จัดให้มีระบบ Fast track ไปที่ห้อง
คลอดโดยไม่ต้องผ่านไปที่หน่วยเวชระเบียน หรือ ห้องฉุกเฉิน เป็นต้น
ขั้นตอนที่ 5: Pursue perfection คือ การพัฒนาปรับปรุงเพื่อลดความสูญเปล่าอย่างต่อเนื่องจนเกิดเป็นวัฒนธรรมของการปฏิบัติ
งานเพื่อมุ่งสู่ความสมบูรณ์แบบต่อไป
คณะกรรมการด�ำเนินงานมีความเห็นว่า การบริหารจัดการด้วยวิธีการลีน จะเป็นทางออกส�ำหรับการแก้ไขปัญหาดังกล่าว แต่ยัง
ไม่สามารถพิสูจน์ความถูกต้องได้ชัดเจน จึงต้องอาศัยการทดสอบสมมติฐานตามระเบียบวิธีวิจัย ซึ่งได้รับความร่วมมือกับสถาบัน
เพิ่มผลผลิตแห่งชาติและโรงพยาบาลศิริราช โดยมีบุคลากรที่มีประสบการณ์เรื่องการน�ำลีนมาปรับกระบวนการดูแลรักษา และได้
คัดเลือกเฉพาะกระบวนการดูแลรักษาสตรีที่มีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนก�ำหนด และกระบวนการส่งต่อจากโรงพยาบาลชุมชนถึง
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โรงพยาบาลศูนย์ แม้ว่างานนี้ยังอยู่ระหว่างการศึกษาวิจัยก็ตาม คณะท�ำงานได้เข้าไปวิเคราะห์กระบวนการดูแลรักษาสตรีที่มีภาวะ
เจ็บครรภ์คลอดก่อนก�ำหนดในพื้นที่ต้นแบบจังหวัดล�ำพูน และน�ำวิธีลีนมาสร้างเป็นต้นแบบของการพัฒนากระบวนการต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาสตรีที่มีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนก�ำหนด ดังแสดงในตารางที่ 1- 2
ตารางที่ 1 การไหลของประวัติและข้อมูลการดูแลรักษา (information flow)
กระบวนการและความสูญเปล่าที่พบ
การบันทึกข้อมูลในเวชระเบียนซ้ำ�ซ้อน และไม่ครบถ้วน
การให้ข้อมูลผู้ป่วยและญาติไม่ครบถ้วน และบางส่วนอาจยังไม่มี
ความจำ�เป็นในช่วงเวลานั้น
การจัดเตรียมข้อมูลเพื่อการดูแลรักษาไม่ครบถ้วนและซ้ำ�ซ้อน

การปรับเปลี่ยน
กำ�หนดข้อมูลสำ�คัญและจำ�เป็น ณ จุดให้บริการ เช่น จุดคัดกรองความเร่งด่วนห้องคลอด
และห้องฉุกเฉิน เพื่อประโยชน์ในการดูแลรักษา และลดระยะเวลาการบันทึก
กำ�หนดชนิดของข้อมูล รวมทั้งแนวทางการให้ข้อมูลแก่ผู้ป่วยและญาติ
กำ�หนดข้อมูลที่จำ�เป็น รวมทั้งแนวทางการ ส่งต่อข้อมูลเพื่อช่วยลดความซ้ำ�ซ้อน

ตารางที่ 2 การไหลของกระบวนการดูแลรักษา (clinical flow)
กระบวนการและความสูญเปล่าที่พบ
การรับการรักษาใหม่ ณ ห้องคลอด รพ.ชุมชน
การวินิจฉัยภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำ�หนดล่าช้า และซ้ำ�ซ้อน
การรอรับคำ�สั่งล่าช้า เพราะแพทย์ต้องไปดูแลรักษาผู้ป่วยรายอื่น
การส่งสตรีที่มีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำ�หนดไปรักษาต่อใน
โรงพยาบาลศูนย์/ ทั่วไป มีหลายขั้นตอนทำ�ให้เกิดความล่าช้า

การปรับเปลี่ยน
ลด หรือ ปรับขั้นตอนการทำ�กิจกรรม เพื่อช่วยให้แพทย์สามารถวินิจฉัยโรคได้รวดเร็ว
กำ�หนดวิธีการตรวจ หรือ ปรับขั้นตอนการตรวจเพื่อให้แพทย์สามารถวินิจฉัยโรคได้
รวดเร็ว ลดความซ้ำ�ซ้อนในการตรวจวินิจฉัยภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำ�หนดของแพทย์
ในโรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลศูนย์
ให้การรักษาสตรีตั้งครรภ์ตามแนวทางการรักษาซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยสหสาขาวิชาชีพ
ผู้ป่วยจะได้รับยาที่จำ�เป็นอย่างรวดเร็วตามมาตรฐานที่กำ�หนด โดยไม่ต้องรอคำ�สั่งการ
รักษาของแพทย์
กำ�หนดแนวทางการให้บริการที่ชัดเจนและ เป็นที่ยอมรับของโรงพยาบาลชุมชน
ห้องคลอด ห้องฉุกเฉิน และ call center ของโรงพยาบาลศูนย์ เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว
และเพิ่มความปลอดภัยให้ผู้ป่วย

สรุป

จากการด�ำเนินงาน คณะท�ำงานฯ สรุปได้ว่า การเลือกเครื่องมือการปรับปรุงคุณภาพมาใช้พัฒนางานมีความส�ำคัญต่อโครงการ
ในเครือข่ายสุขภาพมารดาและทารก เพื่อครอบครัวของเด็กและเยาวชนไทย ในพระอุปถัมภ์ฯเป็นอย่างมาก ผู้ที่ต้องการพัฒนางาน
ให้มีผลส�ำเร็จ นอกจากจะต้องมีความรู้ในวิชาชีพ และความสามารถในการพัฒนางานการบริการไปสู่ความเป็นเลิศแล้ว การมีหัวใจ
ของการพัฒนาคุณภาพงานในสถานพยาบาลทุกระดับเป็นปัจจัยที่มีความส�ำคัญ เพราะจะสามารถผลักดันและขับเคลื่อนงาน
ให้เกิดขึ้นตามทิศทางที่ต้องการ เพื่อน�ำไปสู่ผลลัพธ์สูงสุดตามที่มุ่งหวังไว้ทุกประการ
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