
L/O/G/OL/O/G/O

ลกัษม ี  สารบรรณ



• ลดขั้นตอนที่สญเปลา Wasteลดขนตอนทสูญเปลา  Waste

• ทําใหเหลือแตขั้นตอนมีคุณคา 
่ ้Value (เพิ่มคุณคาของขั้นตอน)

• ทําใหขั้นตอนการทํางานไหล• ทาใหขนตอนการทางานไหล 
Flow อยางสะดวกรวดเร็ว



Genchi GenbutsuGenchi Genbutsu
การทีผ่นาํเขาไปดในสถานทีผ่รับผลงานทีเ่ขามาติดตอการทผนูาเขาไปดูในสถานทผรูบผลงานทเขามาตดตอ 
ไมวาระหวางการปฏบิตังิานของชวงที่เกดิปญหา จะทาํให
เขาใจสถานการณตางๆ จากผูปฏบิตังิานและจากๆ ู ฏ
ผูใชบรกิารโดยตรง
Top management should participate in regular 
“Ground Zero” walks

CQI

ไดรับขอมูลเทจ็และจริง

CQI

เพิ่มขวัญและกําลังใจผูอยู

RCA

หนางาน
เปนโคช



ั โ ใ  ั ็การจดัการโดยใชหลกัการมองเห็น



5 ส VS Lean5 ส        VS   Lean

• สะสาง • กําจัดขั้นตอนที่ไมมีคุณคา
Fl Q i k S t J t i• สะดวก

• สะอาด/ ตรวจสอบความ
ผิดปกติ

• Flow, Quick Setup, Just in 
Time
Error Detection/Correctionผดปกต

ส 

• Error Detection/Correction 
–(Heijunka)  Poka Yoke

• Build in quality• สรางมาตรฐาน
• สรางวนิัย

• Build in quality, 
Standardization

• Continuous improvementContinuous improvement 
(Keizen)  - Lean 
Thinking/Culture

        เขาใจไดงาย แตทาํตอเนื่องไดยาก



L/O/G/OL/O/G/O
House of Lean

Kelvin Loh & Clara Sin

วัตถุประสงค:
ปลอดภัย คณภาพ สงมอบ ตนทน ขวัญกําลังใจปลอดภย คุณภาพ สงมอบ ตนทุน ขวญกาลงใจ
Safety Quality Delivery Cost Morale (SQDCM)

ทําใหเลื่อนไหลตอเนื่อง

ื่ ื ี่  ไ ไ  ่เครืองมือทีเปนไปได: 

• ทีมที่มีผูปวยเปนศูนยกลาง

• การจัดเตรียม (setup) ที่รวดเร็ว

• การขจัดความสญเปลา, ทําให

คุณภาพที่ฝงในระบบ

เครื่องมือที่เปนไปได: 

• ระบบที่ปองกันความผิดพลั้งการขจดความสูญเปลา, ทาให

รอบเวลาใกลเคียงกับ takt time

• การปรับระดับภาระงานให

ใกลเคียงกัน

ั ใ   ั

• ระบบทปองกนความผดพลง

• การควบคุมที่เห็นไดชดัเพื่อ

บงชีค้วามผิดพลั้ง

• แผงไฟสัญญาณเตือน (andon)

พัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง
โดยการทํางานเปนทีม

(PDSA)

• การปรับอุปทานใหสอดคลองกับ

อุปสงค

• ระบบการดึง (Pull systems)

พื้นฐานของการปฏบิัติงานที่สม่ําเสมอ (Operational Stability)
การฝกอบรม, งานที่เปนมาตรฐาน, เขาไปดูในสถานที่จริง

แผนที่สายธารแหงคณคา (VSM), การจัดการโดยใชหลักการมองเห็น (5 ส.)ุ ( S ), (5 )

การดูแลทรัพยากรเชิงรุก



Q i k Ch O / Q i k S t UQuick Change Over / Quick Set Up 

    หมายถึงการปรับเปลีย่นการทาํงาน เพื่อรับงานใหมไดอยาง
รวดเรว็ เชนเตรยีมเตยีง อปกรณ เปลีย่นทมีผาตดั/ผปวย เพือ่รวดเรว เชนเตรยมเตยง อปุกรณ เปลยนทมผาตด/ผูปวย เพอ
ผาตดั
การวิเคราะห Quick Change Over     การวเคราะห Quick Change Over
1. Preparation ระยะเตรียมการ เชน เตรียมผูปวย ให iv 

อธิบายใหผปวยรับทราบ (inform consent)อธบายใหผูปวยรบทราบ (inform consent)
      2. Loading and Unloading ยายผูปวยรายเกาและรายใหม

จากเตียงตรวจหรือเตียงผาตัดกับเปล
       3. Alignment and Adjustment  จัดหรือปรับตําแหนงของ

ผูปวยใหเหมาะสม
       4. Secure การยึดดวยวิธีการตาง ๆ เพื่อใหอยูในทาที่ตองการ
 



QUICK SETUPQUICK SETUP

Setup time เวลาจดัตัง้ p
คือ เวลาทีใ่ชในการเตรยีมความพรอมกอนทาํงาน เชน เตรยีม
เครื่องมือ เตรยีมหองผาตดั เตรยีมเตยีง เพื่อรับบรกิารตอไป

Quick setup time (คือ การทาํใหรวดเรว็ขึ้น)
คือ การเตรยีมเครือ่งมือและสถานทีอ่ยางรวดเรว็ เพื่อพรอมที่จะ

่ ่ ่ปฏบิตังิาน รวมถึงการปรับเปลีย่น เพื่อทํากจิกรรมที่แตกตางกนั
ออกไป



Quick SetupQuick Setup 



การลดเวลาในการเตรยีมหองพิเศษสาํหรบัรบัผปวยรายใหมการลดเวลาในการเตรยมหองพเศษสาหรบรบผปูวยรายใหม

 เตรียมอุปกรณสํารองไว 

1-2 ชุด เมื่อผูปวยเกา

จาํหนายสามารถนํามาใช

ไดทันทีไดทนท



Just in timeJust-in-time

         ทํางานเมื่อมีความจําเปน และในแตละขัน้ตอนของการ
ทํางาน  จะมีเฉพาะ บุคลากร วสัดุ อุปกรณ  เครื่องมือ 
เครื่องจักร ที่จําเปนตองใช ในขณ นั้น ๆ เทานัน้เครองจกร ทจาเปนตองใช ในขณะนน ๆ เทานน

                    เมื่อสิ่งที่จําเปนเหลานี้ลดลงหรือไมเพียงพอ ก็จะมีการ
ทดแทนทันที โดยการใช Kanban (บัตร สญัญาณแสงหรือ

่
แ น น โ รใ a ba ( ร สญญ ณแสง ร

เสียง) ทันตอเวลาที่ตองการใช ทําใหไมมีการรอ ลดสนิคาคง
คลัง ลดสถานที่ ลดเวลาคนหา

Just in Time เปนแนวคิดของปรัชญาการลดความสญ          Just-in-Time เปนแนวคดของปรชญาการลดความสูญ
เปลาอยางสิน้เชิง (Philosophy of complete elimination of 
waste) และนําไปสูการไมมีสินคาคงคลัง Zero Inventory 



Just in Time in HealthcareJust in Time in Healthcare
Takt time (pitch), one piece flow, Pull system, continuous 
flow, quick setup, quick change over

• One stop service
• Fast Tract โรค MI, Stroke,
• Resuscitation Team
• ระบบ IT        แพทย สามารถดูผลการตรวจทุกชนิด (lab, 

EKG X ray CT ของผปวยไดทันที)EKG, X ray, CT ของผูปวยไดทนท)
• ผูปวยไดรับยาตรงตามเวลา ขนาน จํานวน 
• ไดอาหารตรงตามเวลา ตรงตามแพทยสั่ง เหมาะกับโรคไดอาหารตรงตามเวลา ตรงตามแพทยสง เหมาะกบโรค



PULL SYSTEM (Kanban)PULL SYSTEM (Kanban)

ทาํงานตามปริมาณทีล่กูคาตองการ สงงานเมือ่หนวยงานถดัไป
พรอมหรือเปนการประสานงานหรอืสรางระบบใหขัน้ถดัไป แจงให
รูวาพรอมแลวจึงสงงานไป เรยีกวา Pull system ทาํใหไมมีการ
รอทีส่ญูเปลา สามารถเพิ่มประสทิธภิาพในการทาํงานไดมากขึน้

ตวัอยาง Pull system in healthcare
้ ่• การตามผูปวยไปหอง lab x-ray ในระยะเวลาอนัสัน้กอนผูปวยที่

กาํลงัทาํการรกัษาอยูใกลเสรจ็





PULL SYSTEM (Kanban)PULL SYSTEM (Kanban)

Card canban

Here a card printed on both sides 
is inserted at the customer's 
storage location. When a critical 
stock quantity is dropped below, 
the card is read in with the scanner 
provided and turned over. The 
back of the card is marked withback of the card is marked with 
"ordered". The data are 
transmitted via EDI or E-mail to 
VOSS and generate a 
corresponding order. 

back



e-kanban

ในกรณีที่เปนผูปวยนอก  ฝายเภสัชกรรมจะเปนผูสงยาใหคลินิกเอง



ระบบการเรียกผูปวยเขาตรวจ (Pre-Lean) ระบบการเรียกผูปวยเขาตรวจ (Post-Lean)

ิ   ี่ ิ   ี่การเดินของเจาหนาที ลดการเดนิของเจาหนาที
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ใช Electronic  Call 

3.เรียกเขาตรวจ



Poka-Yoke คืออะไร ?Poka-Yoke คออะไร ?

• คําวา Poka-Yoke 
yokeru =    to avoid
poka =    inadvertent errors                                 

                                 ไมไดตัง้ใจ ผลั้งเผลอ
จุดประสงคคือ 

  1. ปองกนั ไมใหความผิดพลาดเกดิขึน้ไดเลย หรือเกดิขึน้ไดยาก
มาก จดุประสงคคอื zero defects

2. ในกรณทีี่อาจจะมีความผิดพลาดเกดิขึน้ มีระบบเตอืนหรือตอง
ไ โ ็  ิ ิแกไขโดยรวดเรว็กอนเกดิความผิดพลาด automatically 

detecting defects.



Poka YokePoka Yoke

• กญุแจ กับลกูกญุแจ
• Sim โทรศัพทมือถอื• Sim โทรศพทมอถอ
• โปรแกรมคอมพิวเตอรลอ็กการสั่งยา Fatal drug interaction
• การสัง่ยาซ้าํ การสั่งยาในจาํนวนมากเกนิไป การสัง่ยาที่• การสงยาซา การสงยาในจานวนมากเกนไป การสงยาท

ผูปวยเคยแพ ระบบจะเตอืนใหแกไขหรือไมยอมใหสั่ง
• Check list แบบฟอรม



Healthcare Poka YokeHealthcare   Poka Yoke  

• Gas connection หัวทอตอกบัถังกาซ เปนคนละสแีละคนละขนาด
กนัระหวาง ออกซเิจน ไนตรสัออกไซด หรืออากาศ

่ ่• Time-out ในหองผาตัดรวมกบัการทาํเครอืงหมายจุดผาตดั เพือ
ปองกนั การผาตดัผิดคน ผดิขาง ผิดอวัยวะ

• Machine with sound light signalMachine with sound, light signal
• Double check  :  telephone order, blood transfusion
• Medication : Computerized Physician Order Entry  (CPOE)  

ั่ ้ํ ั่ ํ ิ ไป ั่ ี่ ป การสงัยาซาํ สงัยาจาํนวนมากเกนิไป สงัยาทผีูปวยเคยแพ ระบบ
จะเตือนใหแกไขหรือไมยอมใหสั่ง
รายการยา กํากับวาเปนยาอะไร เชน ยามะเร็ง ปฏิชีวนะ ยารายการยา กากบวาเปนยาอะไร เชน ยามะเรง ปฏชวนะ ยา
เบาหวาน เภสัชกรสามารถเห็น การวินิจฉัยโรคที่ผูปวยเปนได

• Check list



Jidoka
• คําวา Jido หมายถึง เครื่องจักรที่มอีปกรณพเิศษ เพือ่ใหสามารถหยด

Jidoka
• คาวา  Jido หมายถง เครองจกรทมอุปกรณพเศษ  เพอใหสามารถหยุด

การทาํงาน เมื่อมีความผิดปกตเิกดิขึ้น        
Jido = automation Toyoda Automatic Loom Type G 1924Jido   automation       

Jidoka =  automation 
with a human touch

Toyoda Automatic Loom Type G  1924 

with a human touch 

(AUTONOMATION)(AUTONOMATION)
     



Jidoka (Stop & Fixed)Jidoka (Stop & Fixed)

• เมื่อมีความผิดพลาดเกิดขึ้นในขัน้ตอนการทํางาน  เครื่องจักร หรือ
คนทํางาน จะหยดงานทนัที พรอมกับมีสัญญาน ซึ่งอาจจะเปน ปายคนทางาน จะหยุดงานทนท พรอมกบมสญญาน ซงอาจจะเปน ปาย 
แสงไฟ หรอืเสียง (หรือใชวิธีดึงสายบังคับ Andon เพื่อใหหยุดการ
ทํางาน) เพือ่ใหผเกี่ยวของ ผรับผิดชอบรีบมาแกไขความผิดพลาดทางาน) เพอใหผูเกยวของ ผูรบผดชอบรบมาแกไขความผดพลาด
ใหถูกตองโดยรวดเร็ว กอนที่จะทํางานตอไป (No defect passed 
forward, Stop and Fix)

• งานทีผ่ิดพลาดเล็กนอย ที่ปลอยใหผานไป อาจทําใหผลงาน
สุดทายไมสมบูรณ ตองทิ้งหรือตองเริ่มทําใหม เกิดความสูญเปลา 

ิ้ ป ืและสินเปลอืงมาก 
               ปญหาทีเ่กดิขึ้นตองไดรบัการวเิคราะห หาสาเหต ุ                   

ไ ื่ ป ั ไ ใ  ิ ึ้ ี              หาแนวทางแกไข เพอืปองกนัไมใหเกดิขนึอีก



AndonAndon
หมายถึง เครื่องมือหรอืสิ่งทีแ่สดงใหรวา    หมายถง เครองมอหรอสงทแสดงใหรวูา 

    เกดิความผิดปกติขึน้ในขัน้ตอนการทาํงาน 
เปนสญัญาณเพื่อใหผรับผดิชอบรีบจดัการ    เปนสญญาณเพอใหผรูบผดชอบรบจดการ

     แกไขปญหาหรือความผดิพลาดโดย
รวดเรว็รวดเรว



Visual Management /Visual ControlVisual Management /Visual Control

หมายถึง การใชการมองเหน็ (ส ีรปูราง กราฟ ไฟส ีไฟกระพริบ) 
เพื่อชวยควบคุมการทาํงาน หรือบรหิารจดัการ  เชนกราฟ/รปู  
แสดงผลการดาํเนนิการ ความสาํเรจ็เมื่อเทยีบกบัเปาหมายแสดงผลการดาเนนการ ความสาเรจเมอเทยบกบเปาหมาย                 

    /ปรมิาณ/จํานวนที่มีอยู หรอืที่ขาดไป                                       
       - ใชส ี   เพื่อบอกความแตกตาง เชนการแบงเขตสขีองผูปวยู

อุบัตเิหตุหมู          
       -  เสนหรือแถบสเีพือ่บอกทางเดนิไปยงัหนวยบรกิาร ขดีสบีอก

สภาพการทาํงาน หรือปริมาณ สแีดงบอกความรบีดวนสภาพการทางาน หรอปรมาณ สแดงบอกความรบดวน                       
      -  ใชแสง   สเีขียวเพื่อบอกภาวะปกต ิสแีดงกระพริบเพือ่บอกวามี

ความผิดพลาด หรอือันตราย เพื่อใหผูรับผดิชอบเขามาแกไข
ปญหาโดยรวด รว็ปญหาโดยรวดเรว

     -    ลกัษณะหรอืรูปรางที่แตกตาง  เชน อุปกรณตางขนาด  ขนาด
หรือลกัษณะยา   

    
  





การตรวจสอบออกซิเจนกอน - หลังสงผปวยการตรวจสอบออกซเจนกอน  หลงสงผูปวย

สเีขียว = ปริมาณออกซิเจนเต็มถัง สามารถ  

     ใชงานไดประมาณ 45 นาที     ใชงานไดประมาณ 45 นาท

สเีหลือง = ปริมาณออกซิเจนสามารถใชงานไดสเหลอง = ปรมาณออกซเจนสามารถใชงานได

ประมาณ 30 นาที

สแีดง = ปริมาณออกซิเจนสามารถใชงานได

ประมาณ 15 นาที

หมายเหต = อัตราการใช 10 ลิตร: นาทีหมายเหตุ  อตราการใช 10 ลตร: นาท



ตัวอยาง Visual Managementตวอยาง Visual Management

• การแบงสีของผูปวยอุบัติเหตุหมู ณ หองฉุกเฉิน



ใบสรปรายการยาที่ผปวยตองไดรบัใบสรุปรายการยาทผปูวยตองไดรบ

ชื่อผูปวย
ใบแสดงรายการยา  กรุณาตรวจสอบความถูกตอง

จํานวนเมด็ยา
รายการยา



Tall man letter ขั้นตอนจดัยาและจายยาTall man letter ขนตอนจดยาและจายยา

ชื่อยา                 
ลักษณะเม็ดยา

(tall man 
letter)letter)

สรรพคณยาสรรพคุณยา



1
1

2
3

1
3

32 3



การสั่งยา + Pop-up เตือนการแพยา

SurfaceSurface 
Error



โปรแกรมแสดงสิทธริกัษาพยาบาลและสถานภาพของเตยีง (Visual Monitoring)

ตรวจสอบสิทธิ์แลว

 รอตรวจสอบสิทธิ์

 ติดตอการเงิน

Vi l it iVisual monitoring
 การเงินเรียบรอยแลว

     เตียงวาง





L/O/G/OL/O/G/O

Genchi Genbutsu - เขาไปดใหเหน็ดวยตาตนเองGenchi Genbutsu - เขาไปดใูหเหนดวยตาตนเอง

• . ผูบริหาร “เขาไปและศึกษา” ดวยตนเอง เพื่อสรางองคกรแหงการเรียนรูอยางตอเนื่อง

Genchi Genbutsu

ไ

ฉันเขาไป

ึ

ฉันเขาไป

แกปญหา


 เขารายงาน 
 ปี

องคกร
แหงการเรียนรู
อยางตอเนื่อง

ฉันเขาไปดู ศึกษา
ญ

สถานการณ

        ผล • ไดแตขอมูล
• ภาพจริงบางสวน

• รับรูขอเท็จจริง
โดยตรง

วามปีญหา

• ผูกพันกับผูคน
• ทํางานเปนทีม
• เสวนาอยางมี

• ฉันเรียน
• พวกเขาเรียน

ป ั ป

• รายงานทุกฉบบัมี
ขอเท็จจริงที่ไดรับการ
ตรวจสอบ

 ผลกระทบ 

• วิเคราะหมีอคติ
• หางไกลความสนใจ

• เสี่ยงตอการตัดสินใจ
ผิดและไมนําสูการ

• เชื่อมโยงกับความเปน
จริง
• แสดงใหเห็นความ
สนใจ• ปลุกแรงจูงใจใหผูที่อยู
หนางาน

เสวนาอยางม
ความหมาย
• เปนการโคช
• เปนแบบอยาง

• พัฒนาศักยภาพผาน
การถาม 5 WHY 

• เราปรับปรุง
• เราเฉลิม
ฉลอง

• มั่นใจในผล RCA และ
การดําเนินการ

• จิตใจแหงการเรียนรู
อยางตอเนื่องถูก

ตรวจสอบ
• การกระทําตางๆ ไดรับ
การทวนสอบโดยผูที่อยู
หนางาน

ู
ปฏบิัติ
• ความมั่นใจต่ํา

การถาม 5 WHY 
เพื่อแกปญหา
• มั่นใจในบทบาทของ
ผูบริหาร

แกปญหา
• มั่นใจสูงตอการ
สนบัสนุนของผูบริหาร

ู
ถายทอดผานผูบริหาร
ระดับตางๆ ไปสูผูที่อยู
หนางาน



วิธีการลด waste/ เพิม่valueวธการลด waste/ เพมvalue

• Eliminate      การกําจัดออกไป

ํ ั ั้ ใ • Re-arrange   การลําดับขันตอนใหม

• Re-structure  การปรับโครงสรางหรือหนวยงาน เชน ยายหนวยงานให
ใ  ั  ใกลกัน

• Simplify        การทําใหงาย ไมซับซอน ไมซ้ําซอน

• Combine      รวมขั้นตอนหลาย ๆ ขั้นตอนเขาดวยกัน

• IT      การพัฒนาโดยใชโปรแกรมคอมพวิเตอรเก็บขอมูลู
  แทนการบันทึกในกระดาษ ทําใหเกิดความรวดเร็ว

      อยางมาก


