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Nightingale

she reduced deaths in the 
army during peacetime 
and turned attention to 
the sanitary design of 
hospitals 



ความสําคัญ : การดูแลข้างเตียง

1.1. TCAB engages the hearts and minds of frontTCAB engages the hearts and minds of front--line staff line staff 

and unit managers in improving care processes.and unit managers in improving care processes.

2.2. TCAB fosters transformative change critically reflect TCAB fosters transformative change critically reflect 

upon their experiences, and develop new upon their experiences, and develop new 

perspectives and paradigms.perspectives and paradigms.

3.3. TCAB emphasizes continuous learning and discovery. TCAB emphasizes continuous learning and discovery. 

Teams test new ideas and continually aim for process Teams test new ideas and continually aim for process 

improvements; they learn their way to the desired improvements; they learn their way to the desired 

results.results.



ความเป็นจริงในป ั จจุบันความเป็นจริงในป ั จจุบัน

• เวลาทีให้กับผู้ป่วยข้างเตียงลดน้อยลง

• เกิดความไม่ปลอดภัยขึนกับผู้ป่วย

• พยาบาลและเจ้าหน้าทีเครียด 

• ทํางานไม่มีความสุข

• ลาออก เปลียนงาน

• โรงพยาบาลไม่สามารถดําเนินการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ



TCAB : ความหมาย

Launched in Launched in 20032003, , 
TCAB is a national program initially developed TCAB is a national program initially developed 

and led by the Robert Wood Johnson and led by the Robert Wood Johnson 
Foundation (RWJF) and the Institute for Foundation (RWJF) and the Institute for 
Healthcare Improvement (IHI). Healthcare Improvement (IHI). 

A. Safe and reliable care
B. Vitality and teamwork
C. Patient-centered care
D. Value-added care processes.
E. Transformational leadership



Thai TCAB : สมาคมฯ

            A. Safe and reliable care
B. Vitality and teamwork
C. Patient-centered care
D. Value-added care processes.
E. Transformational leadership

 F. Spiritual care

การพัฒนารูปแบบการพยาบาลขางเตียงเพ่ือคุณคาทางการ

พยาบาล (Thai Transforming care at bedside nursing)



เป้าหมาย                วิธีการ

• Safety 

• Satisfaction 

• Spiritual Care

ก.  ระบบการพยาบาล

ข.  เสริมศักยภาพพยาบาล

โรงพยาบาลทีเข้าร่วมโครงการ 

รพ.ขอนแก่น    สถาบันโรคทรวงอก   รพ.ราชวิถี   รพ.ศิริราช รพ.เซ็นต์แมรี   สถาบันเด็กฯ              

รพ.จุฬาฯ    รพ.ตํารวจ



กระบวนการ

1.Team            พัฒนางาน

2.Customer Focus     Valued  added 
                                  (Lean Management)Muda
3.Transforming  Leadership
4.Spiritual Care
5.Safety Concept (HA = Safety) 

satisfaction



Adult learning

Knowledge
management

Thai TCAB
1. Safe and 

reliable care
2. Vitality and 

teamwork
3. Patient-

centered care
4. Value-added 

care processes
5. Transformation

al leadership
6. Spiritual care

Satisfaction
-ผู ้ ป่วย

  -ญาติ

  -ทีม

  -พยาบาล

Safety (HA)
Spiritual care



ย้ายเคาน์เตอร์มาสู่ข้างเตียงย้ายเคาน์เตอร์มาสู่ข้างเตียง

Thai TCABThai TCAB



“จาก Counter สู่ข ้างเตียง 
เกิดคุณภาพการดูแลผู ้ ป่วย”

                           จากแนวคิด สู่ การปฏิบัติ
   พว.ดร.จงกลณี จ ันทรศิริ 
กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 

รพ.ขอนแก่น

การประชุมวิชาการ Northeast Regional HA Forum ครั้งที่ 11 

:ความผูกพันเพื่อคุณภาพ (Engagement for Quality) ประจําป 2557 

วันที 8  กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมเซ็นทาราแอนดคอนเวนช่ันเซนเตอรขอนแกน จังหวัดขอนแกน



ยกระดับคุณภาพบริการพยาบาล

 Transforming Care at Bedside (TCAB)

 เวลาท่ีใหกับผูปวยขางเตียงลดนอยลง

 เกิดความไมปลอดภัยขึ้นกับผูปวย

 พยาบาลและเจาหนาท่ีเครียด 

 ทํางานไมมีความสุข

 ลาออก เปลี่ยนงาน

 โรงพยาบาลไมสามารถดําเนินการได

อยางมีประสิทธิภาพ

ความเปนจริงที่เกิดขึ้น
“จาก Counter สูขางเตียง

 ลดความเสี่ยงเพ่ือคุณภาพ”

เสริม

ศักยภาพพยาบาล

            ซอมซอม  

                พัฒนาการพัฒนาการ

            บริการบริการพยาบาลพยาบาล

ผู

ปวย สราง 

   พลังประชาชน

Thai TCAB

 Safe and reliable 

care

 Vitality and 

teamwork

 Patient-centered 

care

 Value-added care 

processes

 Transformational 

leadership

 Spiritual care

Thai TCAB

 Safe and reliable 

care

 Vitality and 

teamwork

 Patient-centered 

care

 Value-added care 

processes

 Transformational 

leadership

 Spiritual care

Adult learning

Knowledge

management

Satisfaction

-ผูปวย

  -ญาติ

  -ทีม

  -พยาบาล

- Safety   

(simple)

- Spiritual care

ยกระดับคุณภาพบริการพยาบาล

Transforming Care at Bedside 

(TCAB)
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 เพิ่มเวลาในการดู Direct care

 เพื่อลดWaste

 เพิ่มความเขาใจในสายตาของผูปวยและญาติ

 ครอบครัวผูปวยมีสวนรวมในกระบวนการดูแล

วัตถุประสงค์ 

กระบวนการพัฒนา

ระดับองคกร

 ส.1: สรางผูนําการเปลี่ยนแปลง

 ส.2: สรางการยอมรับ

 ส.3: สรางการรับรู

 ส.4: สรางการเรียนรู

 ส.5: สรางความรูสึก

 ส.6: สรางการมีสวนรวม

 ส.7.: สรางเวทีแหงการ

         เปลี่ยนแปลง

กระบวนการพัฒนา

ระดับหนวยงาน

 สรางTeam เพื่อการพัฒนา 

 หาความตองการ( Voice) ผูปวย ญาติ 

ทีมงาน ผูบริหาร

 วิเคราะหความตองการดานจิตวิญญาณ

ของผูปวย-ญาติ

 จัดทําFlowการไหลของงาน

 วิเคราะหประเด็นเพื่อพัฒนา(Lean)

 วิเคราะห MUDA เปาหมายคือ

Satisfaction

 Customer Focus โดยมองทีV่alued 

added

 เลือกวิธีการรวมกับฝายการพยาบาลและ

PCT

 ทําการแกไขปรับปรุง (CQI, R2R, EBP 

etc)

 แลกเปลี่ยนเรียนรูและติดตามผล 

PatientPatient
CenterednessCenteredness

StandardizationStandardization

ServiceService
ExcellenceExcellence

ScienceScience

SafetySafety

SatisfactionSatisfaction
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2. กระบวนการ สู่คุณภาพการดูแล

กลยุทธ์การนําแนวคิด TCAB สู่การเปลี ยนแปลงในองค์กร

 ส. 1 : สร ้ างผู ้ นําการเปลียนแปลง
 ส. 2 : สร ้ างการยอมรับ
 ส. 3 : สร ้ างการรับรู ้  

 ส. 6 : สร ้ างการมีส่วนร่วม
 ส. 7  : สร ้ างเวทีแห่งการเปลียนแปลง

 ส. 4 : สร ้างการเรียนรู ้  
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1. MUDA Waste MUDA

D O W N T I M E

2.Voic เสียงสะท้อนจากผู ้ใช้บริการ

3.Risk อุบัติการณ์ความเสียง

4.Patient experience ประสบการณ์ของผู ้ใช้บริการ

5.Team suggestion ข้อเสนอแนะจากผู ้ใช้บริการและทีมสหสาขาวิชาชีพ

ที่มาของการกําหนดประเด็นพัฒนา



กลยุทธ์การนําแนวคิด TCAB สู่การเปลี ยนแปลงในองค์กร

กําหนดประเด็นการพัฒนา

 Purpose
 Process
 Performance
 Risk

จ ัดทํา Flow 
กระบวนการหลัก

Exercise in 
Waste Identification

 Waste Category
 Example of Waste
 Method to cut waste

วิเคราะห์ประเด็นพัฒนา
จาก MUDA

 ประเด็นพัฒนา
จาก MUDA
 การแก้ไข

 Immediate Improvement
 Performance Improvement
 ส่งต่อผู ้ร ับผิดชอบ

กรอบกระบวนการ วิธีการ สู่การออกแบบระบบบริการพยาบาล

 แรกร ับจาก ER
 ขณะร ับใหม่
 ขณะดูแล

 ระยะฟืนฟู

 วางแผนจําหน่าย
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กลยุทธ์การนําแนวคิด TCAB สู่การเปลี ยนแปลงในองค์กร
ตัวอย่างการกําหนดประเด็นการพัฒนา

Purpose Process Performance Risk

ปลอดภัยจากภาวะพร่อง
ออกซิเจน

การเตรียมอุปกรณ์ดูด
เสมหะ

- ร ้อยละของความพร ้อมของ
การเตรียมอุปกรณ์

- เครื อง Suction ไม่พอ

การเตรียมเครื องมือ
Ventilator

- ร ้อยละของความพร ้อมของ 
Ventilator

- Ventilator ไม่พอ

การดูดเสมหะ
 

- ร ้อยละความถูกต ้องของ
การดูดเสมหะ

- ดูดเสมหะไม่ถูกวิธี

การประเมินหลังดูดเสมหะ - ร ้อยละของภาวะพร่อง
ออกซิเจนหลังดูดเสมหะ

- ไม่ต่อออกซิเจน 100%
- Open Suction

เรื อง การดูแลผู ้ ป่วย Respiratory Failure
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กลยุทธ์การนําแนวคิด TCAB สู่การเปลี ยนแปลงในองค์กร
ตัวอย่าง การจ ัดทํา Flow กระบวนการหลัก

แรกรับจาก 
ER

ขณะรับใหม่ ขณะดูแล ระยะฟืนฟู
สภาพ

วางแผน
จําหน่าย

1 การ
ประสานงาน/
ญาติไม่ทราบ
2 ข ้อมูลการส่ง
ต่อขาดการ
บันทึก
3 ความ
ปลอดภัยขณะ
นําส่ง/แพทย์ 
พยาบาลนําส่ง

1 การประเมิน
แรกรับ
2 การต ัดสินใจ
ช ้า จากขาด
ความรู/้น้องใหม่
ทําไม่ท ัน
3 ขาดความรู ้ 
ท ักษะ ไม่ม ั นใจ

1 ทํางาน 
routine
2 ไม่สนใจ voice 
ผู ้ ป่วย
3 ไม่สนใจแพทย์
ขณะตาม round
4.จํากัดเวลา
เยี ยม
5.จํากัดญาติ
ขณะเยี ยม
5. ไม่อธิบาย
ยกเว ้นถาม

1 การเตรียม
ญาติ และผู ้ป่วย
2 การมีส่วนร่วม
ดูแลของญาติ
3 มีข ้อจํากัดจาก
พยาธิสภาพของ
โรค เกิด
ภาวะแทรกซ ้อน

1 ญาติไม่มีส่วน
ร่วมในกรณี
อาการแย่ลงจน
เสียชีวิต
2 ไม่ได ้มีการ
ดูแลขณะอาการ
แย่ลง
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กลยุทธ์การนําแนวคิด TCAB สู่การเปลี ยนแปลงในองค์กร
ตัวอย่างการวิเคราะห์ Waste

Waste Category Example of Waste Method to cut waste

D Defects rework
(การแก้ไขข ้อผิดพลาด)

- ห ัตถการไม่ถูกต ้อง
- เจาะ lab ซํ า
- อธิบายซํ าๆ พูดซํ าๆ
- ใส่ ICD ซํ า
- ส ั งยาผิดพลาด/ ลอกยาผิด/ต่อ 
ventilator ผิด/ เตรียม set ผิด

- ทบทวน 6R
- Recheck
- ทบทวนแนวทางปฏิบัติ

O Over processing
(การทํางานซํ าซ ้อน)

- lab ICU print ซํ ากับห ้อง lab
- เจาะ ABG ทุก 6 ช ั วโมงโดยไม่ใช ้
ประโยชน์

- จ ัดทํา Protocal/แนวทางปฏิบัติ

W Waiting
การรอคอย การรอนาน

- รอจําหน่าย/รอแพทย/์ส่งเวรนาน
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กลยุทธ์การนําแนวคิด TCAB สู่การเปลี ยนแปลงในองค์กร
Waste Category Example of Waste Method to cut waste

N Not using staff talents
(การใช ้ บุคลากรไม่เหมาะสม)

- พยาบาลคิดค่าร ักษา
- พยาบาลล้างเครื องมือ
- พยาบาลต่อเครื องช่วยหายใจ
- พยาบาลตรวจเช็คเบิกพัสดุ
- พยาบาล OK ของ
- ผู ้ช่วยเหลือคนไข ้เช็ดต ัว

- แบ่งงาน แยกงานให ้เหมาะสม

T Transportation
(การเคลื อนย้าย)

- ส่งผู ้ ป่วยที มีอาการเปลียนแปลงไป
ตรวจวินิจฉ ัยต่างๆ
- การเคลื อนย้ายผู ้ป่วยที ไม่พร ้อม/
อุปกรณ์เครื องมือไม่พร ้อม

- แนวทางการย้าย ความพร้อมก่อนนําส่ง/
ขณะนําส่ง

I Inventory
(การจ ัดเก็บ การเก็บงานไว ้ทํา)

- ยา ของใช ้หมดอายุ
- ยาในรถ Emergency/นําเกลือมี 
Stock ไว ้มาก
- เครื องมือแพทย์ที ไม่ได ้ ใช ้งาน/
เวชภัณฑ์ต่างๆ มี Stock ไว ้มากเกิน

- ตรวจสอบโดยหัวหน้า เสมียน
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กลยุทธ์การนําแนวคิด TCAB สู่การเปลี ยนแปลงในองค์กร

Waste Category Example of Waste Method to cut waste

M Motion
(การเคลื อนไหวที ไม่จ ําเป็นของ
ผู ้ปฏิบัติงาน)

- เตรียมของไม่ครบในการช่วย
แพทย์ทําห ัตถการ
- การเตรียมร ับใหม่ผู ้ ป่วยไม่
เหมาะสม/มอบหมายงานไม่ช ัดเจน
- หาของไม่เจอ เดินหลายรอบ
- ใช ้ เวลาในการบันทึกเวชระเบียน
มาก
- ไม่ใช ้  CPG ในการทํางาน

- จ ัดทําระบบ 5ส ให ้มีประสิทธิภาพ

E Excessive processing
(การทํางานมากเกินไป)

- ส่งเวรนาน
- การบันทึกนาน
- แบบฟอร์มการบันทึกมาก
- การเก็บต ัวชี ว ัด

- IT
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กลยุทธ์การนําแนวคิด TCAB สู่การเปลี ยนแปลงในองค์กร
ตัวอย่าง การเลือกประเด็นพัฒนา

ประเด็นพัฒนา
จาก MUDA

Voice (0-5) การแก้ไข
patient family Team total Immediate Improvement Performance 

Improvement
ส่งต่อผู ้ที
ร ับผิดชอบ

Defects rework
(การแก้ไขข ้อผิดพลาด)
การส่ง Lab ผิด, Specimen 
กับใบ request คนละชื อ

5 1 3 15 - Double check 2 ส ัญลักษณ์ 
ระหว่างผู ้เจาะ-ผู ้ส่ง
- Identified ด ้วยแผ่น label 
specimen 

 

-การส่ง X-ray ผิด 5 1 3 15 - การIdentify ผู ้ ป่วยด ้วยการถาม
ชื อ การดูป้ายข ้อมือ
- ในผู ้ ป่วยไม่รู ้สึกต ัว 
Double check กับเจ ้าหน้าที หอ
ผู ้ ป่วย
- แขวนป้าย
- Double check กับเจ ้าหน้าที ผู ้ ไป
ส่ง
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กลยุทธ์การนําแนวคิด TCAB สู่การเปลี ยนแปลงในองค์กร

ประเด็นพัฒนา
จาก MUDA

Voice (0-5) การแก้ไข
patient family Team total Immediate Improvement Performance 

Improvement
ส่งต่อผู ้ที
ร ับผิดชอบ

การให ้ยาผิด 5 1 3 15 - ทบทวนแนวทางปฏิบัติ (6R)  
การร ับคําส ั งแพทย์ผิด 4 1 3 12 - ถ ้าคําส ั งไม่ช ัดเจน ถามแพทย์ซํ า เพื อ

ป้องกันความผิดพลาด 
- ทบทวนด้วยผู ้ที ช ํานาญกว่า
- competency พยาบาลวิชาชีพ

 

-การต่อเครื องช่วยหายใจ
ผิด

5 1 4 20 - Double check หลังจากต่อสายแล้ว โดย
พยาบาลวิชาชีพ
- การประเมินสมรรถนะพยาบาลเรื องการ
เตรียมเครื องช่วยหายใจ
- ใช ้ รูปประกอบเพือป้องกันการทําผิด 
(Human factors Engineering)
- จ ัดทําสื อวีดีท ัศน์/ คู่มือประกอบ

 

Defects rework
(การแก้ไขข ้อผิดพลาด)
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กลยุทธ์การนําแนวคิด TCAB สู่การเปลี ยนแปลงในองค์กร

ประเด็นพัฒนา
จาก MUDA

Voice (0-5) การแก้ไข
patient family Team total Immediate Improvement Performance 

Improvement
ส่งต่อผู ้ที
ร ับผิดชอบ

การต่อ ICD ผิด 5 3 4 60 ต่อสายICDผิด

1. การประเมินสมรรถนะพยาบาล
2. ใช ้ รูปภาพการต่อสาย ICD ประกอบ
เพือป้องกันการต่อผิด 
3. ตรวจสอบซํ าด ้วยผู ้ช ํานาญมากกว่า 
(ห ัวหน้าเวร)

 

เตรียมอุปกรณ์ทํา
ห ัตถการผิด

3 1 3 9 1. คู่มือการเตรียมอุปกรณ์สําหร ับทํา
ห ัตถการ

 

Defects rework
(การแก้ไขข ้อผิดพลาด)
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กลยุทธ์การนําแนวคิด TCAB สู่การเปลี ยนแปลงในองค์กร

ประเด็นพัฒนา
จาก MUDA

Voice (0-5) การแก้ไข

pati
ent

fami
ly

Tea
m

total Immediate Improvement Performan
ce 

Improvem
ent

ส่งต่อผู ้ที
ร ับผิดชอบ

O  

การเจาะเลือด ทุก 6 
ช ั วโมง หรือทุกว ัน
จ ันทร-์พฤหัสบดี 
DTX ทุก 6 ช ั วโมง

3 1 4 12 1. ไม่ปฏิบัติเป็นงานประจํา 
(ตามอาการของผู ้ ป่วย)
2. การตรวจสอบย้อนกลับ

ทบทวน
การดูแล 
เพื อ
กําหนด
แนวปฏิบัติ
ใหม่

Over processing
(การทํางานซํ าซ ้อน)
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กลยุทธ์การนําแนวคิด TCAB สู่การเปลี ยนแปลงในองค์กร

ประเด็นพัฒนา
จาก MUDA

Voice (0-5) การแก้ไข
pati
ent

fami
ly

Tea
m

tot
al

Immediate Improvement Performance 
Improvement

ส่งต่อผู ้ที
ร ับผิดชอบ

O  
การเตรียมยาไว ้ ก่อน
ล่วงหน้า แต่มีคําส ั งให ้
Off ยา

1 1 5 5 กําหนดแนวทางปฏิบัติ ตามประเด็นด ังนี  
1. ยาฉีดที ผสมโดย IV admixture ส่งคืนพร้อม
เหตุผลที คืน สามารถใช ้ก ับผู ้ป่วยอื นได ้  
2. ยาฉีดทั วไป ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติ คือ
ตรวจสอบเตรียมหน้าเตียงแล้วฉีด และบันทึก 
ไม่เตรียมล่วงหน้า
3. ยาที  Drip continuous คํานวณปริมาณการ
ใช ้  ผสมก่อนที ยาจะหมดไม่เกิน 30 นาที
4. ยาราคาแพง ประสานงานเภสัชกรเพือใช ้ ใน
หน่วยงานอื น 

 

Over processing
(การทํางานซํ าซ ้อน)
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กลยุทธ์การนําแนวคิด TCAB สู่การเปลี ยนแปลงในองค์กร

ประเด็นพัฒนา
จาก MUDA

Voice (0-5) การแก้ไข

pati
ent

fami
ly

Tea
m

total Immediate 
Improvement

Performance 
Improvement

ส่งต่อผู ้ที ร ับผิดชอบ

O  
การตามเปลใช ้ระบบ
ซํ าซ ้อน ลงข ้อมูลผ่าน
คอมพิวเตอร์แล้วต ้อง
โทรแจ ้งซํ าอีก

3 3 5 45  นําข ้อมูลเสนอแนะคณะกรรมการ
เปล
เรื องการใช ้บริการเปล และพัฒนา
ระบบการใช ้บริการ ออนไลน์

-การให ้ยาATB ราคา
แพงโดยไม่มีข ้อบ่งชี

3 1 3 9  นําเสนอข้อมูลต่อ คณะกรรมการ 
PCT, PST PTCและองค์การ
แพทย์

การสั งX-ray ทุกว ัน 
เกินความจําเป็น

1 1 3 31 นําข ้อมูลเสนอแนะ คณะกรรมการ 
PCT, PST 

Over processing
(การทํางานซํ าซ ้อน)
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กลยุทธ์การนําแนวคิด TCAB สู่การเปลี ยนแปลงในองค์กร

ประเด็นพัฒนา
จาก MUDA

Voice (0-5) การแก้ไข
patient family Team total Immediate Improvement Performance 

Improvement
ส่งต่อผู ้ที
ร ับผิดชอบ

O  

การ Print Foot note 
ไว ้มากเกินไป

1 1 4 4 กําหนดการปฏิบัติ ด ังนี  
1. เมื อแรกรับ 10 แผ่น 
2. คร ังต่อไปเมื อหมด ครังละ 5
แผ่น 

 

การเปิด IV Keep 
Vein หลายเส ้น

4 2 4 32 กําหนดเป็นนโยบาย วิธีปฏิบัติ   

การอธิบายซํ า ในเรื อง
ที รู ้แล้ว

1 3 4 12 กําหนดแนวทางการให ้ข ้อมูล พัฒนารูปแบบการให ้
ข ้อมูลกับผู ้ป่วยและ
ญาติ

 

Over processing
(การทํางานซํ าซ ้อน)
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กลยุทธ์การนําแนวคิด TCAB สู่การเปลี ยนแปลงในองค์กร

ประเด็นพัฒนา
จาก MUDA

Voice (0-5) การแก้ไข
pati
ent

fami
ly

Tea
m

total Immediate Improvement Performance 
Improvement

ส่งต่อผู ้ที
ร ับผิดชอบ

W การรอคอย การรอ
นาน

 

ผู ้ ป่วยรอพยาบาลส่ง
เวรนานเกินไป

4 3 5 60 กําหนดนโยบาย วิธีปฏิบัติการส่งเวร  

การรอย้ายผู ้ ป่วย
(รอประสานงาน,รอ
เปล,รอร ับผู ้ ป่วยราย
ใหม่)
 

4 5 5 60 กําหนดนโยบาย
1. การวางแผนการย้าย กรณีผู ้ป่วย
อาการเปลียนแปลง เร่งด่วน
2. ประกันเวลาพร้อมร ับย้ายหลังจาก
ได ้ร ับการประสานงาน ภายใน 30 นาที 

นําเสนอข้อมูล 
ให ้
คณะกรรมการ 
PCT, PST

-การรอแพทย์ตรวจ 
รอร ับคําส ั ง,รอการ 
Investigate

5 4 2 40  นําประเด็น
ปัญหา เสนอ
ใน PCT
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กลยุทธ์การนําแนวคิด TCAB สู่การเปลี ยนแปลงในองค์กร

ประเด็นพัฒนา
จาก MUDA

Voice (0-5) การแก้ไข

pati
ent

fami
ly

Tea
m

total Immediate Improvement Performance 
Improvement

ส่งต่อผู ้ที
ร ับผิดชอบ

W : Waiting
การรอคอย การรอนาน

 

การรอยาจากห ้องจ่าย
ยา กรณียา STAT

3 1 2 6 1. ทําข้อตกลงกับเภสัชกร

2. STAT ยา Antibiotic ภายใน 30
นาที โทรแจ้งว่ามียา stat dose  ให้ไป

รับได้เลย

2. ยา stat dose ทีเป็นยาสําคัญต่อการ

ช่วยชีวิต ปรับเป็นรายการยา Stock
3. กรณีฉุกเฉินใช้ยาใน Emergency 

box

  

การรอผ่าต ัดนาน 5 4 2 40  นําเสนอ
ข้อมูลต่อ 
PCT
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กลยุทธ์การนําแนวคิด TCAB สู่การเปลี ยนแปลงในองค์กร

ประเด็นพัฒนา
จาก MUDA

Voice (0-5) การแก้ไข

pati
ent

fami
ly

Tea
m

total Immediate Improvement Performance 
Improvement

ส่งต่อผู ้ที
ร ับผิดชอบ

W การรอคอย การรอ
นาน

 

การรอญาติมาเยี ยม
และการรอเยี ยมผู ้ป่วย
 

3 5 1 15 กําหนดแนวทางปฏิบัติ
1. ยืดหยุ่นเวลาเข ้าเยี ยม
2. เพิมช่องทางการสื อสาร นามบัตร 
เบอร์โทรศัพท์ 

 

การรออุปกรณ์ในการ
ทําห ัตถการที ต ้องยืม
จากหน่วยงานอื น เช่น 
เสื อ Sterile, Set เจาะ
คอ, เครื อง
Ultrasound 
 

2 1 5 10 จ ัดทําระบบสํารองอุปกรณ์
 1. เสื อ Sterile มีสํารองจํานวน..ชุด เมื อ
ใช ้งานต ้องมีการเบิกทดแทนทันที ในเวร
นันหรือเวรถัดไป
2. Set เจาะคอ สํารอง 1 set  มีการ
ตรวจสอบว ันหมดอายุ และหมุนเวียนใช ้
งาน โดยจ่ายกลางร ับหมุนเวียนให ้

  



กลยุทธ์การนําแนวคิด TCAB สู่การเปลี ยนแปลงในองค์กร

ประเด็นพัฒนา
จาก MUDA

Voice (0-5) การแก้ไข

pati
ent

fami
ly

Tea
m

total Immediate Improvement Performance 
Improvement

ส่งต่อผู ้ที ร ับผิดชอบ

N (การใช ้ บุคลากรไม่
เหมาะสม)

 

แพทย์ให ้พยาบาลเจาะ 
ABG , แทง A-line

5 1 5 25 นําเสนอข้อมูล ให ้องค์กร
แพทย์
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กลยุทธ์การนําแนวคิด TCAB สู่การเปลี ยนแปลงในองค์กร

ประเด็นพัฒนา
จาก MUDA

Voice (0-5) การแก้ไข
pati
ent

fami
ly

Tea
m

total Immediate Improvement Performance 
Improvement

ส่งต่อผู ้ที
ร ับผิดชอบ

T (การเคลื อนย้าย)  
การย้ายผู ้ ป่วยที ไม่
พร ้อมออกจากห ้อง 
ICU

5 3 4 60 1. ทบทวนแนวทางปฏิบัติ นําเสนอข้อมูล 
PCT

การส่งผู ้ป่วยที มีอาการ
เปลียนแปลงไป 
Investigate

5 3 5 75 กําหนดแนวทางปฏิบัติ
1. มี Ventilator สํารองเพือการ
เคลื อนย้าย
 2. เก็บข ้อมูลอุบ ัติการณ์ 

นําเสนอข้อมูล ให ้
องค์กรแพทย์และ
หน่วยงานที
เกี ยวข ้อง

การย้ายเตียงผู ้ป่วยที มี
อาการเปลียนแปลงเข ้า
ห ้องแยกเมื อติดเชื อ 
MRSA, MDR

5 1 5 25 กําหนดแนวทางปฏิบัติ
1. มี Ventilator สํารองเพือการ
เคลื อนย้าย
2. การจํากัดผู ้ ดูแลเมื อไม่สามารถ
เคลือนย้ายได ้

 



กลยุทธ์การนําแนวคิด TCAB สู่การเปลี ยนแปลงในองค์กร

ประเด็นพัฒนา
จาก MUDA

Voice (0-5) การแก้ไข
pati
ent

fami
ly

Tea
m

total Immediate Improvement Performance Improvement ส่งต่อผู ้ที
ร ับผิดชอบ

T (การเคลื อนย้าย)  
Refer จาก รพช. ร ับที  
ER admit ward ก่อน
ย้ายมาที  ICU

5 1 5 25 ทําข ้อตกลง 
กับ PCT 

การเคลื อนย้ายผู ้ ป่วยที
อาการไม่คงที  และ
เครื องมือไม่พร ้อม เช่น 
refer การย้ายระหว่าง 
ward
และมี cardiac arrest

5 5 5 125  พัฒนาแนวทางปฏิบัติการ
เคลื อนย้ายผู ้ ป่วยหนัก
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กลยุทธ์การนําแนวคิด TCAB สู่การเปลี ยนแปลงในองค์กร

ประเด็นพัฒนา
จาก MUDA

Voice (0-5) การแก้ไข

pati
ent

fami
ly

Tea
m

total Immediate Improvement Performance 
Improvement

ส่งต่อผู ้ที
ร ับผิดชอบ

I การจ ัดเก็บ  
ของจ่ายกลางเบิกมาก
เกินการใช ้งาน
บางอย่างหมดอายุก่อน
 

3 1 3 9 กําหนด Fixed stock
1. กําหนดว ัน ตรวจสอบว ันหมดอายุ
2. ใช ้การหมุนเวียนใช ้งาน โดยมี จ่าย
กลางเป็นผู ้ประสาน
3. ประเมินผล ปริมาณการใช ้งานเพือ
ยกเลิกสํารองในหน่วยงาน

 

เวชภัณฑ์ต่างๆมี
Stockไว ้มากเกินไป
 

1 1 5 5 1. จ ัดทําระบบสํารอง โดยใช ้ข ้อมูล
พื นฐานที มี เพื อเป็นการกําหนดจํานวน
2. มีการตรวจสอบทุก 3, 6 เดือน เพื อ
ประเมินจํานวน stock  จะเพิมหรือลด
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กลยุทธ์การนําแนวคิด TCAB สู่การเปลี ยนแปลงในองค์กร

ประเด็นพัฒนา
จาก MUDA

Voice (0-5) การแก้ไข

pati
ent

fami
ly

Team total Immediate Improvement Performance 
Improvement

ส่งต่อผู ้ที ร ับผิดชอบ

M การเคลื อนไหวที ไม่
จ ําเป็น

 

การเตรียมอุปกรณ์ไม่
ครบเวลาทําห ัตถการ

3 1 4 12 คู่มือการเตรียม  

-หาอุปกรณ์ไม่เจอไม่รู ้
ที เก็บ
-การจ ัดเก็บอุปกรณ์ที
ไม่เหมาะสมเก็บแยกที
ก ัน

2 1 4 8 ปรับปรุงพัฒนาระบบ 5ส  
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กลยุทธ์การนําแนวคิด TCAB สู่การเปลี ยนแปลงในองค์กร

ประเด็นพัฒนา
จาก MUDA

Voice (0-5) การแก้ไข

pati
ent

fami
ly

Tea
m

total Immediate Improvement Performan
ce 

Improvem
ent

ส่งต่อผู ้ที
ร ับผิดชอบ

M (การเคลื อนไหวที ไม่จ ําเป็นของผู ้ปฏิบัติงาน)  

อุปกรณ์ไม่ครบต้องไป
ยืมจากหน่วยงานอื น

3 1 4 12 1. จ ัดลําด ับความสําค ัญของการทํากิจกรรม
2. ระบบสํารองอุปกรณ์ที จ ําเป็น

 

Zoning พยาบาลไม่
เหมาะสม

1 1 5 5 ปรับโดยใช ้ผู ้ ป่วยเป็นศูนย์กลาง  

Northeast Regional HA Forum คร้ังท่ี 11

8 กรกฎาคม 2557 



กลยุทธ์การนําแนวคิด TCAB สู่การเปลี ยนแปลงในองค์กร

ประเด็นพัฒนา
จาก MUDA

Voice (0-5) การแก้ไข
pati
ent

fami
ly

Tea
m

total Immediate 
Improvement

Performance Improvement ส่งต่อผู ้ที
ร ับผิดชอบ

E  การทํางานมาก
เกินไป

 

การส่งเวรนานและการ
ให ้ ยืนร ับเวร
 

3 1 5 15 พัฒนารูปแบบการส่งเวรที  รวดเร็ว 
คุ ้มค่า มีประสิทธิภาพ

 

การใช ้ เวลาในการ
บันทึกนาน
 

3 1 5 15 พัฒนารูปแบบการบันทึกทางการ
พยาบาลโดยใช ้  Focus charting

 

การเก็บต ัวชี ว ัดที ไม่มี
ประโยชน์

1 1 5 5  พัฒนาระบบการกําหนดตัวชี ว ัดที
สะท้อนคุณภาพบริการพยาบาล

 

Northeast Regional HA Forum คร้ังท่ี 11

8 กรกฎาคม 2557 



กลยุทธ์การนําแนวคิด TCAB สู่การเปลี ยนแปลงในองค์กร
กรณีตัวอย่างผลลัพธ์การพัฒนา

ประเด็นปัญหา

 

หาสาเหตุรากของปัญหา

 

ทดลองปฏิบ ัติ

สภาพปัจจุบ ันของปัญหา วิเคราะห์แนวทางแก้ไข ผลล ัพธ์ที ได ้จากการแก้ไข

เป้าหมาย

 

ทดลองเลือกแนวทางแก้ไข แนวทางพ ัฒนาต่อไป/
ดําเนินงานต่อไปกิจกรรม ระยะเวลา ผู ้ รับผิดชอบ
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กลยุทธ์การนําแนวคิด TCAB สู่การเปลี ยนแปลงในองค์กร

ตัวอย่าง One page Performance Improvement 
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ปรับปรุงสวล.เพ่ือความปลอดภัย

Healthy work place

Safety work place

5 ส. 

Northeast Regional HA Forum คร้ังท่ี 11

8 กรกฎาคม 2557 



การจ ัดการสภาพแวดล ้อม
Healing Environment /Safety Workplace 

/Learning Organization
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Company Logo

Waste identification
1. D: Defect rework 

1.1 การอธิบายซําๆในข้อมูล

การดูแลตนเองของผู้ป่วย

Change
-การมีเอกสารแผ่น

พับเกียวกับโรค    

ออร์โธปิดิกส์

แลกเปลียนกัน

ระหว่างหน่วยงาน

-จัดทําบอร์ด

Outcome
-ผู ้ป่วยปลอดภัยใน

การรักษาพยาบาล

-ผู ้ป่วยพึงพอใจกับ

ข้อมูลทีได้รับ
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Waste identification

Company Logo

1.2 ปัญหาการรักษา การพยาบาลประจําว ัน

เช่น คําสั งการรักษาไม่ชัดเจน การสั งยาผิด 

ล่าช้า เป็นต้น

Change
-การตรวจเยียมผู ้ ป่วย

พร้อมกับแพทย์

-การมีอาจารย์แพทย์ 

risk round
-มีการจัดทํา RCA ร่วม
กับสหสาขาวิชาชีพ

Outcome
-ผู ้ ป่วยปลอดภัย

-ผู ้ ป่วยพึงพอใจ

-ลดข้อร้องเรียน
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Company Logo

Waste identification
1.3 ผู ้ป่วยนอกตึก ไม่มีพยาบาลดูแลใกล้ชิด

Change
-จัด extended 

nurse’s station 

Outcome
-ผู ้ ป่วยได้รับการ

แก้ปัญหาทีรวดเร็ว 

-ผู ้ ป่วยปลอดภัย

-ผู ้ ป่วยพึงพอใจ

-ทีมออร์โธปิดิกส์พร้อม

ใจกันเปลียนแปลงระบบ

การทํางานอย่างต่อเนือง
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Waste identification

www.themegallery.com Company Logo

2. O: Overproduction

การเปิดทําแผลซํ าในวันเดียวกัน กรณีทีไม่จ ําเป็น
Outcome

-การดูแล รวดเร็ว ปลอดภัย 
-ลดระยะเวลาทีต้องเปิดแผล

-ลดค่าใช้จ่าย

-ลดการติดเชื อ  ลดความปวด

-ผู ้ ป่วยพึงพอใจ

-บุคลากรลดความเครียดใน

การทํางาน

Change
-ส่งปรึกษาภาพ

แผลผู้ป่วยทาง 

line กลุ ่ม 

Orthopedic
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Company Logo

Waste identification

3. W: Waiting

3.1 รอคอยการบริการ
Change

-กระเป๋า lean 

Outcome
-ลดระยะเวลาการ

รอคอย

-ผู้ป่วยปลอดภัย

-ผู้ป่วยพึงพอใจ

ลดระยะเวลารอคอย



Company Logo

Waste identification
รอคอยการบริการ (ICU spine unit)

 :  การจัดระบบมอบหมายงาน primary nurse ในผู ้ป่วย spine

เดิม change
ระบบ Functional 

มี In charge เปน 

Manager ทีม

-ดูแลผูปวยแบบ Total 

care โดยมี In charge 

เปนพยาบาลพ่ีเลี้ยง

-มอบหมายใหพยาบาลทุก

คน เปนพยาบาลเจาของ

ไขวางแผนการดูแล และ

ประเมินเปนระยะจน

ผูปวยจําหนาย

Outcome
-เป้าหมายการดูแลผู้ป่วย

ชัดเจน

-ลดระยะเวลาการรอคอย

-ผู้ป่วยปลอดภัย

-ผู้ป่วยพึงพอใจ

-มีมาตรฐานการพยาบาล
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Waste identification

Company Logo

3.2 รอใบรับรองแพทย์, รอปรึกษา

แพทย์ ทีมสหสาขาวิชาชีพ

Alert identification

Outcome
-ผู ้ ป่วยปลอดภัย

-ตอบสนองความต้องการ

ของผู ้ ป่วยเพิมความพึง

พอใจ

-มีมาตรฐานในการดูแล

-ลดระยะเวลาในการรอ

คอย และการพยาบาล

ยังคงมีประสิทธิภาพ

ใบรับรองแพทย์

Change
-กําหนดให้มีประเด็น

สอบถามใบรับรอง

แพทย์ทุกวัน

-ป้ายสัญลักษณ์ 

ใบรับรองแพทย,์ 

consent from, case 

refer
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Change
-อาจารย์แพทย์ risk 

round ประจําว ัน

-จัดระบบรายงาน

แพทย์ ผู ้ป่วย OR on 

call ทุกเวร

-จัดระบบการให้

ข้อมูลผู ้ ป่วยทีรอ

ผ่าตัด

Waste identification

Company Logo

3.3 รอคอยการผ่าตัด

Outcome
-ผู ้ ป่วยปลอดภัยใน

การรักษาพยาบาล

-มีมาตรฐานในการ

ดูแลผู ้ ป่วย

-ลดข้อร้องเรียน
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กลยุทธ์การนําแนวคิด TCAB สู่การเปลี ยนแปลงในองค์กร
บทบาทวิชาชีพข ้างตียง
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Company Logo

4. N: Not Using staff talent

การจัดบุคลากรไม่เหมาะสมกับงานทีทํา

Waste identification

Change
จัดทํา Job 

description 

และติดตามนิเทศ

Outcome
-ผู ้ ป่วยปลอดภัยใน

การรักษาพยาบาล

-มีมาตรฐานในการ

ดูแลผู ้ ป่วย

-ลดข้อร้องเรียน



Company Logo

Waste identification
จัดอบรมด้านความรู้ให้กับบุคลากร

Change
-บทบาทหน้าทีใน

การทํางานมีความ

ชัดเจน 

-บุคลากรมีองค์

ความรู้  พร้อมทีจะ

ให้การดูแลผู ้ ป่วย

ด้วยความมันใจ

Outcome
-ผู ้ ป่วยปลอดภัย

-มีมาตรฐานการ

ดูแลผู ้ ป่วย

-ลดข้อร้องเรียน

-บุคลากรมี

ความสุขในการ

ทํางาน 
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Company Logo

Waste identification

Change

Outcome

การเดินทาง 1.ประสานงานแผนกอืนๆ 

และเปลก่อนการเคลือนย้าย

ผู้ป่วย

2.เพิมระบบการ round 

ความพร้อมของเตียง

3.การพัฒนาระบบ node

4.พัฒนาระบบการดูแล

ต่อเนือง

5.ลดขันตอนการเรียกเปล

ซําซ้อน (เปล 2 in 1)

1.ผู้ป่วยปลอดภัย

2.พึงพอใจในการ

บริการ

3.มีมาตรฐานการ

พยาบาล

4.ลดการเร่ร่อนผู้ป่วย 

5. T: Transportation

การส่งผู ้ป่วยทีมี

อาการเปลียนแปลง

ไปนอกแผนก



Company Logo

Waste identification

Change
Outcome

Chart จําหน่ายตกค้างที

ward
ไม่มี Chart 

จําหน่ายตกค้างที 

ward-รอเวลาการเขียน

บันทึกการพยาบาล

-กอง Chart จําหน่าย

ให้แม่บ้านทํา

-ไม่ส่งคืนchart

จําหน่าย

6. I: Inventory

-การจัดแบ่งหน้าทีใน

การทํางาน

-เสมียนในการจัดเรียง 

chart จําหน่าย

-พยาบาลเจ้าของไข้

บันทึกการพยาบาล

ก่อนการจําหน่าย

-ส่ง Chart จําหน่ายคืน

เวชระเบียนทุกวัน



Waste identification

Company Logo

อุปกรณ์ทางการแพทย์

ผู ้ ป่วย Orthopedic

วัสดุคงคลังมากเกินไป

Change
-จัดระบบ fix 
stock วัสดุคง
คลัง

Outcome
-ผู ้ ป่วยปลอดภัย

-มีมาตรฐานการ

พยาบาล

-ไม่มีวัสดุคงคลังที

มากเกินไป ลด

ค่าใช้จ่าย
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Company Logo

Waste identification

Change

Outcome

-ผู้ป่วยปลอดภัย

-มีมาตรฐานการ

พยาบาล     มียาประจําตัว

ของผู ้ป่วยกองไว้

ทีตึก

-พัฒนาระบบ

 Drug reconciliation
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Company Logo

7. M: Motion

5ส

การจ ัดการสภาพแวดล ้อม
จัดหมวดหมู่อุปกรณ์

Waste identification

เตรียมของไม่ครบในการทําหัตการ หาของไม่เจอ

Change
-จัดสิงแวดล้อม

-จัดหมวดหมู่

อุปกรณ์

Outcome
-ผู ้ ป่วยปลอดภัย

-มีมาตรฐานการ

พยาบาล

-ลดระยะเวลาการ

รอคอย การ

พยาบาลมี

ประสิทธิภาพ
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Waste identification

การออกแบบระบบงาน

ลดการเคลือนทีของเจ้าหน้าที Change
-Extend nurse’s 

station

-กระเปา Lean

-การติด waterless 

ปลายเตียง

-การทําแผนที่อุปกรณ

ทางการแพทย

-การทําปาย alert IC 

identification

Outcome
-ผูปวยปลอดภัย

-มีมาตรฐานการ

พยาบาล

-ลดระยะเวลาการรอ

คอย การพยาบาลมี

ประสิทธิภาพ

-ผูปวยพึงพอใจ

ขยาย Nurse’s station

ใกลเตียงผูปวย

Northeast Regional HA Forum คร้ังท่ี 11
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Company Logo

Waste identification

8. E: Excessive Processing

การส่งเวรแบบเดิม

การส่งเวรแบบใหม่

Change
ปรับระบบการ

สงเวร/มอบหมายงาน



Waste identification

เดิม ใหม่

ระบบ 

Functional 

มี In charge 

เปน Manager 

ทีม

-มอบหมายหน้าทีพยาบาลเจ้าของ Lock

-แบ่งสายการส่งเวรเป็นสายย่อยจํานวน 

5 สายตาม Lock ผู ้ป่วย

-เวรบ่าย-ดึก มอบหมายงานเป็น 2 ทีม

-พยาบาลเจ้าของ Lock ปฏิบัติงานได้

ทันทีหลังรับเวร

-Conference รวมหลังรับส่งเวรครั ง

เดียว

การมอบหมายงาน

Change
Outcome

-ผู ้ ป่วยปลอดภัย

-เพิมความพึงพอใจ

-มีมาตรฐานในการ

พยาบาล

-ลดระยะเวลาการส่งเวร 15-

20นาทีต่อครั ง

-ลดระยะเวลาในการรอ

คอย และการพยาบาล

ยังคงมีประสิทธิภาพ
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Waste identification
การใหขอมูลนาน Change

การใหความรูผูปวย

หลายชองทาง เชน

 -การประชาสัมพันธ

-สื่อแผนพับ

-สื่อบอรด

-วิดทัิศน

-การใหความรูจาก

พยาบาล

Outcome
-ผูปวยปลอดภัย

-มีมาตรฐานการ

พยาบาล

-ลดระยะเวลาการรอ

คอย การพยาบาลมี

ประสิทธิภาพ

-ผูปวยพึงพอใจ
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Voice
การตอบสนองตามความตองการ

ของ ผูปวยและญาติ 

โตะอาหาร

ประคบเย็น

Change
จัดบริการตอบสนองความ

ตองการทางดานรางกาย/

ความเจ็บปวย

-บริการใหขอมูลการรักษา

-บริหารยาลดปวด ประคบ

เย็น

-จัดหาพัดลม

-จัดโตะอาหารเคลื่อนท่ี

-จัดหาช้ันวางของ

Outcome
-ผูปวยปลอดภัย

-มีมาตรฐานการ

พยาบาล

-การพยาบาลมี

ประสิทธิภาพ

-ผูปวยพึงพอใจ
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Voice

มุมสบาย

เรือนสมุนไพร

มุมเรียนรู้
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Change
-การจัดหานวัตกรรม 

อุปกรณ เชน โตะอาหาร

เคล่ือนที่,  บล็อกไมแขน-ขา

,  หมอนชวยพลิกตะแคงตัว

, ตูยาวิเศษWaterless 

ปลายเตียง 

-Warning signs

-นวัตกรรมการออกกําลัง

กาย เชน bottle drum 

bell, Bamboo monkey 

bar, Bed rolling, 

Risk

Company Logo

รายงานอุบัติการณ์ เ เช่น 

แผลกดทับ   ข้อเท้าตก  

ปลายมือชา  เป็นต้น

Outcome
-ผูปวยปลอดภัย

-มีมาตรฐานการ

พยาบาล

-การพยาบาลมี

ประสิทธิภาพ

-ผูปวยพึงพอใจ

บล็อกไม้ขา  แขน

Northeast Regional HA Forum คร้ังท่ี 11

8 กรกฎาคม 2557 



การจ ัดอุปกรณ์เพื อความปลอดภัย
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การจ ัดสิ งอํานวยความสะดวก ลดขันตอนการทํางาน
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Risk

ห่วงช่วย

ทําแผล bamboo monkey bar

 bottle drum bellตู ้ยาวิเศษ

Waterless

Warning sign

Northeast Regional HA Forum คร้ังท่ี 11
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Patient experience

Company Logo

การเข้าถึงความเชือด้านจิตวิญญาณการเข้าถึงความเชือด้านจิตวิญญาณการเข้าถึงความเชือด้านจิตวิญญาณการเข้าถึงความเชือด้านจิตวิญญาณ

วันสงกรานต์, วันผู ้สูงอายุ

Change
-การจัดทําบุญใส่บาตร

-ทําบุญวันสําคัญทางศาสนา

-กิจกรรมวันสําคัญ เช่น ปี

ใหม่  สงกรานต์  ว ันเด็ก  ว ัน

เกิด  

-พิธีกรรมทางศาสนา เช่น ผูก

ข้อมือ  เรียกขวัญ  ซือเตียง

-บริการตรวจสุขภาพญาติ

-ออกกําลังกายลดความเมือย

Outcome
-ผู ้ ป่วยมีความสุข

พึงพอใจมาก

-มีมาตรฐานการ

พยาบาล

-การพยาบาลมี

ประสิทธิภาพ

Northeast Regional HA Forum คร้ังท่ี 11
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Company Logo

Patient experience

วันสําคัญทางศาสนา
ปีใหม่

วันเกิด ออกกําลังกายลดความเมือย

Northeast Regional HA Forum คร้ังท่ี 11

8 กรกฎาคม 2557 



ตอบสนองตามความเชื่อ คานิยม
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Team suggestion
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กลยุทธ์การนําแนวคิด TCAB สู่การเปลี ยนแปลงในองค์กร
บทบาทวิชาชีพข ้างตียง

Northeast Regional HA Forum คร้ังท่ี 11

8 กรกฎาคม 2557 



กลยุทธ์การนําแนวคิด TCAB สู่การเปลี ยนแปลงในองค์กร

เข ้าถึงความเชื อด ้านจิตวิญญาณ

Northeast Regional HA Forum คร้ังท่ี 11

8 กรกฎาคม 2557 



Company Logo

รางวัลในการทํางานเป็นทีม

ความประทับใจของผู ้ป่วย/ รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

Northeast Regional HA Forum คร้ังท่ี 11

8 กรกฎาคม 2557 



รางวัลในการทํางานเป็นทีม

Company Logo
Northeast Regional HA Forum คร้ังท่ี 11

8 กรกฎาคม 2557 



Company Logo

บทเรียนทีได้รับ
“…การนําแนวคิดการพยาบาลขางเตียงเขามาเปนเครื่องมือพัฒนาคุณภาพระบบ

บริการพยาบาล ทําใหพยาบาลสามารถรับรูปญหาและความตองการท่ีแทจริงของ

ผูใชบริการ สามารถแกปญหาและตอบสนองความตองการไดอยางครอบคลุม 

รวดเร็ว ภายใตการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพ ประหยัดเวลา และทรัพยากรตางๆ 

สงผลใหผูปวยมีความปลอดภัย และพึงพอใจ ผูใหบริการมีความสุขในการทํางาน  

แตอยางไรก็ตามการนําเครื่องมือ TCAB มาใชอยางเขาใจ และเกิดผลลัพธท่ีดีได

น้ัน ผูใหบริการจําเปนท่ีจะตองเรียนรูองคประกอบและแนวคิดท่ีชวยใหสามารถใช

เครื่องมือดังกลาวไดอยางมีประสิทธิภาพ ไดแก 

1) การยึดผูปวยเปนศูนยกลาง (Patient-centered care) 

2) ความปลอดภัยและความไววางใจ (Safe and reliable care ) 

3) การสรางทีมทํางาน (Vitality and teamwork) 

4) การเพ่ิมคุณคาในกระบวนการทํางาน (Value-added care processes) 

5) ความตระหนักในดานจิตวิญญาณ (Spiritual care) และ 

6) การเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง(Transformational leadership)…”
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TCAB to  R 2 R

ก้าวต่อไป 
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1_พัฒนาแนวทางปฏิบัติการเคลื่อนยายผูปวยหนัก                                                           ผูรับผิดชอบ  นางสุภาพรณ  ตัณฑสุระ

ประเด็นปญหา

  ผูปวยอาการทรุดลง และมีภาวะหัวใจหยุดเตนเม่ือมี

การเคลื่อนยายผูปวยหนักจากหอผูปวยมายัง  ICU

 

หาสาเหตุรากของปญหา

1.ขาดการประเมินอาการผูปวยกอนการเคลื่อนยายผูปวย   

2. ขาดการกําหนดเกณฑความพรอมของผูปวยกอนการเคลื่อนยาย 

เน่ืองจากยัง ไมมีเกณฑการยายการเคลื่อนยายผูปวยหนัก

3. ผูปวยไดรับการเคลื่อนยายดวยอุปกรณ และบุคลากรที่ไมเหมาะสม 

ไดแก การบีบ bag มาสงผูปวย คนนําสง

ทดลองปฏิบัติ

1.ประชุม PCT ศัลยกรรมเพื่อเสนอเกณฑการ

ยายการยายผูปวยหนัก

2 ออกแบบฟรอม ตรวจสอบความพรอมการ

เคลื่อนยายแบบ  Check  List  

3 ทดลองปฏิบัติ

สภาพปจจุบันของปญหา

จากการเคลื่อนยายผูปวยจากหอผูปวยสามัญมายังหอ

ผูปวย ICU ในป 2555 และป 2556 จํานวน 3 ราย 

และ 1 ราย ตามลําดับ  เกิดอุบัติการณการ ผูปวยมี

อาการทรุดลง มีภาวะหายใจหอบ ความดันโลหิตต่ํา 

และเม่ือมาถึงหอผูปวย ICU พบวาผูปวยมีภาวะ หัวใจ

หยุดเตน และ 1ใน 4 ราย เกิดเรื่องรองเรียนจากญาติ

วิเคราะหแนวทางแกไข

1.สํารวจ วิเคราะห และนําเสนออุบัติการณที่เกิดข้ึน

2.ระดมสมองผูเกี่ยวของเพื่อรวมสรางแนวทางปฏิบัติการเคลื่อนยาย

ผูปวยหนัก

3 ประเมินผลการปฏิบัติจากแบบประเมิน Check List

ผลลัพธที่ไดจากการแกไข

1.อุบัติการณการเคลื่อนยายที่ไมเหมาะสม =0

2. ผูปวยมีความปลอดภัย

เปาหมาย

1 ผูปวยที่ไดรับการเคลื่อนยายมีความปลอดภัย

2 ผูปวยหนักมีความพรอมในการเคลื่อนยายตามเกณฑ

ที่กําหนด.

3.มีแนวปฏิบัติการเคลื่อนยายผูปวยหนัก

4. มีแบบประเมินการเคลื่อนยายผูปวยหนัก (Check 

List)

 

ทดลองเลือกแนวทางแกไข

กิจกรรม ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ

จัดทําแนวปฏิบัติ 1สรุปขอมูล

2.ประชุมเพื่อหาแนวทางแกไขรวมกันใน PCT

3.ทดลองปฏิบัติ

กพ.56

มีค.56

มีค.56

สุภาพรณ

สุภาพรณ

สุภาพรณ

แนวทางพัฒนาตอไป/ดําเนินงานตอไป

หลังทดลองปฏิบัติ 2 เดือน  สรุปปญหา-แนว

ทางแกไข  และประกาศเปนนโยบาย



ประเด็นปัญหา
การรับส่งเวรเป็นกิจกรรมการพยาบาลที สําค ัญเพือส่งมอบ
อาการ ปัญหา แผนการรักษาอย่างต่อเนืองครอบคลุมโดย
ใช ้ข ้อความที กระช ับ ช ัดเจน ได้ใจความสําคัญครบเพือให้
พยาบาลเวรต่อไปได้วางแผนการพยาบาลอย่างต่อเนือง 
แต่ปัจจุบ ันใช ้พยาบาลเวลานานในการส่งเวร ข ้อความที ส่ง
ไม่ครอบคลุม ไม่ช ัดเจนครบถ้วน ส่งผลให้เกิดความล่าช ้า
ในการปฏิบัติงาน ผู ้ป่วยไม่ได้ร ับการดูแลในช่วงเวลาที ใช ้
ร ับ-ส่งเวร ดังนันจึงมีการพัฒนารูปแบบการส่งเวรที  
รวดเร็ว คุ ้มค่า มีประสิทธิภาพ

หาสาเหตุรากของปัญหา
ไม่มีแบบแผนการส่งเวรที กระช ับร ัดกุม
ไม่มีการควบคุมเวลา และเนือหาในการรับ -ส่งเวร

ทดลองปฏิบัติ
1  ออกแบบการรับ-ส่งเวร
2  ประชุมแจ้งผู ้ปฏิบัติร ับทราบและฝึกการการรับ-ส่งเวร
3  รายงานผล

สภาพปัจจุบ ันของปัญหา
ปัจจุบ ันใช ้ เวลาส่งเวร60นาที เนือหาแต่ละเตียงหลากหลาย
เช่น มีการพูดแทรกที ไม่ใช่เนือหาการส่งเวรขณะรับ-ส่งเวร 
เนือหาการส่งเวรไม่มีจุดเน้นที สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาและ
ความต้องการที แท้จริงของผู้ป่วย พยาบาลแต่ละคนรับรู ้
ปัญหาและความต้องการตามความเข้าใจของตนเอง ทําให้
ไม่สามารถให้การพยาบาลทีตอบสนองการแก้ปัญหาที
แท้จริงได้ และการใช ้ เวลาทีนานเกินไปมีผลต่อช ั วโมงการ
พยาบาลที ใช ้ ดูแล ผู ้ป่วย

วิเคราะห์แนวทางแก้ไข
1.การสํารวจบริบทในส่งเวร ให้เห็นธรรมชาติการส่งเวร
2.นําเสนอให้ผู ้มีส่วนร่วม
3ออกแบบการส่งเวรโดยใช ้  SBAR และมีระบบการ 
Overview ระหว่างหัวหน้าเวร และแยกทีมส่งตามเตียง
4.ประเมินผลลัพท์ โดยจับเวลา ส ัมภาษณ์ จนท

ผลลัพธ์ที ได้จากการแก้ ไข
อยู่ในระยะดําเนินการ
มีรูปแบบการรับ-ส่งเวรที สะท้อนคุณภาพบริการพยาบาลที
ครอบคลุมผู้ร ับบริการ การปฏิบัติการพยาบาลและการ
บริหารจัดการทางการพยาบาล  ... ตัว

เป้าหมาย
1. ลดระยะเวลาให้ได้ 30 นาที
2. ผู ้ป่วยได้ร ับการดูแลขณะรับ-ส่งเวร
3. สามารถปฏิบัติการพยาบาลได้ใน30นาทีหลังส่ง

เวร
4. มี แนวทางการรับ-ส่ง อย่างเป็นแบบแผน

ทดลองเลือกแนวทางแก้ไข

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้ร ับผิดชอบ

จัดทําแนวการรับ-ส่ง เวรใหม่ 1สรุปข้อมูล
2.ประชุม

1 เดือน หัวหน้าหอฯ แนวทางพัฒนาต่อไป/ดําเนินงานต่อไป
จัดทํามาตรฐานการส่งเวร

  พัฒนารูปแบบการส่งเวรที  รวดเร็ว คุ ้มค่า มีประสิทธิภาพ



ระบบ Lean





ดร.จงกลณี จันทรศิริ

การประชุม HA Nation Forum ครังที 14  วันที 12-15 มีนาคม 2556
ศูนย์ประชุม Impact เมืองทองธานี



VALUE-ADDED PROCESSES
1. ค้นหาประเด็นสําคัญจากกระบวนการทํางานในหน่วยงาน

2. กําหนดเป้าหมายแต่ละประเด็น

3. พยากรณ์สิ งทีจะเกิดขึ นและทดสอบผล

4. สร้างเครืองมือในการเปลียนแปลง

5. กําหนดวิธีการแก้ไข/พัฒนา

6. จัดทําเอกสาร สือสารทีมงาน

7. วิเคราะห์ผลงานและข้อมูล

8. สรุปและเรียนรู้จากประเด็นทีดําเนินการ

9. ขยายผลการใช้



 การค้นหาประเด็นสําคัญจากMUDA
Waste category Sample of waste Method to cut waste

Defects rework -เจาะ Lab ซํ า Double check

Over production ไอซียูเตรียมอุปกรณ์ซํ ากับวิสัญญี 

สั งเจาะ ABG  ปั น HCt. หาค่า K+  เวลา
เดียวกัน

ICUเตรียม และใช้ต่อจากวิสัญญี 

 เจาะ ABG  อย่างเดียว

Waiting ผู ้ป่วยรอเรียกนาน Bed side nursing care

Not using staff talent พยาบาลคิดค่ารักษาพยาบาล

พยาบาลต่อเครืองช่วยหายใจ

ถ่ายโอนให้งานการเงิน

ถ่ายโอนศูนย์เครืองมือแพทย์

Transportation รับReferผู ้ป่วยวิกฤตต้องผ่านER เสมอ ผู้ป่วยสามารถมาทีไอซียูได้เลย ไม่ต้องผ่านER
ให้ญาติไปดําเนินการด้านเอกสาร

Inventory มีเวชภัณฑ์ในstock มากเกินไป จัดระบบการเบิกทดแทนของเดิม 

Motion เตรียมของไม่ครบ ในการช่วยแพทย์ทําหัตถการ

ทําให้เดินหลายรอบ

จัดทํารถสําหรับทําหัตถการ

Excessive Processing การส่งเวรนาน  Focus List 



การวิเคราะห์ประเด็น MUDA

General Risk

Clinical 
Risk 

General 

Specific 

ชี บ่ง  Fall Pressure sore

CAD stroke

COMA

shockDMตัดขา

sepsis
emboli

Renal 
Failure





การวิเคราะห์ประเด็นพัฒนาจาก MUDA :Defect 
Reworkประเด็นพัฒนา

จาก MUDA

Voice(0-5) การแก้ไข
patient family Team total Immediate Improvement Performance 

Improvement
ส่งต่อผู้ ที รับผิดชอบ

การส่ง Lab ผิด,Specimen กับ

ใบ request   คนละชือ
5 1 3 15 -Double check 2สัญลักษณ์ ระหว่างผู้เจาะ-ผู ้ส่ง

-Identified ด้วยแผ่นlabel specimen 
 

-การส่ง X-ray ผิด 5 1 3 15 -การIdentify ผู ้ป่วยด้วยการถามชือ การดูป้ายข้อมือ

- ในผู้ป่วยไม่รู้ สึกตัว 

Double check กับเจ้าหน้าทีหอผู้ป่วย

-แขวนป้าย

-Double check กับเจ้าหน้าที ผู้ไปส่ง

 

การให้ยาผิด 5 1 3 15 -ทบทวนแนวทางปฏิบัติ (6R)  

การรับคําสั งแพทย์ผิด 4 1 3 12 -ถ้าคําสั งไม่ชัดเจน ถามแพทย์ซํ า เพือป้องกันความผิดพลาด 

-ทบทวนด้วยผู้ทีชํานาญกว่า

-competency พยาบาลวิชาชีพ

 

 

-การต่อเครืองช่วยหายใจผิด 5 1 4 20 -Double check หลังจากต่อสายแล้ว โดยพยาบาล

วิชาชีพ

-การประเมินสมรรถนะพยาบาลเรืองการเตรียมเครืองช่วย

หายใจ

-ใช้รูปประกอบเพือป้องกันการทําผิด(Human factors 
Engineering)

-จัดทําสือวีดีทัศน์/ คู่ มือประกอบ

 

การต่อ ICD ผิด 5 3 4 60 ต่อสายICDผิด

1.การประเมินสมรรถนะพยาบาล

2.ใช้รูปภาพการต่อสาย ICD ประกอบเพือป้องกันการต่อ

ผิด 

3.ตรวจสอบซํ าด้วยผู้ชํานาญมากกว่า(หัวหน้าเวร)

 



การวิเคราะห์MUDA: Over Production
ประเด็นพัฒนา

จาก MUDA

Voice (0-5) การแก้ไข

patient family Team total Immediate Improvement Performance 
Improvement

ส่งต่อผู้ ที รับผิดชอบ

 เจาะLabหลายที แต่ได้ผลLab
แต่ได้ผลLabแต่ได้ผลค่าเดียว

5 3 5 75 1.หาค่าความแตกต่าง

ของLab
2. รายงานทีม

3. ทบทวนการดูแล เพือ

กําหนดแนวปฏิบัติใหม่

การเตรียมยาไว้ก่อนล่วงหน้า แต่มี

คําสั งให้Off ยา
3 1 5 15 กําหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี  

1.ยาฉีดทีผสมโดย IV admixture ส่งคืน

พร้อมเหตุผล ยังสามารถใช้กับผู้ ป่วยอืนได้ 

2. ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติ คือตรวจสอบ

เตรียมหน้าเตียงแล้วฉีด ไม่ได้เตรียมล่วงหน้า

3. คํานวณปริมาณการใช้ ผสมก่อนทียาจะหมด

ไม่เกิน 30 นาที

4.ประสานงานเภสัช เพือใช้ในหน่วยงานอืน 

 

การตามเปลใช้ระบบซํ าซ้อน ลง

ข้อมูลผ่านคอมพิวเตอร์แล้วต้อง

โทรแจ้งซํ าอีก

3 1 5 15  นําข้อมูลเสนอแนะ

คณะกรรมการเปล

เรืองการใช้บริการเปล 

และพัฒนาระบบการ

ใช้บริการ ออนไลน์

การสั งX-ray ทุกวัน เกินความ

จําเป็น
3 3 3 27 นําข้อมูลเสนอแนะ 

คณะกรรมการ PCT, 
PST 



การวิเคราะห์MUDA:WAITING
ประเด็นพัฒนา

จาก MUDA

Voice (0-5) การแก้ไข

patient family Team total Immediate Improvement Performance 
Improvement

ส่งต่อผู้ที รับผิดชอบ

ผู ้ ป่วยรอพยาบาลส่งเวรนานเกินไป 4 3 5 60 กําหนดนโยบาย วิธีปฏิบัติการส่งเวร

 

 

การรอย้ายผู ้ ป่วย

(รอประสานงาน,รอเปล,รอรับ

ผู ้ ป่วยรายใหม่)

 

4 5 5 60 กําหนดนโยบาย

1.การวางแผนการย้าย กรณีผู้ป่วยอาการเปลียนแปลง 

เร่งด่วน

2.ประกันเวลาพร้อมรับย้ายหลังจากได้รับการ

ประสานงาน ภายใน 30 นาที 

นําเสนอข้อมูล ให้

คณะกรรมการ PCT, PST

การรอยาจากห้องจ่ายยา กรณียา 

STAT
3 1 2 6 1.ทําข้อตกลงกับเภสัชกร

2.STAT ยาAntibiotic ภายใน 30นาที โทรแจ้ง

ว่ามียา stat dose  ให้ไปรับได้เลย

2.ยา stat dose ที เป็นยาสําคัญต่อการช่วยชีวิต 

ปรับเป็นรายการยา Stock
3.กรณีฉุกเฉิน ใช้ยาใน Emergency box

  

การรอญาติมาเยียมและการรอ

เยียมผู ้ ป่วย

 

3 5 1 15 กําหนดแนวทางปฏิบัติ

1.ยืดหยุ ่นเวลาเข้าเยียม

2.เพิมช่องทางการสือสาร นามบัตร เบอร์โทรศัพท์ 

 

การรออุปกรณ์ในการทําหัตถการที

ต้องยืมจากหน่วยงานอืน เช่น เสื อ 

Sterile, Set เจาะคอ, เครือง

Ultrasound 
 

2 1 5 10 จัดทําระบบสํารองอุปกรณ์

 1.เสื อSterile มีสํารองจํานวน..ชุด เมือใช้งานต้อง

มีการเบิกทดแทนทันที ในเวรนันหรือเวรถัดไป

2.Set เจาะคอ สํารอง 1 set  มีการตรวจสอบวัน

หมดอายุ และหมุนเวียนใช้งาน โดยจ่ายกลางรับ

หมุนเวียนให้

  



การวิเคราะห์MUDA:not using staff
ประเด็นพัฒนา

จาก MUDA

Voice (0-5) การแก้ไข

patient family Team total Immediate Improvement Performance 
Improvement

ส่งต่อผู ้ทีรับผิดชอบ

แพทย์ให้

พยาบาลเจาะ 

ABG , แทง A-
line

5 5 5 25 นําเสนอข้อมูล ให้

องค์กรแพทย์

 

พยาบาลคิดค่า

รักษาพยาบาล
5 1 5 25 นําเสนอผู้บริหาร

พยาบาลเช็ค 

และเบิกพัสดุ 
1 1 5 5 หน้าทีของเจ้าหน้าที อืน  

ผู ้ ช่วยเหลือ

คนไข้ดูดเสมหะ

ผู้ ป่วย

5 1 5 25 พยาบาลเป็นผู ้ดูดเสมหะ  



การวิเคราะห์MUDA:Transportation
ประเด็นพัฒนา

จาก MUDA

Voice (0-5) การแก้ไข

patient family Team total Immediate Improvement Performance 
Improvement

ส่งต่อผู้ที รับผิดชอบ

การย้ายผู้ป่วยทีไม่พร้อมออกจากห้อง 

ICU
5 3 4 60 1.ทบทวนแนวทางปฏิบัติ นําเสนอข้อมูล PCT

การส่งผู้ป่วยที มีอาการเปลียนแปลงไป 

Investigate
5 3 5 75 กําหนดแนวทางปฏิบัติ

1.มี Ventilator สํารองเพือการเคลือนย้าย

 2.เก็บข้อมูลอุบัติการณ์ 

นําเสนอข้อมูล ให้

องค์กรแพทย์

การย้ายเตียงผู้ป่วยที มีอาการ

เปลียนแปลงเข้าห้องแยกเมือติดเชื อ 

MRSA, MDR

5 1 5 25 กําหนดแนวทางปฏิบัติ

1.มี Ventilator สํารองเพือการเคลือนย้าย

2.การจํากัดผู้ดูแลเมือไม่สามารถเคลือนย้ายได้

 

Refer จาก รพช.รับที  ER admit 
ward ก่อนย้ายมาที  ICU

5 1 5 25 ทําข้อตกลง กับ PCT 

การเคลือนย้ายผู้ป่วยทีอาการไม่คงที  

และเครืองมือไม่พร้อม เช่น refer 
การย้ายระหว่าง ward
และมี cardiac arrest

5 5 5 125  พัฒนาแนวทางปฏิบัติการ

เคลือนย้ายผู้ป่วยหนัก

 



การวิเคราะห์MUDA:Inventory
ประเด็นพัฒนา

จาก MUDA

Voice (0-5) การแก้ไข

patient family Team total Immediate Improvement Performance 
Improvement

ส่งต่อผู ้ทีรับผิดชอบ

การเตรียมอุปกรณ์ไม่ครบ

เวลาทําหัตถการ

3 1 4 12 คู่มือการเตรียม  

หาอุปกรณ์ไม่เจอไม่รู้ที เก็บ 2 1 4 8 ปรับปรุงพัฒนาระบบ 5ส  

อุปกรณ์ไม่ครบต้องไปยืม

จากหน่วยงานอืน

3 1 4 12 1.จัดลําดับความสําคัญของการทํากิจกรรม

2.ระบบสํารองอุปกรณ์ทีจําเป็น

 

Zoning พยาบาลไม่

เหมาะสม

1 1 5 5 ปรับโดยใช้ผู ้ ป่วยเป็นศูนย์กลาง  

การจัดเก็บอุปกรณ์ทีไม่

เหมาะสมเก็บแยกทีกัน

1 1 5 5 ปรับปรุงพัฒนาระบบ 5ส  



การวิเคราะห์MUDA:Motion
ประเด็นพัฒนา

จาก MUDA

Voice (0-5) การแก้ไข

patient family Team total Immediate Improvement Performance 
Improvement

ส่งต่อผู ้ที

รับผิดชอบ

การเตรียมอุปกรณ์ไม่ครบเวลา

ทําหัตถการ

3 1 4 12 คู ่มือการเตรียม

จัดทํารถสําหรับทําหัตถการ

 

หาอุปกรณ์ไม่เจอไม่รู้ที เก็บ 2 1 4 8 ปรับปรุงพัฒนาระบบ 5ส  

อุปกรณ์ไม่ครบต้องไปยืมจาก

หน่วยงานอืน

3 1 4 12 1.จัดลําดับความสําคัญของการทํา

กิจกรรม

2.ระบบสํารองอุปกรณ์ทีจําเป็น

 

Zoning พยาบาลไม่

เหมาะสม

1 1 5 5 ปรับโดยใช้ผู ้ ป่วยเป็นศูนย์กลาง  

การจัดเก็บอุปกรณ์ทีไม่

เหมาะสมเก็บแยกทีกัน

1 1 5 5 ปรับปรุงพัฒนาระบบ 5ส  



   การวิเคราะห์MUDA:Excessive processing
ประเด็นพัฒนา

จาก MUDA

Voice (0-5) การแก้ไข

patient famil
y

Team total Immediate Improvement Performance 
Improvement

ส่งต่อผู ้ที

รับผิดชอบ

การส่งเวรนานและการ

ให้ยืนรับเวร

 

3 1 5 15 พัฒนารูปแบบการส่งเวรที  รวดเร็ว 

คุ ้มค่า มีประสิทธิภาพ

 

การใช้เวลาในการ

บันทึกนาน

 

3 1 5 15 พัฒนารูปแบบการบันทึกทางการ

พยาบาลโดยใช้ Focus 
charting

 

การเก็บตัวชี วัดทีไม่มี

ประโยชน์

1 1 5 5  พัฒนาระบบการกําหนดตัวชี วัดที

สะท้อนคุณภาพบริการพยาบาล

 



 การแก้ไขประเด็นจาก MUDA

• Immediate Improvement 
สามารถแก้ไขได้ทันทีจากการชี บ่ง

• Performance Improvement :ทํา

เป็นโครงการ

• ส่งต่อผู ้ที รับผิดชอบ : นําส่งPCT แก้ไข 



Performance Improvement
ประเด็น PI  จาก MUDA

1.พัฒนาแนวทางปฏิบัติการเคลือนย้ายผู ้ป่วยหนัก

2.พัฒนารูปแบบการส่งเวรที  รวดเร็ว คุ้มค่า มีประสิทธิภาพ

3.พัฒนารูปแบบการบันทึกทางการพยาบาลโดยใช้ Focus charting

4.พัฒนาระบบการกําหนดตัวชี วัดทีสะท้อนคุณภาพบริการพยาบาล

5.พัฒนารูปแบบการให้ข้อมูลกับผู ้ป่วยและญาติ

6.พัฒนาระบบบริการพยาบาล เพือบรรเทาความทุกข์ทรมาน

7.พัฒนาพฤติกรรมพยาบาล ด้วยมิติจิตวิญญาณ



One page PI: Performance Improvement 

1. เรืองราว +ประเด็น

ปัญหา +ข้อมูลเชิง

วิทยาศาสตร์

4.หาสาเหตุของปัญหา 

โดยใช้ Tree-
diagram ก้างปลา

  ทดลองปฏิบัติ โดย

     1. ประชุมทีมการทํางาน

     2.วิเคราะห์งาน

     3.จัดทําแนวทางปฏิบัติใหม่

2.    กราฟทีเป็นข้อมูลเดิม 5.    สาเหตุ       แนวทางแก้ไข

      1............              1...................

      2.............              2..................

      3................           3..................                       

8.ผลลัพธ์จากการปฏิบัติใหม่

แสดงเป็นกราฟ ก่อน-หลัง 

3.   เป้าหมาย 6.   เลือกทางไหนมาแก้ไข

...............................................

9. แนวทางการดําเนินงาน

ต่อไป



    

one page :  Performance Improvement 





Bedside nursing care



Bedside nursing care



Bedside nursing care



Spiritual Care



Spiritual care



Focus List open heart surgery
WARD OR ICU WARD

F1 Anxiety F1Active  
bleeding

F1 
Hemodynami
c

F1Infection

F2 Cardiac 
rehab

F2 
Hypothermia

F2 Bleeding F2Health 
education

F3 Pre-
operation

F3 Cardiac 
arrhythmia

F3 Impaired 
gas Exchange

F3Cardiac 
Rehab

F4 Discharge 
plan

F4 
Hemodynami
c

F4 Ineffective 
breathing 
pattern

F4 ส่งกลับ รพ.ต้น
สังกัด

F5 F5  Electrolyte 



 Focus List :ICU 
Focus outcome Plan start Finish Remark

Active 
bleeding

ไม่เกิด

อันตรายจาก

ภาวะ

Active
Bleeding

จองเลือดเพิม

ประสานทีม

ผ่าตัด

13.00 15.00

Cardiac 
Arrhyth
mia&
Electroly
te 
Imbalanc
e

ไม่มีภาวะ 

Cardiac 
Arrhyth
mia&
Electroly
te 
Imbalanc
e

Follow
Lab at
18,22 น.

14.00



การบันทึกทางการพยาบาล 
Date Time Focus DAR

5 
ม.ค.56

13.00 Bleeding D:   Bleed from chest drain 
300 ml 

Hct. =25%  PT  PTT  INR 
=1.5
A:   Replacement  PRC 3unit 
FFP=3 unit
Transmine 3 amp. Protamin
Sulfate   50mg.
Milking chest tube drain 
Record q 30mins.Film chest 
R: bleed ลดลง  เหลือ 

50mml/hr.Hct at 18.00 =30%  



การบันทึกทางการพยาบาล
Date Time Focus DAR
5 ม.ค. 56 19.30 Hypovolume D: ABP 90/50 CVP=4-5 

mmHg. dPA=  10-13   
mmHg. ปลายมือ ปลายเท้า ไม่ 

full warm negative 
balance 1000 ml.
A: Voluven 500ml rate 
=100 ml/hr.
R: CVP=7-8 mmHg. 
dPA=14-16 mmHg. ปลาย

มือปลายเท้า full warm

5 ม.ค. 56  22.00- Weaning D: Hemodynamic 



   สิงทีได้จาก Focus charting 
• เกิดการสือสารระหว่างบุคคล

• เกิดการสือสารระหว่างเวร (ใช้การส่งเวร)

• เกิดการสือสารระหว่างหน่วยงาน

• เกิดการสือสารระหว่างสหสาขา

• สามารถวางแผนการจําหน่าย ได้อย่างต่อเนืองและครอบคลุม

• สือสารเมือจําหน่าย ส่งต่อ โรงพยาบาลต้นสังกัด



ความต้องการทางจิตวิญญาณของมน ุษย์
(Highfield and Cason 1983)

1) ความต้องการมีความหมายและเป้าหมายในชีวิต 

    

2) ความต้องการทีจะแสดงความรักและมอบความรักให้ผู ้อืน 

    

3) ความต้องการความรักจากผู้อืน โดยแสดงออกถึงความรู้สึก

    ว่าตนได้รับความรักความเมตตาจากผู้อืน และพระผู้เป็น

    เจ้า 

4) ความต้องการความหวังและการสร้างสรรค์



ความต้องการทางจิตวิญญาณของมน ุษย์
(Highfield 1992)

1) ด้านการมีความหมายและเป้าหมายในชีวิต

    (the need for sense of  meaning and purpose in life)

2) ด้านการมีความสัมพันธ์กับบุคคลอืน สิ งอืน สิ งแวดล้อม 

    และสิงนอกเหนือตน

    (the need for relationships with others and/or a 
supreme other)

    

3) ความต้องการด้านความหวัง

    (the need for hope)



ความต้องการทางจิตวิญญาณของผ ู ้ป่วยระยะส ุ ดท้าย
(Hermann 2001)

1) ความต้องการความเป็นปัจเจกบุคคล

2) ความต้องการความผูกพันและการอยู่ร่วมกับบุคคลอืน เช่น 

    ครอบครัว เพือน

3) ความต้องการปฏิบัติตามความเชือทางศาสนา

4) ความต้องการท่าทีที เป็นมิตรจากผู้อืน

5) ความต้องการจัดการกับธุระที คั งค้าง

6) ความต้องการทีจะอยู่และผูกพันกับธรรมชาติ



ความต้องการมิติจิตวิญญาณ

1. การค้นหาความหมาย/เป้าหมายของชีวิต (search meaning and 
purpose of life)

2. แหล่งของความหวังและกําลังใจ (sources of hope and strength)

3. ความรัก/ความสัมพันธ์กับผู ้อืน/สิ งอืน (love and relatedness)

4. ความภาคภูมิใจเกียวกับตนเอง (self-esteem)

5. ความกลัวและความวิตกกังวล (fear and anxiety)

6. ความโกรธ (anger)

7. การให้อภัย/ขออโหสิกรรม (forgiveness)

8. การปฏิบัติตามความเชือ/ศาสนากับพฤติกรรมสุขภาพ(religious 
practices/spiritual beliefs and health)

Galek และคณะ และ Narayanasamy



การศึกษาในผ ู ้ป่วยระยะวิกฤตและญาติผ ู ้ป่วย
ระยะวิกฤต

วงรัตน์ ใสสุข (2545)ศึกษาความต้องการด้านจิต
วิญญาณของญาติผู้ ป่วยวิกฤต จํานวน 85 คน พบว่า ความ
ต้องการด้านจิตวิญญาณโดยรวมอยู ่ในระดับสูง และในการ
พิจารณารายด้าน พบว่า ด ้านการมีความหมายและเป้าหมายใน
ชีวิต และด ้านการมีหวังอยู ่ในระดับสูง ส่วนด้านการมี
ความสัมพันธ์กับบุคคลอืน สิงแวดล้อม และสิงนอกเหนือตนอยู ่
ในระดับปานกลาง



การศึกษาในผ ู ้ป่วยระยะวิกฤตและญาติผ ู ้ป่วย
ระยะวิกฤต

กนกอร กองจันทร์ (2554) ศึกษาความผาสุกด้านจิต
วิญญาณจากกลุ ่มตัวอย่างจํานวน 80 คน พบว่า ผู้ ป่วยเมือ
ผ่านพ้นระยะวิกฤต จะมีความสุขทางด้านจิตวิญญาณโดย
รวมอยู ่ในระดับปานกลาง และมีความต้องการด้านจิตวิญญาณ
โดยรวมอยู ่ในระดับมากทีสุด



การศึกษาเกียวกับประสบการณ์การด ู แลด้านจิตวิญญาณของพยาบาล

วัลลภ คุณทรงเกียรติ (2553) ศึกษาประสบการณ์ด้านจิต
วิญญาณของพยาบาลวิกฤต และสรุปผลการศึกษา ดังนี
1) ความหมายของการพยาบาลด้านจิตวิญญาณในผู้ ป่วยวิกฤต เป็น
การดูแลแบบประคับประคอง
2) การปฏิบัติกิจกรรมด้านการพยาบาล เช่น การให้ข ้อมูล การ
ช่วยเหลือ การอํานวยความสะดวกให้ปฏิบัติตามความเชือของศาสนา 
การจัดสิงแวดล้อมทีเกียวข ้องกับศาสนา
3) ผลจากการพยาบาลด้านจิตวิญญาณ คือ การเกิดความภาคภูมิใจใน
ตนเองและวิชาชีพ และเกิดความผูกพันระหว่างพยาบาลกับผู้รับบริการ
4) คุณลักษณะของพยาบาล ได้แก่ การมีทักษะด้านสือสาร การเอาใจใส่ 
และการมีประสบการณ์หรือความเชือทีสอดคล้องกับผู้ ป่วยหรือญาติ  
 



การศึกษาเกียวกับประสบการณ์การด ู แลด้านจิตวิญญาณของพยาบาล

Kociszewski (2004) ศึกษาประสบการณ์พยาบาลด้านจิต
วิญญาณของพยาบาลวิกฤตจากกลุ ่มตัวอย่าง จํานวน 10 คน พบว่า 
1) ความหมายของจิตวิญญาณ จิตวิญญาณมีอยู ่ในตัวตนทุกคน ซึงบ่งบอก
 ความเป็นตัวตนของคนนันๆ
2) ร ู้เขา ร ู้เรา โดยการเรียนรู้ความต้องการของผู้ ป่วยและครอบครัวอย่างลึกซึง 
3) พยาบาลทีจะดูแลด้านจิตวิญญาณ จะต้องเริมต้นจัดการทีจิตวิญญาณ
ของตนเองก่อน
4) พยาบาลจะใช ้กลวิธีทีหลากหลาย ในการดูแลด้านจิตวิญญาณ เช่น การ
สัมผัส การสวดมนต์ ความเชือทางศาสนา ฯลฯ
5) ผลทีได้จากการดูแลด้านจิตวิญญาณ จะทําให้พยาบาลรู้สึกอิมเอิบใจ มี
ความสุข และภาคภูมิใจในวิชาชีพการพยาบาล
 



ชือเรือง / โครงการ “เพิมประสิทธิภาพการจําหน่ายด้วย LEAN” 



ชือเรือง / โครงการ “เพิมประสิทธิภาพการจําหน่ายด้วย LEAN” 

หัวหน้าทีม   นางสุนันทา  กุลประโคน พยาบาล

สมาชิกทีม

1. นางวิภาวี ตั งธรรมนิยม พยาบาล

2. นางเครือวัลย์ พุทธคุณ พยาบาล

3. น.ส.ปารีดา เปินสูงเนิน พยาบาล

4. น.ส.นัดดา มงคลชาติ พยาบาล

5. น.ส.อภิชญา มณีวงศ์ พยาบาล

6. นางอรัญญา ราญมีชัย ผู ้ปฏิบัติงานพยาบาล

7. นางชุติกาญจน์ คร้ามพิมพ์ ผู ้ปฏิบัติงานพยาบาล

8. น.ส.รุ่ งนภา แก้วพรม ผู้ปฏิบัติงานพยาบาล

9. น.ส.วาทินี ฟักประไพ ผู้ปฏิบัติงานพยาบาล

10. น.ส.พิชญาภา ครุฑรัมย์ ผู ้ปฏิบัติงานพยาบาล

11. น.ส.อรทัย ปรีดี ผู ้ปฏิบัติงานพยาบาล



ผู ้ประสานงาน

นางวิภาวี  ตั งธรรมนิยม   โทรศัพท์  02-4194830  มือถือ 089-1249609
E-mail: t.vipavee@yahoo.com
ภาควิชา / หน่วยงาน  หอผู ้ ป่วยอาคาร๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ชั น 8/1

งานการพยาบาลสูติศาสตร์นรีเวชวิทยา



1. ชือเรือง เพิมประสิทธิภาพการจําหน่ายด้วย LEAN 

2. ขอบเขตของเรือง/โครงการ (SIPOC)

Suppliers /  
Providers

Inputs Process Output Customer
s

-พยาบาล 

-ผู ้ ช่วยพยาบาล

-พนักงานธุรการ
-พนักงานหอผป.

 

เอกสารรับผป.กลับ

บ้าน

สมุดสุขภาพเด็ก

ยากลับบ้าน

ใบนัดตรวจแม่และลูก

ใบแจ้งค่าใช้จ่าย

จุดเริมต้น- แพทย์

อนุญาตให้ผป.กลับ

บ้านได้พร้อมบุตร

จุดสิ นสุด- ผป.ได้รับ

ใบแจ้งค่าใช้จ่าย และ

เตรียมพร้อมกลับบ้าน

- ระยะ เวลาก าร เ ต รียม

เอกสาร, การคิดเงิน, การ

คืนยาเสร็จสินภายใน 30 
นาทีนับจากผป.แจ้งจะกลับ

บ้านภายหลังแพทย์อนุญาต

- ผป.พึงพอใจต่อการ

เตรียมจําหน่ายไม่มี 

comment เรืองการ

จําหน่ายล่าช้า

ลูกค้า

ภายนอก

- ผู ้ ป่วย และ

ญาติ

ลูกค้าภายใน

-พยาบาล

-ผู ้ ช่วย

พยาบาล

- พนักงาน

ธุรการ



3. แผนภูมิสายธารแห่งคุณค่า/ Flow (ก่อนปรับปรุง)

แพทย์อนุญาต

ให้ผป.และบุตร

กลับบ้าน

จนท.ธุรการ(หรือ PN) 

คีย์ค่าใช้จ่ายทีค้าง 

รวบรวมใบเสร็จ สรุป

PT=11 นาที

จนท.ธุรการ(หรือ PN) 

ติดต่อการเงินตรวจสอบ

ค่าใช้จ่าย
PT=23 นาที

จนท.ธุรการ(หรือ PN) นําใบเสร็จ

ให้ผป.แจ้งสถานทีจ่ายเงิน ตอบข้อ

ซักถามของผป.

พยาบาลนําสมุดสุขภาพเด็กและ 

OPD card มาตรวจสอบข้อมูล

PT=3 นาที

พยาบาลลงข้อมูลในสมุดสุขภาพ

ส่วนทีขาด นําใบรับตัวผป.พร้อม

ใบนัดจัดรวมกัน

PT=14 นาที

ตรวจสอบยาผป.ที

เหลือ เก็บยาใส่ถุง

PT= 2 นาที

ตรวจสอบผล NB 
screening ในคอม ลงผล 

print ข้อมูลเก็บในเวชระเบียน

PT=1.5 นาที

ตรวจสอบใบรับรองแพทย์ถ้าผู ้ ป่วยย ังไม่ได้ต้อง

จัดเตรียมให้

PT=  10 นาที (ถ้าตามแล้วแพทย์มาเขียนให้เลย)

นําเอกสารทั งหมดพร้อมยาไป

ให้ผป. ให้ค ําแนะนําและตอบข้อ

ซักถามอืน ขๆองผป.

ผป.เตรียมจ่ายเงินและ

เตรียมกลับบ้าน

Process time (PT) = Process time (PT) = เวลาทีใช้ในกระบวนการ   = 64.5 นาที

Delay timeDelay time  ((DT DT   ) = ) = ระยะเวลาการรอคอย =  119 นาที 

54 นาที

45 นาที 20 นาที

Total turn around time (TAT) = รอบเวลาทั งหมดใช้ในกระบวนการ (PT+DT) =  183.5 นาที



หัวข้อ ความสูญเปล่า

Defect rework: ทํางานซํ าเพือแก้ไขข้อบกพร่อง ตรวจสอบสิทธิ วันผู ้ ป่วยกลับบ้าน ทําใบนัดวันผู ้ ป่วยกลับบ้าน 

เขียนใบรับรองแพทย์เมือผู ้ ป่วยจะกลับบ้าน

Overproduction: การผลิตหรือให้บริการมาก

เกินจําเป็น

Waiting: การรอคอย -ผู ้ป่วยรอเอกสาร รอยา รอการคิดเงิน รอใบนัด รอใบรับรอง

แพทย์

-ธุรการรอคีย์คิดค่าใช้จ่าย พยาบาลรอยาให้ผู ้ ป่วย รอใบนัด รอ

ใบรับรองแพทย์ไปให้ผู ้ ป่วย

Not using staff talent: ภูมิรู้ ทีสูญเปล่า 

Transportation: การเดินทาง

Inventory: วัสดุคงคลัง

Motion: การเคลือนไหว การเดินตามหาเอกสารหลายจุดเพือรวบรวมให้ผู ้ ป่วย

Excessive processing:ขั นตอนมากเกินจําเป็น การทํางานซํ าซ้อนในวันสุดท้ายทีผู ้ ป่วยกลับบ้านทั งทีควรทําไว้

เสร็จล่วงหน้า

4. Waste ( DOWNTIME)



5. แผนภูมิสายธารแห่งคุณค่า(VSM) / Flow (หลังปรับปรุง)

แพทย์อนุญาต

ให้ผป.และบุตร

กลับบ้าน

จนท.ธุรการ(หรือ PN) 

คีย์ค่าใช้จ่ายทีค้าง 

รวบรวมใบเสร็จ สรุป

PT= 9 นาที

จนท.ธุรการ(หรือ PN) 

ติดต่อการเงินตรวจสอบ

ค่าใช้จ่าย
PT= 13 นาที

จนท.ธุรการ(หรือ PN) นําใบเสร็จ

ให้ผป.แจ้งสถานทีจ่ายเงิน ตอบข้อ

ซักถามของผป.

พยาบาลนําสมุดสุขภาพเด็กและ 

OPD card มาตรวจสอบข้อมูล

และเอกสารทีเตรียมไว้ลงนําหนักวัน

กลับ
PT= 5 นาที

ตรวจสอบยาผป.ที

เหลือ เก็บยาใส่ถุง

PT= 2 นาที

นําเอกสารทั งหมดพร้อมยาไป

ให้ผป. ให้ค ําแนะนําและตอบข้อ

ซักถามอืน ขๆองผป.

ผป.เตรียมจ่ายเงินและ

เตรียมกลับบ้าน

Process time (PT) = Process time (PT) = เวลาทีใช้ในกระบวนการ   = 22 นาที (แถบสีชมพูและสีเขียวเกิดพร้อมกัน) สีนําเงิน

ผลประโยชน์ผป.ไม่คิดเวลา

Delay timeDelay time  ((DT DT   ) = ) = ระยะเวลาการรอคอย =  15 นาที 

Total turn around time (TAT) = รอบเวลาทั งหมดใช้ในกระบวนการ (PT+DT) =  37 นาที

10 นาที

5 นาที



6. สรุปการดําเนินการด้วย Lean A3 Report



6.1 เหตุผลการทํา  (Reason for Action)

ปัญหา: ผู้ป่วยไม่พึงพอใจทีต้องรอเอกสาร รอยา รอการคิดเงิน นาน ในวันกลับบ้านเนืองจาก

                    ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิมและเสียเวลา

0

0.5

1

1.5
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2.5

3

3.5

4

4.5

ส.ค. ก.ย. ต.ค.

ผป.รอยา ผป.รอใบนัด ผป.สิทธิ ไม่เรียบร้อย



6.2 สภาพการณ์ปัจจุบัน (Initial State)
      ระยะเวลาในการเตรียมเอกสาร และคิดเงิน ทุกอย่างส่งมอบให้ผป.ได้ภายในระยะเวลา 30 นาที

      นับแต่เริมดําเนินการ 

ก่อนดําเนินการ หลังดําเนินการ

0

1

2

3

4

5

ส.ค. ก.ย. ต.ค.

ผป.รอยา ผป.รอใบนัด ผป.สิทธิ ไม่เรียบร้อย



6.3 เป้าหมาย (Target state): ความปลอดภัย ได้คุณภาพ รวดเร็ว และ

ลดต้นทุน

1. ลดระยะเวลาในการดําเนินการจําหน่ายผู ้ป่วยในวันกลับบ้านเหลือ 30 

นาที

2. ผู ้ป่วยกลับบ้านได้ภายใน 60 นาทีนับแต่ผู ้ป่วยเริมแจ้งกลับบ้าน

3. การตรวจสอบสิทธิ  ใบนัด ใบรับรองแพทย์ ดําเนินการเสร็จภายในวันที  

2 นับตั งแต่ผู ้ป่วย admit การจัดซื อยาสามารถดําเนินการได้ก่อนวัน

ผู ้ป่วยกลับบ้าน



6.4 การวิเคราะห์สาเหตุรากเง้าของปัญหา (Gap Analysis)

ผป.กลับบ้านได้ช้า

รอนาน

ระบบงาน สิงแวดล้อม

คน

การตรวจสอบสิทธิ ขาดระบบการส่ง

ต่อทีชัดเจน งานไม่ต่อเนือง

เอกสารไม่อยู่ในทีเดียวกันต้องใช้เวลา

ในการรวบรวม การลงข้อมูลมาลงวัน

ผู ้ ป่วยกลับบ้าน

การให้การบริการผู ้ ป่วยหลายคน

พร้อมๆกันทําให้กิจกรรมขาด

ความต่อเนืองและล่าช้า

ในแต่ละกิจกรรมมีคนทํา

หลายคน และทําไม่

เหมือนกัน

ขาดการส่งต่อข้อมูล ต่าง

คนต่างทํา



6.5 แนวทางในการแก้ไข (Solution 
Approach)

สาเหตุ: Root cause addressed แนวทางไข: Proposed solution วัตถุประสงค์: Supports 

Objective

• ระบบงานขาดความต่อเนือง ไม่มีการส่งต่อข้อมูลที

เป็นระบบชัดเจน

• เอกสารไม่เรียบร้อย ทันเวลา

-Re-arrangement: ปรับระบบการทํางานให้

ต่อเนือง มีการส่งต่อข้อมูลทีชัดเจน เพือให้ผู ้ทํางาน

ต่อในแต่ละช่วงเวลาทําส่วนทีค้างหรือส่งต่อข้อมูล

ได้ถูกต้อง

-Visual management: จัดทํา one stop point ใน

การตรวจสอบแบบ quick look เพือให้การ

ดําเนินการต่อเนือง

- จัดทําแนวทางการดําเนินการจําหน่ายผู ้ป่วย

- เอกสารสิทธิ ใบนัด ใบรับรอง

แพทย์ เสร็จก่อนวันจําหน่าย

ผู ้ป่วยไม่ต้องเสียเวลารอคอยหรือ

เสียเงินเพิม

•เอกสารกระจายไม่รวมอยู่ทีเดียวกัน

•ทํางานหลายอย่างในเวลาเดียวกัน เช่น ให้บริการผป.

รายอืน รับโทรศัพท์ ฯ

-ลด motion โดยจัดเอกสารทีต้องใช้ให้มาอยู่จุด

เดียวกันโดยวันกลับหยิบมาใช้ได้ทันที

-มอบหมายภาระงานด้านอืนๆทีไม่เกียวข้องกับการ

ทําจําหน่ายให้บุคคลอืนทําแทน เช่น การรับ

โทรศัพท์ การให้บริการผู ้ป่วยรายอืน เป็นต้น

•จัดเตรียมเอกสารได้รวดเร็วขึน 

ไม่ต้องเสียเวลาค้นหา หรือหา

ข้อมูล หรือถูก interrupt จากการ

ต้องให้บริการผู ้ป่วยอืนๆ หรือทํา

กิจกรรมอืนๆไปด้วย



6.6 การดําเนินการแก้ปัญหา (Solution Experiments)

แนวทางแก้ไข:

Solution

การปฏิบัติ: Actual ว.ด.ป. ที

เริมทํา: Date

โดยใคร: By ผลลัพธ์: Result สรุปความก้าว

หน้าของการ

ทํางาน: 

Conclusion

1. re-arrange and 

combine

2. Visual 

management

3.  ลด Motion

• ปรับระบบการตรวจสอบ

สิทธิ และการส่งต่อข้อมูล

• ปรับระบบการทําใบนัด

ตรวจทังของมารดาและบุตร

•จัดทําบอร์ดและ marker 

เพือให้เห็นแล้วทราบว่า

กิจกรรมใดยังไม่เรียบร้อย

•จัดวางเอกสารไว้ทีจุด

เดียวกัน จัดเตรียมครังเดียว 

ลงข้อมูลให้เสร็จก่อนวันผป.

กลับ

15 ธ.ค.53

21 ธ.ค.53

10 ม.ค.54

ชุติกาญจน์

แสงระวี

สุนันทา

วิภาวี

นัดดา

อรัญญา

อภิชญา

อรทัย

วาทินี

- การตรวจสอบสิทธิแล้ว

เสร็จภายใน 2 นับ

จากผป.admit

-ใบนัดเสร็จเรียบร้อย

ภายในวันที 2 นับจาก

เวลาเกิดของเด็ก

กิจกรรมทุกอย่างแล้ว

เสร็จก่อนวันผป.จําหน่าย

วันผป.กลับหยิบเอกสาร

ทีเดียวนําไปส่งให้ผป.ได้

ไม่ต้องเดินหาเอกสาร

อืนๆ



6.7 กิจกรรมสําคัญทีต้องทํา(Outstanding Actions)

กิจกรรมสําคัญทีทํา: Outstanding  Actions ผู้รับผิดชอบ:

By Whom

วันทีทํา:

By Date

- สรุปและแจ้งแนวทางการการตรวจสอบสิทธิ การจัดเอกสาร การ

จัดเตรียมใบนัดใหม่ 

สุนันทา

ชุตกิาญจน์

1 ก.พ.54

- สรุปการใช้ one stop point board นัดดา

อรัญญา

1 ก.พ.54

- ปรับปรุง board นัดดา

อรัญญา

1 ก.พ.54



8. ผลลัพธ์ (Results)

ตัวชี วัด เป้า ก่อนทํา ผลครังที  1 ผลครังท2ี
1.อัตราการจําหน่ายครบถ้วน ถูกต้อง 100% 65 % 75% 95%
2. สามารถทําจําหน่ายผู ้ ป่วยออกจากหอผป.

ได้ภายใน 60 นาทีเมือผป.และญาติพร้อม

90% 0% 40% 95%

3. ผู ้ รับบริการมีความพึงพอใจในขั นตอนการ
จําหน่าย

90% 80% 89% 95% 

4.อัตราผู ้ รับบริการทีต้องเสียค่าห้องเพิม
เนืองจากรอการทําจําหน่าย

0% 3% 1% 0%



9.สรุปบทเรียน (Lessons Learnt)

ปัจจัยความสําเร็จ ปัญหา/อุปสรรค

- ผู ้ร่วมทีม และบุคลากรอืนๆในหอผู้ป่วยให้

ความร่วมมือในการปฏิบัติอย่างดี

- ทุกคนมีความพร้อมทีจะปรับปรุงงานไป

ด้วยกัน

- การสือสารเพือให้เข้าใจตรงกัน เนืองจากการขึน

ปฏิบัติงานเป็นเวร ไม่ได้ชีแจงทีเดียวพร้อมๆกัน

-การกําหนดแนวทางใหม่ ทําให้เกิดความสับสนในการ

ทํางาน

-ผู้ป่วยไม่กลับบ้านตามเวลาทีกําหนด ทังๆทีจ่ายเงิน

เรียบร้อยแล้ว



ขอบคุณค่ะ



Lean Enterprise

• ทํางานในสิงทีเป็นเนื องานจริงๆโดยไม่เสียเวลาไปกับการ

สูญเสีย (Wastes) 
– เกิดเนื องานเท่าเดิมในเวลาสั นลง

– เนื องานมากขึ นในระยะเวลาเท่าเดิม 

– เกิดเนื องานมากขึ นในเวลาสั นลง 



ลดระยะเวลารอคอยลดระยะเวลารอคอย
→รับใหม่

→พบแพทย์

→ลงทะเบียน

→รับการรักษา/ หัตถการ



ลดเวลาทําหัตถการ/การพยาบาล
→→    พ่นยาพ่นยา

→→    ฉีดยาฉีดยา

→→    ตรวจสุขภาพตรวจสุขภาพ

→→    ตรวจทาง ตรวจทาง UROURO

→→    ANCANC

→→    จําหน่ายจําหน่าย

→→    ให้สารละยายให้สารละยาย

→→    รับ รับ --  ส่งเวรส่งเวร



  ช่วยเหลือผู้ป่วย
→→  Fast Tract MIFast Tract MI

→→  ดูแลทารกแรกเกิดดูแลทารกแรกเกิด

→→  Stat DoseStat Dose

→→  รอผ่าตัดรอผ่าตัด

อืนๆ  

→→  เบิกวัสดุอุปกรณ์การแพทย์เบิกวัสดุอุปกรณ์การแพทย์     



การสูญเสีย (Wastes) 7 ประการ

1.ความสูญเสียเนืองมาจากการรองาน (Waiting)

 เป็นความสูญเสียในการรอคอยหรือรองานซึงทําให้

สูญเสียเวลาและประสิทธิภาพในการทํางานของ

ผู้ปฏิบัติงาน

2. ความสูญเสียเนืองมาจากการเคลือนย้ายงาน (Transport)

 เป็นความสูญเสียในการเคลือนย้ายงานหรือลูกค้าจาก

จุดหนึงไปสู่จุดหนึงด้วยความจําเป็นหรือด้วยความไม่

จําเป็น



3. ความสูญเสียเนืองมาจากการแก้ไขข้อผิดพลาด 

(Defect) 

 เป็นความสูญเสียจากการปฏิบัติงานทีผิดพลาด ส่งผลเสีย

ต่องานทีทําและต้องนํามาสู่การแก้ไข 

4. ความสูญเสียเนืองมาจากการทํางานซํ าซ้อน (Over 

processing)

 เป็นความสูญเสียจากการทํางาน ซํ าซ้อน ทีทําแล้วทําอีก 

ตรวจสอบแล้วตรวจสอบอีก การทํางานให้ถูกต้องตั งแต่แรก 

(Do it right the first time)

การสูญเสีย (Wastes) 7 ประการ



5. ความสูญเสียเนืองมาจากการเก็บงานไว้ทํา (Inventory)

 เป็นความสูญเสียจากการที ผู ้ปฏิบัติงานเก็บงานไว้ทํา
ในภายหลัง ซึงส่งผลเสียต่องานทีไม่สามารถเสร็จสิ น
ได้อย่างรวดเร็ว 

6. ความสูญเสียเนืองมาจากการเคลือนไหวทีไม่จําเป็นของ
ผู้ปฏิบัติงาน (Movement) 

 เป็นความ สูญเสียอันเนืองมาจากผู้ปฏิบัติงานมีการ
เคลือนไหวหรือเคลือนทีโดยเปล่าประโยชน์ สามารถ
แก้ไข ได้โดยการจัดผังการทํางานใหม่ (Layout)

การสูญเสีย (Wastes) 7 ประการ



ประการที  7

7. ความสูญเสียเนืองมาจากการทํางานมากเกินไป (Over 

producing) 

 เป็นความสูญเสียเนืองจากการทํางานมากเกินไป แต่งานที

ทํามากเป็นงานทีไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ เช่นการที

ผู้ปฏิบัติงานทํางาน นอกเหนือจากงานทีรับผิดชอบในขณะที

งานทีตนเองรับผิดชอบยังรอให้ทําอยู ่ ซึ งถือเป็นการทํางาน ที

มากเกินความจําเป็นและไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ จะต้องมี

การศึกษาการแบ่งภาระงานให้เกิดความสมดุล



กําหนดเป้าหมาย
เลือกงานสําคัญ
วิเคราะห์กระบวนการทํางานหลัก
ประเมินปัญหา
เลือกระบบย่อย (ปัญหา)
จัดทํา Flow Process
วิเคราะห์โดยเทคนิค Work Study
กําจัด Muda โดย ECRS/ 20 คําถาม
ปรับปร ุ ง Flow Process
ประเมินผลลัพธ์
จัดทํา Work Flow ใหม่

ขันตอนการทํา
ฝ่ายการพยาบาล
SAINTLOUIS HOSPITAL 

โดย อาจารย์เพ็ญจันทร์  แสนประสาน

ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์



1. การไหลของทรัพยากรอย่างต่อเนือง
2. การลดการลงท ุ นในการเพิมทรัพยากร
3. การใช้ประโยชน์จากเครืองจักร (ทรัพยากร) 
   อย่างเต็มที
4. การยืดหย ุ ่นต่อความต้องการของตลาด
5. การลดเวลา และ
6. การเพิมผลตอบแทนส ุ ทธิ 

(Return on net asset)

โกศล ดีศีลธรรม , 2005

Lean Management



1. ใช้ Technology E-Organization

การใช้ Technology เพือลดการสูญเสียในการทํางาน

Information Technology  เป็นสิงสําคัญในการลดความสูญเสีย
ในการทํางาน

นอกจากนี  IT ยังช่วยให้เกิดความโปร่งใส (Transparency) 
ส่งผลให้เกิดการ Deregulation และ การ Privatization-Self 
service ในทีสุด

ซึงทั งหมดนี  คือแนวคิดของ E-Organization เป็นส่วนหนึงของ
แนวคิด Lean Enterprise

เครืองมือในการลดความส ูญเสีย



2. ไม่ใช้ Technology

การวิเคราะห์กระบวนงาน (Process analysis) เช่น 

แผนผังการไหล (Flow diagram) แผนภูมิกระบวนการ 

(Process chart)

การลดเวลาหน้างาน

การป้องกันความผิดพลาดในการทํางาน

เครืองมือในการลดความส ูญเสีย



1. ระบุโอกาสปรับปรุง

11..1  1  กําหนด กําหนด Value Stream Mapping Value Stream Mapping ทั งระบบภายในองค์กรทั งระบบภายในองค์กร

            --    จัดทํา จัดทํา work Flow Process work Flow Process ผังขันตอนทางผ่านของงานผังขันตอนทางผ่านของงาน

                                เฉพาะ เฉพาะ Key Process Key Process ทีต้องการปรับปรุงทีต้องการปรับปรุง

                          --    จัดทําผังการไหล จัดทําผังการไหล Flow DiagramFlow Diagram

11..2  2  วิเคราะห์กระบวนการทํางาน วิเคราะห์กระบวนการทํางาน (Process analysis)(Process analysis)

ขั นตอนการทํา Lean



แผนกผู้ป่วยในชั น 12



Treatment

room

Nurse’s 

station

1

2

3

4

5 6

Flow การไหล

แพทย-์พยาบาล

4

7

8



Flow การรับ order ยา / Treatment ; STAT

 แพทย์มา round

Inc./TL ตาม round ร่วมกับแพทย์

  แพทย์ตรวจผู้ป่วยในห้องพัก

    แพทย์เขียน order ยา stat.ในใบ order ในห้องพักผู้ป่วย 

  ผู้ป่วยรอรับแผนการรักษา

  แพทย์ round ร่วมกับ Inc./TL จนครบ

Inc. รับแผนการรักษาทีละ chart

Inc. เบิกยา stat.

O

O

O

O

D

O

O

O

เดิม



Flow การรับ order ยา / Treatment ; STAT

Inc. แจ้ง TL. ให้ทําแผนการรักษา stat.

TL.รอรับยา

TL.เตรียมยาตาม treatment

นํา treatment / med. ไปปฏิบัติกับผู้ป่วย

บันทึกในใบยา / chart

O

D

O

O

O



2. ประเมินปัญหา ศึกษาข้อมูลในกระบวนการที เลือก ดังนี

22..1 1 ข้อมูลรอบเวลา

2.2 ข้อมูลสต๊อกระหว่างขันตอน

2.3 ข้อมูลความพร้อมของกระบวนการ

2.4 การจัดส่งสินค้า

2.5 คุณภาพที ไม่ตรวจซํ า / แก้ไข

2.6 กําลังคน / เวลาการทํางาน

ขันตอนการทํา Lean



Flow Process Chart “ Pre-test ”
ขันตอน D เวลา (นาที) ระยะทาง(เมตร)

1. แพทย์ตรวจpt. ในห้องพัก 7.8

  2. แพทย์เขียน order ยา stat. ในใบ order ในห้องพัก pt. 4

  3. pt. รอรับแผนการรักษา 31

  4. แพทย์ round ร่วมกับ Inc./TL จนครบตามจํานวน 22

  5. Inc. รับแผนการรักษาทีละ chart 2.8

6. Inc. เบิกยา stat. 2

7. Inc. แจ้ง TL. ให้ทําแผนการรักษา 1.2

  8. TL. รอรับยาจากห้องยา 10.4

  9. TL. เตรียมยาตามแผนการรักษา 2.8

10. pt. ได้รับแผนการรักษา 4.6

     11.TL. บันทึกในใบยา /chart 2.4 รวม 91 นาที



การบันทึกงาน ( Time study )

ลําดับ งาน เวลา (นาที)

1. แพทย์ตรวจpt. ในห้องพัก 7.8

2.  แพทย์เขียน order ยา stat. ในใบ order ในห้องพัก pt. 4

3.  pt. รอรับแผนการรักษา 31

4.  แพทย์ round ร่วมกับ Inc./TL จนครบตามจํานวน 22

5.  Inc. รับแผนการรักษาทีละ chart 2.8

6. Inc. เบิกยา stat. 2

7. Inc. แจ้ง TL. ให้ทําแผนการรักษา 1.2

8.  TL. รอรับยาจากห้องยา 10.4

9.  TL. เตรียมยาตามแผนการรักษา 2.8

10. pt. ได้รับแผนการรักษา 4.6

11.  TL. บันทึกในใบยา /chart 2.4

รวม 91 นาที
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3. เชือมโยงข้อม ูลเส้นทางกับสัญญลักษณ์
3.1 การปฏิบัติงาน (Operation) O
3.2 การเคลือนย้าย (Transportation) 
3.3 การตรวจสอบ (Inspection)
3.4 การเก็บพัก (Storage)
3.5 การอคอย (Delay) D

ขันตอนการทํา Lean



4. ระบุสาเหตุหลักที ก่อปัญหาเกิดความสุญเปล่า

        Five W. Analysis

ขันตอนการทํา Lean

รายละเอียดงานย่อย

วิธีปัจจุบัน เหตุผล ทางเลือกต่างๆ

การศึกษาอ้างถึง

การศึกษาท1ี 

วิธีการทีใช้

วิเคราะห์โดย วันที

ทางเลือกทีแล้ว วิธีการปรับปรุง

ทําอะไร

(วัตถุประสงค์)

ทําไมต้องทํา ทําอย่างอืนได้อีกหรือไม่ ควรทําอะไร ขจัด (ขันที 1)

ทําทีไหน

(สถานที)

ทําไมต้องทําทีนัน ทําทีอืนได้อีกหรือไม่ ควรทําทีไหน รวมหรือเปลียนขันตอนการทํางาน

ทําเมือใด

(ขันตอน)

ทําไมต้องทําตอนนัน ทําตอนอืนได้อีกหรือไม่ ควรทําเมือใด

ใครเป็นคนทํา

(บุคคล)

ทําไมต้องเป็นคนนันทํา คนอืนทําได้อีกหรือไม่ ควรเป็นใครทํา

ทําอย่างไร

(วิธีการ)

ทําไมต้องทําอย่างนัน ทําวิธีอย่างอืนได้อีกหรือไม่ ควรทําอย่างไร ทําให้งานง่ายขึน



หน่วย ส่วน งานย่อย

รายละเอียดงานย่อย

1.  แพทย์ตรวจผู้ป่วยในห้องพัก

การศึกษาอ้างถึง

การศึกษาที1

วิธีการทีใช้

วิเคราะห์โดย วันที

วิธีปัจจุบัน เหตุผล ทางเลือกต่างๆ ทางเลือกทีแล้ว วิธีการปรับปรุง

ทําอะไร

เพือประเมินอาการ

ทําไมต้องทํา

เพือตรวจรักษาและสั งยา

ทําอย่างอืนได้หรือไม่

ไม่ได้

ควรทําอะไร

-

ขจัด(ขั นที1)

No

ทําทีไหน

ในห้องพักผู ้ป่วย

ทําไมต้องทําทีนั น

เพือความเป็นส่วนตัว/สะดวก

ทีทีอืนได้หรือไม่

ได้

ควรทําทีไหน

ทั วไปแต่ไม่เหมาะสม

รวมหรือเปลียนขั นตอน

การทํางาน No

No

No

ทําเมือใด

เมือแพทย์อยู่บน ward

ทําไมต้องทําตอนนั น

เพือความสะดวก

ทําตอนอืนได้หรือไม่

ไม่ได้

ควรทําเมือใด

-

ใครเป็นคนทํา

แพทย์เจ้าของไข้

ทําไมต้องเป็นคนนั นทํา

เป็นเจ้าของไข้

คนอืนทําได้อีกหรือไม่

ไม่ได้

ควรเป็นใครทํา

-

ทําอย่างไร

ซักถาม ตรวจร่างกาย

ทําไมต้องทําอย่างนั น

เพือรวบรวมข้อมูล สั งการ

รักษา

ทําวิธีอืนได้หรือไม่

ไม่ได้

ควรทําอย่างไร

-

ทําให้งานง่ายขึ น

No

ตารางการพิจารณางาน



หน่วย ส่วน งานย่อย

รายละเอียดงานย่อย

2.  แพทย์เขียนการรักษายา stat. ใน order sheet ในห้องพักผู ้ป่วย

การศึกษาอ้างถึง

การศึกษาที1

วิธีการทีใช้

วิเคราะห์โดย วันที

วิธีปัจจุบัน เหตุผล ทางเลือกต่างๆ ทางเลือกทีแล้ว วิธีการปรับปรุง

ทําอะไร

เพือสั งการรักษา

ทําไมต้องทํา

-- เพือมีหลักฐานในการสั งยา

- เพือสั งแผนการรักษา

ทําอย่างอืนได้หรือไม่

ไม่ได้

ควรทําอะไร

-

ขจัด(ขั นที1)

No

ทําทีไหน

ในห้องผู้ป่วย

ทําไมต้องทําทีนั น

เพือความสะดวกของแพทย์

ไม่หลงลืม

ทีทีอืนได้หรือไม่

ได้

ควรทําทีไหน

- เคาน์เตอร์พยาบาล

- ตามแพทย์ต้องการ

รวมหรือเปลียนขั นตอน

การทํางาน

No

No

No

ทําเมือใด

หลังตรวจผู้ป่วยแล้ว

ทําไมต้องทําตอนนั น

เพือความเหมาะสม

ทําตอนอืนได้หรือไม่

ไม่ได้

ควรทําเมือใด

-

ใครเป็นคนทํา

แพทย์เจ้าของไข้

ทําไมต้องเป็นคนนั นทํา

ผู ้ให้การรักษา

คนอืนทําได้อีกหรือไม่

ไม่ได้

ควรเป็นใครทํา

-

ทําอย่างไร

เขียนคําสั งใน order

ทําไมต้องทําอย่างนั น

เป็นหลักฐาน

ทําวิธีอืนได้หรือไม่

ไม่ได้

ควรทําอย่างไร

-

ทําให้งานง่ายขึ น

No



หน่วย ส่วน งานย่อย

รายละเอียดงานย่อย

3.  ผู ้ป่วยรอรับแผนการรักษา

การศึกษาอ้างถึง

การศึกษาที1

วิธีการทีใช้

วิเคราะห์โดย วันที

วิธีปัจจุบัน เหตุผล ทางเลือกต่างๆ ทางเลือกทีแล้ว วิธีการปรับปรุง

ทําอะไร

เพือรับยาตามทีแพทย์สั ง

ทําไมต้องทํา

ตาม order แพทย์

ทําอย่างอืนได้หรือไม่

ไม่ได้

ควรทําอะไร

-

ขจัด(ขั นที1)

No

ทําทีไหน

ในห้องพักผู ้ป่วย

ทําไมต้องทําทีนั น

เพือความสะดวก

ทีทีอืนได้หรือไม่

ได้

ควรทําทีไหน

ห้อง Treatment

รวมหรือเปลียนขั นตอน

การทํางาน No

No

No

ทําเมือใด

หลังInc. รับ order และ

TL เตรียมยาแล้ว

ทําไมต้องทําตอนนั น

Inc.ได้ตรวจสอบแผนการรักษา

เภสัช ได้ตรวจสอบยาแล้ว

ทําตอนอืนได้หรือไม่

ไม่ได้

ควรทําเมือใด

-

ใครเป็นคนทํา

Team leader

ทําไมต้องเป็นคนนั นทํา

ตาม J.D.

คนอืนทําได้อีกหรือไม่

ได้

ควรเป็นใครทํา

แต่ไม่เหมาะสม

ทําอย่างไร

ตามมาตรฐานการ

ปฏิบัติงาน

ทําไมต้องทําอย่างนั น

ตามมาตรฐาน

ทําวิธีอืนได้หรือไม่

ไม่ได้

ควรทําอย่างไร

-

ทําให้งานง่ายขึ น

No.



หน่วย ส่วน งานย่อย

รายละเอียดงานย่อย

4. แพทย์ตรวจเยียมผู ้ป่วยร่วมกับหัวหน้าเวรจนครบ ( ตามจํานวนผู้ป่วยทีแพทย์

เป็นเข้าของไข้ ) 

การศึกษาอ้างถึง

การศึกษาที1

วิธีการทีใช้

วิเคราะห์โดย วันที

วิธีปัจจุบัน เหตุผล ทางเลือกต่างๆ ทางเลือกทีแล้ว วิธีการปรับปรุง

ทําอะไร

เพือตรวจเยียมอาการ

ผู้ป่วยแบบสหวิชาชีพ

ทําไมต้องทํา

เพือประเมินอาการร่วมกัน

ทําอย่างอืนได้หรือไม่

ไม่ได้

ควรทําอะไร

-

ขจัด(ขั นที1)

No.

ทําทีไหน

ในห้องผู้ป่วย

ทําไมต้องทําทีนั น

สะดวก เป็นส่วนตัว

ทีทีอืนได้หรือไม่

ได้

ควรทําทีไหน

ตามต้องการแต่ไม่ควร

รวมหรือเปลียนขั นตอน

การทํางาน  No.

No.

No.

ทําเมือใด

เมือแพทย์ขึ นเยียมผู้ป่วย

ทําไมต้องทําตอนนั น

เพือสั งการรักษาได้สมบูรณ์

ทําตอนอืนได้หรือไม่

ไม่ได้

ควรทําเมือใด

-

ใครเป็นคนทํา

แพทย์  พยาบาล

ทําไมต้องเป็นคนนั นทํา

ตาม J.D.

คนอืนทําได้อีกหรือไม่

ได้

ควรเป็นใครทํา

แพทย์ หัวหน้าทีม

ทําอย่างไร

แพทย์ตรวจอาการ

พยาบาลรายงาน รับฟัง

ทําไมต้องทําอย่างนั น

เพือความเข้าใจตรงกัน

ได้รับข้อมูลทีชัดเจน

ทําวิธีอืนได้หรือไม่

ไม่ได้

ควรทําอย่างไร

-

ทําให้งานง่ายขึ น

No.



หน่วย ส่วน งานย่อย

รายละเอียดงานย่อย

5. หัวหน้าเวรรับแผนการรักษาทีละ chart

การศึกษาอ้างถึง

การศึกษาที1

วิธีการทีใช้

วิเคราะห์โดย วันที

วิธีปัจจุบัน เหตุผล ทางเลือกต่างๆ ทางเลือกทีแล้ว วิธีการปรับปรุง

ทําอะไร

รับแผนการรักษา

ทําไมต้องทํา

เพือให้ TL. นําไปปฏิบัติ

ทําอย่างอืนได้หรือไม่

ได้

ควรทําอะไร

แจ้ง TL.ปฏิบัติทันที

ขจัด(ขั นที1)

yes

ทําทีไหน

Nurse station

ทําไมต้องทําทีนั น

มีอุปกรณ์เพียงพอ

ทําทีอืนได้หรือไม่

ได้

ควรทําทีไหน

เมือแพทย์เขียนการรักษา

เสร็จ

รวมหรือเปลียนขั นตอน

การทํางาน 

No

ทําเมือใด

หลังจากแพทย์ round 

ครบทุกคน

ทําไมต้องทําตอนนั น

ปฏิบัติตาม J.D.

ทําตอนอืนได้หรือไม่

ได้

ควรทําเมือใด

หลังจากแพทย์ round 

เสร็จ 1 คน

ใครเป็นคนทํา

Incharge

ทําไมต้องเป็นคนนั นทํา

ปฏิบัติตาม J.D.

คนอืนทําได้หรือไม่

ได้

ควรเป็นใครทํา

TL. แต่ Inc. ต้องรับทราบ

ทําอย่างไร

ปฏิบัติตาม J.D. 

ภายหลังแพทย์ order

ทําไมต้องทําอย่างนั น

ผู้ป่วยได้รับแผนการรักษา

ถูกต้อง , Inc.รับทราบ

ทําวิธีอืนได้หรือไม่

ได้

ควรทําอย่างไร

แพทย์ round 1 คน ให้

Inc.รับ order เลย โดยฉีก

ใบ Copy เป็นหลักฐาน

ทําให้งานง่ายขึ น

yes



งานมากกว่าคน
ตรวจไม่ทัน

%%  TTUUBBEE  ทีทีหหลลววมม

ทีทีหหมมววดด  CCเครืองฉีดไม่
สามารถ
ควบคุมการ
ผลิต

Pressure ในการผลิตไม่

สมํ าเสมอ

เครืองมือวัด
ไม่พอ

ราคาแพง

ไม่มี Sensor ตรวจเช็ค

สายขณะผลิต

ตรวจวัดน้อยจุด

ไม่มีเครืองควบ

คุม Pressure

พนักงานอ่อนล้า

ขบวนการผลิต

เครืองมือวัด คน

วิธีการ

ตรวจชินงานหลาย
อย่างในเวลาจํากัดพนักงานใหม่

วิเคราะห ์สาเหตุของปัญหาวิเคราะห ์สาเหตุของปัญหาวิเคราะห ์สาเหตุของปัญหาวิเคราะห ์สาเหตุของปัญหา



4. ระบุสาเหตุหลักที ก่อปัญหาเกิดความสูญเปล่า

   Brain stromingBrain stroming

MUDA MUDA 77  ประการประการ

                            ความสูญเปล่า คือ อะไร ความสูญเปล่า คือ อะไร ??

MUDAMUDA 77  ประเภทในกระบวนการประเภทในกระบวนการ

11. . การผลิตเกินจําเป็นการผลิตเกินจําเป็น

22. . การรอคอยการรอคอย

33. . การเคลือนย้ายการเคลือนย้าย

44. . กระบวนการผลิตทีเกินความจําเป็นกระบวนการผลิตทีเกินความจําเป็น

55. . การเก็บวัสดุคงคลังการเก็บวัสดุคงคลัง

66. . การเคลือนไหวการเคลือนไหว

77. . การผลิตของเสียการผลิตของเสีย/ / ReworkRework



  จากการวิเคระห์กระบวนการหลัก พบ MUDA มากทีสุด

ในขั นตอนการรอคอยของผู ้ ป่วย 

  เนืองจากเมือแพทย์สังแผนการรักษาแล้ว จะเยียม

อาการผู ้ ป่วยของตนจนครบแล้ว พยาบาลหัวหน้าเวรถึง

ได้รับแผนการรักษาและเสียเวลาการรอคอยยาจากห้อง

ยา     

            แผนกผู ้ ป่วยในชั น 12  จึงมีความประสงค์ทีจะแก้ไข 

MUDA ในเรืองการรับแผนการรักษา stat. dose



5. ปรับปรุงเพือลดความสูญเปล่า : ECRS

• Eliminate    ( การจํากัด : what, why )

• Combine          ( รวม : when  )

• Re-arrange ( ลําดับใหม่ : where ) 

• Simplify     ( ปรับปรุงใหม่ : how )



วัตถ ุ ประสงค์ สิงทีทําสําเร็จคืออะไร?

    ทําไมขันตอนนี จึงจําเป็น?

(1) E  ขจัดขันตอนทีไม่จําเป็นออกไป

สถานที  ขันตอนนี ทําทีไหน?

    ทําไมถึงจําเป็นต้องทําทีนี?

(2) C , R รวมขันตอนหรือ เปลียน
ขันตอนเพือ
     ประสิทธิภาพ

ขันตอน   ขันตอนนี ทําเมือใด?

     ทําไมจําเป็นต้องทําเวลา
นี?

บ ุคคล  ใครเป็นคนทํา?

ทําไมจึงเป็นบ ุคคลคนนี ทํา?

วิธีการ    งานนี ทําอย่างไร?

ทําไมจึงใช้วิธีทําอย่างนัน?

(3) S ปรับปร ุ งวิธีการทํางานให้ ง่ายขึน



หน่วย ส่วน งานย่อย

รายละเอียดงานย่อย

5. หัวหน้าเวรรับแผนการรักษาทีละ chart

การศึกษาอ้างถึง

การศึกษาที1

วิธีการทีใช้

วิเคราะห์โดย วันที

วิธีปัจจุบัน เหตุผล ทางเลือกต่างๆ ทางเลือกทีแล้ว วิธีการปรับปรุง

ทําอะไร

รับแผนการรักษา

ทําไมต้องทํา

เพือให้ TL. นําไปปฏิบัติ

ทําอย่างอืนได้หรือไม่

ได้

ควรทําอะไร

แจ้ง TL.ปฏิบัติทันที

ขจัด(ขั นที1)

yes

ทําทีไหน

Nurse station

ทําไมต้องทําทีนั น

มีอุปกรณ์เพียงพอ

ทําทีอืนได้หรือไม่

ได้

ควรทําทีไหน

เมือแพทย์เขียนการรักษา

เสร็จ

รวมหรือเปลียนขั นตอน

การทํางาน 

No

ทําเมือใด

หลังจากแพทย์ round 

ครบทุกคน

ทําไมต้องทําตอนนั น

ปฏิบัติตาม J.D.

ทําตอนอืนได้หรือไม่

ได้

ควรทําเมือใด

หลังจากแพทย์ round 

เสร็จ 1 คน

ใครเป็นคนทํา

Incharge

ทําไมต้องเป็นคนนั นทํา

ปฏิบัติตาม J.D.

คนอืนทําได้หรือไม่

ได้

ควรเป็นใครทํา

TL. แต่ Inc. ต้องรับทราบ

ทําอย่างไร

ปฏิบัติตาม J.D. 

ภายหลังแพทย์ order

ทําไมต้องทําอย่างนั น

ผู้ป่วยได้รับแผนการรักษา

ถูกต้อง , Inc.รับทราบ

ทําวิธีอืนได้หรือไม่

ได้

ควรทําอย่างไร

แพทย์ round 1 คน ให้

Inc.รับ order เลย โดยฉีก

ใบ Copy เป็นหลักฐาน

ทําให้งานง่ายขึ น

yes



กระบวนการแก้ปัญหา

  Eliminate  :
      เดิม  : แพทย์ต้องเยียมตรวจอาการผู ้ป่วยร่วมกับ Inc./ Tl. จนครบแล้ว 

Inc. ถึงรับแผนการรักษาทีละ chart
ใหม่ : หลังจากแพทย์เขียนแผนการรักษาแล้ว Inc. รับแผนการรักษา 

พร้อมฉีกใบ Copy แล้วให้ Tl. นําไปปฏิบัติตามแผน

 Simplify :
      เดิม  : เบิกยาพร้อมกับให้ NA ลงไปเอายา stat. ที ห้องยาทุกครัง

      ใหม่ : จัดทําบัญชีรายการยาทีสําคัญและใช้บ่อยไว้ในแผนกเพิมเติม เพือ
ลดขั นตอนการรอยา



66. . ดําเนินการปรับปรุงดําเนินการปรับปรุง เทคโนโลยี เทคโนโลยี / / Innovation Innovation 

77. . ประเมินผลประเมินผล สถิติ กราฟสถิติ กราฟ, , Flow Process Flow Process เดิมเดิม--

ใหม่ ใหม่ ((เปรียบเทียบเปรียบเทียบ))

88. . กําหนดมาตรฐาน กําหนดมาตรฐาน ((ยกร่าง ยกร่าง VSMVSM  ใหม่ใหม่) / ) / แนวทางแนวทาง

ปฏิบัติใหม่ปฏิบัติใหม่

99. . ประกาศใช้ ประกาศใช้ : : นโยบาย นโยบาย ((ตรวจสอบติดตามตรวจสอบติดตาม))

ขันตอนการทํา Lean



Flow กระบวนการใหม่ ( Post-test)
  แพทย์มา round ผู้ป่วย

Inc. round ร่วมกับแพทย์

แพทย์ตรวจผู้ป่วยในห้องพัก แพทย์ตรวจผู้ป่วยในห้องพัก

แพทย์เขียน order ยา stat. ในใบorder ในห้องพักผู้ป่วย แพทย์เขียน order ยา stat. ในใบorder ในห้องพักผู้ป่วย

Inc. รับแผนการรักษาพร้อมกับฉีกใบCopy order ให้ Tl. Tl. รับแผนการรักษาและนํามาให้ Inc.

ผู้ป่วยรอรับแผนการรักษา

Tl. Key เบิกยาตาม order

Inc. ตรวจสอบพร้อมฉีกใบ copy order ให้ Tl.

Tl. Key เบิกยาตาม order

Tl. round ร่วมกับแพทย์



Flow กระบวนการใหม่ ( Post-test)

Tl.รอรับยา

Tl.  เตรียมยาตาม treatment

นํา treatment ไปปฏิบัติกับผู้ป่วย

บันทึกในใบ MAR/ Chart 



Flow Process Chart “ Post-test ”

ขันตอน D เวลา (นาที) ระยะทาง(เมตร)

1. แพทย์ตรวจpt. ในห้องพัก 5.2

  2. แพทย์เขียน order ยา stat. ในใบ order ในห้องพัก pt. 4

  3. Inc.รับแผนการรักษา/ฉีก copy order ให้ TL. 1.4

  4. ผู้ป่วยรอรับแผนการรักษา 13.4*

  5. Inc. /TL. เบิกยาตาม order 2

6. TL. รอรับยาจากห้องยา 8*

7. TL. เตรียมยาตามแผนการรักษา 2

8. pt. ได้รับแผนการรักษา 3.6

 9.TL. บันทึกในใบยา /chart 3.6

40.2



การประเมินผล

  มีการปรับปรุงขันตอนการรับแผนการรักษา ทีเป็น order stat. 
dose ทําให้ผู้ ป่วยลดระยะเวลาการรอคอยยาหรือ treatment
เป็นเวลา 17.6 นาที

  ปรับปรุงขันตอนการเบิก – รอรับยาของ Tl. ทําให้ลดเวลาลง

ได้ 2.2 นาที

 Plan ต่อไปว่า ถ้าสามารถ list รายชือยาทีจําเป็นต้องใช้ และ

จัดเป็น stock ของแผนกเพิมขึ น จะทําให้ลดระยะการรอคอย

ของผู้ ป่วยได้เพิมขึ นอีก

The end



การปรับปรุงกระบวนการร ับผู ้ ป่วยใหม่ 
  เพือเตรียมผ่าต ัด



บริบท
• แผนกรับผู ้ ป่วยในร้อยปีบารมีบุญชั น11 และชั น 15 ให้บริการดูแลรักษาพยาบาล

ผู ้ ป่วยด้านสูติ นรีเวช ทารกแรกเกิด และศัลยกรรม ตั งแต่แรกรับจนกระทังกลับบ้าน  

จํานวนเตียงทีสามารถรับผู ้ ป่วยได้ทั งหมด 30 เตียง โดยมีความมุ่งมันในการ
พัฒนาระบบการรับผู ้ ป่วยใหม่ เพือเตรียมผ่าตัด เน้นสร้างความพึงพอใจของ

ผู ้ใช้บริการ สร้างคุณภาพให้เกิดอย่างรวดเร็ว โดยให้การดูแลร่วมกับสหสาขา

วิชาชีพ ให้ผู ้ ป่วยและครอบครัวสามารถดูแลตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงมีการ

จัดทําการปรับปรุงกระบวนการรับผู ้ ป่วยใหม่เพือเตรีมผ่าตัดขึ น เพือลดระยะเวลาใน

การเตรียมผู ้ ป่วยใหม่เพือเตรียมผ่าตัด ทั งนี ได้ร่วมกับแผนกห้องผ่าตัด ซึงให้บริการ

ผู ้ ป่วยผ่าตัดทุกระบบ ทั งในระยะก่อนผ่าตัด ระหว่างผ่าตัด และระยะหลังผ่าตัดใน

ห้องพักฟืน ตามมาตรฐานวิชาชีพทั งในภาวะปกติและในภาวะฉุกเฉิน เพือเป็นไป

ตามทีผู ้ รับบริการคาดหวัง คือได้รับการผ่าตัดอย่างรวดเร็ว ปลอดภัยและมีคุณภาพ



ทีมผ ู ้ดําเนินการ
• 1  คุณฐาปนี       บุญนาค

• 2  คุณเรณู         หอมสุด

• 3  คุณลดลลักษณ์  ดาวฤกษ์



กระบวนการหลัก ( Value Stream Mapping)

    ตึกผู ้ป่วยตึกผู ้ป่วย

การรับผู ้ป่วยจากการรับผู ้ป่วยจาก

OPDOPD
  การเตรียม      การเตรียม      

ความพร้อมความพร้อม

ส่งผู ้ป่วยไปส่งผู ้ป่วยไป

ห้องผ่าตัดห้องผ่าตัด

เตรียมเตรียม

ห้องพักห้องพัก

ต้อนรับต้อนรับ

ซักประวิติซักประวิติ

ประเมินประเมิน

อาการแรกรับอาการแรกรับ

บันทึกบันทึก

ทางการพยาบลทางการพยาบล

แนะนําแนะนํา//ให้ให้

ข้อมูลก่อนหลังข้อมูลก่อนหลัง

ผ่าตัดผ่าตัด

ให้ให้treatmenttreatment

ตามแผนการตามแผนการ

รักษารักษา

บันทึกทางการบันทึกทางการ

พยาบาลพยาบาล

ประสานงานประสานงาน

กับแผนกห้องกับแผนกห้อง

ผ่าตัดผ่าตัด

นําส่งผู ้ป่วยนําส่งผู ้ป่วย

ไปย ังห้องผ่าตัดไปย ังห้องผ่าตัด

  ห้องผ่าตัดห้องผ่าตัด

การเตรียมผู ้ป่วยการเตรียมผู ้ป่วย

    ก่อนผ่าตัดก่อนผ่าตัด

    การดูแลการดูแล

ระหว่างผ่าตัดระหว่างผ่าตัด

    การดูแลการดูแล

  หลังผ่าตัดหลังผ่าตัด

รับนัดผ่าตัดรับนัดผ่าตัด

จัดเตรียมห้องจัดเตรียมห้อง,,
เครืองมืออุปกรณ์เครืองมืออุปกรณ์

เตรียมการให้ยาเตรียมการให้ยา

ระงับความรู้สึกระงับความรู้สึก

เตรียมผู้ป่วยเตรียมผู้ป่วย

ก่อนผ่าตัดก่อนผ่าตัด

ช่วยแพทย์ให้ยาช่วยแพทย์ให้ยา

ระงับความรู้สึกระงับความรู้สึก

ตรวจนับตรวจนับ

เครืองมือผ่าตัดเครืองมือผ่าตัด

การให้การดูแลการให้การดูแล

รักษารักษา

การเก็บชินเนือการเก็บชินเนือ

ส่งตรวจชินเนือส่งตรวจชินเนือ

รับเข้าห้องพักรับเข้าห้องพัก

ฟืนฟืน

ดูแลในห้องพักดูแลในห้องพัก

การให้ค ํา การให้ค ํา 

แนะนําหลังผ่าตัดแนะนําหลังผ่าตัด

การส่งผู ้ ป่วยการส่งผู ้ ป่วย

กลับห้องพักกลับห้องพัก

การเยียมหลังการเยียมหลัง

ผ่าตัดผ่าตัด



วัตถุประสงค์

 วิเคราะห์กระบวนการ เพือลดระยะเวลาการปฏิบัติงานทีสูญเปล่า

 เพือลดระยะเวลาในการเตรียมผู ้ ป่วยก่อนไปห้องผ่าตัด

 เพือปรับเปลียนขั นตอนในการทํางาน
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Flow กระบวนการ Pretest

รายการ รายการ / / ขั นตอนขั นตอน
ระยะระยะ

เวลาเวลา

ระยะระยะ

ทางทาง((มม.).)

DD
๑.๑. ผู้ป่วยเข้าถึงห้องพักผู้ป่วยเข้าถึงห้องพัก

๒.๒. รับข้อมูลเรืองสถานทีในห้องพักรับข้อมูลเรืองสถานทีในห้องพัก สิงสิง

อํานวยความสะดวกขณะพักรักษาตัวอํานวยความสะดวกขณะพักรักษาตัว

๓.๓. ได้รับการทําความสะอาดร่างกายได้รับการทําความสะอาดร่างกาย

๔.๔. ได้รับการเปลียนเสือผ้าเป็นชุดผู้ป่วยได้รับการเปลียนเสือผ้าเป็นชุดผู้ป่วย

๕.๕. ได้รับการตรวจสัญญาณชีพได้รับการตรวจสัญญาณชีพ

๖.๖. ได้รับการเตรียมร่างกายก่อนได้รับการเตรียมร่างกายก่อน OR / SSEOR / SSE

PREP & SHAVE , DOUCH PREP & SHAVE , DOUCH 

//

//
//
//
//

// 22
44

1010
22
22
1515

3030

3030



รายการ รายการ / / ขันตอนขันตอน
ระยะระยะ

เวลาเวลา

ระยะระยะ

ทางทาง((มม.).)
DD

๗๗. . ได้รับการซักประวัติ ได้รับการซักประวัติ / / อาการสําคัญทีมา อาการสําคัญทีมา / / 

        ประวัติการเจ็บป่วยประวัติการเจ็บป่วย

๘๘. . ได้รับสารละลายทางหลอดเลือดดํา ได้รับสารละลายทางหลอดเลือดดํา / / การการ

        เก็บเลือดส่งตรวจเก็บเลือดส่งตรวจ

๙๙. . ได้รับข้อมูลเกียวกับการผ่าตัด ได้รับข้อมูลเกียวกับการผ่าตัด / / การให้ยาการให้ยา

        ระงับความรู้สึก ระงับความรู้สึก / / การปฏิบัติตนก่อนการปฏิบัติตนก่อน--หลังหลัง

        ผ่าตัดผ่าตัด

๑๐๑๐. . เซ็นใบยินยอมผ่าตัดเซ็นใบยินยอมผ่าตัด

๑๑๑๑. . ประสานงานกับห้องผ่าตัดประสานงานกับห้องผ่าตัด

๑๒๑๒..บันทึกข้อมูลของผู้ป่วยบันทึกข้อมูลของผู้ป่วย

//

//

//

//
//
//

88

77

1515

11
11
1515

3030

3030



รายการ รายการ / / ขันตอนขันตอน
ระยะระยะ

เวลาเวลา

ระยะระยะ

ทางทาง((มม.).)
DD

๑๓๑๓. . รับแจ้งจากห้องผ่าตัดรับแจ้งจากห้องผ่าตัด

๑๔๑๔. . ได้รับการเปลียนชุดสําหรับห้องผ่าตัดได้รับการเปลียนชุดสําหรับห้องผ่าตัด

๑๕๑๕. . ได้รับยาได้รับยา prepre--med / med / สังเกตอาการหลังสังเกตอาการหลัง

ได้ยาได้ยา

รวมรวม

//

//
//

11
22
1010

9595 150150



การแก้ไข
ขั นตอนเดิม ขั นตอนเดิม ( ( ชั นชั น1111,,  ชั นชั น1515)) ขั นตอนใหม่ ขั นตอนใหม่ ( ( การแก้ไขการแก้ไข)) ผลลัพธ์ผลลัพธ์

  เมือผู้ป่วยเข้าห้องพัก ซักประวัติ ออกมาเมือผู้ป่วยเข้าห้องพัก ซักประวัติ ออกมา

เตรียมอุปกรณ์ให้สารละลายทางหลอดเลือดดํา เตรียมอุปกรณ์ให้สารละลายทางหลอดเลือดดํา 

กลับเข้าไปในห้องเพือทํากิจกรรมการพยาบาลกลับเข้าไปในห้องเพือทํากิจกรรมการพยาบาล

นําอุปกรณ์ออกมาเก็บ กลับเข้าไปอีกครัง นําอุปกรณ์ออกมาเก็บ กลับเข้าไปอีกครัง 

เพือให้ข้อมูลเกียวกับการผ่าตัดเพือให้ข้อมูลเกียวกับการผ่าตัด

Eliminate / CombineEliminate / Combine
เมือผู้ป่วยเข้าห้องพักเมือผู้ป่วยเข้าห้องพัก เตรียมอุปกรณ์ให้เตรียมอุปกรณ์ให้

สารละลายทางหลอดเลือดดําเข้าไปในห้องสารละลายทางหลอดเลือดดําเข้าไปในห้อง ทําทํา

กิจกรรมการพยาบาลพร้อมทังซักประวัติกิจกรรมการพยาบาลพร้อมทังซักประวัติ และและ

ให้ข้อมูลเกียวกับการผ่าตัดให้ข้อมูลเกียวกับการผ่าตัด

☺☺  ลดระยะเวลาได้ ลดระยะเวลาได้ 1111  

        นาที               นาที               

☺☺  ลดระยะทางได้  ลดระยะทางได้  30 30     

เมตรเมตร

เมือผู้ป่วยเข้าห้องพักเมือผู้ป่วยเข้าห้องพัก ทําความสะอาดทําความสะอาด

ร่างกายร่างกาย เปลียนเสือผ้าผู้ป่วยเปลียนเสือผ้าผู้ป่วย จากนันเตรียมจากนันเตรียม

อุปกรณ์อุปกรณ์ prep & shave skin SSE, prep & shave skin SSE, 
douchdouch แล้วจึงเข้าไปทํากิจกรรมการเตรียมแล้วจึงเข้าไปทํากิจกรรมการเตรียม

ผู้ป่วยก่อนไปห้องผ่าตัดผู้ป่วยก่อนไปห้องผ่าตัด

RearrenceRearrence / ( / ( การจัดลําดับขันตอนการจัดลําดับขันตอน

ใหม่ใหม่))
เมือผู้ป่วยเข้าห้องพักเมือผู้ป่วยเข้าห้องพัก นําอุปกรณ์นําอุปกรณ์ prep &prep &
Shave ,SSE ,Shave ,SSE ,douchdouch เข้าไปในเข้าไปใน

ห้องพักพร้อมกับการทําความสะอาดร่างกายห้องพักพร้อมกับการทําความสะอาดร่างกาย

แล้วจึงเปลียนเสือผ้าเป็นชุดผู้ป่วยแล้วจึงเปลียนเสือผ้าเป็นชุดผู้ป่วย

☺☺  ลดระยะเวลาได้  ลดระยะเวลาได้  9 9 นาทีนาที

☺☺  ลดระยะทางได้ ลดระยะทางได้ 30 30 
เมตรเมตร



Flow กระบวนการ Post test

รายการ รายการ / / ขันตอนขันตอน
ระยะระยะ

เวลาเวลา

ระยะระยะ

ทางทาง((มม..

DD
๑.๑. ผู้ป่วยเข้าห้องพักผู้ป่วยเข้าห้องพัก

๒.๒. รับข้อมูลเรืองสถานทีในห้องพักสิงอํานวยรับข้อมูลเรืองสถานทีในห้องพักสิงอํานวย

ความสะดวกขณะพักรักษาตัวความสะดวกขณะพักรักษาตัว

๓๓..ได้รับการทําความสะอาดร่างกายได้รับการทําความสะอาดร่างกาย / / เตรียมเตรียม

ร่างกายร่างกาย PREP & SHAVE ,SSE ,DOUCH PREP & SHAVE ,SSE ,DOUCH 
เปลียนเสือผ้าเป็นชุดผู้ป่วยเปลียนเสือผ้าเป็นชุดผู้ป่วย //วัดสัญญาณชีพวัดสัญญาณชีพ

๔๔..ได้รับสารละลายทางหลอดเลือดดําพร้อมกับได้รับสารละลายทางหลอดเลือดดําพร้อมกับ

เก็บเลือดส่งตรวจเก็บเลือดส่งตรวจ / / ซักประวัติซักประวัติ / / อาการอาการ

//

//

//

// 22
44

2020

2020

3030

3030



รายการ รายการ / / ขันตอนขันตอน
ระยะระยะ

เวลาเวลา

ระยะระยะ

ทางทาง((มม.).)
DD

ประวัติความจ็บป่วยประวัติความจ็บป่วย / / ให้ข้อมูลเกียวกับให้ข้อมูลเกียวกับ

การผ่าตัดการผ่าตัด / / การให้ยาระงับความรู้สึกการให้ยาระงับความรู้สึก / / 
การปฏิบัติตนก่อนการปฏิบัติตนก่อน--หลังผ่าตัดหลังผ่าตัด / / เซ็นใบเซ็นใบ

ยินยอมผ่าตัดยินยอมผ่าตัด

๕๕. . ติดต่อประสานงานกับห้องผ่าตัดติดต่อประสานงานกับห้องผ่าตัด

๖๖. . บันทึกข้อมูลของผู้ป่วยบันทึกข้อมูลของผู้ป่วย

๗๗. . รับแจ้งจากห้องผ่าตัดรับแจ้งจากห้องผ่าตัด

๘๘. . ได้รับการเปลียนชุดสําหรับห้องผ่าตัดได้รับการเปลียนชุดสําหรับห้องผ่าตัด

๙๙. . ได้รับยาได้รับยา PREPRE--MED MED / / สังเกตอาการหลังสังเกตอาการหลัง

ได้รับยาได้รับยา

รวมรวม

//
//

//

//
//

11
1515
11
22
1010

7575

3030

9090



COUNTERCOUNTER
NURSENURSE

NSYNSY 11 22 33 44 55 66

DRITYDRITY
ROOMROOM

TREATMENTTREATMENT
ROOMROOM

1212 1111 1010 88 77 SS
PP
AA
CC
EE
AA
RR
EE
AA

COMCOM
ROOMROOM

CLANNINRCLANNINR
ROOMROOM

= NURSE ☼= NA

FLOW DIAGRAM  (post test)



ในห้องผ่าตัด / pre test ; post test

รายการ รายการ / / ขันตอนขันตอน
ระยะระยะ

เวลาเวลา

ระยะระยะ

ทางทาง((มม.).)

DD PREPRE POSTPOST

๑.๑. โทรแจ้งหน่วยงานเพือไปรับผู้ป่วยโทรแจ้งหน่วยงานเพือไปรับผู้ป่วย

๒.๒. จัดรถเคลือนย้ายไปรับผู้ป่วยจัดรถเคลือนย้ายไปรับผู้ป่วย

๓.๓. รอรับผู้ป่วยรอรับผู้ป่วย

๔.๔. นําส่งผู้ป่วยถึงผ่าตัดนําส่งผู้ป่วยถึงผ่าตัด

๕.๕. ย้ายเตียงเข้าสู่เขตสะอาดย้ายเตียงเข้าสู่เขตสะอาด

๖.๖. ซักประวัติ ซักประวัติ / / ชีบ่ง ชีบ่ง / / ตรวจสอบเอกสาร ตรวจสอบเอกสาร / / 

      และให้คําแนะนําก่อนผ่าตัดและให้คําแนะนําก่อนผ่าตัด

๗๗..รอศัลยแพทย์ และ วิสัญญีแพทย์รอศัลยแพทย์ และ วิสัญญีแพทย์

//

//
//

//

//

//
//

11
44
1212
44
11
55

2020

11
44
77
44
11
44

77



รายการ รายการ / / ขันตอนขันตอน
ระยะระยะ

เวลาเวลา

ระยะระยะ

ทางทาง((มม.).)

DD PREPRE POSTPOST

๘๘..  ย้ายผู้ป่วยเข้าห้องผ่าตัดย้ายผู้ป่วยเข้าห้องผ่าตัด

๙๙. . ติดเครืองวัดสัญญาณชีพ และ เตรียมติดเครืองวัดสัญญาณชีพ และ เตรียม

      อุปกรณ์ทีจะทําการผ่าตัดอุปกรณ์ทีจะทําการผ่าตัด

รวมรวม

//
// 33

66

5656

33
66

3737



การแก้ไข
ขั นตอนเดิม ขั นตอนเดิม ( ( ห้องผ่าตัดห้องผ่าตัด)) ขั นตอนใหม่ ขั นตอนใหม่ ( ( การแก้ไขการแก้ไข)) ผลลัพธ์ผลลัพธ์

  เจ้าหน้าทีรับส่งผู้ป่วยโทรแจ้งหน่วยงาน เจ้าหน้าทีรับส่งผู้ป่วยโทรแจ้งหน่วยงาน 

แล้วขึนไปรับผู้ป่วยทีหน่วยงานทันที ทําให้แล้วขึนไปรับผู้ป่วยทีหน่วยงานทันที ทําให้

ต้องไปรอรับผู้ป่วยทีหน่วยงานต้องไปรอรับผู้ป่วยทีหน่วยงาน

Simplify Simplify ( ( ปรับปรุงปรับปรุง , , เปลียนวิธีเปลียนวิธี ))
เจ้าหน้าทีรับส่งผู้ป่วยโทรแจ้งหน่วยงานเจ้าหน้าทีรับส่งผู้ป่วยโทรแจ้งหน่วยงาน

ก่อนขึนไปรับผู้ป่วยก่อนขึนไปรับผู้ป่วย 1010--15 15 นาทีนาที แล้วจึงแล้วจึง

เดินทางไปรับผู้ป่วยเดินทางไปรับผู้ป่วย

☺☺  ลดระยะเวลารอรับผู้ป้วยลดระยะเวลารอรับผู้ป้วย

ทีหน่วยงานได้ ทีหน่วยงานได้ 5 5 นาทีนาที

                                

  เมือผู้ป่วยถึงห้องผ่าตัด เจ้าหน้าทีช่วยเมือผู้ป่วยถึงห้องผ่าตัด เจ้าหน้าทีช่วย

เปลียนเตียงเข้าสู่เขตสะอาด พยาบาลซักเปลียนเตียงเข้าสู่เขตสะอาด พยาบาลซัก

ประวัติตรวจสอบเอกสาร และให้คําแนะนําประวัติตรวจสอบเอกสาร และให้คําแนะนํา

ก่อนผ่าตัดก่อนผ่าตัด

RearrenceRearrence /Combine/Combine
เมือผู้ป่วยถึงห้องผ่าตัดเมือผู้ป่วยถึงห้องผ่าตัด พยาบาลช่วยเปลียนพยาบาลช่วยเปลียน

เตียงเข้าสู่เขตสะอาดเตียงเข้าสู่เขตสะอาด พร้อมทังซักประวัติพร้อมทังซักประวัติ

ตรวจสอบเอกสารตรวจสอบเอกสาร และให้คําแนะนําก่อนผ่าตัดและให้คําแนะนําก่อนผ่าตัด

☺☺  ลดระยะเวลา ลดระยะเวลา 11  นาทีนาที



ผลทางตรง
   การปรับปรุงกระบวนการ เชือมโยงระหว่างหน่วยงาน 
และ ห้องผ่าตัดโดย การลดขั นตอน ผสมขั นตอน การ
จัดลําดับขั นตอน และการปรับปรุงวิธีการ  ทํางาน 
สามารถลดระยะเวลาได้ประมาณ 40 นาที ลดระยะทาง
ได้ 60 เมตร ต่อผู้ ป่วย 1 คน และสร้างความพึงพอใจ
ให้กับผู้ป่วย > 80 % ในการลดระยะเวลารอคอย ลด
การรบกวนผู้ป่วย



RADAR  CHART
A 1     เจ ้ าหน ้าที พอใจมากขึน

A 2    ลดระยะเวลา

A 3     ลดระยะทาง

A 4    ใช ้บุคลากรน้อยลง

A 5    ส ัมพ ันธภาพผู ้ป่วยและพยาบาล

ดีขึน

A 6    ให ้การพยาบาลได ้มากขึน

A 7    การทํางานเป็นทีม

A = เจ ้ าหน ้าที

B 1   ผู ้ ป่วยมีความคุ ้นเคยก ับพยาบาล

มากขึน

B 2  ผู ้ ป่วยพอใจที รอคอยในห้องผ่าต ัด

น ้อยลง

B 3  ผู ้ ป่วยพอใจที ร ับการดูแลจาก

พยาบาลมากขึน

B 4  ผู ้ ป่วย,ญาติได ้ร ับคําแนะนํามากขึน

B 5  ไม่ส ับสนในการให้การพยาบาล

B = ผู ้ ป่วย+ ญาติ



สรุปผล
จากการใช้ Lean management ทําให้มีการนําวิชาชีพมาใช้ใน

การประเมินเบื องต้นสร้างความอุ่นใจให้กับผู ้ รับบริการลดความวิตกกังวล

มีการตอบสนองความต้องการของผู ้ ป่วยมากขึ นในการทํางานของหน่วยงาน

ลดการเดินไปมา ผู ้ รับบริการไม่สับสนเพิมความมันใจต่อผู ้ ป่วยมากขึ นและ

สามารถนํากลับไปขยายผลเพือใช้กับแผนกอืนได้



ไม่มีทางออกคงต้องตายแน่ๆ
กระโดดส ุ ดแรงเกิด
ว่ายวนไม่หย ุด

“จงรักษาความหวังไว้และอย่าอย ู ่เฉยโดยไม่ทําอะไรเลย”

Bruno Ferrero



ขอบคุณค่ะ


