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บทคัดยอ 

 

 การพัฒนากระบวนการทํางานเปนส่ิงสําคัญสําหรับผูบริหารและพยาบาล เพื่อ
ตอบสนองความตองการของผูรับบริการไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ การศึกษาเชิงพัฒนา
คร้ังนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการการจําหนายทารกแรกเกิด ในหอผูปวยสูติกรรม 
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม โดยการประยุกตแนวคิดแบบลีน ตามกรอบแนวคิดของวอแมก 
และโจนส (Womack & Jones, 2003) ประชากรที่ศึกษาเปนบุคลากรทางการพยาบาลท่ีปฏิบัติงาน
ในหอผูปวยสูติกรรม และมีประสบการณในการจําหนายผูปวยตั้งแต 5 ป ข้ึนไป จํานวน 26 คน 
และจํานวนคร้ังของกิจกรรมการจําหนายผูปวย กลุมตัวอยางในการศึกษา คือ จํานวนครั้งท่ีตองจับ
เวลาในแตละรอบกิจกรรมยอยของการจําหนายทารกแรกเกิด จํานวน 10 คร้ัง เก็บรวบรวมขอมูล
ระหวาง เดือนกรกฎาคม ถึง เดือนธันวาคม 2553 เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้ คือ 1) แผนภูมิ
การจําหนายทารกแรกเกิด 2) แบบฟอรมบันทึกการระบุคุณคาของกิจกรรม 3) แบบฟอรมการเก็บ
ขอมูลเวลาในแตละกิจกรรมการจําหนายทารกแรกเกิด  และ 4) แนวคําถามปญหาและอุปสรรค ใน
การพัฒนารูปแบบการจัดการการจําหนายทารกแรกเกิด วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา  

ง 



ผลการศึกษา พบวา 
 1. รูปแบบใหมของการจําหนายทารกแรกเกิด ในหอผูปวยสูติกรรม โรงพยาบาล
มหาราชนครเชียงใหม ประกอบดวย 4 กิจกรรมหลัก และ 15 กิจกรรมยอย 
 2. เวลามาตรฐานท่ีใชในรูปแบบเดิมกอนการพัฒนา เทากับ 101.17 นาที สวนเวลา
มาตรฐานในรูปแบบใหม เทากับ 21.73 นาที ลดลง 79.44 นาที  คิดเปนรอยละ 78.52 
 3. ปญหาและอุปสรรค ในการพัฒนารูปแบบการจัดการการจําหนายทารกแรกเกิด แบง
ออกเปน 3 ดาน ไดแก ดานบุคลากร ดานวัสดุอุปกรณ และดานการจัดการ 
 ผลการศึกษาคร้ังนี้แสดงใหเห็นวา การพัฒนากระบวนการทํางานท่ีประยุกตโดยแนวคิด
แบบลีน สามารถนําไปใชไดจริง ลดข้ันตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน คงไวซ่ึงคุณภาพของ
การบริการตามมาตรฐาน ผูปฏิบัติงานพึงพอใจ และผูบริหารสามารถนําผลการศึกษาท่ีไดไปพัฒนา
คุณภาพการบริการของหนวยงานอ่ืนๆ ในองคการได 
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ABSTRACT 
 

 Development of a working process is important for administrators and nurses in order 
to rapidly and efficiently respond to clients’ needs. The purpose of this developmental study was 
to develop a model for the newborn discharge management in obstetric unit, Maharaj Nakorn 
Chiang Mai hospital. The development was based on the lean concept of Womack and Jones 
(2003). The study population consisted of 26 nursing staff who had at least 5 years of newborn  
discharge experience and working in obstetric unit, and activities in managing newborn 
discharges.The study samples consisted of  10 observations of  newborn discharge manangement 
process. Data were collected by checking time spent for each of minor activities of the 
management  process.  The research instruments included 1) the newborn discharge flow chart, 2) 
value analysis form, 3) the record form for time spent in activities, and 4) question guidelines 
regarding problems and obstacles in this model development. Data were analyzed using 
descriptive statistics.  
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The results were as follows: 
 1. The new model for newborn discharge management in obstetric unit, Maharaj 
Nakorn Chiang Mai hospital consisted of 4 major activities with 15 minor activities.  
 2. Standard time spent in the old model was 101 .17 minutes whereas standard time 
spent in the new model was 21.73 minutes. Time decreased by 79.44 minutes. Average time spent 
in the new model was 78.52% less than in the old model.  
 3. Problems and obstacles of the development of a model for newborn discharge 
management can be categorized into 3 groups: organization, administrators, and personnel. 
 The results of the study show that the development of a working process using lean 
concept is applicable, decreases working time spent, maintains quality of nursing services and 
satisfies staff. Administrators can apply it to improve quality of services in other departments in 
the organization. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช 


