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ท าไมต้องท า LEAN

LEAN Thinking

LEAN Application



	

• การปฏบิัตงิานมาตรฐาน standard work
• การควบคุมด้วยสายตา visual management
• ประโยชน์ของการไหลลื่นต่อเน่ือง continuous workflow
• การใช้หลักการดงึ pull system
• การปรับภาระงาน workload leveling
• การท าให้รอบเวลาใกล้เคียงกัน cycle time to takt time
• คุณภาพที่ฝังในระบบ

การประยุกต์ใช้เคร่ืองมือลนี



	
ท าไมต้องท า LEAN ความปลอดภยั



	

What does it mean?
ท าไมต้องท า LEAN



	
ท าไมต้องท า LEAN
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Benefit GM Toyota

Gross assembly hours 40.7 18

Assembly defects per car 1.3 0.45

Assembly space per car 8.1 4.8

Inventories of parts 2 Weeks 2 Hours

Engineering hours per new car 3 M 1.7 M

Lead time for new car 60 Month 46 Month
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The Evolution
Lean 

R2R

2009

ท าไมต้องท า LEAN



	
ท าไมต้องท า LEAN

Harvard Medical School’s consensus statement following an adverse event 

80% ของความผดิพลาดทางการรักษา
สาเหตุ มาจากระบบที่ไม่มีประสิทธิภาพ

Achieving Safe and Reliable Healthcare: Strategies and 
Solutions 

วธีิทีด่ทีีสุ่ด ในการป้องกนัไม่ให้ความผดิพลาดเกดิขึน้ได้อกี
คือการแก้ไข ปรับปรุงระบบ 

ไม่ใช่การกล่าวโทษ “บุคคล” เพยีงอย่างเดยีว



	
ท าไมต้องท า LEAN
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Number of occurrences

1 – 5 Sentinel events

30 – 100 Serious incidents

100 – 1000 Incidents

1000 – 4000               Near Miss



	
ท าไมต้องท า LEAN

To Do or To die

ภาวะคุกคาม ของ รพ. ศรีนครินทร์  ใน ปัจจุบัน ?????



	
ท าไมต้องท า LEAN

กระบวนการท างานในองค์กร
• ระดับสายงานบังคับบัญชา
• ขัน้ตอนการท างาน
• กฎระเบียบองค์กร / ราชการ
• ผู้ใช้บริการ (ลูกค้า) ภายนอก / ภายใน
• ปริมาณงาน / เจ้าหน้าที่ผู้ปฏบัิติ



	
ท าไมต้องท า LEAN

กระบวนการท างานในองค์กร

• ระดบัสายงานบังคบับัญชา
• ขั้นตอนการท างาน
• กฎระเบียบองค์กร / ราชการ
• ผู้ใช้บริการ (ลูกค้า) ภายนอก / ภายใน
• ปริมาณงาน / เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ

• การท างานทีล่่าช้า
• ช้ินงานทีม่ข้ีอผดิพลาด / บกพร่อง
• การท างานทีม่ขีั้นตอนเยอะ 
• ท างานหนัก เครียด ไม่มคีวามสุข
• ไทยแลนด์ 4.0 or 0.4 ?

เคยมัย๊ ที่มเีสียงสะท้อน



	

การเปลีย่นแปลงจาก  ความสูญเปล่า  (Waste)

ไป สู่คุณค่า (Value) ในมุมมองของผู้รับผลงาน

อย่างไม่รู้จบ (CQI)

LEAN
LEAN Thinking



	
LEAN Thinking ความสูญเปล่า (waste)

Defects rework การท างานซ า้ เพื่อแก้ไขข้อบกพร่อง

Over production การผลิต / บริการ มากเกินจ าเป็น

Waiting การรอคอย

Not using staff talent ไม่ใช้ภมูิรู้ของเจ้าหน้าที่

Transportation การเดนิทาง

Inventory วัสดุคงคลัง

Motion การเคล่ือนที่

Excessive processing กระบวนการที่มากเกินจ าเป็น



	ความสูญเปล่า (waste) Defects of rework

การท างานที่บกพร่อง / ไม่ครบถ้วน
ส่งผลให้ต้องมีการแก้ไข ท าใหม่ ท าซ า้ๆ



	ความสูญเปล่า (waste) Over production

What’s wrong?

Unecessary interventions= more work

Blood samples collected at Emergency                            
– But NOT NEEDED! WASTE!

การที่มีการเตรียมการ / เตรียมของไว้เกินพอดี



	ความสูญเปล่า (waste) Waiting

การรอคอยทุกอย่าง
•รอเอกสาร
•รอเจ้าหน้าที่
•รอเข้าคิว
•รออนุมัติ
•รอรอบการท างาน



	ความสูญเปล่า (waste)

NOT using staff talent

• ไม่ใช้ความสามารถของทีมงาน
• ขาดการแสดงออกที่สร้างสรรค์
• ใช้คน ไม่ถูกงาน



	ความสูญเปล่า (waste) Transportation

C. Nopmaneejumruslers, Nov 2011
Tempus connect to tube sorting

Routine  Transportation

• การเดินทาง / เคล่ือนย้าย ช้ินงานตลอดกระบวนการ
• การจัดวางจุดงาน / บริเวณที่ท างานห่างกนั



	ความสูญเปล่า (waste) Inventory

5S – all material identified and in its place. In the furniture, 
the wheels to facilitate moving.

การจัดการระบบวสัดุ / สต๊อก ของ
•หายาก
•ของขาด / เกนิ / หมด
•จัดเกบ็ไม่เหมือนกนั



	ความสูญเปล่า (waste) Motion

Layout	Observa2ons	 
การเคล่ือนที่ของบุคลากรผู้ปฏบิัตงิาน
มากเกินไป



	ความสูญเปล่า (waste) Excessive process

การมขีั้นตอนการท างาน / กระบวนการท างานทีม่ากขั้นตอน



	
LEAN Thinking

ความสูญเปล่า คุณค่า
Waste (Muda) Value

ในมุมมองผู้ป่วย / ผู้รับบริการ



	 คุณค่า (value)LEAN Thinking

• คุณค่า ประเมนิในมุมมองของผู้รับบริการ
• ผู้รับบริการ คือ ใคร??
• นักศึกษา / ผู้ปกครอง
• อาจารย์ / บุคลากรในคณะ / มหาวิทยาลัย
• ประชาชนทั่วไป

• ประเมินอย่างไร
• ผู้รับบริการ ยนิดจ่ีาย, ให้ความสนใจ, ให้เวลา
• ต้องเป็นกิจกรรมที่เพิ่มคุณค่า
• เป็นกิจกรรมที่ท าอย่างถูกต้องในครัง้แรก



	

การเข้าถงึ Accessibility
ความรวดเร็ว / ทนัเหตุการณ์ Timeliness
ความเหมาะสม Appropriateness
ประสิทธิผล Effectiveness
ประสิทธิภาพ Efficiency
องค์รวม / ดแูลด้วยหวัใจ Humanized / Holistic
การตอบสนอง Responsiveness
ควมปลอดภัย Safety

คุณค่า / คุณภาพ  หลากหลายมิติ

LEAN Thinking



	

Waste Value
Reduce • Increase

• Customer focus

LEAN Thinking



	
LEAN Thinking
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Lean Application

Start End

Value Stream 

DOWNT IM E

Cost of poor quality
Lean Lean R2RR2R
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Lean Application

Start End

Value Stream 

Results = Safer Better Faster Cheaper Happier

Value stream maping (VSM)



	

Level 1
เขยีนแผนภมูทิีม่องในระดับทีก่วา้งทีส่ดุ

Level 2 (more commonly used)

เขยีนแผนภมูทิีม่องในระดับกลาง ๆ

Level 3

เขยีนแผนภมูขิองกระบวนการในระดบัละเอยีดทีส่ดุ

ทบทวนขัน้ตอนตา่งๆ โดยละเอยีด เพือ่การปรับปรงุ



2
9

29

LEVEL 3

LEVEL 1 มาโรงพยาบาล เจาะเลอืด รบัยา กลบับา้นเขา้ตรวจ

LEVEL 2 เปิด Visit เจาะเลอืด 
สง่ specimens 
ไปหอ้งปฏบิตักิาร

รายงานผล 
Lab

จา่ยเงนิรบับตัรควิ/

ลงทะเบยีน



	
LEAN Thinking

•Defects rework 

•Overproduction 
•Waiting 

•Not using staff talents 
•Transportation 
•Inventory 
•Motion 
•Excessive processing

New VSM

Cell concept

Cell concept

Pull system

5 Why’s, innovation, team

Workload leveling, optimal batching,  
takt time, Quick setup

Pull system

Training, Standardize work, Visual 
control, 5S, error proof, Andon

Solution approach



	
LEAN Application and solutions approach



	
LEAN Application and solutions approach



	
LEAN Application

Value Focus

Results = Safer Better Faster Cheaper Happier 



	
Waste Value
Reduce • Increase

• Customer focus

Value focus and solutions approach



	
LEAN Application

พืน้ฐานการปฏิบัติงานที่สม ่าเสมอ

งานที่เป็นมาตรฐาน _ฝึกอบรม

แผนทีส่ายธารแห่งคุณค่า _เข้าไปดูสถานทีจ่ริง

5 ส _การจดัการโดยใช้หลกัการมองเห็น

การดูแลทรัพยากรเชิงรุก

and solutions approach



	
พืน้ฐานของการปฏบิัตงิานที่สม ่าเสมอ

Inventory

Visual Management

Cell Concept

Before

Kanban

Stock Med. Stock IVF

            Waiting

solutions approach



	Standardize work ป้ายการเก็บสิ่งส่งตรวจที่OPD AE



	 Information board ของห  ้องตรวจ OPD AE1-6'

Doctor ‘s table!

Patient  

seat!

Information 
annoucement'

Doctor OPD 
time table!Lab !

CPG!

White broad!

Patient  

seat!



	 Before After

จริาพร วงษ์พมิพ์ พยาบาล OPD AE
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ColorSafe IV Lines

11/26/54 BE 2:53 PMProducts – ColorSafe IV Lines

Page 1 of 2http://www.colorsafeivlines.com/iv-solutions/

ColorSafe IV Lines  About Us  How to Order  FAQs  ColorSafe News  Contact Us

Color Coated IV Lines

ColorSafe IV Lines are color coated, making it easy and

quick to trace lines from the IV solution or medication to the

patient.

Even in situations where multiple

medications and lines are necessary, it is

always easy to distinguish between them.

The confusing, tangled mass of clear,

identical lines need never be a time

consuming, dangerous issue again.

THE IV LINE PROBLEM

770,000 patients are
injured every year
because of medication
errors.

Difficulty in differentiating
each line from the next.

Over 50% of medication
errors are made via the
intravenous route.

THE COLORSAFE ANSWER

New patented ColorSafe IV
Lines improve patient safety
while reducing liability
exposure.

Explore Our Product Line

Learn More About Our
Mission

Order Right Now
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solutions approach
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solutions approach



	
LEAN Application

ท าให้เล่ือนไหล ต่อเน่ือง

การจัดเตรียม ที่รวดเร็ว (Quick set up)

ทมีที่มีผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง (Team)

ระบบการดงึ (Pull system)

ท าให้รอบเวลาใกล้เคียงกัน (Takt time)

ปรับระดับภาระงานให้ใกล้เคียงกัน (Work load leveling)

ปรับอุปทานให้สอดคล้องกับอุปสงค์ 

and solutions approach



	

Continuous Flow / 
Batching

ท าให้เล่ือนไหล ต่อเน่ือง

solutions approach



	

Quick	setup

and solutions approach
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solutions approach



	 Trauma resuscitation team



	



	



	
LEAN Application

คุณภาพที่ฝังในระบบ

Poka Yoke

Reduce the effect

Alert

and solutions approach



	 คุณภาพที่ฝังในระบบ

© Copyright Kelvin Loh, Clara Sin               
Sept 2008
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Andon

 Automatic IV and Syringe Pump
299



	 คุณภาพที่ฝังในระบบ
Multiple Approval 

Swiss chess model



	

© Copyright Kelvin Loh, Clara Sin               
Sept 2008
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LEAN Application

ท าอย่างต่อเน่ือง ไม่รู้จบ (CQI)



	 การพัฒนาคุณภาพต่อเน่ือง โดยการท างานเป็นทมี

Plan

Do

Check

Act



	
LEAN Application

การท า LEAN หลายระดับ



	

2555

(21)

2556

(23)

Reduce Man Hour (hr/Year) 19,234 

(10)

137,414

(15)

Reduce Waiting time (hr/Year) 188,090

(15)

845,645

(15)

Cust. Satisfaction 94

(18)

94.03

(15)

Employ. Satisfaction 95

(13)

96.47

(16)

Cost saving 3,342,344

(9)

6,770,849

(11)

Impact of LEAN Project@Siriraj



	



	•Defects rework 

•Overproduction 
•Waiting 

•Not using staff talents 
•Transportation 
•Inventory 
•Motion 
•Excessive processing

New VSM

Cell concept

Cell concept

Pull system

5 Why’s, innovation, team

Workload leveling, optimal batching,  
takt time, Quick setup

Pull system

Training, Standardize work, Visual 
control, 5S, error proof, Andon



	

 Visual management (ใช้หลักการมองเหน็ ท าให้เข้าใจง่าย รวดเร็ว)
 Cell concept (ท าเบด็เสร็จในจุดเดียว one stop service)
 Pull system (ระบบการดงึ)
 Standardize work (การท างานที่เป็นมาตรฐาน)
 Quick setup (ระบบจัดเตรียมที่รวดเร็ว)
 New VSM (การปรับเปล่ียนให้เกิดVSMใหม่)
 Error proof (ระบบตรวจสอบความถูกต้อง)
 Team (การท างานร่วมกัน)
 Innovation (นวัตกรรมใหม่)
 Optimal batching (การรอที่เหมาะสม)
 Workload leveling (การแบ่งภาระงานให้ใกล้เคียงกับรอบเวลา)

เคร่ืองมือ LEAN



	

What is your waste?

What is your Solution Experiment?



	

: VOC, Cut waste

:VSM, Team work

: Process flow

: Just in time

: CQI



	

1. SIPOC

2. VSM

3. Define WASTE (DOWNTIME)

4. Future VSM

5. A3 Report
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เป็นการก าหนดกรอบการท างานอยา่งชดัเจนโดยระบุ :

Suppliers & Providers : บคุคลภายในและภายนอกทีส่ง่มอบ

ปัจจัยน าเขา้หรอืท างานใหก้บักระบวนการ

Inputs : ปัจจัยทีจ่ าเป็นเพือ่ใหก้ระบวนการเสร็จสมบรูณ์

(ทรัพยากรกายภาพ และขอ้มลูขา่วสารตา่งๆ )

Process : จดุเริม่ตน้และจดุสิน้สดุ , เจา้ของกระบวนการ , 

ผูส้นับสนุน

Outputs : ประโยชน์ / ผลผลติ / ผลลัพธ์ จากการปรับปรงุ

กระบวนการ

Customers : บคุคลภายนอกและภายใน ใครก็ตามทีไ่ดร้ับผลลัพธ์

(outputs) จากการเลือ่นไหล



	SIPOC: ชือ่กระบวนการ

Suppliers/  
Providers

Inputs Process Output Customers

- จดุเร ิม่ตน้: 

- จดุสิน้สดุ:

- เจา้ของ:  

- ผูส้นบัสนุน: 

ใหแ้สดงผลลพัธท์ ี่
สอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงค์
และครอบคลมุ

- ดา้นความปลอดภยั

ของผูร้บับรกิาร

- ดา้นมติคิณุภาพ

การบรกิาร

- ดา้นการลดระยะเวลา

การใหบ้รกิาร

- ดา้นการลดการใช้

ทรพัยากร

- ดา้นความพงึพอใจ

ลกูคา้
ภายนอก

ลกูคา้ภายใน



	SIPOC: Lean กบั การพฒันาสิง่แวดลอ้มเชงิบวกในหอผูป่้วยอบุตัเิหตุ

Suppliers /  
Providers

Inputs Process Output Customers

-พยาบาล

-ผูป้ฏบิตั ิ

งานพยาบาล

-พนกังาน
บรหิารงาน
ท ัว่ไป

-คนงาน

-กระดาน

จา่ยงาน

-บตัรชือ่
บคุลากร

-ฟอรม์
ปรอท

-ใบ MAR

-ผูร้บับรกิาร

- จดุเร ิม่ตน้: 

การรบัเวรเชา้

-จดุสิน้สดุ: 

การสง่เวรบา่ย

- เจา้ของ:

-นส.สดุารตัน ์ 
เป่ียมสนิธุ ์

-ผูส้นบัสนนุ:

- สดีา สจุรติกลุ

- ลดเวลารบัสง่เวร

- เพิม่ความ

ปลอดภยัในการ

พยาบาลผูป่้วย

- ลดตน้ทนุเสยี 

โอกาส

- เพิม่ความพงึ

พอใจผูร้บับรกิาร

- เพิม่ความพงึพอ

ใจผูใ้หบ้รกิาร

ลกูคา้
ภายนอก

- ผูป่้วย

และญาติ

ลกูคา้
ภายใน

- ทมี
รกัษาฯ



	

Suppliers/  
Providers

Inputs Process Output Customers

เจา้หนา้ที:่

-เวชระเบยีน

-นกัเทคนคิ
การแพทย์

-การเงนิ

-หอ้งปฏบิตักิาร

-หอ้งเจาะเลอืด

-งาน
เคลือ่นยา้ย

-ใบ 
request

-ใบ invoice

-ใบเสร็จ  / 
บัตรควิ

-ระบบ IT ,

E-Clair,
HCLAB  

-
Computer

-Printer

-Tube 
เลือด

-
Barcode/s
ticker

- จดุเร ิม่ตน้: 

เจ้าหน้าที่เวชระเบียน เปิด
Visit 

- จดุสิน้สดุ: 

เจ้าหน้าที่ห้องปฎบิัติการ 

ออกรายงานผล

เจา้ของ:

-เจ้าหน้าที่ห้องเจาะเลือด 

-เจ้าหน้าที่ห้องปฎบิัตกิาร 

-ผูส้นบัสนนุ:

-หัวหน้าภาควชิา 

-ระยะเวลาการรายงานผล

ของห้องปฎบิตักิาร <

120 นาที 

- ลดระยะเวลา

กระบวนการเจาะเลือด < 

30 นาที

- ความผิดพลาดในการ
เตรียมtube <  3 %

-ความพงึพอใจของ
ผู้รับบริการ   >  80  %

-ความพงึพอใจของผู้
ให้บริการ   > 80 %

ลกูคา้
ภายนอก

- ผูป่้วย
และญาติ

ลกูคา้
ภายใน

-ทมีการ
รกัษาฯ

-เจา้หนา้ที่

ท ีเ่ก ีย่วขอ้ง

SIPOC: โครงการลดระยะเวลาของกระบวนการในหอ้งเจาะเลือด 



	

Suppliers/  
Providers

Inputs Process Output Customers

- แพทย์
-พยาบาล
-ผู้ช่วยพยาบาล

-พนักงานธุรการ
- พนักงานเวชระเบียน

- บัตร
โรงพยาบาล

- ใบนัด
- แฟ้มเวช
ระเบียน

- บัตรควิ
- ผู้รับบริการ
- IT ระบบ Lotus 
Notes

จุดเร่ิมต้น
- ผู้ป่วยย่ืนใบนัด
จุดส้ินสุด
- ผู้ป่วยรับใบนัดคร้ังต่อไป
เจ้าของ
นางชนิศา  ชาตวิฒันสุคนธ์
ผู้สนับสนุน
- หัวหน้าหน่วยฯ
-งานการพยาบาลสูต-ินรีเวช
- ภาควชิาสูต-ินรีเวชฯ

- ระยะเวลารอตรวจไม่เกิน 
45 นาทีจากเวลานัดหมาย

-ความพงึพอใจของผู้ป่วย
และญาต ิ>80%
- เพิ่มความพงึพอใจของ
บุคลากร>80%

ลูกค้าภายนอก
- ผู้ป่วย
- ญาตผู้ิป่วย

ลูกค้าภายใน
- แพทย์
- พยาบาล
- ผู้ช่วยพยาบาล
- พนักงานเวช
ระเบียน
- พนักงาน
ธุรการ

SIPOC: โครงการลดความแออดัและการรอคอยใน OPD นรเีวช



	

Suppliers/
Providers

Inputs Process Output Customers

1.  ผู้เบกิของ
2.  หวัหน้า
หน่วยที่เบกิของ
3. ธุรการกอง

คลัง
4. งานพสัดุ
(เจ้าหน้าที่)

5. งาน
งบประมาณ

/ งานรายได้
6. กองแผนงาน
7. ผู้อนุมัติ

จดัซือ้/จดั
จ้าง

1. ใบเบกิพสัดุ
2. รายการวัสดุ
3. ใบเสนอราคาจาก
ผู้ขาย
4. รายชื่อผู้ขายสินค้า
5. ใบขอซือ้
6. ใบสืบราคา
7. ใบคุณสมบตัิ
8. งบประมาณที่ได้รับ
9. ใบอนุมัตหิลักการ
10.ก าหนดรายการ

วัสดุ
ที่ต้องขออนุมัติเป็น
กรณีพเิศษ

จุดเร่ิมต้น
- ผู้เบกิของท าเบกิพสัดุ

ใน
ระบบ (MU-ERP)
จุดสิน้สุด
- หน่วยงานได้รับของ
ถูกต้องครบถ้วนตาม
ต้องการ

1. อัตราการ
แก้ไข

เอกสาร
ลดลง 50%
2. ลดระยะเวลา
การเบกิจ่ายและ
จดัซือ้ให้ลดลง
50%

ลูกค้าภายนอก
- เจ้าหน้าที่และ
หน่วยงานใน

ส านักงาน
อธิการบดี
- บริษัทผู้ขาย
- หน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัย

ลูกค้าภายใน
- เจ้าหน้าที่พสัดุ



	

 ท าความเขา้ใจกระบวนการท างานโดยละเอยีด  และเขยีนเป็น
แผนภมูติัง้แตเ่ริม่ตน้ จนสิน้สดุกระบวนการ

 ระบเุจา้หนา้ที ่/ ผูป่้วย  และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งในกระบวนการท างาน 

( SIPOC )

 เขา้ไปดใูนสถานทีจ่รงิดว้ยตนเอง

 ใสข่อ้มลูเกีย่วกบัระยะเวลาทีใ่ชใ้นแตล่ะกระบวนการ (Process 
time )  และระยะเวลารอคอยในแตล่ะขัน้ตอน (Delay time )  
รวมทัง้ประเด็นคณุภาพ (CTQ)  หรอืปัญหาทีพ่บ (Defect) 

ในแตล่ะกระบวนการ โดยใชข้อ้มลูทีม่อียูใ่นระบบ หรอืจากการ

เก็บรวบรวมขอ้มลู

 ระบคุณุคา่  และความสญูเปลา่ในมมุมองของผูรั้บบรกิาร 
(DOWNTIME )



	

ลา่ช้า

P/T: 10 mins 
FTQ: 96%

P/T: 20 mins  
FTQ: 95%

P/T:  6  mins (5-15mins)
FTQ: 97%

P/T: 7 mins
FTQ: 96%

130 mins 23 mins

เจ้าหน้าท่ี              
เตรียมตรวจ

แพทย์ตรวจ
รักษา

รับใบนดั       
ครัง้ต่อไป

P/T: Processing Time
FTQ:  First Time Quality 
Total FTQ = 96% x 95% x97% x96% = 85 %
% Valued Added = 6 / 213 *100  = 3 %

ผู้ รับบริการย่ืนใบนดั 
เวชระเบียนค้นแฟม้

• เป็นพืน้ฐานส าหรับแผนด าเนนิการ – จดุซึง่เราอยูใ่นปัจจบุนั และจดุที่
เราจะไปในอนาคต (เป็นพมิพเ์ขยีวส าหรับการน า lean ไปสูก่ารปฏบิตัิ )

• แสดงความเชือ่มโยงระหวา่งการไหลเลือ่นของสารสนเทศ
และการไหลเลือ่นของผูป่้วย / สิง่ของ

17 mins

(OPD example)



	

1. Process time = เวลาทีใ่ชใ้นกระบวนการ เชน่ เวลาทีผู่ป่้วยแตล่ะราย

ไดรั้บการตรวจ เวลาทีใ่ชใ้นการรับยา เวลาทีใ่ชใ้นการX-ray

2. Delay time  = ระยะเวลาการรอคอยในแตล่ะกระบวนการ เชน่ เวลาที่

ผูป่้วยแตล่ะรายรอควิเขา้พบแพทย์ รอควิรับยา รอควิ X-ray

3. Total turnaround time (TAT) = รอบเวลาทัง้หมดทีใ่ชใ้นกระบวนการ

จากจดุเริม่ตน้จนสิน้สดุกระบวนการ รวมทัง้ process time + delay time

4.  FTQ ( First Time Quality) = คณุภาพ ณ เวลาแรก

5. Total Process FTQ =  การค านวณคา่ความเป็นไปได ้

โดยน าคา่ FTQ ของทกุขัน้ตอนมาคณูกนั



	

6. Takt time= อตัราการมาเขา้รับบรกิารของผูป่้วย

= เวลาทีเ่ปิดใหบ้รกิารในวนันัน้ /จ านวนผูป่้วยทัง้หมดทีม่าลงทะเบยีนในวนันัน้

= เชน่ ( 5 ชัว่โมง x 60 นาที ) / 60 ราย = 5 นาที / ราย

7. Cycle time= ระยะเวลาจรงิทีแ่พทยใ์ชใ้นการตรวจผูป่้วยแตล่ะราย

= เวลาทีเ่ปิดใหบ้รกิารในวันนัน้ /จ านวนผูป่้วยทีไ่ดรั้บการตรวจจากแพทยใ์นวนันัน้

= เชน่ ( 5 ชัว่โมง x 60 นาที ) / 30 ราย =  10 นาที / ราย

8.  PVS ( Patient Value Stream ) = คณุคา่ตอ่ผูป่้วย

คา่ต า่สดุ คอืระยะเวลาทีใ่หค้ณุคา่ทีส่ัน้ทีส่ดุ /รอบเวลาทัง้หมดทีย่าวทีส่ดุ *100

คา่สงูสดุ คอืระยะเวลาทีใ่หค้ณุคา่ทีย่าวทีส่ดุ /รอบเวลาทัง้หมดทีส่ัน้ทีส่ดุ *100

ค าจ ากดัความ



	

8
0

ระยะเวลาเฉลีย่
(นาท)ี

1. เวลาทีเ่กดิคณุคา่กบัผูป่้วย 6

2. เวลาทีใ่ชใ้นกระบวนการ(Process time) 10+ 20 + 6 + 7 = 43

3. ระยะเวลาการรอคอย (Delay time) 17 +130 + 23 = 170

4. รอบเวลาทัง้หมดในกระบวนการ (TAT) 43 + 170 = 213

% Valued Added = ระยะเวลาทีใ่หค้ณุคา่กบัผูป่้วย/รอบเวลาทัง้หมด *100 
= 6 / 213 *100  = 3 %



	

Value Stream Analysis Current  Stage

1. Process Step

2. Process time (PT)

3. Delay time   (DT)

4. FTQ

5. Flow stoppers & 
general comments



	

Level 1
เขยีนแผนภมูทิีม่องในระดับทีก่วา้งทีส่ดุ

Level 2 (more commonly used)

เขยีนแผนภมูทิีม่องในระดับกลาง ๆ

Level 3

เขยีนแผนภมูขิองกระบวนการในระดบัละเอยีดทีส่ดุ

ทบทวนขัน้ตอนตา่งๆ โดยละเอยีด เพือ่การปรับปรงุ



8
3

83

LEVEL 3

LEVEL 1 มาโรงพยาบาล เจาะเลอืด รบัยา กลบับา้นเขา้ตรวจ

LEVEL 2 เปิด Visit เจาะเลอืด 
สง่ specimens 
ไปหอ้งปฏบิตักิาร

รายงานผล 
Lab

จา่ยเงนิรบับตัรควิ/

ลงทะเบยีน
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84

LEVEL 3

LEVEL 1 มาโรงพยาบาล ลงทะเบยีน รบัยา กลบับา้นเขา้ตรวจ

LEVEL 2 ยืน่ใบนดั รบัใบนดัคร ัง้ตอ่ไปแพทยต์รวจรกัษาเตรยีมตรวจ
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ห้องตรวจ

ห้องตรวจ

เวชระเบียน

คัดกรอง   
จ่ายควิ

รับใบนัด
ครัง้ต่อไป

โต๊ะ 1 ห้องตรวจ U/S

ANC C3 ช่ัง
น า้หนัก   
วัดความ

ดัน

ANC C1 ANC C2

โต๊ะ 2

309



	

Waste (DOWNTIME)



	
หวัขอ้ ความสญูเปลา่

Defect rework: ท างานซ ้าเพือ่แกไ้ข
ขอ้บกพรอ่ง

Overproduction: การผลติหรอืใหบ้รกิาร

มากเกนิจ าเป็น

Waiting: การรอคอย

Not using staff talent: ภมูริูท้ีส่ญูเปลา่ 

Transportation: การเดนิทาง

Inventory: วสัดคุงคลงั

Motion: การเคลือ่นไหว

Excessive processing: ขัน้ตอนมากเกนิ
จ าเป็น
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ตวัอยา่งการระบ ุwaste

ท่ีพบใน OPD นรีเวช



	

ผู มารับบริการย่ืนใบ
นัดลงทะเบียนการ

ตรวจ

PT     =  5 นาที
FTQ  =  98%

เวชระเบียนค นแฟ ม
Print ใบส่ังยา

เรียกผู ป่วยคดั
กรองจ่ายควิตรวจ

ลงทะเบียน
แยกห องตรวจ

เรียกผู ป่วยพร อมน า
แฟ มประวตัพิาไปนั่ง
รอหน าห องตรวจ

PT     =  5 นาที
FTQ  =  98%

PT     =  5 
นาที

FTQ  =  98%

PT     =  5 นาที
FTQ  =  99%

PT     =  5 นาที
FTQ  =  99%

เจ าหน าทีต่ดิตามผล
เลือดและใส่ไว ใน

แฟ ม

เรียกผู ป่วยเข าห อง
ตรวจ

แพทย์ตรวจรักษา
ผู ป่วย

ตดิต่อเคาเตอร์
พยาบาลหลงัการ
ตรวจ โต๊ะ 1

รับใบนัดคร้ังต่อไป
หน าห องตรวจ

PT     =  5 นาที
FTQ  =  99%

PT     =  1 นาที
FTQ  =  98%

PT     =  5 นาที
FTQ  =  99%

PT     =  5 นาที
FTQ  =  98%

PT     =  2 นาที
FTQ  =  98%

2 นาที 15 นาที 5 นาที

120
นาที

1 นาที 20 นาที 2 นาที

5 นาที

จ ำนวน 10  Processes
Process  Time (PT)  =  เวลำท่ีใช้ในกระบวนกำร   = 43  นำที
Delay Time (DT)  =   ระยะเวลำกำรรอคอย   = 170 นำที
Total  turn  around time (TAT) = รอบเวลำทัง้หมดใช้ในกระบวนกำร(PT+DT) = 213 นำที

Total FTQ = 80 %
% Value  Added  = 8.45 %

Wรอค้นแฟ้ม

Dเรียกผป.ไมพ่บต้องเรียกซ า้
Wรอคดักรอง จ่ายคิว
Nพยาบาลจ่ายคิว

Dเรียกผป.ไมพ่บต้องเรียกซ า้
Wรอเรียกพาไปห้องตรวจ

Wรอพบแพทย์ Wรอพบพยาบาล
Wรอรับใบนดั



	

วธิกีารสรา้งแผนผงัสาเหตแุละผล หรอืผงั
กา้งปลา (Cause and Effect Diagram)

1. ก าหนดปัญหาทีห่วัปลา
2. ก าหนดกลุม่ปัจจัยทีจ่ะท าใหเ้กดิปัญหานัน้ๆ
3. ระดมสมองเพือ่หาสาเหตใุนแตล่ะปัจจัย
4. หาสาเหตหุลักของปัญหา
5. จัดล าดบัความส าคญัของสาเหตุ
6. ใชแ้นวทางการปรับปรงุทีจ่ าเป็น



	

EFFECT

MACHINE

METHODMATERIAL

การวิเคราะห์สาเหตขุองปัญหา (Gap Analysis) โดยใช้แผนภมูิก้างปลา

MAN

Environment

4P = Place, Procedure, People, Policy
4S = Surrounding, Supplier, System, Skill
MILK = Management, Information, Leadership, Knowledge



	



	



	



	



	

ตัวอย่างโครงการ



	 Plan

Plan

Plan

Plan

Plan

Do

Do

Check

Action



	

1.เหตผุลการท า (Reason for Action)

ผู้มารับบริการตรวจทางห้องปฎบิตัิการช่วงเช้าจ านวนมาก แออดั

พบความผดิพลาดของการเตรียมTube ผดิ

ผู้ป่วยรอคอยในห้องเจาะเลือดนาน > 44 นาที

การรายงานผลของห้องปฎบิัติการพยาธิคลนิิกนาน > 120 นาที

(ผู้ป่วยรอคอยการให้บริการทีห้่องเจาะเลือดนาน ท าให้ผู้รับบริการไม่พงึพอใจ ผลกระทบต่อบุคลากรทีท่ างาน 
การรายผลล่าช้า)

ช่ือเร่ือง: เพิม่ประสิทธิภาพกระบวนการในห้องเจาะเลือด ภาควชิาพยาธิวทิยาคลนิิก

ผา่น ไม่ผา่น



	

มกราคม กุมภาพันธ์ มนีาคม เม ายน พ  ภาคม

จ านวนผูป่้วยทีม่าเจาะเลอืด 38984 38887 41048 34193 43137

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

50000

จ านวนผูป่้วยท ีม่าเจาะเลอืด ม ค -พ ค 55)

2. สภาพการณ์หน่วยเจาะเลือด (ก่อนปรับ)

อตัราความผดิพลาดทีพ่บในการลงทะเบยีนต่อรายในช่วงเช้า = 3 % 

ระยะเวลาเฉลีย่ตั้งแต่ผู้ป่วยVisit ถึงการรายงานผลของห้องปฎบิตักิารพยาธิคลนิิก ประมาณ 134 นาที

ช่วงเวลา 05.30-06. 30 น.
Takt time = 20.62 วินาที /ราย Cycle Time = 45 วินาที/ราย

ช่วงเวลา 06.30-07. 30 น.
Takt time = 16.39 วินาท/ีราย Cycle Time=21.82วินาท/ีราย

ผา่น ไม่ผา่น

ติดผดิคน tubeผดิประเภท tubeไม่ครบ รวม

ก่อน (ครัง้) 10 30 14 54

% (ก่อน) 0.56 1.67 0.78 3.00
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ความผดิพลาดทีพ่บในการเตรียม Tube จ านวน 1,800 tube 
ก่อนปรับปรุง (ม.ค.55 เวลา 5.30 – 12.00 น.)



	
3. เปา้หมาย (Target state)

ระยะเวลาการรายงานผลของห้องปฎบิัตกิารพยาธิคลนิิก < 120 นาที 

(* ห้อง Lab ประกนัเวลาการรายงานผลไม่เกนิ 150 นาที*)

จุดเร่ิมต้น: เจ้าหน้าที่เวชระเบียน เปิด Visit ก่อนเจาะเลือด

จุดส้ินสุด: เจ้าหน้าที่ห้องปฎบิัตกิารพยาธิคลนิิกออกรายงานผล

ลดระยะเวลากระบวนการเจาะเลือด < 30 นาที

ความผดิพลาดการเตรียม tube < 3 %

ความพงึพอใจของผู้รับบริการ   >  80  %

ความพงึพอใจของผู้ให้บริการ   > 80 %

ผา่น ไม่ผา่น



	

4. การวิเคราะห์สาเหตขุองปัญหา (Gap Analysis)

ผู้ป่วย

เจ้าหน้าที่ สถานที่

ขั้นตอนการ
ท างาน

จนท.เจาะเลือดคอยตอบค าถามผู้ป่วย

ตดิ Barcodeช้าผดิคน

จนท.เจาะเลือดตรวจสอบใบเสร็จ

ผู้ป่วยและส่ิงส่งตรวจมจี านวนมาก ช่วง 5.30-7.30 
น.

จนท.เจาะเลือดน้อยช่วง 5.30-6.30 น. ผลตรวจเลือด
ล่าช้า

จุดเจาะเลือดน้อย

ขั้นตอนการเจาะเลือดมาก

Invoice ช้า

ขนส่งส่ิงส่งตรวจนาน

ผา่น ไม่ผา่น



	

สาเหต:ุ Root cause addressed แนวทางแกไ้ข: Proposed solution วตัถปุระสงค:์ 
Supports Objective

ตดิ tube ดว้ยจนท.,รอใบ request, รอ
จนท.ขนสง่สิง่สง่ตรวจ 

จนท.เจาะเลอืดตรวจสอบใบเสร็จ , ตอบ
ค าถามผูป่้วย 

จ านวนจนท.เจาะเลอืดนอ้ยชว่ง 

5.30-6.30 น.

ผูป่้วยและสิง่สง่ตรวจมจี านวนมาก ชว่ง 
5.30-7.30 น.

 สถานทีค่บัแคบ จดุเจาะเลอืดนอ้ย

 ผูป่้วยเปล-รถน ัง่ เดนิไดอ้ยูป่นกนั

- Error proof การตดิ tube

- Minimize batching การสง่ใบ 
request, การขนสง่

- Quick set up team เจาะเลอืด

- Work load leveling จนท.เจาะเลอืด 
(peak 5.30-6.30น.)

-แบง่โซนผูป่้วยเจาะเลอืด ผูป่้วยทีม่สี ิง่สง่
ตรวจแลว้

- layoutจดุเจาะเลอืด

- จดัโซนแยกผูป่้วยเปล-รถน ัง่ จาก ผูป่้วย
เดนิได้

ลดระยะเวลาการ
รายงานผลของ
หอ้งปฎบิตักิารพยาธิ
คลนิกิ

ลดระยะเวลาในหอ้ง
เจาะเลอืด

ไมม่คีวามผดิพลาด
การเตรยีม tubeผดิ

5. แนวทางแก้ไข (Solution Approach)
ผา่น ไม่ผา่น



	

Solution Actual Date By Result Conclusion

Error proof การตดิ 
tube

Minimize batching การ
ส่งใบ request, การ
ขนส่งสิ่งส่งตรวจ

-นโยบายส่ังเคร่ืองเตรียม
หลอดเลือดอัตโนมัตมิาใช้ 2
เคร่ือง

-เตรียมน าเคร่ืองเตรียม
หลอดเลือดอัตโนมัตมิาใช้

-น าเคร่ืองเตรียมหลอดเลือด
อัตโนมัตมิาใช้

- มาตราฐานการตดิtubeด้วย
เคร่ืองเตรียมหลอดเลือด
อัตโนมัติ

Visual control ด้วยสีตาม 
tube

-ปรับการส่งใบrequest เป็น
ทุก 1 นาที หรือ 12 ใบ

-ปรับการขนส่งสิ่งส่งตรวจ
จากทีละ 3 กล่อง เป็นทีละ
กล่อง (30-40 tubes) 

-ปรับการขนส่งสิ่งส่งตรวจ

ส.ค.54

ม.ค.55

ก.พ.55

ก.ค.55

ก.ค.55

ก.ค.56

- หัวหน้าภาควิชา
พยาธิวิทยาคลินิก

- หัวหน้าภาควิชา
พยาธิวิทยาคลินิก

-หัวหน้าห้องเจาะ
เลือด

- หัวหน้าห้องเจาะ
เลือด

- หัวหน้างาน
เคล่ือนย้ายผู้ป่วย

รองผอ. (อ.เชิดชัย)

-เตรียมtube รวดเร็ว 

( 2-3 วินาท/ีtube)

-ไม่มีความผิดพลาดตดิ
tube ผิดประเภท

- ลดระยะเวลาผู้ป่วยจาก
จุดลงทะเบียนถงึจุดรับใบ
requestคืนจาก 8 นาที 45
วินาที เป็น 2 นาที 3
วินาที 

-ลดเวลาจากรับคิว-
ลงทะเบียน จาก 3 นาที 
เป็น 1 นาที

-ลดระยะเวลาการขนส่ง
สิ่งส่งตรวจจาก 3 กล่อง
18 นาที  เป็นทีละกล่อง 
(ทุก 10 นาท)ี

-ลดระยะเวลาการขนส่ง
สิ่งเป็น 7 นาที

6. การด าเนินการแก้ปัญหา (Solution Experiments)
ผา่น ไม่ผา่น



	

Solution Actual Date By Result Conclusion

Quick set up team เจาะ
เลือด

- Work load leveling 
จนท.ในห้องเจาะเลือด
(peak 5.30-6.30น.)

แบ่งโซนผู้ป่วยเจาะ
เลือด – ผู้ป่วยท่ีมีสิ่งส่ง
ตรวจแล้ว

- ผู้ป่วยเปล - รถน่ัง

ประชุมทีมท่ีเก่ียวข้องในการ
ร่วมกันเสนอแนวทาง
แก้ปัญหาในห้องเจาะเลือด

-จัดเจ้าหน้าที่เหล่ือมเวลา
จาก 6.30น. มาขึน้ 5.30 น. 
เพิ่มขึน้ คือ จนท.การเงนิ 1 
คน, จนท.เจาะเลือด 2 คน

-ขอพนักงานช่วยในการ
เตรียมความพร้อมผู้ป่วยก่อน
เจาะเลือด

เช่น ตรวจสอบ
ใบเสร็จรับเงนิ ให้ค าแนะน า
ก่อนเจาะเลือด

ประชุมทีมที่เก่ียวข้องในการ
ร่วมกันเสนอแนวทาง
แก้ปัญหาความแออัดในห้อง
เจาะเลือด

- เพิ่มโซนให้ผู้มีส่ิงส่งตรวจ
แล้ว, เปล-รถน่ัง เป็น Fast
tract แยกจากช่องทางผู้ป่วย
เจาะเลือดท่ีเดนิได้

พ.ค.-ก.ค.55

ส.ค.55

ส.ค.55

พ.ค.-ก.ค.55

ส.ค.55

-หัวหน้าห้องเจาะ
เลือด+ทีม

-หัวหน้างาน
เคล่ือนย้าย+ทีม

-หัวหน้าการเงนิ+
ทีม

-หัวหน้างานการ
พยาบาลผู้ป่วย
นอก+ทีม

- หัวหน้าห้องเจาะ
เลือด

- หัวหน้างาน
เคล่ือนย้ายผู้ป่วย

-ลดระยะเวลาผู้ป่วยจาก
จุดรับช าระเงนิถงึจุดเจาะ
เลือดจาก 5 นาที 20
วินาที เป็น 4นาที 10
วินาที 

-จ านวนผู้ป่วยมาท่ีห้อง
เจาะเลือดลดความแออัด 

-ผู้ป่วยเปล-รถน่ังไม่รอคิว
ร่วมกับผู้ป่วยเดนิได้ ได้
เจาะเลือดภายใน 5 นาที 
หลังช าระเงนิ

-ผู้ป่วยมีส่ิงส่งตรวจแล้ว
จะส่งส่ิงส่งตรวจได้
ภายใน 5 – 10 นาที

6. การด าเนินการแก้ปัญหา (ตอ่)
ผา่น ไม่ผา่น



	

Outstanding  Actions By Whom By Date

มาตราฐานการท างาน
-ในการเตรยีมกอ่น-หลงัเจาะเลอืด

หวัหนา้หอ้ง
เจาะเลอืด

ก.ค.55

การตดิตาม ควบคมุกระบวนการท างานในหอ้งเจาะเลอืด
-จดุลงทะเบยีน
-จดุช าระเงนิ
-จดุเจาะเลอืด

หวัหนา้หอ้ง
เจาะเลอืด

วนัจันทร์
สปัดาห์
แรกของ
ทกุเดอืน

(ต.ค.- ธ.ค.55)

ประชมุทมีทีเ่กีย่วขอ้งในการตดิตาม ปรับปรงุ
กระบวนการท างาน

หวัหนา้และ
ทมี

ผูเ้กีย่วขอ้ง

พ.ย.55,
,ม.ค.56,
ม.ีค.56

7. กิจกรรมส าคญัท่ีท า(Outstanding Actions)

ผา่น ไม่ผา่น



	

8. ผลลพัธ์ (Results)

ผา่น ไม่ผา่น

ติดผิดคน
tubeผิด
ประเภท

tubeไมค่รบ รวม

หลงั(ครัง้) 4 0 15 19

%(หลงั) 0.22 0.00 0.83 1.06
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ความผิดพลาดที่พบในการเตรียม Tube จ านวน 1,900 tube 

หลังปรับปรุง (ธ.ค.55)

อตัราความผดิพลาดทีพ่บในการลงทะเบยีนต่อรายในช่วงเช้า = 1% 

ระยะเวลาเฉลีย่ตั้งแต่ผู้ป่วยVisit ถึงการรายงานผลของห้องปฎบิตักิารพยาธิคลนิิก = 117 นาที

ความพงึพอใจของผู้รับบริการ   = 85  %

ความพงึพอใจของผู้ให้บริการ   = 90 %

TAT ก่อน (นาท)ี หลัง(นาท)ี

Visit- เตรยีมสง่เลอืด  
(หอ้งเจาะเลอืด)

26:10 17:35

Transportation –
check in Lab กลาง 

18 10

Check in – รายงานผล 
(หอ้งปฏบิตักิารกลาง) 

90 90

visit-รายงานผล 134:10 117:35



	

9. Lessons Learnt

ปจัจยัความส าเร็จ ปญัหา/อปุสรรค

- ไดร้บัการสนบัสนนุจากผูบ้รหิาร รพ.

และหวัหนา้ภาควชิาพยาธวิทิยาคลนิกิ

- มกีารท างานพฒันาคณุภาพดา้นอืน่
อยา่งตอ่เนือ่ง เชน่ ISO 15189 และ 
22870

- บคุลากรมคีวามรู ้ความสามารถดา้น
การวเิคราะหข์อ้มลูและปญัหา 

- บรรยากาศในการท างานด ีสนบัสนนุ
ใหเ้กดิการท างานเป็นทมี มคีวามสขุใน
การท างาน โดยทกุคนมเีป้าหมาย
รว่มกนั

- ผูร้บับรกิารมปีรมิาณมากขึน้ทกุปี
ในขณะทีผู่ใ้หบ้รกิารมจี านวนจ ากดั

- ปญัหาบางอยา่งตอ้งใชเ้วลา
ด าเนนิการ เชน่ การประสานงานกบั
หนว่ยงานอืน่ และ การเพิม่บคุลากร
บางต าแหนง่

-เครือ่งมอืขนาดใหญแ่ละพืน้ทีจ่ ากดั 
ท าใหย้ากในการปรบัยา้ย

ผา่น ไม่ผา่น



	 ข้อคิดก่อนกลับบ้าน

• งานประจ าเรา มีความสูญเปล่าอะไรบ้าง
• งานประจ าเรา คุณค่า(แบบลีน) อยู่ที่ไหน
• ลูกค้า / ผู้ใช้บริการเราคือใคร(บ้าง)
• เราจะใช้เคร่ืองมือลีน มาพัฒนาอะไรได้บ้าง



	

ขอขอบพระคุณ ทมีงาน LEAN



	

งานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลศรีนครินทร์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลัยขอนแก่น


