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Lean กบัการพฒันาคณุภาพ

ระบบบรกิารสุขภาพ

นพ.อนุวฒัน์ ศุภชตุกุิล
สถาบนัรบัรองคณุภาพสถานพยาบาล (องคก์ารมหาชน)

การประชมุเชิงปฏิบติัการ “แนวคิด Lean และการประยกุตใ์ช้ในบริการสขุภาพ”
โรงแรมนารายณ์ กรงุเทพมหานคร

Sustainable Healthcare Organization
Quality/Safety, Efficiency, Morale

Spirituality System Knowledge

3C ‐ PDSA
Health Promotion
Humanized HC
Living Organization
Narrative Medicine
Contemplation
Appreciative
Aesthetics

Review
Monitoring

Scoring
SPA (Standards-Practice-

Assessment) 
Gap Analysis

Tracing

Evidence‐based Practice
KM (Knowledge Management)
Data analysis  
R2R (Routine to Research)

Management by Fact
Evidence‐based 

Learning 
Empowerment

Customer Focus
Continuous Improvement

Focus on Result

Visionary Leadership

Agility

Value on Staff

Focus on Health

Lean‐R2R

สมดลุของการพฒันาสามแนวทาง

ฝึกอยู่กับปัจจุบัน
แบ่งปันพลังบวกใหผู้้ป่วย

ใช้ความรู้และปัญญา
เพ่ือสลายการติดกรอบ

สร้างระบบคุณภาพ
ด้วยจิตอิสระ สร้างสรรค์ 

Heart HeadHand

พฒันางาน พฒันาคน เพ่ือประโยชนข์องผูร้บัผลงาน”

ศลีสมาธิ ปญัญา
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Lean Thinking

Waste
Muda

(ความสูญเปลา่)

Value 
(คณุค่า)

ในมุมมองของผูป่้วย/

ผูร้บัผลงาน

Lean = เพรียว ไม่มีสว่นเกิน

ความสูญเปลา่ทุกชนิด

เป็นสว่นเกินของระบบงาน

รอ เหลือ ล้า ล้งเล้ง
เลิก ลดั รวย
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Good clinical outcomes   
Cost-effective 

Respect & Dignity
Convenience

คณุค่าของบริการสุขภาพ

Diagnosis Treatment & Advice

การวินิจฉยัโรค การรกัษาและใหค้าํแนะนาํ

ผลลพัธท์างคลินิกท่ีดี

คุม้ค่า

เคารพในศกัด์ิศรี

สะดวกสบาย

Without Delays, Without Mistake

Kelvin Loh & Clara Sin

คืนสูภ่าวะท่ีพึงประสงคโ์ดยเร็วท่ีสุด

สุขภาพปกติ สุขภาพปกติ

เจบ็ป่วย

การเขา้ถึง

การวินิจฉยัโรค

ประสิทธิภาพในการรกัษา

ดา้นคลินิก, ระบบงาน

ความสญูเปลา่
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ต้องฟังลูกค้าด้วยความใส่ใจ
และเปิดใจข้ึนกว่าเดิม

12

อยากใหล้ดขัน้ตอนเวลาทีไ่ปยืน่บตัร วดั
ความดนั เรือ่งชือ่ไปตรวจ  เพราะทําแตล่ะ
อยา่งก็ตอ้งไปน่ังรอใหเ้ขาเรยีกชือ่ถงึ 3 ครัง้ 
ซึง่มนัน่าจะจบในกระบวนการเดยีวไปเลย 
(unnecessary process & waiting)

เวลาทีไ่ปหาหมอทีไ่มใ่ชห่มอคนเดมิ 
อยากใหม้ปีระวตัใินคอม เพือ่หมอจะไดอ้า่น 
ไมงั่น้ตอ้งคอยน่ังเลา่ใหมท่กุครัง้ (inventory)

ฟังเสียงผูร้บับริการ
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เวลาทีต่อ้งไปพบแพทยใ์นวนัเดยีวกนั
เพือ่ตรวจหลายโรค อยากใหม้รีะบบเรือ่งเวลา
นัดเพือ่ไมใ่หม้นัซอ้นกนัหรอืนัดเวลาใกลก้นั 
เพราะแตล่ะโรคกวา่จะหาหมอเสร็จก็ใช ้
เวลานาน  ทําใหต้อ้งคอยวิง่ไปรายงานตวั
หลายรอบวา่มาแลว้ แตต่รวจอกีแผนกอยู ่
(motion)

ฟังเสียงผูร้บับริการ

เรียนรูท่ี้จะมองหาความสูญเปลา่

• Defects rework (การทาํงานซํ้าเพ่ือแกไ้ขขอ้บกพรอ่ง)

• Overproduction (การผลิต/บริการมากเกินจาํเป็น)

• Waiting (การรอคอย)

• Not using staff talents (ไม่ใชภ้มิูรูข้องเจา้หนา้ท่ี)

• Transportation (การเดินทาง)

• Inventory (วสัดคุงคลงั)

• Motion (การเคล่ือนท่ี)

• Excessive processing (กระบวนการท่ีมากเกินจาํเป็น)
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ความสูญเปลา่ทางคลินิก (Clinical Waste)

• Unable to access, waiting
• Delayed & wrong diagnosis
• Delayed & wrong treatment
• Over-use/under-use intervention & technology
• Error & adverse event 
• Communication failure
• Co-ordination failure
• Inadequate knowledge & skill
• Role confusion
• Obsolete technique & technology (& malfunction)
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มีเร่ืองให้ทําท้ังเร่ืองเล็กและเรื่องใหญ่
เร่ืองเล็กๆ เราทําเอง

เร่ืองใหญ่ๆ ต้องให้เจ้านายเล่น
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การรอคอย
ท่ีไหนมีคิว ท่ีนั่นเป็นโอกาสให้ Lean

คุยกับผู้ป่วยแล้วจะรู้ว่าเขารอมากกว่าท่ีเราคิด

18

กฎระเบียบ เงื่อนไข
เป็นตัวการสําคัญท่ีทําให้ไม่เพรียว

น่าจะลองศกึษาว่าใน รพ.มีอะไรบ้าง
ท่ีขัดขวางการดูแลผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพ

เช่น การสั่งเคล่ือนรถพยาบาล
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การไหลเวียนและการดึง (Flow & Pull)
ลองไปดูว่า flow ของผู้ป่วยใน อะไรเป็นคอขวด
จะ pull โดยจําหน่ายผู้ป่วยให้เร็วข้ึนอย่างไร
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Rework
Adverse Event ต้องได้รับการแก้ไขเยียวยา

การแก้ไขเยียวยาคือ rework
ถ้าป้องกัน AE ได้ก็ไม่ต้อง rework
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Refer
Acute appendicitis, preterm baby

โทรหาเตียงกันให้วุ่น ก็หาไม่ได้
มีท้ัง delay และนํามาสู่ AE & rework
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Emergency Case
คนท่ีดูแลคนแรกคือคนที่เหมาะสมท่ีสุดหรือไม่

ต้ังแต่ FR มาถึงแพทย์เวร ER
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Routine Service
เราใช้ staff talent อย่างเหมาะสมแล้วหรือไม่

คุ้มหรือไม่
มีการฝึกคนมาทําหน้าท่ีท่ีต้องการเฉพาะหรือไม่
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ผู้ป่วยมะเร็ง
มี waste อะไรบ้างต้ังแต่ในข้ันตอนการวินิจฉัย

การแจ้งผล
การบําบัดรักษา



25

การรับส่งเวร
ใช้เวลาเท่าไร พูดเร่ืองอะไรกัน

จะลดเวลา ลดการพูด และใช้วิธีอื่นแทนได้หรือไม่
ลองออกแบบบัตรส่งเวรดู

High risk patient: name, risk, measure
To be done: 
To follow:
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เวชระเบียน
ลองศึกษาสิ่งท่ีบันทึกว่ามีคุณค่าอะไร

เอาไปใช้ประโยชน์อย่างไร
จะเลิกบันทึกส่ิงท่ีไม่เกิดประโยชน์ได้อย่างไร



การดแูลสุขภาพท่ีเป็นอยู่

…หรือ, วิธีการท่ีเราไดร้บัการฝึกอบรมมา
• เป็นครั้งคราว (Episodic)
• ตอ้งใหผู้ป่้วยเป็นผูเ้ริ่ม

• การประสานงานไม่ดี (ผูป่้วยและแพทย)์
• การส่ือสารระหว่างเจา้หนา้ท่ีแบบ sporadic
• ใหค้วามรูแ้ก่ผูป่้วยแบบ sporadic
• กระบวนการดแูลมีความไม่แน่นอน

• ขบัเคล่ือนการตดัสินใจโดยความเห็นของ clinicians
• ระบบไม่ช่วยป้องกนัความผิดพลาด

• ไม่มีการวดัผลลพัธ์

• แพง

มีปัญหาอะไรในระบบของเรา

Kelvin Loh & Clara Sin

ทาํไมตอ้งใชแ้นวคิด Lean ?

• บริการสุขภาพสามารถใชบ้ทเรียนจาก Toyota เพ่ือเปล่ียน
waste ใหเ้ป็น value ไดห้รือไม่?

• ระบบสุขภาพสามารถใช:้
– ปัจจยันําเขา้ท่ีนอ้ยลง (time, human effort, materials) 
– แทนท่ีจะเป็นกระบวนการดแูลเช่นท่ีเคยทาํ

– เพ่ือสรา้ง “products” ท่ีหลากหลาย
– โดยมี “defects”นอ้ยลง และทาํไดเ้ร็วข้ึน
– รวมทั้งมีความเครียดนอ้ยลง  ไดห้รอืไม่?

• Lean ไม่ใช่เรือ่งของการทาํงานใหห้นกัขึ้นหรอืเรว็ขึ้น  แตเ่ป็น

การคน้หา waste และเปล่ียนใหเ้ป็น value ท่ีผูร้บัผลงานของ
เราตอ้งการ

Kelvin Loh & Clara Sin
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วตัถุประสงค:์
ปลอดภยั คณุภาพ สง่มอบ ตน้ทุน ขวญักาํลงัใจ

Safety Quality Delivery Cost Morale (SQDCM)

พฒันาคณุภาพอยา่งตอ่เน่ือง

โดยการทาํงานเป็นทีม

(PDSA)

ทาํให้เล่ือนไหลต่อเน่ือง

เครือ่งมอืทีเ่ป็นไปได:้ 
• ทมีทีม่ผีูป้ว่ยเป็นศนูยก์ลาง
• การจดัเตรยีม (setup) ทีร่วดเรว็
• การขจดัความสญูเปลา่, ทาํให้
รอบเวลาใกลเ้คยีงกบั takt time

• การปรบัระดบัภาระงานให้
ใกลเ้คยีงกนั

• การปรบัอุปทานใหส้อดคลอ้งกบั
อุปสงค์

• ระบบการดงึ (Pull systems)
พืน้ฐานของการปฏิบติังานท่ีสมํา่เสมอ (Operational Stability)

การฝึกอบรม, งานทีเ่ป็นมาตรฐาน, เขา้ไปดใูนสถานทีจ่รงิ
แผนทีส่ายธารแหง่คุณคา่ (VSM), การจดัการโดยใชห้ลกัการมองเหน็ (5 ส.)

การดแูลทรพัยากรเชงิรกุ

คณุภาพท่ีฝังในระบบ

เครือ่งมอืทีเ่ป็นไปได:้ 
• ระบบทีป้่องกนัความผดิพลัง้
• การควบคุมทีเ่หน็ไดช้ดัเพือ่
บ่งชีค้วามผดิพลัง้

• แผงไฟสญัญาณเตอืน 
(andon)

House of Lean

Lean กบั Clinical Tracer
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1. Unit Optimization 2. Patient Safety
3. Clinical Population

5. Strategic Management
6. Self Assessment

4. Standard Implementation

ตามรอยคณุภาพ
ของแตล่ะหน่วยงาน

ตามรอย AE
ตามรอย SIMPLE

ตามรอย Clinical Tracer
ตามรอยผูป้ว่ยแตล่ะราย

ตามรอยมาตรฐานและ SPA

ตามรอยแผนกลยทุธ์
ตามรอยการประเมนิตนเอง

4 วง  6 Track  8 Tracing
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1. Unit Optimization 2. Patient Safety
3. Clinical Population

5. Strategic Management
6. Self Assessment

4. Standard Implementation

ตามรอย Clinical Tracer

Track 3: Clinical Population



ทาํไมตอ้ง Clinical Tracer

เพือ่ทบทวนการดแูลผูป่้วยแตล่ะโรคในภาพรวม ในทกุ
องคป์ระกอบ ทบทวนท ัง้ขอ้มลูสถติ ิและการปฏบิตั ิ
จรงิในพืน้ที่

เพือ่นําไปสูก่ารพฒันาอยา่งตอ่เนือ่ง และผลลพัธท์ ีด่ขี ึน้

เพือ่ทบทวนการดแูลผูป่้วยแตล่ะโรคในภาพรวม ในทกุ
องคป์ระกอบ ทบทวนท ัง้ขอ้มลูสถติ ิและการปฏบิตั ิ
จรงิในพืน้ที่

เพือ่นําไปสูก่ารพฒันาอยา่งตอ่เนือ่ง และผลลพัธท์ ีด่ขี ึน้
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ตามรอยสายธารแห่งคณุค่า

• ตามไปดทุูกจดุท่ีผูป่้วยผ่านไป

• มองดใูนประเด็นตอ่ไปน้ี

• Risk/critical issue ท่ีจดุนั้น
• ความลา่ชา้ การรอคอย กิจกรรมท่ีไม่เกิดประโยชน์

• การส่ือสาร จากจดุก่อนหนา้ และสูจ่ดุตอ่ไป

• การใหค้ณุค่า ความเหมาะสม ประสิทธิผล ท่ีจดุนั้น

• โอกาสเพ่ิมคณุค่า โอกาสสรา้งนวตกรรม โอกาสใช ้IT 
โอกาสท่ีคนเก่งข้ึน



Series of ANC

Special 
Investiga
tion

Special 
Care

Assess

Monitor

N/L

C/S

D&C

Hematoma

Postpartum 
& Neonatal

Care

Follow 
Up

PPH

Adverse Events

Series of ANC

Special 
Investiga
tion

Special 
Care

Assess

Monitor

N/L

C/S

Postpartum 
& Neonatal

Care

Follow 
Up

Waste

มีการรอคอย ความสูญเปลา่ อยูต่รงไหน

มารดาและครอบครวัตอ้งการคณุค่าอะไร



Series of ANC

Special 
Investiga
tion

Special 
Care

Assess

Monitor

N/L

C/S

Postpartum 
& Neonatal

Care

Follow 
Up

Standards/Guidelines/Evidence

มีขอ้มูลวิชาการอะไรท่ีควรนาํมาใช้

PPH

Thallassemia

HIV Transmission

Series of ANC

Special 
Investiga
tion

Special 
Care

Assess

Monitor

N/L

C/S

Postpartum 
& Neonatal

Care

Follow 
Up

Health Promotion

ขั้นตอนไหนท่ีจะทาํใหผู้ป่้วย

ควบคมุปัจจยัสุขภาพของตนเองได้

Fetal Movement Monitor

Breast Feeding



Series of ANC

Special 
Investiga
tion

Special 
Care

Assess

Monitor

N/L

C/S

Postpartum 
& Neonatal

Care

Follow 
Up

Spirituality/Humanized Healthcare

ขั้นตอนไหนท่ีสามารถใหก้ารดแูลดา้น

จติวิญญาณเพ่ิมข้ึน

Series of ANC

Special 
Investiga
tion

Special 
Care

Assess

Monitor

N/L

C/S

Postpartum 
& Neonatal

Care

Follow 
Up

Research

มีประเด็นอะไรท่ีน่าทาํวิจยั



Delivery / Waste Reduction

Safety & Risk Management

Standards / Clinical Excellence

Spiritual / Humanized Healthcare

Health Promotion

Six Sigma / R2R

Value Stream Mapping (VSM) for a Clinical Population

จาก Lean สูก่ารบูรณาการ

เชือ่มโยงความพยายามในการพฒันาจากทกุ
แนวคดิเขา้ดว้ยกนั พฒันาทกุแงม่มุเป็นองค์
รวม ลดความซํา้ซอ้นในการพฒันา ยกระดบั
ผลลพัธไ์ดม้ากกวา่การพฒันา
แบบเดีย่วๆ

เชือ่มโยงความพยายามในการพฒันาจากทกุ
แนวคดิเขา้ดว้ยกนั พฒันาทกุแงม่มุเป็นองค์
รวม ลดความซํา้ซอ้นในการพฒันา ยกระดบั
ผลลพัธไ์ดม้ากกวา่การพฒันา
แบบเดีย่วๆ

Lean กบัมิตคิณุภาพ

ค่านิยมหลกั
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มิตคิณุภาพ

Accessibility การเข้าถึง
Appropriateness ความเหมาะสม
Competency ความสามารถ
Continuity ความต่อเน่ือง
Coverage ความครอบคลมุ
Effectiveness ประสิทธิผล
Efficiency ประสิทธิภาพ
Equity ความเป็นธรรม
Humanized/Holistic องคร์วม/ดแูลด้วยหวัใจ
Responsiveness การตอบสนอง
Safety ความปลอดภยั
Timeliness ความรวดเรว็/ทนัการณ์
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Lean & Accessibility / Coverage / 
Equity

• การพิจารณา takt time (rhythm of customer demand) คือ
ความพยายามท่ีจะตอบสนองความตอ้งการของตลาดหรือ

สงัคมโดยรวม

• การมองหา unmet need ซ่ึงจะมากาํหนด rhythm of 
customer demand คือการเพ่ิมการเขา้ถึง เพ่ิมความ

ครอบคลมุ เพ่ิมความเป็นธรรม



Lean & Appropriateness & 
Effectiveness

ความเหมาะสมทางวิชาชีพ 

• Evidence-based
• Good clinical judgment 

ไม่มากไป ไม่นอ้ยไป

ไม่เร็วไป ไม่ชา้ไป

จากคณุค่าในมุมมองของผูร้บัผลงานสู่

การกาํหนด function  requirement -> 
product / service requirement

Lean & Efficiency

• การขจดั waste ในแง่มุมตา่งๆ คือการเพ่ิมประสิทธิภาพ

• ประสิทธิภาพของระบบใหญคื่อการเช่ือมโยง การส่ือสาร 

ไม่แยกสว่น ไม่ซํ้าซอ้น



Lean & Responsiveness

• ตอบสนองคณุค่าในมุมมองของผูร้บัผลงาน

• ตอบสนองความตอ้งการดา้นอารมณ ์สงัคม จติวิญญาณ

Lean & Humanized/Holistic

Lean & Safety

• ออกแบบเพ่ือป้องกนัความผิดพลาด (error proof design)

• งานท่ีเป็นมาตรฐาน (standardized work)
• Jidoka: detect, stop, fix, prevent
• การไม่เกิดเหตกุารณไ์ม่พึงประสงค ์คือการลด defect 

rework
• วิเคราะหแ์ละป้องกนัความเส่ียงใน value stream
• เรียนรูจ้ากความผิดพลาดและเหตกุารณไ์ม่พึงประสงค์

• ใช ้Human Factor Engineering ออกแบบเพ่ือง่ายตอ่การ
ทาํงาน



Lean & Timeliness

• กระจายภาระงาน (workload leveling)
• ลดเวลารอคอย

• เตรียมทุกอยา่งใหพ้รอ้ม (rapid set up)
• การส่ือสารแบบกระชบั (SBAR)
• การตอบสนองแบบฉบัพลนั (Early Warning 

Signs & Rapid Response)
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Lean & Core Values

Visionary Leadership
Systems Perspective
Agility

Value on Staff
Individual Commitment
Teamwork
Ethic & Professional Standard

Learning
Empowerment

Core Values & Concepts

ทิศทางนํา ผูร้บัผล

คนทาํงาน

การพฒันา

พาเรียนรู้

Patient / Customer Focus
Focus on Health
Community ResponsibilityCreativity & Innovation

Management by Fact
Cont. Process Improvement
Focus on Results 
Evidence-based Approach



Spirituality & Lean

ตนเอง
เพ่ือนรอบตวั
ผูป่้วย
องคก์ร
ส่ิงแวดล้อม
สงัคม โลก มนุษยชาติ




