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การประเมินผลของรูปแบบงานการให้บริการแฟ้มเวชระเบียนแก่ผู้ป่วย

ที่มาทำาการรักษาแบบฉุกเฉิน

Evaluation of the form of medical records service for patients 

who are in emergency treatment

*ยุภาวดี เชื้อกูลชาติ1, วัลลีรัตน์ พบคีรี1, สมชาติ  โตรักษา1

บทคัดย่อ
 การวิจัยนีม้วีตัถุประสงคท์ัว่ไป เพือ่ประเมนิผลการปรบัปรงุรปูแบบงานการใหบ้รกิารแฟม้เวชระเบยีนแก่

ผูป่้วยทีม่าทำาการรกัษาแบบฉุกเฉิน มีวตัถปุระสงค์เฉพาะเพือ่แกไ้ขปญัหาทีเ่กดิขึน้ในการให้บรกิารยมืแฟม้เวช

ระเบียนคนไข้ฉุกเฉิน และ เพื่อเปรียบเทียบผลการดำาเนินงานระหว่างก่อนและหลัง การนำารูปแบบใหม่ที่ได้

พฒันาขึน้ไปใช้ในการทำางานจรงิ กลุม่ตวัอยา่งทีใ่ช้ในการวจิยัมาจากแฟม้เวชระเบยีน ของผูป้ว่ยท่ีมารบับรกิาร

แบบฉกุเฉนิ และกลุม่เจา้หนา้ท่ีผูป้ฎิบตังิานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการยมืแฟม้เวชระเบยีนผูป้ว่ย จำานวน 62 คน ทำาการ

ศึกษาวิจัยระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน 2561 เครื่องมือที่นำามาใช้ในการพัฒนาได้แก่ แนวทาง

การให้บริการรูปแบบใหม่ที่ได้พัฒนาขึ้น โดยมีการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจเกี่ยวกับการให้บริการ

สำาหรับกลุ่มผู้รับบริการภายในโรงพยาบาล (เจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงาน ทันตแพทย์ นักศึกษาทันตแพทย์) แบบ

สัมภาษณ์อย่างมีโครงสร้างสำาหรับกลุ่มเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และผู้บริหาร ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการจัด

กลุ่มข้อความและการพรรณนา หาค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและ paired t-test ผลการวิจัย

ภายหลังการปรับปรุงการให้บริการพบว่า ด้านคุณภาพมีปัญหาการให้บริการแฟ้มเวชระเบียนไม่ตรงกับตัวผู้

ปว่ยทีม่าทำาการรกัษาลดลง ดา้นระยะเวลาการรอคอยแฟม้ผูป้ว่ยนานเกนิ 15 นาทลีดลง บคุลากรผูใ้หบ้รกิาร

มีความเต็มใจและมีความพร้อมในการให้บริการอย่างสุภาพเพิ่มขึ้นผู้ให้บริการมีความรู้ความสามารถในการ

ให้บริการเพิ่มขึ้น ผู้ให้บริการ และผู้บริหารมีความพึงพอใจต่อการพัฒนาการให้บริการแฟ้มเวชระเบียนคนไข้

ฉุกเฉินเพิ่มขึ้นหลังจากการพัฒนามีความแตกต่างอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ (p-value < 0.05)

คำาสำาคัญ : การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ,  คุณภาพการให้บริการ,  ผู้ป่วยฉุกเฉิน

แหล่งทุน:  -ไม่ได้รับ- 

O3-2

1คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
2สำานักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
3โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
*School of Public Health , Walailak University1,2
*e-mail: yupawadee.cha@mahidol.ac.th
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บทนำา
 ปจัจบุนัการใหบ้ริการทีดี่นัน้ในบางครัง้วดัความสำาเรจ็ทีเ่นน้ตวัปรมิาณเพยีงอยา่งเดยีวไมไ่ด้ซึง่จรงิๆแลว้

ควรต้องคำานึงถึงคุณภาพการให้บริการควบคู่กับความคาดหวังของผู้ให้บริการและผู้รับบริการด้วย (พรชัย, 

2556) ซึ่งคุณภาพการให้บริการที่ดีนั้นก็ต้องมาจากการบริการจัดการองค์กรที่ดีเพื่อให้ได้ผลการประกอบการ

ทีม่คุีณภาพและมปีระสทิธิภาพในการดำาเนนิกจิการเพือ่ให้บรรลวุตัถปุระสงคข์ององคก์รทัง้ในด้านของ ระบบ

งานจึงจำาเป็นต้องได้รับการออกแบบให้มีความคล่องตัวยืดหยุ่น มีประสิทธิผลและประสิทธิผลมากท่ีสุด จะ

เห็นได้ว่าเป็นการพิจารณาโดยใช้แนวคิดเชิงระบบ (System Approach) ที่มีหน่วยงานที่ให้บริการใช้ปัจจัยนำา

เข้า (Input) จากด้านต่างๆ เช่นด้านค่าใช้จ่าย หรือต้นทุนการผลิต เข้าสู่กระบวนการการผลิต (Process) ด้าน

กระบวนการ และออกมาเป็นด้านผลผลิตการบริการ (Output) ด้านผลลัพธ์ โดยท้ังหมดจะต้องเป็นไปตาม

แผนงานที่กำาหนดไว้ ดังนั้นการประเมินผลจะช่วยทำาให้ทราบถึงผลผลิต หรือการบริการที่เกิดขึ้นว่ามีลักษณะ

เปน็เชน่ไร ซึง่จะเปน็ขอ้มลูปอ้นกลบั (Feedback) เปน็ปจัจยันำาเขา้สำาหรบัการปรบัปรงุการใหบ้รกิารในครัง้ตอ่

ไป (สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2557)

 แฟ้มเวชระเบียนผู้ป่วย (Huffman, 1994; แสงเทียน 2557) เป็นปัจจัยหลักอย่างหนึ่งท่ีสนับสนุนการ

ให้การรักษานั้นเป็นไปตามแผนที่วางไว้ ซึ่งในปัจจุบันยังมีโรงพยาบาลอีกจำานวนมากที่ยังใช้แฟ้มเวชระเบียน

ผู้ป่วยในรูปแบบของกระดาษ จึงก่อให้เกิดปัญหาด้านคุณภาพการให้บริการแฟ้มเวชระเบียน เช่น ปัญหาด้าน

ระยะเวลาการรอคอย ปัญหาด้านความถูกต้องครบถ้วนของแฟ้มเวชระเบียน เป็นต้น ซึ่งในแต่ละวันหลายๆ 

โรงพยาบาลจะมผีูป่้วยทีม่าทำาการรกัษาโดยไมไ่ดน้ดัหมายหรอืทีเ่ราเรยีกวา่ผูป้ว่ยฉกุเฉนิเปน็จำานวนมาก และ

ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการแฟ้ม

เวชระเบียน จากห้องเก็บแฟ้ม

 จากสถิติการเบิกแฟ้มเวชระเบียนผู้ป่วยที่มารับการรักษาฉุกเฉินในเดือน กรกฎาคม ถึงเดือนกันยายน 

2561 (ชมพนูทุ, 2560) ของโรงพยาบาลทนัตกรรมของรฐัแหง่หนึง่ มีจำานวนการเบกิแฟม้ตามรายละเอยีดตาม

ตารางที่ 1.1  

 ตารางที่ 1.1: สถิติการเบิกแฟ้มเวชระเบียนผู้ป่วยที่มารับการรักษาฉุกเฉินในเดือน กรกฎาคม ถึงเดือน

กันยายน 2561
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(Output) ด้านผลลพัธ์ โดยทัง้หมดจะต้องเป็นไปตามแผนงานที่ก าหนดไว ้ดงันัน้การประเมนิผลจะช่วยท าให้ทราบถงึ
ผลผลติ หรอืการบรกิารทีเ่กดิขึน้ว่ามลีกัษณะเป็นเช่นไร ซึง่จะเป็นขอ้มลูป้อนกลบั (Feedback) เป็นปัจจยัน าเขา้ส าหรบั
การปรบัปรุงการใหบ้รกิารในครัง้ต่อไป (ส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ, 2557) 

แฟ้มเวชระเบียนผู้ป่วย (Huffman, 1994; แสงเทยีน 2557) เป็นปัจจยัหลกัอย่างหน่ึงที่สนับสนุนการให้การ
รกัษานัน้เป็นไปตามแผนทีว่างไว ้ซึง่ในปัจจุบนัยงัมโีรงพยาบาลอกีจ านวนมากทีย่งัใชแ้ฟ้มเวชระเบยีนผูป่้วยในรูปแบบ
ของกระดาษ จงึก่อให้เกดิปัญหาด้านคุณภาพการให้บริการแฟ้มเวชระเบียน เช่น ปัญหาด้านระยะเวลาการรอคอย 
ปัญหาด้านความถูกต้องครบถ้วนของแฟ้มเวชระเบียน เป็นต้น ซึ่งในแต่ละวนัหลายๆ โรงพยาบาลจะมผีู้ป่วยที่มาท า
การรกัษาโดยไม่ได้นัดหมายหรอืที่เราเรยีกว่าผู้ป่วยฉุกเฉินเป็นจ านวนมาก และส่งผลต่อคุณภาพการให้บรกิารแฟ้ม  
เวชระเบยีน จากหอ้งเกบ็แฟ้ม 

จากสถิติการเบกิแฟ้มเวชระเบยีนผูป่้วยทีม่ารบัการรกัษาฉุกเฉินในเดอืน กรกฎาคม ถึงเดอืนกนัยายน 2561 
(ชมพนุูท, 2560) ของโรงพยาบาลทนัตกรรมของรฐัแห่งหน่ึง มจี านวนการเบกิแฟ้มตามรายละเอยีดตามตารางที ่1.1   

ตารางที่ 1.1: สถิติการเบิกแฟ้มเวชระเบียนผู้ป่วยที่มารับการรกัษาฉุกเฉินในเดือน กรกฎาคม ถึงเดือน
กนัยายน 2561 

เดือน จ านวน (แฟ้ม) 
กรกฎาคม 2561 7,772 
สงิหาคม  2561 8,164 
กนัยายน  2561 7,532 

 
จากสถิติดงักล่าวจะเหน็ได้ว่าในแต่ละเดอืนนัน้ ผู้มารบับรกิารแบบฉุกเฉินเป็นจ านวนมาก ซึ่งปัญหาจากการ

ให้บรกิารแฟ้มเวชระเบียนผู้ป่วยทีม่ารบับรกิารแบบฉุกเฉิน เช่น ปัญหาด้านระยะเวลารอคอยแฟ้มนานเกนิ 15 นาที  
คดิเป็นร้อยละ 7.48  ปัญหาเกี่ยวกบัการโทรศพัท์ยมืแฟ้มเวชระเบียนของผู้ป่วยรายเดมิซ ้าๆ จากคลนิิกจ านวน 219 
ครัง้ และปัญหาการให้บรกิารแฟ้มเวชระเบยีนไม่ตรงกบัตวัผู้ป่วยที่มาท าการรกัษา (ผดิคน ผดิแฟ้ม ) จ านวน 63 ครัง้ 
ผูว้จิยัไดเ้ลง็เหน็ว่าปัญหาดงักล่าว เป็นเรื่องทีต่้องรบีแก้ไขเป็นการเร่งด่วน จงึไดล้งส ารวจพืน้ทีเ่พื่อวเิคราะห์ถงึสาเหตุ
ของปัญหา และหาแนวทางแกไ้ข โดยไดพ้ฒันาระบบงานการใหบ้รกิารแฟ้มเวชระเบยีนแก่ผูป่้วย ทีม่าท าการรกัษาแบบ
ฉุกเฉินให้ดขีึ้นด้วยทรพัยากรที่มีอยู่อย่างจ ากดัและเป็นการแก้ไขเชิงระบบ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของ
ประชาชนผูม้ารบับรกิาร ซึง่การพฒันารปูแบบการใหบ้รกิารในครัง้น้ีจะช่วยปรบัปรุงคุณภาพการใหบ้รกิารและท าให้ผู้ที่
เกีย่วขอ้งทัง้ 3 ฝ่าย ไดแ้ก่ ผูป่้วยทีม่ารบับรกิาร เจา้หน้าทีเ่วชระเบยีนผูใ้หบ้รกิาร และผูบ้รหิารมคีวามพงึพอใจ อกีทัง้
ประโยชน์จากการศกึษาวจิยัในครัง้น้ียงัใช้เป็นข้อมูลส าหรบัการประกอบการตัดสนิใจ และเป็นแนวทางในการพฒันา
งานบรกิารดา้นอื่นๆ ภายในโรงพยาบาลและหน่วยงานที่มบีรบิทการใหบ้รกิารที่คล้ายคลงึกนัไดด้ว้ย เพื่อตอบสนองต่อ
ความต้องการของประชาชนผูม้ารบับรกิารใหม้คุีณภาพมากยิง่ขึน้ โดยมสีมมุตฐิานการวจิยั ดงัน้ี 

1. ความถูกต้องของการคน้แฟ้มเวชระเบยีนผูป่้วยทีม่ารบับรกิารแบบฉุกเฉินเพิม่ขึน้ 
2. ระยะเวลาในการคน้แฟ้มผูป่้วยฉุกเฉิน ต่อ 1 ราย (นาท/ีราย) ลดลง 
3. ความพงึพอใจของผูบ้รหิาร ผูใ้หบ้รกิาร ผูร้บับรกิารเพิม่ขึน้ 

 
 
 
 
 

กรอบแนวคดิการวจิยั 

 จากสถติดิงักลา่วจะเหน็ไดว้า่ในแตล่ะเดอืนนัน้ ผูม้ารับบรกิารแบบฉกุเฉนิเปน็จำานวนมาก ซึง่ปญัหาจาก

การให้บริการแฟ้มเวชระเบียนผู้ป่วยท่ีมารับบริการแบบฉุกเฉิน เช่น ปัญหาด้านระยะเวลารอคอยแฟ้มนาน

เกิน 15 นาที  คิดเป็นร้อยละ 7.48  ปัญหาเกี่ยวกับการโทรศัพท์ยืมแฟ้มเวชระเบียนของผู้ป่วยรายเดิมซ้ำาๆ 

จากคลนิกิจำานวน 219 ครัง้ และปญัหาการให้บรกิารแฟม้เวชระเบยีนไมต่รงกบัตวัผูป้ว่ยทีม่าทำาการรกัษา (ผดิ

คน ผิดแฟ้ม ) จำานวน 63 ครั้ง ผู้วิจัยได้เล็งเห็นว่าปัญหาดังกล่าว เป็นเรื่องที่ต้องรีบแก้ไขเป็นการเร่งด่วน จึง

ไดล้งสำารวจพืน้ท่ีเพือ่วเิคราะหถ์งึสาเหตขุองปญัหา และหาแนวทางแกไ้ข โดยได้พฒันาระบบงานการให้บรกิาร

แฟ้มเวชระเบียนแก่ผู้ป่วย ที่มาทำาการรักษาแบบฉุกเฉินให้ดีขึ้นด้วยทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจำากัดและเป็นการ
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แก้ไขเชิงระบบ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนผู้มารับบริการ ซึ่งการพัฒนารูปแบบการให้

บริการในครั้งนี้จะช่วยปรับปรุงคุณภาพการให้บริการและทำาให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้ง 3 ฝ่าย ได้แก่ ผู้ป่วยที่มารับ

บริการ เจ้าหน้าที่เวชระเบียนผู้ให้บริการ และผู้บริหารมีความพึงพอใจ อีกทั้งประโยชน์จากการศึกษาวิจัยใน

ครั้งนี้ยังใช้เป็นข้อมูลสำาหรับการประกอบการตัดสินใจ และเป็นแนวทางในการพัฒนางานบริการด้านอ่ืนๆ 

ภายในโรงพยาบาลและหน่วยงานท่ีมีบริบทการให้บริการที่คล้ายคลึงกันได้ด้วย เพื่อตอบสนองต่อความ

ต้องการของประชาชนผู้มารับบริการให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีสมมุติฐานการวิจัย ดังนี้

 1. ความถูกต้องของการค้นแฟ้มเวชระเบียนผู้ป่วยที่มารับบริการแบบฉุกเฉินเพิ่มขึ้น

 2. ระยะเวลาในการค้นแฟ้มผู้ป่วยฉุกเฉิน ต่อ 1 ราย (นาที/ราย) ลดลง

 3. ความพึงพอใจของผู้บริหาร ผู้ให้บริการ ผู้รับบริการเพิ่มขึ้น

กรอบแนวคิดการวิจัย
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รปูที ่1 แสดงกรอบแนวคดิการวจิยั 

 
 
วิธีการวิจยั 
 

รปูแบบการวจิยั การประเมนิผลของรปูแบบงานการใหบ้รกิารแฟ้มเวชระเบยีนแก่ผูป่้วยทีม่าท าการรกัษาแบบ
ฉุกเฉิน เป็นการวจิยักึ่งทดลอง (Quasi Experimental Research Design) มกีารควบคุมอย่างอสิระ วดัผลก่อน – หลงั
การทดลอง (Pre-test and Post-test Case-Control Design) โดยใชป้ระชาการและกลุ่มตวัอย่าง ดงัน้ี 

1. กลุ่มตวัอย่างด้านปรมิาณงาน คอื จ านวนครัง้ของการเบิกแฟ้มเวชระเบียน ในช่วงก่อน และหลงัทดลอง 
ช่วงเดอืน 1 กรกฎาคม 2561  – 30 กนัยายน 2561 รวมทัง้สิน้ 23,468 ครัง้  

2. กลุ่มตวัอย่างดา้นบุคลากร คอื ผูป้ฎบิตังิานทีเ่ขา้ร่วมการวจิยัตอบแบบสอบถามการวจิยั จ านวน 54 คน 
ในการพฒันารปูแบบงานบรกิารแฟ้มเวชระเบยีนแก่ผูป่้วยที่มารบับรกิารแบบฉุกเฉินอย่างมสี่วนร่วมมขี ัน้ตอนการวิจยั
หลายขัน้ตอน 

1) ทบทวนสถานการณ์ปัจจุบัน โดยการวิเคราะห์ข้อมูลรูปแบบเดิมก่อนการพฒันา และเก็บรวบสถิติ
ข้อผิดพลาดจากหน่วยเวชระเบียน จากนั ้นศึกษาเอกสาร ทฤษฎี บทความ งานวิจยั และรายงานที่
เกี่ยวข้องกบัเวชระเบียน และรูปแบบงานบรกิารต่างๆ  ผูว้จิยัระบุสิง่ต้องการจะพฒันาโดยน าข้อมูลที่
ไดม้าจากขอ้ทีห่น่ึงมาสร้างเป็นรปูแบบใหม่ส าหรบัเป็นแนวทางการใหบ้รกิารแฟ้มเวชระเบยีนของผู้ป่วย
ที่มารบับรกิารแบบฉุกเฉิน และน าไปขอค าแนะน าจากอาจารยแ์ละผู้เชี่ยวชาญที่ปฎิบตัิงานเกี่ยวกบัการ
ใหบ้รกิารแฟ้มเวชระเบยีน 
 

การด าเนินงานตามรปูแแบบเดิม 

ปัจจยัภายในท่ีเก่ียวข้อง 
1)  ด้านรูปแบบการด าเนินงานบริการ
เวชระเบยีนฉุกเฉิน 
2 )  ด้ านทรัพยากรที่ ใ ช้ จ ริง ใ น ก า ร
ด าเนินงานบรกิารเวชระเบยีนฉุกเฉิน 
3 )  ด้ า น วิ ธีป ฏิ บัติ ที่ ท า จ ริ ง ใ นก า ร
ด าเนินงานบรกิารเวชระเบยีนฉุกเฉิน 
4) ด้านวิธีการน ารูปแบบไปด าเนินการ
จรงิ 

การด าเนินงานตามรปูแบบใหม่  
  

ผลการด าเนินงานของหน่วยเวชระเบียน 
 

1) ดา้นปรมิาณงานบรกิารเวชระเบยีนทีท่ าได้ 
- จ านวนการใหบ้รกิารแฟ้ม เวชระเบยีนฉุกเฉิน  

2) ดา้นคุณภาพงานบรกิารเวชระเบยีนทีไ่ดร้บั 
- อตัราความถูกต้องครบถ้วนของการคน้แฟ้มเวชระเบยีน 
- ระยะเวลาเฉลีย่ในการรอคอยแฟ้มเวชระเบยีนฉุกเฉิน 

3) ดา้นความพงึพอใจของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนินงาน
การใหบ้รกิารแฟ้มเวชระเบยีนฉุกเฉิน 
- ความพงึพอใจของผูบ้รหิาร  
- ความพงึพอใจของผูใ้หบ้รกิาร 
- ความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร 

รูปที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีการวิจัย
 รปูแบบการวจิยั การประเมินผลของรปูแบบงานการใหบ้รกิารแฟม้เวชระเบยีนแกผู่ป้ว่ยท่ีมาทำาการรกัษา

แบบฉุกเฉิน เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi Experimental Research Design) มีการควบคุมอย่างอิสระ วัดผล

ก่อน – หลังการทดลอง (Pre-test and Post-test Case-Control Design) โดยใช้ประชาการและกลุ่มตัวอย่าง 

ดังนี้
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 1. กลุ่มตัวอย่างด้านปริมาณงาน คือ จำานวนครั้งของการเบิกแฟ้มเวชระเบียน ในช่วงก่อน และหลัง

ทดลอง ช่วงเดือน 1 กรกฎาคม 2561  – 30 กันยายน 2561 รวมทั้งสิ้น 23,468 ครั้ง 

 2. กลุ่มตัวอย่างด้านบุคลากร คือ ผู้ปฎิบัติงานที่เข้าร่วมการวิจัยตอบแบบสอบถามการวิจัย จำานวน 54 

คน

ในการพฒันารปูแบบงานบรกิารแฟม้เวชระเบยีนแกผู่ป้ว่ยทีม่ารบับรกิารแบบฉกุเฉนิอย่างมสีว่นรว่มมขีัน้ตอน

การวิจัยหลายขั้นตอน

  1) ทบทวนสถานการณ์ปจัจบุนั โดยการวเิคราะหข์อ้มลูรปูแบบเดมิกอ่นการพฒันา และเกบ็รวบสถติิ

ข้อผิดพลาดจากหน่วยเวชระเบียน จากนั้นศึกษาเอกสาร ทฤษฎี บทความ งานวิจัย และรายงานที่เกี่ยวข้อง

กับเวชระเบียน และรูปแบบงานบริการต่างๆ  ผู้วิจัยระบุสิ่งต้องการจะพัฒนาโดยนำาข้อมูลที่ได้มาจากข้อท่ี

หนึ่งมาสร้างเป็นรูปแบบใหม่สำาหรับเป็นแนวทางการให้บริการแฟ้มเวชระเบียนของผู้ป่วยที่มารับบริการแบบ

ฉกุเฉนิ และนำาไปขอคำาแนะนำาจากอาจารยแ์ละผู้เชีย่วชาญท่ีปฎิบติังานเกีย่วกบัการให้บรกิารแฟม้เวชระเบยีน

  2) นำารูปแบบเบือ้งตน้ที่ได้ผูท้ี่รับผิดชอบเกีย่วขอ้งกับการให้บริการแฟ้มเวชระเบยีน ตรวจสอบข้อมลู

ความถูกต้องแล้วนำามาปรับปรุง โดยความเห็นชอบของอาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิ

  3) จัดเตรียมสิ่งที่จำาเป็นในการพัฒนา ได้แก่ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย พื้นที่วิจัย รูปแบบการดำาเนิน

งานตามรูปแบบใหม่ ทรัพยากรที่ต้องใช้ เช่น กระดาษ เครื่องพริ้นเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

  4) ขออนมุตัเิขา้ทำาวจิยั โดยทำาตามขัน้ตอนและระเบยีบของการขอรบัรองจรยิธรรมในมนษุย ์จนผา่น

การอนุมัติแล้ว จึงจะเริ่มดำาเนินโครงการวิจัย โดยนำารูปแบบใหม่ที่ได้พัฒนาขึ้น เข้าไปดำาเนินการใช้ในแผนก

เวชระเบียน ดำาเนินการวัดผลหลังการทดลองและใช้แบบสัมภาษณ์กับกลุ่มผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้

บรหิารและคณะกรรมการพฒันาระบบสารสนเทศและเวชระเบยีนและกลุม่ผูใ้ห้บรกิาร คอืเจา้หน้าท่ีหนว่ยเวช

ระเบียน

  5) ใชแ้บบสอบถามความพงึพอใจถามในกลุม่ผูม้ารบับรกิาร(ผู้ปฎบัิตงิานภายใน ทนัตแพทย ์นกัศกึษา

ทันตแพทย์)  ยืมแฟ้มเวชระเบียนผู้ป่วยที่มารับบริการแบบฉุกเฉิน จากหน่วยเวชระเบียน 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 การสร้างเครื่องมือ สำาหรับการวัดผลครั้งนี้ผู้วิจัยได้สร้างให้เป็นเครื่องมือที่มีความเที่ยงตรง (Validity) ซึ่ง

สามารถวัดในสิ่งที่ต้องการวัดโดยอาศัยผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเนื้อหา ( Content validity) จำานวน 3 ท่าน ซึ่ง

เครื่องมือประกอบด้วย

 1. รูปแบบแนวทางการให้บริการแฟ้มเวชระเบียนของผู้ป่วยท่ีมารับการรักษาแบบฉุกเฉินรูปแบบใหม่ที่

ได้พัฒนาขึ้น แสดงได้ดังรูปที่ 2 
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2) น ารูปแบบเบื้องต้นที่ได้ผูท้ี่รบัผดิชอบเกี่ยวขอ้งกบัการให้บรกิารแฟ้มเวชระเบยีน ตรวจสอบขอ้มลูความ
ถูกต้องแลว้น ามาปรบัปรุง โดยความเหน็ชอบของอาจารยแ์ละผูท้รงคุณวุฒิ 

3) จดัเตรยีมสิง่ทีจ่ าเป็นในการพฒันา ไดแ้ก่ เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั พืน้ทีว่จิยั รปูแบบการด าเนินงานตาม
รปูแบบใหม่ ทรพัยากรทีต่้องใช ้เช่น กระดาษ เครื่องพริน้เตอร ์เครื่องคอมพวิเตอร ์เป็นต้น 

4) ขออนุมตัิเข้าท าวจิยั โดยท าตามขัน้ตอนและระเบยีบของการขอรบัรองจรยิธรรมในมนุษย ์จนผ่านการ
อนุมตัแิลว้ จงึจะเริม่ด าเนินโครงการวจิยั โดยน ารปูแบบใหม่ทีไ่ดพ้ฒันาขึน้ เขา้ไปด าเนินการใชใ้นแผนก
เวชระเบยีน ด าเนินการวดัผลหลงัการทดลองและใชแ้บบสมัภาษณ์กบักลุ่มผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 2 กลุ่ม คอื กลุ่ม
ผู้บรหิารและคณะกรรมการพฒันาระบบสารสนเทศและเวชระเบียนและกลุ่มผู้ให้บริการ คอืเจ้าหน้าที่
หน่วยเวชระเบยีน 

5) ใชแ้บบสอบถามความพงึพอใจถามในกลุ่มผูม้ารบับรกิาร(ผูป้ฎบิตังิานภายใน ทนัตแพทย ์นกัศกึษาทนัต
แพทย)์  ยมืแฟ้มเวชระเบยีนผูป่้วยทีม่ารบับรกิารแบบฉุกเฉิน จากหน่วยเวชระเบยีน  

เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 
 การสร้างเครื่องมือ ส าหรบัการวดัผลครัง้น้ีผู้วจิยัได้สร้างให้เป็นเครื่องมือที่มีความเที่ยงตรง (Validity) ซึ่ง
สามารถวดัในสิง่ที่ต้องการวดัโดยอาศยัผูเ้ชีย่วชาญตรวจสอบเน้ือหา ( Content validity) จ านวน 3 ท่าน ซึ่งเครื่องมอื
ประกอบดว้ย 

1. รูปแบบแนวทางการให้บรกิารแฟ้มเวชระเบียนของผู้ป่วยที่มารบัการรกัษาแบบฉุกเฉินรูปแบบใหม่ที่ได้
พฒันาขึน้ แสดงไดด้งัรปูที ่2  

 
 

 
 

รปูที ่2 แสดงแนวทางการใหบ้รกิารแฟ้มเวชระเบยีนแก่ผูป่้วยทีม่าท าการรกัษาแบบฉุกเฉินรปูแบบใหม่ 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2 แสดงแนวทางการให้บริการแฟ้มเวชระเบียนแก่ผู้ป่วยที่มาทำาการรักษาแบบฉุกเฉินรูปแบบใหม่

 2.แบบสอบถามความพงึพอใจทีใ่ชส้ำาหรบักลุม่เจ้าหนา้ทีภ่ายในซึง่เปน็ผูท้ีม่ารบับรกิารขอเบกิใชแ้ฟม้เวช

ระเบียนสำาหรับผู้ป่วยที่มาทำาการรักษาแบบฉุกเฉิน 

 3. แบบสัมภาษณ์อย่างมีโครงสร้าง (Structured Interview) ใช้วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นรายบุคคล         

(Individual) ขณะสมัภาษณผ์ูว้จิยัไดข้ออนญุาตบนัทกึเสยีงและจดบนัทกึขอ้มลูดว้ย จากนัน้ตรวจความถกูตอ้ง

ของข้อมูล โดยนำาไปสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและได้ ผลลัพธ์ที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งแสดง

ว่าข้อมูลที่ได้รับมีความเชื่อถือได้ (Reliability)  โดยแบ่งเป็น 

  3.1 แบบสัมภาษณ์ที่ใช้สำาหรับกลุ่มผู้บริหารและคณะอนุกรรมการกลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศและ

เวชระเบียน

  3.2 แบบสัมภาษณ์ที่ใช้สำาหรับกลุ่มผู้ให้บริการ (เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยเวชระเบียน) ซึ่งเก็บข้อมูล

ระหว่างกำาลังดำาเนินการใช้แนวทางรูปแบบใหม่

 การวิเคราะห์ข้อมูล

 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ดำาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำาเร็จรูปทางสถิติ SPSS (version 18) 

แบ่งการวิเคราะห์ได้ดังนี้

 1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ใช้วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบ

แบบสอบถาม วิเคราะห์โดยวิธีแจกแจงความถี่ (frequency) ค่าเฉลี่ย (mean) ค่าร้อยละ (percentage) และค่า

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard Deviation) เพื่อใช้อธิบายหลักทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง

 2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics) ใช้ pair sample t- test โดยวัดการพัฒนางานให้บริการแฟ้ม

เวชระเบียนแก่ผู้ป่วยที่มารับบริการแบบฉุกเฉินในด้านระยะเวลา ด้านคุณภาพ และด้านความพึงพอใจโดย

กำาหนดค่าระดับนัยสำาคัญทางสถิติ (p-value < 0.05)
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ผลการวิจัย
 ผลการวจิยัการประเมนิผลของรปูแบบงานการใหบ้รกิารแฟม้เวชระเบยีนแกผู่ป้ว่ยทีม่าทำาการรกัษาแบบ

ฉุกเฉิน ภายหลังการปรับปรุงการให้บริการแบ่งออกได้เป็น 3 ด้านคือ 1) ด้านคุณภาพ พบว่า ปัญหาการให้

บริการแฟ้มเวชระเบียนไม่ตรงกับตัวผู้ป่วยที่มาทำาการรักษา (ผิดคน ผิดแฟ้ม ) จาก 63 ครั้ง ลดเหลือ 0 ครั้ง 

ปัญหาเกี่ยวกับการโทรศัพท์ยืมแฟ้มเวชระเบียนของผู้ป่วยรายเดิมซ้ำาๆ จาก 219 ครั้ง เหลือ 0 ครั้ง 2) ด้าน

ระยะเวลา พบว่า ปัญหาด้านระยะเวลารอคอยแฟ้มนานเกิน 15 นาที จาก 7.48 แฟ้มต่อนาที เหลือ 4.52 

แฟ้มต่อนาที 3) ด้านความพึงพอใจเกี่ยวกับการให้บริการเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 0.91 เป็น 1.26 บุคลากรผู้ให้

บริการมีความเต็มใจและมีความพร้อมในการให้บริการอย่างสุภาพเพ่ิมขึ้นผู้ให้บริการมีความรู้ความสามารถ

ในการให้บริการเพิ่มขึ้น

 อธิบายได้ว่า รูปแบบการดำาเนินงานที่มีรูปแบบแนวทางปฎิบัติที่ชัดเจนขึ้น ช่วยให้การบริการแฟ้มแก่ผู้

ป่วยที่มารับบริการดีขึ้น ลดระยะเวลาการคอยแฟ้ม และได้รับแฟ้มที่ถูกต้อง ถูกคน ถูกเลขที่รพ. (HN) โดยใช้

ทรัพยากร คน วัสดุ อุปกรณ์และเทคโนโลยีเท่าที่มีอยู่ ปรับเปลี่ยนเฉพาะรูปแบบการให้บริการและความร่วม

มือจากทุกๆ ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง สำาหรับการพัฒนารูปแบบในครั้งนี้เริ่มด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของงาน

บริการแฟ้มเวชระเบียน  เช่น  จำานวนบุคลากร จำานวนวัสดุ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ สถิติการยืม

แฟ้ม สถิติความถูกต้อง ครบถ้วนของแฟ้มเวชระเบียนผู้ป่วยฉุกเฉินที่ทางคลินิกและหน่วยงานขอยืม  เป็นต้น 

เพื่อให้ทราบว่ามีปัจจัยใดบ้าง และเกี่ยวข้องกันในลักษณะใด มีผลอย่างไร ซึ่งสอดคล้องกับสมชาติ โตรักษา 

(สมชาติ 2548) ที่กล่าวถึงการวิเคราะห์สถานการณ์และปัจจัยที่มีผลต่อการทำางาน ทำาให้ทราบถึงสาเหตุของ

ปัญหา เพื่อนำาไปสู่การแก้ไขหรือการพัฒนางานต่อไปอย่างตรงจุดและมีประสิทธิภาพที่ดียิ่งๆ ขึ้น นอกจากนี้

ยงัสอดคลอ้งกบัชาตชิาย คงเพช็รดษิฐ ์(ชาตชิาย และ ธรีะวัฒน ์2559) ไดก้ลา่วถงึองคก์รในลกัษณะของระบบ

ทีม่กีารเปลีย่นแปลงตลอดเวลาไม่คงที ่ซึง่ประกอบดว้ยปจัจยัของ องคก์ร 4 ประการ ไดแ้ก ่โครงสรา้ง เทคโนโลย ี

คน และงาน เมื่อมีการ เปลี่ยนแปลงที่ปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งย่อมส่งผลต่อปัจจัยอื่น ๆ ด้วย การแก้ปัญหาของ

องค์กรนั้นสามารถแก้ไขได้จากปัจจัยการบริหาร เช่น โครงสร้าง โดยการเปลี่ยนโครงสร้างของงานสายการ

บงัคบับัญชา เทคโนโลยโีดยการเลือกใชเ้ทคโนโลยแีละระบบสารสนเทศท่ีดขีึน้ คนหรอืบคุลากรโดยการเปลีย่น

ทศันคต ิพฤตกิรรมและจำานวนบคุลากรซึง่ปจัจยัทุกตวัเกีย่วขอ้งกนัเมือ่มกีารเปล่ียนแปลงท่ีปจัจยัใดปจัจยัหนึง่

ย่อมส่งผลต่อปัจจัยอื่น

 จึงสรุปได้ว่า การให้บริการส่วนใหญ่จะเน้นเกี่ยวกับด้านคุณภาพมีความถูกเชื่อถือได้เป็นลำาดับแรก ตาม

ด้วยด้านระยะเวลา ที่ต้องมีความรวดเร็วในการให้บริการ และตัวเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการต้องบริการด้วยความ

เต็มใจและมีความพร้อมในการให้บริการอย่างสุภาพและต้องมีความรู้ความสามารถในการให้บริการ ยอมรับ

กับสมมุติฐานการวิจัยซึ่งแสดงว่ารูปแบบใหม่ที่ได้พัฒนาขึ้น “ดีกว่า” รูปแบบเดิม  แสดงได้ดังตารางที่ 1.2 

ตารางที่ 1.2 สรุปผลการพิสูจน์สมมุติฐาน จากการเปรียบเทียบผลการดำาเนินงานให้บริการแฟ้มเวชระเบียน

แก่ผู้ป่วยที่มารับบริการแบบฉุกเฉิน ระหว่าง ก่อน กับหลังการนำารูปแบบใหม่ที่พัฒนาขึ้นไปดำาเนินการ
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คณะวทิยาการสุขภาพและการกฬีา มหาวทิยาลยัทกัษณิ  
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ๆ ด้วย การแก้ปัญหาขององค์กรนัน้สามารถแก้ไขได้จากปัจจยัการบรหิาร เช่น โครงสร้าง โดยการเปลี่ยนโครงสร้าง
ของงานสายการบงัคบับญัชา เทคโนโลยโีดยการเลอืกใช้เทคโนโลยแีละระบบสารสนเทศที่ดขีึ้น คนหรอืบุคลากรโดย
การเปลี่ยนทศันคต ิพฤติกรรมและจ านวนบุคลากรซึ่งปัจจยัทุกตวัเกี่ยวขอ้งกนัเมื่อมกีารเปลี่ยนแปลงที่ปัจจยัใดปัจจยั
หน่ึงย่อมส่งผลต่อปัจจยัอื่น 

จงึสรุปไดว้่า การใหบ้รกิารส่วนใหญ่จะเน้นเกีย่วกบัด้านคุณภาพมคีวามถูกเชื่อถอืไดเ้ป็นล าดบัแรก ตามด้วย
ด้านระยะเวลา ที่ต้องมคีวามรวดเรว็ในการให้บรกิาร และตวัเจ้าหน้าที่ผู้ให้บรกิารต้องบรกิารด้วยความเต็มใจและมี
ความพร้อมในการให้บรกิารอย่างสุภาพและต้องมคีวามรูค้วามสามารถในการให้บรกิาร ยอมรบักบัสมมุตฐิานการวจิยั
ซึง่แสดงว่ารปูแบบใหม่ทีไ่ดพ้ฒันาขึน้ “ดกีว่า” รปูแบบเดมิ  แสดงไดด้งัตารางที ่1.2  
 
ตารางที ่1.2 สรุปผลการพสิจูน์สมมุตฐิาน จากการเปรยีบเทยีบผลการด าเนินงานใหบ้รกิารแฟ้มเวชระเบยีนแก่ผูป่้วย
ทีม่ารบับรกิารแบบฉุกเฉิน ระหว่าง ก่อน กบัหลงัการน ารปูแบบใหม่ทีพ่ฒันาขึน้ไปด าเนินการ 
 

สมมุติฐานการวิจยั ผลการพิสูจน์สมมุติฐานทางสถิติ 
1. อตัราความถูกตอ้งของการคน้แฟ้มเวชระเบยีน เพิม่ขึน้ ยอมรบัสมมตุฐิาน Ha 
2. ระยะเวลาในการคน้แฟ้มผูป่้วยฉุกเฉิน ต่อ 1 ราย (นาท/ีราย) ลดลง ยอมรบัสมมตุฐิาน Ha  
3. ความพงึพอใจของผูบ้รหิาร ผูใ้หบ้รกิาร ผูร้บับรกิารเพิม่ขึน้ ยอมรบัสมมตุฐิาน Ha  

 
อภิปรายผล  
 
 ผลการวจิยัพบว่า รูปแบบการด าเนินงานให้บรกิารแฟ้มเวชระเบยีนแก่ผูป่้วยที่มารบับรกิารแบบฉุกเฉิน เป็น
รูปแบบการด าเนินงาน (Working model) ที่ด ีมปีระสทิธภิาพ และเหมาะสมกบับรบิทของพื้นที่ โดยใช้ทรพัยากร คน 
เงนิ ของ เท่าทีม่อียู่ เน่ืองจาก มรีปูแบบการด าเนินงานทีด่ ีมกีารเตรยีมความพรอ้มเป็นอย่างด ีคอืมกีารวเิคราะหข์อ้มูล
พื้นฐานและสถานการณ์ของงาน ซึ่งมีความสอดคล้องกบั สมชาติ โตรกัษา (สมชาติ 2548) กล่าวว่าการวิเคราะห์
สถานการณ์และปัจจยัที่มผีลต่อการท างาน ท าให้ทราบถึงสาเหตุของปัญหา เพื่อน าไปสู่การแก้ไขหรอืการพฒันางาน
ต่อไปอย่างตรงจุดและมีประสิทธิภาพที่ดียิ่งๆ ขึ้น  นอกจากนัน้ผู้ว ิจยัได้ พฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้มีความ
ครบถ้วนสมบูรณ์มากทีสุ่ด แมจ้ะมขี ัน้ตอนการท างานทีเ่พิม่ขึน้แต่ ผูว้จิยัและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งต่างกเ็หน็พอ้งกนัว่าเป็นสิง่ทีด่ี
ที่สุด จงึได้ร่วมกนัสร้างแนวทางการให้บริการที่ เข้าใจง่ายและสามารถปฎิบตัิงานได้จริงตามทรพัยากรเท่าที่มอียู่ 
สอดคลอ้งกบั สมชาต ิโตรกัษา (สมชาต ิ2548) ทีก่ล่าวว่า ระบบงานทีด่ตี้องชดัเจน ง่ายต่อการปฎบิตัไิดผ้ลทีแ่น่นอน มี
การด าเนินงานตามรูปแบบอย่างมปีระสิทธิภาพ เน่ืองมาจาก ผู้วจิยัได้แบ่งรูปแบบการด าเนินงานออกเป็น 4 ระยะ 
ได้แก่ ระยะที่ 1 การวิเคราะห์รูปแบบเดิมและข้อมูลพื้นฐานที่จ าเป็นต่อการน ามาพฒันา ระยะที่ 2 เ ป็นการพฒันา
รูปแบบการด าเนินงาน ระยะที่ 3 เป็นการน ารูปแบบใหม่ที่ได้พฒันาขึ้นมาทดลองใช้ และเกบ็ข้อมูลวเิคราะห์ผล และ
ระยะ ที่ 4 เป็นการน ารูปแบบใหม่ที่ได้พัฒนาขึ้นมาใช้จริงทัว่ทัง้โรงพยาบาล และยังสอดคล้องกับหลัก PDCA   
(Johnson, 2002) เน่ืองจากการวจิยัครัง้น้ีเป็นการวจิยัเชงิการพฒันาและเก็บข้อมูลผลการทดลอง โดยมกีารสร้าง
รปูแบบใหม่ขึน้มาใชจ้รงิ และมกีารประเมนิผลและพฒันาอย่างเป็นระบบและครบวงจร สอดคลอ้งกบังานศกึษาวจิยัของ 
สกัรนิทร ์ไกรษรและพณิชพี ชาตชิาย (สกัรนิทร ์และ พณิชพี, 2558) มกีระบวนการการพฒันาอย่างมสี่วนร่วมของผู้ที่
เกี่ยวข้องในทุกๆ ฝ่ายที่ดี และเน่ืองจากผู้วจิยัได้เล็งเห็นแล้วว่าจะมีผลดีอย่างไรบ้าง เช่น ช่วยลดภาระงานลงโดย
ปรมิาณที่ท าได้กจ็ะมคุีณภาพมากยิง่ขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อความพงึพอใจทัง้ของผู้ให้บรกิารและผู้รบับรกิาร เพื่อให้เกิด
แรงจงูใจและการมสี่วนร่วมต่อการพฒันาในครัง้น้ีดว้ย สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ทฤษฎสีองปัจจยัของ เฮอรเ์บริก์ อ้าง
ใน ฉัฐชสรณ์ กาญจนศลิานนท์ และ A Hertzberg (ฉัฐชสรณ์) (A & F., 2010) ที่กล่าวว่า มปัีจจยัหรอืองค์ประกอบ 2 
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อภิปรายผล 

 ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการดำาเนินงานให้บริการแฟ้มเวชระเบียนแก่ผู้ป่วยที่มารับบริการแบบฉุกเฉิน 

เป็นรูปแบบการดำาเนินงาน (Working model) ที่ดี มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ โดยใช้

ทรัพยากร คน เงิน ของ เท่าที่มีอยู่ เนื่องจาก มีรูปแบบการดำาเนินงานที่ดี มีการเตรียมความพร้อมเป็นอย่าง

ด ีคอืมกีารวิเคราะห์ขอ้มลูพืน้ฐานและสถานการณข์องงาน ซึง่มคีวามสอดคลอ้งกบั สมชาต ิโตรกัษา (สมชาต ิ

2548) กลา่ววา่การวิเคราะหส์ถานการณแ์ละปัจจยัทีม่ผีลต่อการทำางาน ทำาให้ทราบถึงสาเหตขุองปญัหา เพื่อ

นำาไปสู่การแก้ไขหรือการพัฒนางานต่อไปอย่างตรงจุดและมีประสิทธิภาพที่ดียิ่งๆ ขึ้น  นอกจากนั้นผู้วิจัยได้ 

พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์มากที่สุด แม้จะมีขั้นตอนการทำางานที่เพิ่มขึ้นแต่ ผู้

วิจัยและผู้ที่เกี่ยวข้องต่างก็เห็นพ้องกันว่าเป็นสิ่งที่ดีท่ีสุด จึงได้ร่วมกันสร้างแนวทางการให้บริการท่ีเข้าใจง่าย

และสามารถปฎบิตังิานได้จรงิตามทรพัยากรเทา่ทีม่อียู ่สอดคลอ้งกบั สมชาต ิโตรกัษา (สมชาต ิ2548) ทีก่ลา่ว

วา่ ระบบงานท่ีดตีอ้งชัดเจน ง่ายต่อการปฎิบติัได้ผลทีแ่นน่อน มกีารดำาเนนิงานตามรปูแบบอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

เนื่องมาจาก ผู้วิจัยได้แบ่งรูปแบบการดำาเนินงานออกเป็น 4 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 การวิเคราะห์รูปแบบเดิม

และข้อมูลพื้นฐานที่จำาเป็นต่อการนำามาพัฒนา ระยะที่ 2 เป็นการพัฒนารูปแบบการดำาเนินงาน ระยะที่ 3 

เป็นการนำารูปแบบใหม่ที่ได้พัฒนาขึ้นมาทดลองใช้ และเก็บข้อมูลวิเคราะห์ผล และระยะ ที่ 4 เป็นการนำารูป

แบบใหมท่ี่ไดพ้ฒันาขึน้มาใชจ้รงิทัว่ทัง้โรงพยาบาล และยงัสอดคล้องกบัหลัก PDCA (Johnson, 2002) เนือ่งจาก

การวิจัยครัง้นีเ้ปน็การวจิยัเชงิการพฒันาและเกบ็ขอ้มลูผลการทดลอง โดยมกีารสรา้งรปูแบบใหมข่ึน้มาใชจ้รงิ 

และมกีารประเมนิผลและพฒันาอยา่งเปน็ระบบและครบวงจร สอดคลอ้งกบังานศกึษาวจิยัของ สกัรนิทร ์ไกร

ษรและพณิชีพ ชาติชาย (สักรินทร์ และ พณิชีพ, 2558) มีกระบวนการการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมของผู้ท่ี

เกี่ยวข้องในทุกๆ ฝ่ายที่ดี และเนื่องจากผู้วิจัยได้เล็งเห็นแล้วว่าจะมีผลดีอย่างไรบ้าง เช่น ช่วยลดภาระงานลง

โดยปริมาณที่ทำาได้ก็จะมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อความพึงพอใจทั้งของผู้ให้บริการและผู้รับบริการ 

เพือ่ใหเ้กดิแรงจูงใจและการมสีว่นรว่มตอ่การพฒันาในครัง้นีด้ว้ย สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ทฤษฎสีองปจัจยั

ของ เฮอร์เบิร์ก อ้างใน ฉัฐชสรณ์ กาญจนศิลานนท์ และ A Hertzberg (ฉัฐชสรณ์) (A & F., 2010) ที่กล่าวว่า 

มปัีจจัยหรือองคป์ระกอบ 2 ประการทีมี่ความสมัพนัธก์บัความพงึพอใจและไมพ่งึพอใจในการปฏบิตังิาน ได้แก ่

องค์ประกอบจูงใจ (Motivation Factors) และ องค์ประกอบค้ำาจุน (Maintenance Factors) ทฤษฎีนี้เชื่อว่าผู้

ฏิบัติงานจะปฏิบัติงานได้ผลดีมีประสิทธิภาพย่อมข้ึนอยู่กับความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงาน เพราะเขาจะเพิ่ม

ความสนใจในงานและมีความรับผิดชอบ  กระตือรือร้นที่จะทำางานซึ่งเป็นการเพิ่ม ผลผลิตของงานให้มากขึ้น 

และสอดคลองกับ มณฑล จันทร์แจ่มใส (มณฑล, 2551) ได้กล่าวถึงลักษณะของการมีส่วนร่วมไว้ว่าการมีส่วน

ร่วมของบุคคลจะต้องมีและเกิดขึ้นมาโดยตลอด

 ส่วนการให้บริการเวชระเบียนท่ีทันต่อเวลา การมีข้อมูลถูกต้อง มีความสอดคล้องกับคุณภาพการดูแล

รักษาผู้ป่วยตามสถาบันการแพทย์ สหรัฐอเมริกา (Institute of Medicine : IOM)   อ้างใน กำาธร ตันติวิทยา

ทันต์  ด้านความสำาคัญและเกี่ยวข้องกับความต่อทันเวลา (Timeliness) ด้านประสิทธิภาพ การส่งมอบบริการ

ที่ใช้ทรัพยากรน้อยที่สุด และเกิดความสูญเปล่า ต่ำาที่สุด ทั้งด้านเครื่องมือ วัสดุ บุคลากรและระยะเวลาที่ใช้

ไป (Efficiency)

 ในการส่งมอบบริการสุขภาพที่ลดการรอคอย เหมาะสมกับเวลา สถานที่ตามสภาพของทรัพยากรและ

ทักษะที่เหมาะสมตามความจำาเป็น ทั้งผู้ให้บริการและผู้รับริการ เพราะคลินิกมีทั้งระบบบริการที่ทำาการรักษา

โดยทันตแพทย์ และ อาจารย์ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และระบบการเรียนการสอนของนักศึกษาทันตแพทย์ที่

อยู่ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างเคร่งครัด  (กำาธร, 2557)
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สรุปการอภิปรายได้ว่า การให้บริการส่วนใหญ่จะเน้นเกี่ยวกับด้านคุณภาพมีความถูกเชื่อถือได้เป็นลำาดับแรก 

ตามด้วยด้านระยะเวลา ที่ต้องมีความรวดเร็วในการให้บริการ และเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการต้องบริการด้วยความ

เต็มใจและมีความพร้อมในการให้บริการอย่างสุภาพและต้องมีความรู้ความสามารถในการให้บริการ

สรุปผลและข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเพื่อนำาไปปฏิบัติด้านคุณภาพการให้บริการภายในพื้นที่วิจัย มีดังนี้

 1) การวจัิยและพฒันาคร้ังนีใ้ชก้ระบวนการพฒันารปูแบบการพฒันาอย่างมสีว่นรว่มของบคุลากรใชก้าร

ประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงคุณภาพการทำางานโดยใช้เครื่องมือ PDCA (Johnson, 2002) เพื่อปรับปรุงและ

พฒันาการใหบ้รกิารแฟม้เวชระเบยีนแกผู่ป้ว่ยทีม่ารบับรกิารแบบฉกุเฉนิ ซึง่เหมาะสำาหรบัการนำาไปใชใ้นคลินกิ

และหน่วยงานอื่น ๆ ที่มีบริบทใกล้เคียงต่อไป

 2) ความสะดวกรวดเรว็ในการใหบ้รกิาร เปน็อกีแนวทางในการใหบ้รกิารทีจ่ะชว่ยตอบสนองตอ่ความพงึ

พอใจของผู้รับบริการ ดังนั้นจึงควรจัดระบบการทำางานให้เกิดความคล่องตัวมากขึ้น ปรับลดขั้นตอนที่ยุ่งยาก

ให้ง่าย ไม่ซับซ้อน เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้รับบริการสามารถทำาตามได้อย่างถูกต้องและไม่สับสน และฝึกอบรม

เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการเพื่อให้เกิดทักษะการบริการที่ดีขึ้น เพื่อนำาไปปรับใช้กับส่วนงานอื่นต่อไป

 3) ความเต็มใจในการบริการ ควรมีการให้ความรู้ อบรมให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ เพื่อให้มีทักษะ และ

มคีวามพรอ้มในการใหบ้รกิารเพือ่ใหม้ศีกัยภาพเพยีงพอตอ่การใหบ้รกิาร ซึง่ความเตม็ใจในการบรกิารเปน็สิง่

ทีจ่ะทำาใหผู้้รบับรกิารรูส้กึประทับใจ และเจ้าหนา้ท่ีผูใ้ห้บรกิารควรตระหนกัอยูเ่สมอวา่ ผูม้ารบับริการเปน็บุคคล

สำาคัญ

 4) ความรับผิดชอบต่องานที่ให้บริการ ควรให้เจ้าหน้าที่ได้มีส่วนร่วมในการวางแผนปฏิบัติงาน ร่วมคิด 

แก้ปัญหาการให้บริการต่าง ๆ และมีการประชุมชี้แจง เพื่อทำาความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ให้คำานึงถึง

บทบาทของการเปน็ผูใ้หบ้รกิารสม่ำาเสมอ และตอ่เนือ่ง ตลอดจนผูบ้งัคบับญัชาใหป้ฏบิตัตินให้เปน็แบบอยา่ง

ที่ดีต่อผู้ใต้บังคับบัญชา ควรการมีชื่นชมเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานอย่างมีจิตสำานึกที่ดีในการให้บริการ

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
 เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาครั้งต่อไป ผู้วิจัยขอเสนอแนะประเด็นที่น่าสนใจศึกษาต่อไปนี้

 1)  การทำาวิจัยครั้งใหม่ ควรทำาวิจัยเพื่อการพัฒนางาน (Research and Development : R&D) ในลักษณะ

กับงานด้านอื่นๆ ของโรงพยาบาล ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

 2) การทำางานวจิยัเรือ่งเดิม ควรนำาขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้ากการทำาวจิยัครัง้นี ้แตย่งัไม่ไดร้บัการปรบัปรงุแก้ไข 

ไปพัฒนาต่อเพื่อให้ได้รูปแบบและแนวการให้บริการที่ดียิ่งๆ ขึ้นไป

 3) ควรมีการวิจัยเปรียบเทียบกับโรงพยาบาลในแห่งอ่ืน ๆ ท่ีมีบริบทใกล้เคียงกัน เพ่ือศึกษาถึงสภาพ

ปัญหาว่ามีความคล้ายคลึงกันหรือไม่ เพ่ือนำามาเป็นแนวทางในการกำาหนดนโยบายในการปรับปรุงแก้ไขต่อ

ไป

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
 1) งานวจิยัครัง้นี ้ทำาใหไ้ด้งานบรกิารท่ีมมีาตรฐานดา้นคณุภาพท่ีมคีวามถกูตอ้ง รวดเรว็มากยิง่ สอดคลอ้ง

กับแผนการพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (2555-2559) (กระทรวงสาธารณสุข, 2555) ในยุทธศาสตร์ที่ 4 
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วา่ดว้ยเสรมิสรา้งระบบบริการสขุภาพ ใหมี้มาตรฐาน โดยเนน้การพัฒนางานให้ได้มาตรฐาน และมปีระสิทธภิาพ

มากยิ่งขึ้น จึงเสนอให้ทุกโรงพยาบาลเข้าร่วมการประเมินคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาล Hospital Accredita-

tion (HA) เพื่อกระตุ้น ให้เกิดการพัฒนาระบบงานภายในของโรงพยาบาล โดยมีการพัฒนาอย่างเป็นระบบ 

และพัฒนาทั้งองค์กรทำาให้องค์กร เกิดการเรียนรู้ มีการประเมินและพัฒนาตนเองอย่าง

 2) งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเพื่อให้เกิดการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายและแนวทางการดำาเนินงาน

แบบบูรณการ กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2559 ของปลัดสาธารณสุข (โสภณ 2558) ในแผนบูรณา

การประเทศ ข้อที่ 5 คือการส่งเสริมวิจัยและพัฒนา ดังนั้นจึงเสนอแนะให้เพิ่มการทำาประชาสัมพันธ์และการ

ติดตามงานเชิงรุกโดยเฉพาะในส่วนของโรงพยาบาลขนาดกลางและขนาดใหญ่ให้มากยิ่งขึ้น

กิตติกรรมประกาศ
 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ  อาจารย์ ดร.วัลลีรัตน์ พบคีรี ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก อาจารย์ 

ประสงค์ กิติดำารงสุข ที่ให้คำาแนะนำาแนวทางทำางานวิจัยท่ีถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัยและรองศาสตราจารย์ 

นายแพทย์สมชาติ โตรักษา ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่ชี้แนะ แนวทางการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาโรง

พยาบาล 

 ขอขอบคุณ ร.ต.ดร.เรวัต รักเกื้อ  นักวิชาการสาธารณสุข ชำานาญการ สำานักวิชาการสาธารณสุข สำา

นักงานปลดักระทรวงสาธารณสขุ และ อาจารย์ทันตแพย ์กวนิ สปิยิารกัษ ์ ท่ีให้ความกรณุาตรวจสอบคณุภาพ

เครื่องมือวิจัย และสละเวลาให้คำาปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาการดำาเนินงานให้บริการแฟ้มเวชระเบียนฉุกเฉิน 

รูปแบบใหม่

 ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์พีรพงศ์ สันติวงศ์ ผู้อำานวยการโรงพยาบาลทันต

กรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้ความกรุณาอนุญาตให้เข้าดำาเนินงานในพื้นที่วิจัยครั้งนี้  

และขอขอบคณุเจา้หนา้ทีห่นว่ยเวชระเบยีนทกุทา่นทีใ่หค้วามรว่มมือ ในการนำารปูแบบใหมท่ีพ่ฒันาขึน้ในครัง้

นี้ไปใช้ รวมท้ังผู้ปฎิบัติเกี่ยวกับการขอเบิกแฟ้มเวชระเบียนทุกคลินิกทุกท่านท่ีให้ความร่วมมือตอบ

แบบสอบถามและให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ในการพัฒนางานวิจัยครั้งนี้ สำาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

เอกสารอ้างอิง
A Hertzberg and F. Mausner. (2010). The motivation to work. NJ: new brunswick transaction publishers.

Huffman Edna K. (1994). Health information management / Edna K. Huffman revised by the 

  American Medial Record Association ; Jennifer Cofer, editors (10th ed. ed.). Berwyn, Ill. 

  : Physicians' Record Co., 1994: Berwyn, Ill. : Physicians' Record Co., 1994.

Johnson Corinne. (2002). The benefits fo PDCA. 35(5), 120. 

กระทรวงสาธารณสขุ คณะกรรมการอำานวยการจดัทำาแผนพฒันาสขุภาพแหง่ชาต.ิ (2555). แผนพฒันาสขุภาพ

  แห่งชาติ ในช่วงแผนพัฒนาเศรฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) (Vol. พิมพ์ครั้ง

  ที่ 1). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชานูปถัมภ์.

กำาธร ตันติวิทยาทันต์. [สืบค้นเมื่อ 20 ธันวาคม 2557]. e-Health กับการดูแลผู้ป่วย. สืบค้นได้จาก 

  http://www.thaiitnurse.net/



143

การสาธารณสุขในยุคของโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง
Public Health in Disruptive World

ฉัฐชสรณ์ กาญจนศิลานนท์. (2560) โมเดลนวัตกรรมบริการตามแนวคิดทฤษฎีมาสโลว์ในธุรกิจโรงแรม 

  Model of Service Innovation with Maslow’s Hierarchy of Needsin Hotel Business. 

  วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์, ปีที่ 3 ฉบับที่ 3(ตุลาคม 2560–

  มกราคม2561), 14-24. 

ชมพูนุท กิตติกุล. (2560). รายงานการเบิกแฟ้ม MF_Borrow_month.rpt เหตุผล emer. In ส.ค.- ต.ค. 60. 

  กรุงเทพฯ: ระบบสารสนเทศโรงพยาบาลทันตกรรม DT-HIS.

ชาติชาย คงเพ็ชรดิษฐ์ และ ธีระวัฒน์ จันทึก. (2559) J Veridian E-Journal, Silpakorn University. 

  การบรหิารการเปลีย่นแปลง: บทบาทของภาวะผูน้ำาและการสือ่สารในองคก์าร. 2559;9(1):895-919.

พรชัย ดีไพศาลสกุล. (2556). ความคาดหวัง และการรับรู้ของผู้รับบริการต่อคุณภาพบริการโรงพยาบาล  

  Expectation and Perception of the clients about the service quality of the hospital. Veridian 

  E-Journal,SU, Vol.6 No. 1 January – April 2556, 573-592. 

มณฑล จันทร์แจ่มใส. (2551). ปัจจัยการสื่อสารการตลาดทีมีต่อการเลือกสถานที่ท่องเทียว กรณีศึกษา : 

  เกาะมุก จังหวัดตรัง. (มหาบัณฑิต), สถาบันเทคโนโลยีพระจอม เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 

  กรุงเทพฯ. 

สมชาติ โตรักษา. (2548). หลักการบริหารโรงพยาบาล : ภาคที่ 1 หลักการบริหารองค์การและหน่วยงาน 

  (พิมพ์ครั้งที่ 3 ed.). กรุงเทพฯ ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัย

  มหิดล.

สกัรนิทร ์ไกรษร และ พณิชพี ชาตชิาย. (2558). การพฒันารปูแบบการนเิทศ งานอยา่งมสีว่นรว่มในการพัฒนา

  คุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล อำาเภอบำาเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ. 8(2), 132-146. 

สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, ส. ก. พ. ร. (2557). เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

  พ.ศ. 2558 Public Sector Management Quality Award. กรุงเทพฯ: บริษัท วิชั่น พริ้นท์แอนด์มีเดีย 

  จำากัด.

แสงเทียน อยู่เถาว์. (2557). การบริหารงานเวชระเบียน Medical record administration. นครปฐม: 

  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเวชระเบียน คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 

  มหาวิทยาลัยมหิดล.

โสภณ เมฑธน. (2558). นโยบายและแนวทางการดำาเนนิงานแบบบรูณการ กระทรวงสาธารณสุข ปงีบประมาณ 

  2559 ของปลัดสาธารณสุข Retrieved from https://www.moph.go.th/document/581015moph_

  policy_ps.pdf




