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ลดความแออัดและการรอคอย
ใน OPD ด้วยแนวคดิ Lean

หัวหน้าโครงการ    นางชนิศา ชาติวัฒนสุคนธ์

ชื่อหน่วยงาน หน่วยตรวจโรคนรีเวช

สังกัด งานการพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

ที่มาของโครงการ
 หน่วยงานมผีูป่้วยมารบับรกิารประมาณ 200 รายต่อวนั  และเพิม่มากขึน้ 

ทุกปี แต่พื้นที่ให้บริการมีจำากัด  ทำาให้สถานที่รอตรวจไม่เพียงพอ เกิดความ

แออดั ผูป่้วยนัง่รอผดิห้องตรวจ และเกดิข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะต่างๆ เช่น 

เก้าอี้นั่งไม่เพียงพอ  การรอตรวจนาน  ระบบการให้บริการไม่ชัดเจน เป็นต้น

วัตถุประสงค์
 ลดความแออัดในหน่วยงานและระยะเวลาการรอคอยตรวจ
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ขั้นตอนการดำาเนินงาน
 1. แผนภูมิสายธารแห่งคุณค่า/Flow  (ก่อนปรับปรุง)

 2. Waste (DOWNTIME)/การวิเคราะห์สาเหตุ/แนวทางในการแก้ไข

	 ความสูญเปล่า	 สาเหตุรากเหง้าของปัญหา	 แนวทางแก้ไข

Defect	rework:	

- เรียกผู้ป่วยไม่พบ

 ต้องเรียกซำ้าหลาย

 ครั้ง 

- พื้นที่ให้บริการมีจำากัด   

 ทำาให้สถานที่รอตรวจ

 ไม่เพียงพอ แออัด

- ผู้ป่วยนั่งรอผิดห้องตรวจ 

Visual	Management: 

- จดัเก้าอีน้ัง่ผูป่้วยเป็น 

 กลุ่มสี ซึ่งสอดคล้อง

 กบัสขีองควิห้องตรวจ 

 และบัตรควิของผูป่้วย 

 เพื่อให้แพทย์หรือ

 ผู้ช่วยแพทย์สามารถ

 เรียกผู้ป่วยได้ง่าย
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	 ความสูญเปล่า	 สาเหตุรากเหง้าของปัญหา	 แนวทางแก้ไข

Overproduction:	

- ซกัประวัตเิกนิความจำาเป็น 

Waiting:	

- รอค้นแฟ้ม 

- รอการซักประวัติ

 คัดกรอง

- รอจ่ายคิว 

- รอการชั่งนำ้าหนัก 

 วัดความดัน 

- รอพบแพทย์  

 

Not	using	staff	talent:

- พยาบาลเป็นผูจ่้ายควิตรวจ 

Transportation:	

- ผู้ป่วยเดินย้อนไปมา 

- ขาดแนวทางปฏิบัติ

- นัดผู้ป่วยเวลา 8.00 น. 

 ทุกราย

- ขั้นตอนการรับบริการ

 หลายขั้นตอน 

- การมอบหมายงาน

- สถานที่ซับซ้อน ป้ายแสดง

 จุดบริการไม่ชัดเจน

Quick		Set		up: 

- จดัเอกสารทีเ่กีย่วข้อง

 กบักระบวนการตรวจ 

 ทั้งหมดให้พร้อมที่

 หน้าห้อง เพือ่เตรยีม

 ความพร้อมทั้งหมด 

 จงึจะเรยีกผูป่้วย 1 ครัง้

Standardized	Work:

- จัดทำาแบบคัดกรอง

 ผู้ป่วย

Pull		System: 

- ปรบัระบบการนดัหมาย 

 ให้เป็นรอบเวลา

- เรียกผู้ป่วยเข้าห้อง

 ตรวจตามจำานวน

 เก้าอีท้ีว่่าง โดยเจ้าหน้าที่ 

 ที่นำาส่งแฟ้ม เป็น

 ผู้แจ้งจุดจ่ายคิว

Get	rid	of	excessive	

process:

- ปรบั flow การทำางาน

- จดัให้พนกังานธรุการ

 เป็นผู้จ่ายคิวตรวจ

Cell	Concept: 

- ปรับผังจุดบริการ  

 (Layout) ให้ลื่นไหล

 ต่อเนื่อง ไม่เดินย้อน

 ไปมา
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	 ความสูญเปล่า	 สาเหตุรากเหง้าของปัญหา	 แนวทางแก้ไข

Motion:

- เจ้าหน้าที่เดินเรียกผู้ป่วย

 หลายครั้ง 

 

Excessive	process: 

- หลังจากพบแพทย์ ผู้ป่วย

 ต้องพบพยาบาลที่โต๊ะ 1

 ทุกราย 

 

- ผู้ป่วยนั่งรอผิดที่

- ผูป่้วยรอในห้องตรวจทัง้หมด 

 ทำาให้เกิดความแออัด

- ขั้นตอนการรับบริการหลาย

 ขั้นตอน

- มีการให้ข้อมูลหลายจุด

 บริการ

Visual	Management:	

- จัดทำาป้ายแสดงจุด 

 บริการให้เห็นชัดเจน 

- จัดทำากล่องคิวหน้า

 ห้องตรวจ เพื่อให้

 ทราบคิวของผู้ป่วย

 ที่แพทย์กำาลังตรวจ

Visual	Management:	

- จัดเก้าอี้นั่งผู้ป่วย

 เป็นกลุ่มสี

Pull		System:	

- เรียกผู้ป่วยเข้าห้อง

 รอตรวจตามจำานวน

 เก้าอี้ที่ว่าง

Get	rid	of	excessive	

process:

- ปรับ flow การทำางาน

- ปรับลดจุดบริการที่

 ไม่จำาเป็น

Visual	Management:	

- ใช้ป้ายข้อความส่ือสาร 

 ระหว่างเจ้าหน้าที่

งบประมาณที่ใช้	 	6,861  บาท	
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วิธีการใช้งาน	และการพัฒนาต่อเนื่อง
 แผนภูมิสายธารแห่งคุณค่า/Flow  (หลังปรับปรุง)

รูปที	่1 การให้บริการท่ีหน่วยตรวจโรคนรเีวช ก่อน - หลงั ปรบัปรงุกระบวนการ
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ตัวชี้วัดผลสำาเร็จของโครงการและผลลัพธ์
	 ตัวชี้วัด	 เป้าหมาย		ผลลัพธ์ก่อน	 	ผลลัพธ์ที่ปฏิบัติได้

	 (KPI)	 (Target)	 ดำาเนินการ	 ครั้งที่	1	 ครั้งที่	2	 ครั้งที่	3

1. ความปลอดภัย 100 100 100 100 100

    - อัตราผู้ป่วยฉุกเฉินได้

      รับการตรวจภายใน

      10 นาที (%) 

2. คุณภาพการบริการ 

    (ราย/วัน)

 -  จำานวนผู้ป่วยนั่งรอผิดที่ 0 2 0 0 0

 -  จำานวนผู้ป่วยยืนรอใน 0 > 20 0 0 0

       หน่วยงาน 

3. ระยะเวลาการให้บริการ

    -  ระยะเวลาที่ผู้ป่วยได้รับ £ 45 120 38 35 27

       การตรวจจากเวลานัด

       หมาย (นาที)

    -  ระยะเวลาที่แพทย์ตรวจ 3 5 5 3:30 2:30

      ผู้ป่วยเสร็จในช่วง

      9.00-12.00 น. (ชั่วโมง) 

4. ต้นทุนลดลง (%)  > 25  - - 30 50

 (บาท/ปี)  (11,824,800)  (8,277,360) (5,912,400)

5. ความพึงพอใจ (%) 

    - ผู้รับบริการ ³ 80 70 39 87 100

    - ผู้ปฏิบัติงาน ³ 80 70 51 96 100


