
1. Reason for Action 

2. Initial  Stage 

หน่วยผ่าตัดออรโ์ธปิดิคสม์ีเครื่องมือผ่าตัดพื้นฐานจ านวน  180  หม้อ  เครื่องมือผ่าตัดพิเศษจ านวน  170  ห่อ  และเครือ่งมือผ่าตัดบรรจใุนซอง  peel  pouch  ประมาณ 
2,500  ชิ้น  ท าให้บุคลากรมีภาระงานมากในการท าให้เครื่องมือปราศจากเชื้อและการจัดเก็บเครื่องมือผ่าตัด  ก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพร่างกาย  เช่น  ความเมื่อยล้า  
อาการปวดหลังจากการยกของหนัก  เป็นต้น  นอกจากนี้บคุลากรมีภาระงานมากในการตรวจสอบการคงสภาพปราศจากเชื้อและพบว่ามีเครื่องมือผ่าตัดที่หมดอายุการคงสภาพ
ปราศจากเชื้อเปน็จ านวนมากประมาณ  130  หอ่ตอ่เดอืน  ซึ่งหากเกิดความผิดพลาดน าเครื่องมือที่ไม่ปราศจากเชื้อไปใช้งาน  จะท าให้ผู้ป่วยมีภาวะเสี่ยงจากการติดเชื้อ  
ดังนั้นจึงจ าเป็นตอ้งน าเครื่องมือไปท าให้ปราศจากเชื้อซ้ า  ส่งผลให้ต้นทุนค่าใช้จา่ยของโรงพยาบาลในการท าให้ปราศจากเชื้อเพิ่มสูงขึ้น  

- จ านวน  18  ขั้นตอน 

- Process time (PT) = 795 นาที 

- Delay time (DT)   = 525 นาที 

- Total turn around time  

   (TAT = PT+DT)  =  1,320 นาที 

- % Value Added   =  14.02 % 

3. Target  Stage 

1. อุบัตกิารณ์การงดผ่าตัดเนื่องจากเครื่องมือผ่าตัดไม่พร้อมใช้งาน = 0 
2. อุบัตกิารณ์การเริ่มผ่าตัดช้าเนื่องจากเครือ่งมือผ่าตัดไม่พร้อมใช้งาน = 0 
3. อุบัตกิารณ์การน าเครื่องมอืผ่าตัดที่ไม่ผ่านมาตรฐานการท าให้ปราศจากเชื้อไปใช้งาน = 0 
4. อัตราการลดจ านวนเครื่องมือใน set ผ่าตัด ≥  10% 
5. อัตราการ resterile เครื่องมือผ่าตัด ลดลง  ≥  10% 

4. Waste and Solution Experiments 

5. Flow after Improvement 

6. Results 

7. Lessons Learnt 
- ทีมงานได้เรียนรู้กระบวนการพัฒนาปรับปรุงระบบงานโดยการใช้แนวคิด Lean                          
เพื่อควบคุมและลดต้นทนุโดยรวมของระบบงาน  ช่วยป้องกนัและลดความผิดพลาด                       
ของการให้บรกิารผ่าตัดและการท างานซ้ า 
- ความส าเร็จของการจัดการกระบวนการ ประกอบด้วยองค์ประกอบหลายประการ                             
ได้แก ่ความมุ่งมั่นของผู้บริหาร  การสื่อสารและการท างานเปน็ทีม  การฝกึอบรม                        
และการจัดการเชิงระบบ 

โครงการนี้สามารถลดค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาล                                                       
ในการท าให้เครื่องมือผ่าตัดปราศจากเชื้อซ้ าได้ประมาณ  80,000 บาท/ปี 

- จ านวน  18  ขั้นตอน 

- Process time (PT) =  605  นาที 

- Delay time (DT)   =  465  นาที 

- Total turn around time  

   (TAT = PT+DT)  =  1,070  นาที 

- % Value Added    =  17.29 % 

ดร.จุฑาทิพย์ นันทวินติย*์ นางสายใจ เอียงอิ่ม* น.ส.อัญชลี ศรีสุข*  
น.ส.วรวรรณ ศรีสุคนธรัตน์* น.ส.ร าพึง อุบลบุตร* น.ส.กัตติกา สุขวัลย์**  
* หน่วยผ่าตัดออร์โธปิดคิส์  และ**งานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ   

ตัวชีว้ัด (KPI) เป้าหมาย  

ผลลัพธ์ที่ปฏิบัติได ้

 

ก่อนด าเนินการ 

หลังด าเนินการ 

ครั้งที่1 (ธค.57) ครั้งที่ 2 (มค.58) ครั้งที่ 3 (กพ.58) 

1. อุบัติการณ์การงดผ่าตัด เน่ืองจากการ
จัดเตรียมเครื่องมือ/อุปกรณ์ ผ่าตัดไม่
พร้อมใช้งาน 

0 ครั้ง 4 0 0 0 

2. อุบัติการณ์การเริ่มผ่าตัดช้ากว่าก าหนด
เน่ืองจากเครื่องมือผ่าตัดไม่พร้อมใช้งาน 

0 ครั้ง 0 0 0 0 

3. อัตราการลดจ านวนเครื่องมือใน set ผ่าตัด 10 % 201 ชิ้น 22.39% (176 ชิ้น) 

4. อัตราการ resterile เครื่องมือผ่าตัด ลดลง 
10 % 

41 กล่อง 
85 ห่อ 

6.35%  
(36 กล่อง82 ห่อ) 

11.90% 
(44 กล่อง 67 ห่อ) 

47.62% 
(19 กล่อง47 ห่อ) 

5. ลดรอบเวลาทั้งหมดที่ใช้ในกระบวนการ ลดลง 
10 % 

1,320 นาท ี

 
18.94 % (1,070 นาที)  

6. ค่าใช้จ่ายในการ resterile เครื่องมือผ่าตัด ลดลง 
10 % 

13,315  
(บาท/เดอืน) 

8.16% 
(12,170) 

4.50% 
(12,715) 

49.94% 
(6,665) 

7. ความพึงพอใจต่อโครงการ Lean Sterile 
Store Room B 

ระดับมาก 
(≥ 3) 

N/A 3.13 




