
A3 PROBLEM REPORT
A3 PROBLEM SOLVINGA3 PROBLEM SOLVING

เรืองศักดิ์ ลธีนาภรณ



An A3 is a PDCA Story BoardAn A3 is a PDCA Story Board

• กระดาษ  A3  แบงเปน 9 สวน
• เลาเรื่องการเปลี่ยนแปลงของกระบวนการทํางาน

• Plan, Do, Check and Act/Adjust
• ใชรปภาพ หรือ กราฟ (pictures charts no small print)• ใชรูปภาพ หรอ กราฟ (pictures, charts, no small print)

• ทั้งหมดใน  1 แผน (use baby A3s for complicated stories)

• (visual story teller)



1. Reason for action 
Identify/diagnose the 
problem 

4. Gap analysis 
Fish bone diagram/5 
why

7. Out-standing action 

problem why

2. Initial state 
Wh    t d  

5. Solution approach 8. Result 
Where are we today 

3. Target state 6. Solution experiment 9. Lessons learnt 
Where do we

want to be 



1. สาเหตุหรือประเด็น

ปญหา

4. Gap analysis 
Fish bone diagram/5 
why

7. ผลการป
1. สาเหตุหรือประเด็น

ปญหา

4. Gap analysis 
Fish bone diagram/5 

7. การปฏิบัติที่สําคัญ
(outstanding)

why
why

2. สถานการปจจุบัน 5. การวางแผนการรักษา 8. Result 
2. สถานการปจจุบัน 5. การวางแผนการรักษา 8. ผลลัพธุ

3. 6. ทดลองปฏิบัติ 9. Lessons learnt 
3  สถานการหรือผลที่ตองการใน 6 ทดลองปฏิบัติ 9  ประเด็นการเรียนร3. สถานการหรอผลทตองการใน

อนาคต

6. ทดลองปฏบต 9. ประเดนการเรยนรู



1. Problem definition 1. Problem definition 

A problem well defined  is a problem half solved A problem well defined, is a problem half solved 
ตั้งปญหาในมมุมองของผูรับบริการ (through the eye of 
customers) customers) 
ผูรับบริการเปนที่ตั้ง

ป ็ ใ  ื ํ ั ี่ ี ไประเด็นใหญพอหรือสําคญทีจะเสียเวลาแกไข

มีความครอบคลุม



Relationship of Problem, Symptoms, Causep , y p ,

Problem 
Symptoms  Long waiting time 

for admission
As a result Symptoms  

Unhappy patients 

AnalysisAnalysis

Root cause 
Delay discharge y g



ประโยชนในการแกไขปญหาปร โยชนในการแกไขปญหา

้ทําไมจึงเสียเวลาในการแกไขปญหาเหลานี้

ประเด็นปญหากระทบภาพใหญขององคกรประเดนปญหากระทบภาพใหญขององคกร

ถาไมแกไขเกิดอะไรขึ้น

ปญหาเกี่ยวกับเรื่องอืน่ๆ

ความเรงดวน



2. Initial state 2. Initial state 

ปจจุบันเปนอยาไรุ

 ปริบทและพื้นหลังของปญหา

รป หรอื กราฟรูป หรอ กราฟ

The storm cloud in Identify in VSM 





3. Target state 3. Target state 

ใ ่ ไความตองการในอนาคตทีวัดได,  

How much improvement is necessaryp y
Perfection now is not the goal
Goal is long term continuous improvement towards Goal is long term continuous improvement towards 
perfection

How much time do we expect to take to correct the How much time do we expect to take to correct the 
problems 

B  i  Be aggressive 
Some quick fix 
Some long range fixes 





4. Gap analysis4. Gap analysis

กางปลา Fish bone diagram 

5 h  5 why 



Gap analysis Gap analysis 

Start with problem statement at the fish head 
On the major bones, put the supporting objectives-j , p pp g j
Identify all symptoms of issues that might prevent 
each objective from being reached through brain j g g
storming 
Ask 5 whys to get to the rootcause Ask 5 whys to get to the rootcause 
Prioritize the symptoms and root causes for each 
bj i  objective 



Example of 5 why Example of 5 why 



5.  Solution approach5.  Solution approach

List the various propose solutions to solve root cause
Remember to leverage tools of lean e.g. batching g g g
pull system  

Root cause addressed Proposed solution 
(Lean tool)

Support objectives 

คนไขและญาติเดินไปหองผาตัดไมถกู Visual control ใหคนไขเดิน ลดเวลารอเปลนาน 



6. Solution experiment 6. Solution experiment 

What happen when we try out specific actions from What happen when we try out specific actions from 
solution approach 
“hat was the result 
Conclusion. If red try out new actions or review solution 

Solution Actual
action 
i l d

Date By whom Results Conclusion 

implemented 

Visual
control for 

Put color 
tape on the 

20 Oct 
2010

Administrator Patient
can walk control for 

patient to 
walk 

tape on the 
floor from 
clinic to OR 

can walk 
with 
relatives



7. Out standing action 7. Out standing action 

What are the actions items that still need to be 
done, who will do it, by when 

Out-standing action By whom By date 

Permanent floor line Director 1 Dec 2010



8. Results 8. Results 

Realte back to target conditions 
Have we achieved and close the gap g p
Box 8= Box 3



9. Lessons learnt9. Lessons learnt

Success Factor Hindering factors 

Doctors provided great 
inputs 

Spend too much time 
arguing 







A3 PROBLEM SOLVING 
AND VSM



ONE DAY CATARACT  SURGERY

Originally required  2-3 admission
N  b d l  No bed long queue
High Cost 
Waste time of patient family



Patient Flow Process  ( LEAN1)

WAITHome

WAIT

WAIT

OR 

Med +supplyBilling

WAIT WAITWAIT WAIT

PUPILLARY DILATATION

VDO

U O

Porter



Current state VSM

ลงทะเบียน ่ขยายมานตาเพื่อรอผาตัดขยายมานตาเพอรอผาตด

ไปหองผาตัด เตรียมกอนเขาหองผาตัดไปหองผาตด เตรยมกอนเขาหองผาตด



Current state VSM
ฉีดยาชาบริเวณรอบดวงตา ผาตัดผาตัด รอคนเปลเข็นไปหองพกัพื้น

ญาติจายเงินที่ชั้น1 รับยา ขึ้นมาชั้น 3รับผปวยกลับบานญ ขนมาชน 3รบผูปวยกลบบาน



Current state VSM

ลงทะเบียน ่ขยายมานตาเพื่อรอผาตัดขยายมานตาเพอรอผาตด

ไปหองผาตัด เตรียมกอนเขาหองผาตัดไปหองผาตด เตรยมกอนเขาหองผาตด



Current state VSM
ฉีดยาชาบริเวณรอบดวงตา ผาตัดผาตัด รอคนเปลเข็นไปหองพกัพื้น

ญาติจายเงินที่ชั้น1 รับยา ขึ้นมาชั้น 3รับผปวยกลับบานญ ขนมาชน 3รบผูปวยกลบบาน



ลงทะเบียนลงทะเบียน

ไปหองผาตัด



ไปหองผาตัดไปหองผาตด





THANK YOU


