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หลักการและเหตุผลในการศึกษาและปรับปรุง

• ผู้ป่วยรอรับบริการใส่เคร่ืองนาน
• องค์กรมีนโยบายปรับปรุงผลการดำเนินงานท่ีมุ่งเน้นผู้รับบริการ
• เห็นโอกาสในการปรับปรุง
• ผู้ปฏิบัติงานมีความพร้อม เต็มใจในการปรับปรุง



วัตถุประสงค์ในการศึกษาและปรับปรุง

• ลดเวลารอเคร่ือง (ประสิทธิผล)

• ส่งข้อมูล/รายงาน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ครบถูกต้องและรวดเร็ว
• ลดภาระงานท่ีไม่จำเป็น (เพ่ิมประสิทธิภาพ)



ความเป็นมาของการให้บริการเคร่ืองช่วยฟัง

• แผนกหู คอ จมูก เป็นหน่วยงานหน่ึงของ ศกพ. มุ่งให้บริการท่ีมี
คุณภาพ 

• เร่ิมให้บริการตรวจรักษา และพัฒนาสามารถให้บริการใส่
เคร่ืองช่วยฟังมาต้ังแต่ พ.ศ. ๒๕๕๓

• ผู้ป่วยมาใช้บริการมากข้ึน 
• พ.ศ. ๒๕๕๗ รับนโยบายจาก สปสช เขต ๔ 

• บุคลากรขอลาเรียนต่อ



จำนวนผู้มารับบริการเคร่ืองช่วยฟัง (รายต่อปี)
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ระยะเวลารอรับเคร่ืองช่วยฟัง (ค่าเฉล่ียจำนวนวันต่อราย)
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ผลการดำเนินงาน พ.ศ.๒๕๕๙ ถึง พ.ศ.๒๕๖๑

• จำนวนผู้ป่วย ๘๒, ๘๔, ๘๕ รายต่อปี

• เวลารอคอยเฉล่ีย ๑๒๑, ๑๐๖, ๑๖๓ วันต่อราย

• ได้เคร่ืองเร็วสุด ๗, ๓๐, ๒๓ วัน

• นานสุด ๓๖๐, ๒๗๐, ๔๐๖ วัน (เกิน ๑ ปี)

• รอไม่ไหว (ไม่ขอรับเคร่ือง) ๓ ราย



มาตรฐานการให้บริการเคร่ืองช่วยฟัง

• ไม่มีใครกำหนดไว้
• อุดมคติ “ได้รับเคร่ืองทันที”

• ข้ันตอนระบบงานเดิม “มีการตรวจสอบ รออนุมัติหลายจุด”

• สู่การเปล่ียนแปลงข้ันตอน “ตรวจสอบเร็วข้ึน ลดการรออนุมัติ”



กระบวนการเดิม



แพทย์ซักประวัติ.ตรวจ หู คอจมูก, บันทึก
Otoscope exam ใน EMR ลงช่ือแพทย์

Audiologist ตรวจการทำงานของหู
ช้ันกลาง ช้ันใน ตรวจ speech 

discrimination score

แพทย์ส่ังการรักษา หัตถการ ผ่าตัดหรือ ฟ้ืนฟู ใส่
เคร่ืองช่วยฟัง บันทึกใน EMR +เอกสารผู้พิการ 

(หากใช้สิทธิ สปสช ต้องข้ึนทะเบียน  ท.74 ก่อน 
ดำเนินการทดสอบการใส่เคร่ืองช่วยฟัง)

นัด Audio พิมพ์ช่องหู ให้ผู้ป่วยเลือกเคร่ือง 
ปรับเคร่ือง ตรวจประสิทธิภาพเคร่ือง จัดทำ

เอกสารผลตรวจ ใบส่ังยา 

+ รุ่นเคร่ืองท่ีเหมาะสม + หูท่ีใส่ 

แพทย์ตรวจเอกสาร OPD + ลงนามในเอกสารทุกแผ่น รวมท้ังใบส่ังยา 
,รุ่นเคร่ือง à ส่งให้การเงินเพ่ือคีย์เข้าระบบ รอตรวจสอบ 1 อาทิตย์ ว่า

มีสิทธิเบิกเคร่ืองช่วยฟัง

ทำการส่ังซ้ือเคร่ืองในรุ่นท่ีเหมาะสมกับผู้ป่วย

บริษัท ทำใบ P.O à พัสดุà ผอ.อนุมัติ

การส่ังเคร่ืองเข้า à ภาคตรวจสอบ àเพ่ือมอบให้ผู้ป่วย

โทรติดตามผู้ป่วยให้เข้ามารับเคร่ืองช่วยฟัง 

(หากระยะเวลาในการรอคอย >6 เดือน ต้อง
ตรวจร่างกาย ตรวจ audio ทำเอกสารใหม่ 

ยกเว้นใบส่ังยา)

ส่งมอบเคร่ืองให้ผู้ป่วย+ปรับ
เคร่ืองให้เหมาะสม+ ผู้ป่วย

เซ็นต์รับเคร่ือง

















รอ ๆ ๆ ๆ



วิเคราะห์ ความสูญเสีย

WASTE (Downtime) สภาพปัญหา/ปัญหาท่ีเกิด
การแก้ไขปรับปรุง

เพ่ือลด wastes

Defect ข้อมูลในเวชระเบียนไม่ครบ สร้างแบบฟอร์มกรอกใน EMR

Over production จัดทำเอกสารหลายฉบับ ลดเอกสารท่ีไม่จำเป็น

Waiting มีข้ันตอนทำ PO เพ่ืออนุมัติโดย 

อาจารย์ผู้ควบคุม หัวหน้าภาคและ

ผู้อำนวยการ รพ.

ปรับปรุงลดข้ันตอนไม่ต้องรออนุมัติ

Non-utilized Talent คนเดินหนังสืออนุมัติ ลดการเดินหนังสือ 

Transportation รอเคร่ืองจากบริษัท จัดสำรองคลังเก็บเคร่ืองไว้ใน รพ.

Inventory stock ไม่มีคลังสำรอง จัดสำรองให้ใกล้เคียง ไม่ให้มาก

เกินไป

Motion มีข้ันตอนเดินหนังสือหลายจุด ข้ันตอนลดลงเหลือแจ้งคลังพัสดุ

Excessive processing มีข้ันตอนทำ PO เพ่ืออนุมัติโดย 

อาจารย์ผู้ควบคุม หัวหน้าภาคและ

ผู้อำนวยการ รพ.

ปรับปรุงลดข้ันตอนไม่ต้องรออนุมัติ





วิเคราะห์ปัญหาและการแก้ไข ๑

• ผู้ป่วยบางคนเคยใช้เคร่ืองมาก่อน มี ท74 ผู้พิการเบิกท่ีไหนก็ได้ ไม่มี refer

• เบิกโดยไม่เสียเงิน
• ให้บริษัทรวมใบยาเป็นรอบ ๆ ไป
• เคยใช้เวลา 6 เดือนถึงได้เคร่ือง

• ศปช ได้ไวกว่า ศกพ เพราะมี จนท มา ช่วยเคลียร์ใบ PO เพ่ือเสนอขออนุมัติจัดซ้ือ
เคร่ืองช่วยฟัง (พัสดุ _ผอ. อนุมัติ_ส่ังเคร่ืองเข้า_ภาคตรวจสอบ)

• รพ มีคนทำ PO คนเดียว จึงต้องทำเป็นล็อต ๆ โดยมีข้อตกลงระหว่าง OPD กับ 
เจ้าหนัาท่ีพัสดุ กับ เจ้าหน้าท่ีบริษัท



วิเคราะห์ปัญหาและการแก้ไข ๒

• ผู้ป่วยเดินมา ต้องได้ ใบรับรองผู้พิการ ท74 

• แพทย์เป็นผู้ออกใบรับรองความพิการทางการได้ยินให้กับผู้ป่วย
• ผู้ป่วยนำไปย่ืนข้ึนทะเบียนกับ อบต รพสต ได้ใบคำร้องและใบสิทธิประโยชน์ 
กำหนดเวลาท่ีสามารถใช้สิทธ์ิ 

• ใช้เวลาประมาณ 1 เดือน ผ่านได้ ๘๐ เปอร์เซนต์

• ผู้ป่วยมาพบเจ้าหน้าท่ีบริษัท ในเวลาไม่เกิน 6 เดือน และต้องตรงกับบริษัท (เคย
มาไม่ตรงวัน ๕๐ %)

• บริษัทจะพิมพ์หูและลองเคร่ืองให้ผู้ป่วยทันที ในวันน้ัน



วิเคราะห์ปัญหาและการแก้ไข ๓

• ผู้ป่วยลองเคร่ืองและพิมพ์หูสำเร็จ มารุ่งโรจน์มี 1 อินทิแมก 2 

• การต้ังเบิกเคร่ือง บริษัทต้องเตรียมเอกสารใบส่ังยาเพ่ือเบิกเคร่ือง (อ.จรินทรัตน์) 
เอกสารแนบ ใบ OPD, audiogram, tympanogram, real-ear ผู้ป่วยเซ็นต์
ยินยอมรับเคร่ืองช่วยฟัง ใบลองเคร่ืองจากบริษัท (ใบประเมินการเลือกเคร่ืองช่วย
ฟัง) แบบประเมินการติดตามการใช้เคร่ือง (ตามท่ี 3, 6, 12 เดือน) ใบประเมินการ
ให้บริการด้านสุขภาพการใช้เคร่ืองช่วยฟัง

• บริษัทจะทำการเตรียมเอกสารท้ังหมด ใบยา มาสรุปการส่ังซ้ือเป็นล็อต ๆ (โดยคุณ
ออย คุณอรพินท์) มีข้อกำหนดไม่เกินหน่ึงแสนบาท ต่อบิล ?

• เคยมีแฟ้มหาย(ท่ีพัสดุ?) บริษัทเป็นคนติดตาม ประสานเร่ืองใบ PO 

• บริษัทก็จะเรียก ผู้ป่วยมารับเคร่ืองได้ทันที



การปรับปรุงกระบวนการ
มกราคม ๒๕๖๒



วิธีดำเนินการแก้ไข

• ดำเนินการทบทวน 
1. ข้ันตอนการให้บริการและการดำเนินการใส่เคร่ืองช่วยฟัง

2. ศึกษาจำนวน ประเภทผู้ป่วย ระยะเวลาท่ีต้องรอจนได้ใส่เคร่ืองช่วยฟัง

3. ระเบียบกรมบัญชีกลาง สปสช และระเบียบพัสดุของศกพ.

• เขียนแผนการดำเนินงานท้ังหมด
• ขอข้อมูลจากผู้ดำเนินงาน รวบรวมเหตุการณ์ในอดีต
• ปรึกษาผู้บริหาร รพ.ถึงผลกระทบและหาโอกาสเพ่ือการปรับปรุง
• นัดผู้ดำเนินการมาปรึกษาหารือเพ่ือปรับเปล่ียนข้ันตอนการดำเนินงานใหม่หมด



การแก้ไขส่วนแพทย์ บันทึก EMR ดังน้ี

• ซักประวัติการดำเนินโรค การรับการรักษาท่ีผ่านมา (ปัจจุบันไม่พบมีโรคหูช้ันนอก)

• บันทึก Otoscopic examination: external ear, tympanic membrane etc.

• ปรึกษาอาจารย์ (หากมีข้อสงสัย) 

• ส่งตรวจ audiogram และบันทึกผล

• เอกสารไม่ยินยอมรับการผ่าตัดแก้ไข (ถ้ามีหรือจำเป็นต้องมี)

• การออกใบรับรองความพิการ (ถ้ามี)

• ส่ง fit hearing aid ระบุข้าง (ถ้าระบุได้)

• ระบุแพทย์ผู้ตรวจรักษา



การแก้ไขส่วนเจ้าหน้าท่ี พยาบาลผู้เก่ียวข้อง ดังน้ี

การบันทึกหลังจ่ายเคร่ืองให้ครบถ้วน 

• ประกอบด้วย ๑) OPD card ท่ีประกอบด้วย ๒) Audiogram, ๓) ผลการประเมิน
เคร่ืองด้วย real-ear และเปรียบเทียบอย่างน้อยสองรุ่น ๔) ใบลองเคร่ืองจาก
บริษัท (ใบประเมินการเลือกเคร่ืองช่วยฟัง) ๕) ชนิดเคร่ืองช่วยฟัง ช่ือการค้า รุ่น 
เลขท่ีเคร่ือง ๖) ใบผู้ป่วยเซ็นต์ยินยอมรับเคร่ืองช่วยฟัง ๗) แบบประเมินการ
ติดตามการใช้เคร่ือง (ตามท่ี 3, 6, 12 เดือน) ๘) ใบประเมินการให้บริการด้าน
สุขภาพการใช้เคร่ืองช่วยฟัง ๙) ใบส่ังยา (เคร่ือง) ? โดยแพทย์ 

• สมุด/บัตรประจำตัวคน ท่ีประกอบด้วยข้อมูล (?ผู้ตรวจ audiometry)



การปรับปรุงข้ันตอนการให้เคร่ืองช่วยฟัง
(ข้ามสายงาน) ปรับข้ันตอนการประสานงาน

• ประชุมวันท่ี ๑๗ มค ๒๕๖๒
• ดำเนินการโดย คุณวราภรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิงานพัสดุ ศกพ

• รองผู้อำนวยการ รพ.
• เจ้าหน้าท่ีการเงิน เจ้าหน้าท่ีพัสดุ
• แพทย์ พยาบาล Audiologist

• ธุรการเดินหนังสือ



การปรับปรุงข้ันตอนภายในการให้เคร่ืองช่วยฟัง

• ตรวจ-ลองเคร่ือง พิมพ์หู-หรือรับเคร่ือง เคร่ืองหลังหูได้เลย เคร่ืองในหูต้องรอพิมพ์ 
(รอประมาณ ๑ สัปดาห์)

• การปรับกระบวนการแบบถอยหลัง
• คนจ่ายของต้องช่วยตรวจว่า คนกับของต้องถูกต้องตรงกัน
• บริษัทต้องส่งใบส่งของท่ีได้เคร่ืองตรงท่ีส่ังตรงคน (โดยตรวจสอบให้ดีก่อน)

• แพทย์เขียนใบส่ังยา (ส่ังเคร่ือง) ตามท่ี audio ลองเคร่ืองได้แล้ว

• รพ ส่ังเคร่ืองมาวาง โดยให้ภาควิชาทำใบขอซ้ือเคร่ืองไปบริษัท จากน้ันบริษัทออก
ใบยืมเป็นใบส่งของช่ัวคราว เม่ือส่ังเคร่ืองให้ผู้ป่วยแล้วจึงจะส่งใบส่งของใบจริงเพ่ือ
เบิกเงินตามเคร่ืองท่ีได้ให้ผู้ป่วย



การปรับปรุงข้ันตอนเป็นแบบใหม่ (Re-organization)

• ตรวจ-ลองเคร่ือง พิมพ์หู-หรือรับเคร่ือง เคร่ืองหลังหูได้เลย เคร่ืองในหูต้องรอพิมพ์ 
(รอประมาณ ๑ สัปดาห์)

• การปรับกระบวนการแบบถอยหลัง
• คนจ่ายของต้องช่วยตรวจว่า คนกับของต้องถูกต้องตรงกัน
• บริษัทต้องส่งใบส่งของท่ีได้เคร่ืองตรงท่ีส่ังตรงคน (โดยตรวจสอบให้ดีก่อน)

• แพทย์เขียนใบส่ังยา (ส่ังเคร่ือง) ตามท่ี audio ลองเคร่ืองได้แล้ว

• รพ ส่ังเคร่ืองมาวาง โดยให้ภาควิชาทำใบขอซ้ือเคร่ืองไปบริษัท จากน้ันบริษัทออก
ใบยืมเป็นใบส่งของช่ัวคราว เม่ือส่ังเคร่ืองให้ผู้ป่วยแล้วจึงจะส่งใบส่งของใบจริงเพ่ือ
เบิกเงินตามเคร่ืองท่ีได้ให้ผู้ป่วย



แพทย์ซักประวัติ.ตรวจ หู คอจมูก, บันทึก
Otoscope exam ใน EMR ลงช่ือแพทย์

Audiologist ตรวจการทำงานของหูช้ัน
กลาง ช้ันใน ตรวจ speech 
discrimination score

แพทย์ส่ังการรักษา หัตถการ ผ่าตัดหรือ ฟ้ืนฟู ใส่
เคร่ืองช่วยฟัง บันทึกใน EMR +เอกสารผู้พิการ 

(หากใช้สิทธิ สปสช ต้องข้ึนทะเบียน  ท.74 ก่อน 
ดำเนินการทดสอบการใส่เคร่ืองช่วยฟัง)

นัด Audio พิมพ์ช่องหู ให้ผู้ป่วยเลือกเคร่ือง ปรับ
เคร่ือง ตรวจประสิทธิภาพเคร่ือง จัดทำเอกสารผล

ตรวจ ใบส่ังยา 

+ รุ่นเคร่ืองท่ีเหมาะสม + หูท่ีใส่ 

แพทย์ตรวจเอกสาร OPD + ลงนาม
ในเอกสารทุกแผ่น รวมท้ังใบส่ังยา ,
รุ่นเคร่ืองเก็บไว้ตรวจสอบความ

สมบูรณ์

Audiologist ส่งมอบเคร่ืองให้ผู้ป่วย
+ปรับเคร่ืองให้เหมาะสม+ ผู้ป่วยเซ็นต์

รับเคร่ือง

คาดการณ์ความต้องการ+เสนอ ผอ.
อนุมัติ ส่ังเคร่ืองเข้าไว้ในคลัง



ก่อนการดำเนินการ Lean
ลำดับ งาน เวลา (วัน)

1 แพทย์ซักประวัติตรวจ แล้วส่งไป Audiologist ตรวจ audiogram 1-7

2 ได้ audiogram แล้วแจ้งแพทย์ให้ส่ังเคร่ือง 1-21

3 Audiologist ลองเคร่ืองแล้ววัดการได้ยินด้วย Real ear 1-21

4 Audiologist ส่ังพิมพ์หู 

แพทย์เขียนใบส่ังซ้ือ และรอรวมใบ PO เสนอ ผอ รพ (ต้องรอรวมหลายเคร่ือง) 

14-330

5 ผ่านการตรวจสอบโดยหัวหน้าภาค 1-7

6 ส่ังซ้ือแล้วนัดผู้ป่วยมารับเคร่ือง 14-60

รวมเวลาดำเนินการ 32-446



หลังการดำเนินการ Lean

ลำดับ งาน เวลา (วัน)

1 แพทย์ซักประวัติ ประเมินการได้ยิน ส่ังการให้ทดลอง

เคร่ือง

1

2 Audiologist ตรวจ audiogram แล้วลองเคร่ืองร่วมกับ

วัดการได้ยิน Real ear

1-7

3 Audiologist ส่ังพิมพ์หู และนัดผู้ป่วยมารับเคร่ือง 1-14

รวมเวลาดำเนินการ 3-22



ระยะเวลารอรับเคร่ืองช่วยฟัง (ค่าเฉล่ียจำนวนวันต่อราย)
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ผลท่ีคาดหวัง

• เช่ือม่ันได้ว่า ผู้ป่วยได้รับเคร่ืองเร็วท่ีสุดท่ีทำได้ (ภายใน ๑ - ๗ วัน)

• หากมีข้อขัดข้อง ก็ไม่ควรเกิน ๑๔ วัน
• ลดภาระงานท่ีไม่จำเป็นของแพทย์ พยาบาล ผู้เดินเอกสาร
• ความพึงพอใจของผู้รับเคร่ือง
• ทำการศึกษาเทียบเคียงประสิทธิผลกับ รพ อ่ืนๆ ต่อไป 



ขอขอบพระคุณ


