
“ นัดผ่าตัดฉับไว ด้วยใจ ด้วยลีน ”  

พว. โสมพันธ์ เจือแก้ว  และ คณะ  หน่วยตรวจรกัษาดว้ยเครื่องมือพิเศษและติดตามผล  สยามินทร์ชั้น 1 

ศ.นพ.ประมุข  มุทิรางกูร  และ คณะ  สาขาศัลยศาสตรห์ลอดเลือด ภาควิชาศัลยศาสตร์  

ที่มาของโครงการ : ห้องตรวจอุลตร้าเซานด์ หน่วยตรวจรักษาด้วยเครื่องมือพิเศษและติดตามผล สยามินทร์ชั้น 1 เป็นห้องตรวจที่ให้บริการผู้ป่วยนอกศัลยกรรมหลอดเลือด ทั้งการตรวจพิเศษ  การรักษา การให้ค าแนะน า

ในปฏิบัติตัวก่อนและหลังผ่าตัด จากสถิติการนัดผ่าตัดผู้ป่วยศัลยกรรมหลอดเลือด ในปี พ.ศ. 2555 – 2557 พบว่ามีผู้มารับบริการเฉลี่ยเท่ากับ 1,393 1,460 และ 1,160 ราย มีกระบวนการในการให้บริการตั้งแต่แรกรับจน

เสร็จสิ้น รวมทั้งสิ้น 6 ขั้นตอนใช้ระยะเวลาประมาณ 60 - 140 นาที  พบความไม่คล่องตัวในกระบวนการนัดผ่าตัด ในการใช้สมุดบันทึกตารางผ่าตัด กอปรกับไม่มีแนวทางในการให้ลงตารางผ่าตัดที่ชัดเจน ขาดแนวทางใน

การส่งตรวจผู้ป่วยระหว่างหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัด ส่งผลให้ผู้ป่วยไม่ได้รับการตรวจรักษาโรคร่วมอย่างต่อเนื่องครบถ้วนก่อนเข้านอนโรงพยาบาล   ท าให้ผู้ป่วยประมาณร้อยละ 50 - 60 เกิดการงด-เลื่อน

ผ่าตัด ผู้ป่วยต้องถูกส่งกลับมาพบพยาบาลนัดผ่าตัดเพื่อหาวันผ่าตัดใหม่อีกครั้ง   เกิดการท างานซ้ าๆในการประสานงานกับศัลยแพทย์เพื่อหาวันผ่าตัดใหม่ ส่งผลต่อการเลื่อนผ่าตัดในผู้ป่วยคิวรอเรียกที่ไม่เร่งด่วน          

(non urgent) และการรอคิวผ่าตัดนานถึง 23 เดือนในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดด าที่ขาโป่งพอง ปัญหาดังกล่าวเป็นความสูญเสีย (waste) ที่เกิดขึ้นในกระบวนการให้บริการ                                                                     

                ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ทางห้องตรวจอุลตร้าเซานด์ หน่วยตรวจรักษาด้วยเครื่องมือพิเศษและติดตามผล สยามินทร์ชั้น 1 ร่วมกับสาขาศัลยศาสตร์หลอดเลือด ภาควิชาศัลยศาสตร์ จึงได้จัดท าโครงการ        

“นัดผ่าตัดฉับไว ด้วยใจ ด้วยลีน” ขึ้น ซึ่งนอกจากจะท าให้ผู้ป่วยและญาติได้รับการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพแล้ว ยังเป็นการ ลดต้นทุน เพิ่มรายได้ให้กับโรงพยาบาล เพิ่มความพึงพอใจของผู้รับบริการและ

ผู้ให้บริการ และเพิ่มคุณค่าให้กับระบบการบริการสุขภาพอีกด้วย 

   วัตถุประสงค์  

1. เพิ่มประสิทธิภาพระบบนัดผ่าตัด โดยลดระยะเวลาการรอรับบรกิารนัด

ผ่าตัด คิวรอผ่าตัดโรคหลอดเลือดด าทีข่าโป่งพองสั้นลง และลดอัตรา

การงด/เลื่อนผ่าตัด 

2. เพิ่มความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้ให้บรกิาร 

แผนภูมิสายธารแห่งคุณค่า 

ก่อนปรับปรุง 

หลังปรับปรุง 

Keyword : ลีน, นัดผ่าตัด, ศัลกรรมหลอดเลือด 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

2 

3 4 

1 
1. ให้บริการตามแนวทางท่ีก าหนดร่วมกัน

กับทีมแพทย์ 

2. ปรับปรงุกระบวนการท างานตามแผน 

3. ใช้นวัตกรรม โปรแกรมคอมพิวเตอร์ใน

กระบวนการนัดผ่าตัด 

4. ติดตามความก้าวหน้าในกระบวนการ

บริการ 

 

1. น าเสนอปัญหาต่อทีม 

2. ประชุมร่วมกับทีมศัลยแพทย์เพื่อก าหนด

แนวทางการปฏิบัติงาน 

3. สร้างนวัตกรรมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ท่ี

ช่วยในการนัดผ่าตัด 

4. น าเสนอแนวทางในการปฏิบัติงานและ

การใช้งานโปรแกรมนัดผ่าตัดต่อ

บุคลากรในหน่วยงาน 

 

 

 

1. ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนงาน 

2. รวบรวมปัญหา ประชุมร่วมทีมแพทย์

เพื่อก าหนดแนวทางการพัฒนา 

3. พัฒนาต่อยอดนวัตกรรมให้ง่ายและ

สะดวกต่อการใช้งานยื่งข้ึน 

 

 

1. จัดท าคู่มือการปฎิบัติงานของพยาบาล

ในการให้บรกิารนัดผ่าตัด 

2. จัดท าคู่มือการใช้งานระบบนัดผ่าตัด

โปรแกรม OSS 

3. สร้างมาตรฐานการให้บรกิารผู้ป่วย

ร่วมกันในทีมสหสาขา 

4. ขยายผลนวัตกรรมระบบนดัผ่าตัดสู่

หน่วยงานและภาควิชาต่างๆ 

 

 

1. สามารถขยายผลการใช้นวัตกรรมไปสู่หน่วยงาน หรือ

ภาควิชาอื่นๆที่มีการนัดผ่าตัดผู้ป่วย เนื่องจากระบบนัด

ผ่าตัดมีความสะดวก รวดเร็วในการใช้งาน สามารถเข้าถึง

ได้จากทั้งคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟน 

2. ระบบสามารถออกแบบใบนัดหรือรายละเอียดการให้

ค าแนะน าในการผ่าตัดเฉพาะราย  และสามารถปรับเปลี่ยน

ค าแนะน าให้เหมาะสมกับผู้ป่วยหรือหน่วยงานที่น าไปใช้ 

ข้อเสนอแนะส าหรับการน าไปใช้งาน 

ทรัพยากรที่ใช ้

งบประมาณ/คา่ใช้จา่ยในโครงการ (บาท) 

ก่อนด าเนินการ หลังด าเนินการ 

- สมุดนัดผ่าตัด (เล่มละ 50 บาท) 2 เล่ม/ปี = ราคา 100 บาท/ปี - 

- โทรศัพท์ (3 บาท/ครั้ง) 
โทรภายใน    = 2,160 บาท/ปี  

โทรภายนอก = 7,200 บาท/ปี 

โทรภายใน    = 360 บาท/ปี 

โทรภายนอก = 108 บาท/ปี 

- เอกสารการเตรียมตัวก่อนผ่าตัด    

    ค่าเอกสาร (0.50 บาท/แผ่น) 
ค่าเอกสาร  = 3,600 บาท/ปี  ค่าเอกสาร  = 1,800 บาท/ปี 

สรุปผลการใช้ทรัพยากร 13,060 บาท/ ป ี
3,240 บาท/ ปี  
(ลดลง 75.19%) 

สรุปรายได้จากค่าผา่ตดั 

เฉลี่ยต่อป ี
 85,540,000 บาท/ป ี

98,150,000 บาท/ปี  

เพิ่มขึ้น 12,610,000 บาท/ปี  

(เพิ่มขึ้น 14.74 %) 

ผลลัพธ์ด้านการใช้ทรัพยากร 

ความสูญเปลา่/สาเหตรุากเหง้าของปญัหา/แนวทางแกไ้ข 

หัวข้อ ความสูญเปล่า 
สาเหตุรากเหง้าของ

ปัญหา  
แนวทางแก้ไข 

Defect rework  
  

• แพทยห์าวันผ่าตัดใหม่ 
• เน่ืองจาก งด/เลื่อนผ่าตัด 

  

• แนวทางการจัดตาราง
นัดผ่าตัดไม่สอดคล้อง
กับชั่วโมงการใช้ห้อง
ผ่าตัด และไม่เป็นระบบ 
(set case เกิน/set 
case ผิด) 

จัดท ามาตรฐาน 
(standardized work) 
 การท างาน ดังนี้ 
• การบันทึกตารางนัดผ่าตัด 
ในระบบ OSS (Operative 
Scheduling   
System)  โดยใช้แนวคิด
ระบบดึง (pull system)   
หรือKANBAN อิเล็กโทร
นิกส์ และ ระบบ Error 
proving ป้องกันความ
ผิดพลาดในการ set case 
ซ้ าซ้อน/เกินเวลา ช่วยใน
การเตรียม เอกสาร ลด
ขั้นตอนการบันทึกลงสมุด 
และสืบค้นผู้ป่วยได้สะดวก 
รวดเร็ว (real time) และ
ถูกต้อง 

• แนวทางในการนัดผ่าตัด  
ผู้ป่วยส าหรับคิวรอเรียก 
เมื่องด/เลื่อนผ่าตัด 

• Job descriptionของ
พยาบาล   แต่ละระดับ
อย่างชัดเจน 

• คู่มือการนัดผ่าตัดผู้ป่วย
ศัลยกรรมหลอดเลือดใน
เวลาราชการ 

• การส่งต่อผู้ป่วย  
• การบันทึก  ข้อมูลการ
ผ่าตัดที่ชัดเจน   ครบถ้วน 

Waiting  
  
  

• รอใช้งานสมุดนัดผ่าตัดร่วมกัน
ระหว่างแพทย์ แต่ละท่านกับ
พยาบาลนัดผ่าตัด 

• ผู้ป่วยรอรับค าแนะน าก่อน
ผ่าตัดนาน เนื่องจากพยาบาล
รอประสานรายละเอียดข้อมูล 
กับแพทย์ และรอพยาบาล
เขียนและเตรียมเอกสาร 

• ผู้ป่วยรอคิวเรียกผ่าตัดนาน  
จากการเลื่อนผ่าตัดบ่อย รอ
แพทยต์้องหาวันผ่าตัดใหม่ 

• ใชส้มุดในการนัดผ่าตัด 
• ไม่มีมาตรฐานให้แพทย์
บันทึกข้อมูล 

• แนวทางในการจัดการ
คิวผู้ป่วยรอเรียกผ่าตัด
ไม่ชัดเจน 
  

Not using staff 
talent  
  

• พยาบาลนัดผ่าตัด มีหน้าที่
ความรับผิดชอบอื่นด้วย เช่น 
ต้องให้กิจกรรมการพยาบาล
ตามแผนการรักษาของแพทย์ 

• พยาบาลนัดผ่าตัดไม่มี
แนวทางความ
รับผิดชอบ และการ
ปฏิบัติที่ชัดเจนในเวลา
ราชการ 

Transportation  
  

• ผู้ป่วยและญาติต้องเดินทาง
ย้อนไปมาระหว่างห้องตรวจ 
SiPAC และ Admission 
center  

• ระบบในการส่งต่อผู้ป่วย
ระหว่างหน่วยงานไม่
ชัดเจน 

Inventory  
  

• เบิกเอกสารจ านวนมาก ต้อง
ใช้พื้นที่ในการจัดเก็บ และ
เอกสารบางเล่มไม่ได้ใช้งาน
ในปัจจุบัน 

• ข้อก าหนดในการเบิก
หรือสั่งพิมพ์มีจ านวน
มากในการเบิกต่อครั้ง
ท าให้มีการหมุนเวียนใช้
เอกสารไม่ทัน  

Motion  
  

• พยาบาลเดินไปกลับระหว่าง 
  แพทยก์ับผู้ป่วยเพื่อซักถาม 
  ข้อมูลผ่าตัด 
• พนักงานทั่วไป เดินหลายรอบ 
  ต่อวันในการส่งใบงด/เลื่อน  
  ผ่าตัด 

• การบันทึกข้อมูลใน เวช
ระเบียนไม่ชัดเจน 

• อัตรางด/เลื่อน
ผ่าตัด>60%   จากการ
ไม่มีระบบการ set 
ตารางผ่าตัดที่ชัดเจน 

Excessive 
processing  

• ขั้นตอนในการต้องลงบันทึกมี
มากใช้สมุดหลายเล่ม (สมุด
นัดผ่าตัด, ส่ง SiPAC, สมุดส่ง
เอกสาร งด/เลื่อนผ่าตัด และ
ใบจองเตียง) 

• ต้องบันทึกข้อมูลซ้ าๆ 
ในเอกสารจ านวนมากที่
ใช้ส าหรับการ
ประสานงาน/ นัดผ่าตัด 

  

ผลลัพธ์ด้านการบริการ 
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