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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



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



1 2 3 4 5 6 7 8 129 10 11

Eliminate      การกําจัดออกไป

1 2 4 5 7 8 1211

Eliminate      การกาจดออกไป

Re-arrange   การลําดับขั้นตอนใหม

1 2 34 5 67 8 129 10 11

Combine      รวมขั้นตอนหลาย ๆ ขั้นตอนเขาดวยกัน

1 2 3 4 5 6 7 8 129 10 11

P ll l     ํ Parallel     การทางานคูขนาน

1 2 3 4 7 8 129 10 11

5 6

Innovation  การสรางนวตกรรมใหม

1 2 3 a b c 11 12

Innovation  การสรางนวตกรรมใหม



ั 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



QUICK SETUPQUICK SETUP

Setup time เวลาจดัตัง้ /จัดเตรยีมp
คือ เวลาทีใ่ชในการเตรยีมความพรอมกอนทาํงาน เชน เตรยีม
เครื่องมือ เตรยีมหองผาตดั เตรยีมเตยีง เพื่อรับบรกิารตอไป

Quick setup time (คือ การทาํใหรวดเรว็ขึ้น)
คือ การเตรยีมเครือ่งมือและสถานทีอ่ยางรวดเรว็ เพื่อพรอมที่จะ

่ ่ ่ปฏบิตังิาน รวมถึงการปรับเปลีย่น เพื่อทํากจิกรรมที่แตกตางกนั
ออกไป



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
 



ตัวอยาง  Quick Setupตวอยาง  Quick Setup 

YouTube - ?Formula 1 Pit Stop??_2.flv



การลดเวลาในการเตรยีมหองพิเศษสาํหรบัรบัผปวยรายใหมการลดเวลาในการเตรยมหองพเศษสาหรบรบผปูวยรายใหม

 เตรียมอุปกรณสํารองไว 

1-2 ชุด เมื่อผูปวยเกา

จาํหนายสามารถนํามาใช

ไดทันทีไดทนท



PULL SYSTEM (Kanban)PULL SYSTEM (Kanban)

ทาํงานตามปริมาณทีล่กูคาตองการ                                                 
สงงานเมื่อหนวยงานถดัไปพรอมหรือเปนการประสานงานหรือ

้สรางระบบใหขัน้ถดัไปแจงใหรูวาพรอมแลวจึงสงงานไป                  
เรยีกวา Pull system ทาํใหไมมีการรอทีส่ญูเปลา                            
ส ิ่ ป สิ ิ ใ ํ ไ  ึ้สามารถเพมประสทธภาพในการทางานไดมากขน

ั  P ll t i h lthตวัอยาง Pull system in healthcare
• การตามผูปวยไปหอง lab x-ray ในระยะเวลาอนัสัน้กอนผูปวยที่

กาํลงัทาํการ x ray อยใกลเสรจ็กาลงทาการ x-ray อยูใกลเสรจ



ระบบดึง (The PULL system)ระบบดง (The PULL system)
ผูสงมอบจะผลิตและสงสินคาตามที่ลูกคาตองการ

มาทันเวลา!
ผูสงมอบ

ลกคา

13

ลูกคา



ลกคาตองการ  แตผสงมอบไมสามารถสงงานไดทันลกคาตองการ  แตผสงมอบไมสามารถสงงานไดทันลูกคาตองการ, แตผูสงมอบไมสามารถสงงานไดทนลูกคาตองการ, แตผูสงมอบไมสามารถสงงานไดทน

ชาเกินไป/
สายเกินไป!ผูสงมอบ
สายเกนไป!

ลกคา

14
1414

ลูกคา



ระบบดึง (Pull System): กบัระบบผลกั(Push  System)ระบบดง (Pull System): กบระบบผลก(Push  System)

ผสงมอบสงสินคามากเกินความตองการ/เร็วกวาความตองการ

มากเกินไป,
เรว็เกินไป!

ผูสงมอบสงสนคามากเกนความตองการ/เรวกวาความตองการ

ผูสงมอบ
เรวเกนไป!

ลกคา

15

ลูกคา





PULL SYSTEM (Kanban)PULL SYSTEM (Kanban)

Card canban
ปายสัญญาณ

ป สั่ ีส 
Here a card printed on both sides 
is inserted at the customer's 
storage location. When a critical 

ปายสงงานจะมสองดาน

สีเหลืองแสดงปริมาณของในสตอก

เมื่อปริมาณของในสตอกนอยลงถึงstock quantity is dropped below, 
the card is read in with the scanner 
provided and turned over. The 
back of the card is marked with

เมอปรมาณของในสตอกนอยลงถง

จํานวนที่นอยที่สุดที่หนวยงาน

กําหนด  ใหกลับปายเปนสีแดงback of the card is marked with 
"ordered". The data are 
transmitted via EDI or E-mail to 
VOSS and generate a 

กาหนด  ใหกลบปายเปนสแดง

เมื่อธุรการเห็นปายสีแดง จะสั่ง

Order ของในระบบ Onlinecorresponding order. 

back

Order ของในระบบ Online
รานคาจัดสินคาตาม Order และ
มาสงตามชั้นตางๆ มาสงตามชนตางๆ 

จากนั้นใหกลับปายเปนสีเหลือง



e-kanban

ในกรณีที่เปนผูปวยนอก  ฝายเภสัชกรรมจะเปนผูสงยาใหคลินิกเอง



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

ิ   ี่ ิ   ี่การเดินของเจาหนาที ลดการเดนิของเจาหนาที

101
094 101 100 095

094
101

102

100

099

095

096
093

101

102

100

099

095

096
093

103

099

098

096

097
092

091

103
098 097

092

091
104

091 104
091

ใช Electronic  Call 

3.เรียกเขาตรวจ



สญัญาณเตอืน(Andon)สญญาณเตอน(Andon)
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



ตัวอยาง visual control อื่นๆ

Tools Desk

?
Parking Lot

?

24



ตัวอยาง visual control อื่นๆ

Fragileg

Keep in
upright
positionposition

25



ตัวอยาง visual control อื่นๆ

RockwellRockwell
Form. no Form. no 

XXXXXXXX

RockwellRockwell
Form. no Form. no 

XXZZXXZZ

RockwellRockwell
Form. no Form. no 

YYXXYYXX

RockwellRockwell
Form. no Form. no 

ZZXYZZXYXXXXXXXX XXZZXXZZ YYXXYYXX ZZXYZZXY

MAXMAXMAXMAX
MINMIN



กอนกอน

หลงัหลง



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



็
Visual controls/Visual  management

การจดัการโดยใชหลกัการมองเห็น
Visual controls/Visual  management

มุงสูเปาหมายเดยีวกันุ ู

การใชสี  ลักษณะที่แตกตาง  Visual control

ปาย/ สัญญาณKanban
ั ื Andon

การทําแผนผังงาน /สถานทีท่ํางาน

สัญญาณเตือนAndon

Workplace
organization



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




