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แผนกการพยาบาลอบุตัเิหตแุละฉุกเฉิน

ข ัน้ตอนการทาํ lean



ข ั#นตอนการทาํ lean 6 ข ั#นตอน

SIPOC

• เลอืกเรื'องที'ตอ้งการสําหรับหน่วยงานของเรา ระบผุูท้ี'
เกี'ยวขอ้งในกระบวนการทํางาน

VSM

• เขา้ไปดใูนสถานที'จรงิดว้ยตนเอง วาดแผนผังการทํางาน
เขยีนแผนที'สายธารแหง่คณุคา่ (Value Stream Mapping VSM)

Prelean
• ประมวลผลขอ้มลู pre-lean มองหาความสญูเปลา่ (DOWNTIME)

Conference

• นําเสนอการวเิคราะหปั์ญหาและแนวทางแกไ้ขเบืJองตน้
ใหแ้กท่มีงาน

Follow up
• ทําใบตดิตามความกา้วหนา้ของงานอยา่งสมํ'าเสมอ 

A3 Report



ข ัน้ตอนที ่1

�การเลือกชือ่เรือ่ง

� เลือกเรือ่งทีต่อ้งการ Lean สาํหรบัหน่วยงานของเรา 



การเลือกชือ่เรือ่ง

ความ
เป็นไปได้

โอกาสของ
ความสาํเร็จ



กาํหนดขอบเขตกจิกรรมโดยใช ้SIPOC



SIPOC – ชือ่โครงการ………………………………



Suppliers/Providers
บคุคลทีเ่กีย่วขอ้งในกระบวนการ

Input
ปจัจยั ขอ้มลู ทรพัยากรทีใ่ชใ้ห้

กระบวนการเสร็จสมบรูณ์



Process
จุดเริม่ตน้ จุดสิน้สดุ เจา้ของกระบวนการ

ผูส้นบัสนุน

Output
ประโยชน์ ผลผลติ



Customer
ผูไ้ดร้บัผลงาน



ตารางการเขยีน SIPOC



ตวัอยา่ง
กาํหนดขอบเขตกจิกรรมโดยใช ้SIPOC

� ชือ่โครงการ 

� “พฒันาระบบบรกิารผูป่้วยนอกอบุตัเิหตแุละฉุกเฉิน ”
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วดัได้



5





เขยีนแผนทีส่ายธารแหง่คณุคา่
� แผนที/่แผนภมู ิการจาํลองสิง่ตา่งๆ ยอ่สว่นลงตามทีต่อ้งการ 

ประกอบดว้ยสิง่ตา่งๆ ทีเ่กดิขึน้ ตามธรรมชาต ิแสดงใหเ้ป็น
สญัลกัษณ์ เสน้ สแีละรูปภาพตา่งๆ 

� สายธาร คอื สายน้ํา ไหลไปเรือ่ยๆ ทีต่น้ทางและปลายทาง

� คณุคา่ คอื สิง่ทีม่ปีระโยชน์หรือมมีลูคา่สงู



2. เขา้ไปดใูนสถานที'จรงิดว้ยตนเอง วาดแผนผังการทํางาน
เขยีนแผนที'สายธารแหง่คณุคา่ (Value Stream Mapping VSM) 

3 ระดบั
ตอ้งทราบรายละเอียดการทาํงานแต่ละขั7นตอนที8เกี8ยวกบั VSM ของเราเพื8อจะทาํ

แบบฟอร์มการเกบ็ขอ้มูล pre lean



Level 1

เขียนแผนภูมิที8มองในระดบัที8กวา้งที8สุด

Level 2 (more commonly used)

เขียนแผนภูมิที8มองในระดบักลางๆ

Level 3

เขียนแผนภูมิของกระบวนการในระดบัละเอียดที8สุด ทบทวนขั7นตอนต่างๆ โดย

ละเอียด เพื8อการปรับปรุง

เขยีนแผนที'สายธารแหง่คณุคา่ ( VSM) 3 

ระดบั



LEVEL 1
มาโรงพยาบาล เข้าตรวจ กลบับ้าน

LEVEL 2

คดั

แยก

OPD 

card

LEVEL 3

พบ

แพทย์

เจาะ

เลือด

X-

ray

ตวัอยา่ง Lean OPD 

AE

แพทย์

เฉพาะ

ทาง

ทาํ

หัตถการ

admit

d/c

ตรวจ

สิทธิB
รับยา



สรา้งแบบฟอรม์เกบ็ขอ้มลู pre-lean

เขียนขั7นตอนทั7งหมดที8ผูป่้วยมีโอกาสไดผ้า่นขั7นตอนนั7นๆ เช่น การบริการ

ของOPD AE มีทั7งหมด 39 ขั7นตอน (1 แผน่/ ผูป่้วย 1 คน)ซึ8 งผูป่้วยบางคน

อาจจะผา่นครบทุกขั7นตอน แต่บางคนอาจจะผา่นแค่บางขั7นตอนเท่านั7น



ตวัอยา่งแบบฟอร์มการเกบ็ขอ้มูล 

อยา่ลืมบนัทึกรายละเอียดสาเหตุที8ทาํ

ใหเ้กิดการรอคอย (delay time)

เพราะจะเอาไวว้างแผนการแกปั้ญหา



การสรุปขอ้มูล   

ทา้ยแบบฟอร์ม            



การเกบ็ขอ้มลู pre lean
� เกบ็ขอ้มลู pre-lean ไมไ่ดต้อ้งการจํานวนมาก ใหใ้ชห้ลกัวา่
ตวัอยา่งขอ้มลูที'เกบ็มาไดน่้าจะเป็นตวัแทนของขอ้มลูใน
ภาพรวมแลว้กพ็อ ( Lean OPD-AE เกบ็ขอ้มลูทั Jงหมด 
20 ราย ใชเ้วลาการเกบ็ 1 เดอืน โดยกระจายการเกบ็ขอ้มลู
ผูป่้วยใหม้ทีกุวนั จันทร-์อาทติย)์

� คนที'เกบ็ขอ้มลูควรจะเป็นเจา้หนา้ที'ที'รูร้ายละเอยีดการทํางาน
นัJนๆเป็นอยา่งด ี(ของ OPD AE มแีพทย์ 1 คนและพยาบาล 3 คน
ชว่ยกนัเกบ็ในวนัที'แตล่ะคนวา่งจากงานประจํา ซึ'งเกบ็ขอ้มลู
ไดว้นัละประมาณ 1-3 ราย )

� ประมวลผลขอ้มลู หาคา่นอ้ยที'สดุ(min) มากที'สดุ(max) คา่เฉลี'ย
(Ave) ของ Process time, Delay time, Turnaround time และขอ้มลูแตล่ะ
ขั Jนตอน



จาก 39ขั Jนตอนยอ่ย นํามาสรปุได ้VSM จรงิๆ 12ขั Jนตอน 
ไดร้ะยะเวลาจรงิของ process time , delay time

PT 0-5 0-6 1-28 1-7 0-65 4-30 0-32 1-12 0-62 5-30 1-45 3-8

Ave 1 3 9 3 6 14 7 6 34 10 11 4

1)การคดั

แยก

2) 

การทาํ

OPD card

3)แพทย์

ตรวจรักษา

4)พยาบาล

ทาํหตัถการ
5)แพทยท์าํ

หตัถการ

6)

เอก็ซเรย์

10)Admit 

or D/C 

12) 

รับยา

PT 1-45 2-40 0-11 2-16 1-210 2-15 0-385 1-18 0-65 1-10 3-38 1-8

Ave 14 18 4 6 66 13 34 5 12 5 13 3

8)พยาบาล

ทาํหตัถการ 

2

7)แพทย์
เฉพาะทาง

ทาํหตัถการ

11)

ตรวจสอบ

สิทธิV

7)แพทย์
เฉพาะทาง

ตรวจ

3. ประมวลผลขอ้มลู pre-lean 



No. ขัCนตอน Min

(นาที)

Max

(นาที)

Ave

(นาที)

Mode

(นาที)

Comment

1 คดัแยก 0 6 3 4 -ไม่ไดค้ดัแยก=ผูป่้วยมาจากแผนกอื8น/พยาบาลพกัเที8ยง 

Delay 0 5 1 0 -5นาที=พยาบาลคดัแยกไม่ไดอ้ยูป่ระจาํจุด

2 OPD card
1 7 3 2

-OPD card ใหม่=2-7นาที 

-OPD card เก่า=17-28นาที

Delay

1 28 9 2

-25นาที=เจา้หนา้ที8อยูใ่นช่วงเปลี8ยนเวรเชา้บ่าย 

-28 นาที= ผูป่้วยแจง้วา่เคยมาจึงเสียเวลาไปคน้บตัรแต่ไม่มี 

ตอ้งทาํบตัรใหม่

3 แพทย์

ตรวจ 4 30 14 -

Delay

0 65 6 -

-24นาที=แพทยร์อประวติัเก่าเพื8อสั8งยาเดิม

-65นาที=ผูป่้วยไม่เร่งด่วนรอคิว ญาติบ่นวา่รอนาน

-แพทยไ์ม่รู้วา่มีคนไขม้าใหม่

สรปุขอ้มลู pre-lean

รายละเอยีดสาเหตทุี'ทําใหเ้กดิการ
รอคอย (delay time) สามารถใชว้าง
แผนการแกปั้ญหาตอ่ได ้



Process min max

Process time 23 200

Delay time 11 926

Total turnaround time 34 1126

Value time 17 157

=18.7 hr

ขอ้มูลรวมทุกขั7นตอน



ตวัอยา่งใบแบง่กลุม่ยอ่ย ม ี12 หวัขอ้ที'ตอ้งการ
ปรับปรงุOPD AE



5. ทําใบตดิตามความกา้วหนา้ของงานอยา่ง
สมํ'าเสมอ 



ขอบคณุคะ่


