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กองบรรณาธิการ

ของ

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ จับมือ สถาบันรับรองคุณภาพ
สถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ร่วมเผยแพร่ความ

สำเร็จขององค์การที่เข้าร่วมโครงการสาธิตการประยุกต์ใช้แนวคิด
ลีนในโรงพยาบาล ระยะที่ 2 (demonstration project of lean appli-
cation in healthcare industry) โดยนำ              เข้าเยี่ยมชมและ  
ดูงาน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ ์สภากาชาดไทย ในฐานะองค์การที่นำ
แนวคิดการบริหารจัดการแบบลีน (lean management) ไปใช้พัฒนา
ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของโรงพยาบาล เพื่อปรับปรุงประสิทธิ-
ภาพการทำงานและการบริการอย่างมีประสิทธิภาพ  

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

สภากาชาดไทย

ความเป็นเลิศในการปรับปรุงบริการ

ด้วยแนวคิดลีน
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ความสำคัญโครงการ

ดร.พานิช เหล่าศิริรัตน์ ผู้อำนวย-
การสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ กล่าวเกี่ยวกับ
ความสำคัญของโครงการว่า “ในปัจจุบันองค์-
การเฮลท์แคร์ของไทยต่างก็มีความตื่นตัวใน
การนำแนวคิดลีนไปเป็นเครื่องมือในการ

ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทำงาน โดย
เฉพาะการให้บริการคนไข้อย่างแพร่หลาย 
ส่วนหนึ่งน่าจะมาจากการเกิดผลสำเร็จอย่าง
เป็นรูปธรรมของโรงพยาบาลนำร่องทั้ง 5 
แห่ง ที่เข้าร่วมโครงการสาธิตการประยุกต์ใช้
แนวคิดลีนในโรงพยาบาล ระยะที่ 1 ซึ่งเรียก
ได้ว่าเป็น Best Practice หรือคู่มือที่สามารถ
นำไปแจกจ่ายให้กับองค์การเฮลท์แคร์ในไทย 
ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ที่ปฏิบัติแล้ว  
สัมฤทธิ์ผล จากความสำเร็จของโครงการฯ 
ดังกล่าว ก็ขยายผลมาสู่โครงการฯ ระยะที่ 2 
แม้ว่าในโครงการฯ ระยะที่ 2 นี้ ทางสถาบัน
เพิ่มผลผลิตแห่งชาติจะไม่ได้เข้ามามีส่วน-
ร่วมในการดำเนินโครงการฯ แต่สถาบันก็ยัง

จะร่วมเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ความ
สำเร็จในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ
การให้บริการด้วยแนวคิดลีนของโรงพยาบาล
ต่าง ๆ ที่เข้าร่วมโครงการฯ ไปสู่สาธารณชน
และบุคลากรในภาคธุรกิจเฮลท์แคร์อย่าง  
ต่อเนื่อง เช่น การมาศึกษาดูงานการปรับปรุง
กระบวนการทำงานของ โรงพยาบาลจุฬา-
ลงกรณ์ สภากาชาดไทย ซึ่งจะเป็นการจุด-
ประกายและเป็นแนวทางให้โรงพยาบาลอื่น ๆ 
สามารถนำไปพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิ-
ภาพขององค์การได้อย่างยั่งยืนต่อไป” ดร. 
พานิช กล่าว 

▲	 ดร.พานิชเหล่าศิริรัตน์
	 ผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ	

แนวคิดพื้นฐานของลีน(introductiontoleanthinking)

ระบบลีน เป็นระบบที่มีพื้นฐานแนวทางมาจากระบบการบริหารการผลิตอุตสาหกรรมยานยนต์ เพื่อลดความสูญเสียใน
กระบวนการและสร้างให้เกิดมูลค่าเพิ่มในกระบวนการผลิต ต่อมาแนวคิดลีนได้แพร่หลายสู่กระบวนการด้านงานบริการ  

คำว่า “ลีน” (lean) แปลว่า ผอมหรือบาง ในที่นี้มีความหมายในแง่บวก ถ้าเปรียบกับคนก็หมายถึง คนที่มีร่างกายสมส่วนปราศจาก
ไขมันส่วนเกิน แข็งแรง ว่องไว กระฉับกระเฉง แต่ถ้าเปรียบกับองค์การจะหมายถึง องค์การที่ดำเนินการโดยปราศจากความสูญเสียในทุก ๆ 
กระบวนการ มีความสามารถในการปรับตัวตอบสนองความต้องการของตลาดและความเปลี่ยนแปลงได้ทันท่วงที และมีประสิทธิภาพเหนือ  
คู่แข่งขัน เราเรียกองค์กรที่มีลักษณะดังกล่าวว่า “วิสาหกิจแบบลีน” หรือที่ในเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award: 
TQA) เรียกว่า “วิสาหกิจที่กระชับ” (lean enterprise) 

ระบบลีน เป็นเครื่องมือในการจัดการกระบวนการที่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถให้แก่องค์การ โดยการพิจารณาคุณค่า (value) ใน
การดำเนินงานเพื่อมุ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้า ในงานสาธารณสุข ลูกค้า คือ คนไข้หรือผู้ป่วย ซึ่งระบบลีนมุ่งสร้างคุณค่าในตัว
ผลิตภัณฑ์และบริการ และกำจัดความสูญเสียที่เกิดขึ้นตลอดทั้งกระบวนการอย่างต่อเนื่อง นำมาสู่การลดต้นทุนการบริการและผลลัพธ์ที่ดี
ทางธุรกิจในที่สุด ในขณะเดียวกันก็ให้ความสำคัญกับผลิตภัณฑ์หรือส่งมอบบริการที่มีคุณภาพควบคู่ไปด้วย  

ระบบลีน มุ่งเน้นการลดความสูญเสียของกระบวนการ เพื่อให้กระบวนการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดี ตัวอย่างความสูญเสีย 
(wastes) ของกระบวนการที่ต้องปรับปรุงเพื่อลดความสูญเสีย เช่น  

➲ Over Production/Over Processing งานบางกระบวนการมีความซับซ้อนเกินความจำเป็น หรือมีขั้นตอนมากเกินความจำเป็น 
งานบางประเภทต้องมีการเตรียมการไว้ก่อนแต่ผู้เตรียมเตรียมไว้มากเกินไป ขาดการจัดลำดับความสำคัญของงาน  

➲ Inventory และ Waiting/Idle เช่น จำนวนคิวในการรอคอย ระยะเวลาในการรอคอย การรอคอยเครื่องมืออุปกรณ์ ซึ่งการ
ดำเนินการต้องพิจารณาแนวทางการปรับปรุงโดยเน้น การวางแผนการดำเนินการ (operation planning) วิเคราะห์ความสามารถกำลัง
การให้บริการ (capacity planning)  

➲ Transportation การเคลื่อนที่การเดินทาง การขนย้าย ขนส่ง ที่ขาดประสิทธิผล ทำให้สูญเสียเวลา และเกิดระยะทางที่ไม่
จำเป็นอีกด้วย ทั้งการเคลื่อนที่ของเจ้าหน้าที่ การเคลื่อนที่ของเอกสาร การเคลื่อนที่ของเครื่องมืออุปกรณ์ การเคลื่อนที่ของยา 

➲ Non–Effective Process กระบวนการที่ขาดประสิทธิผล กระบวนการที่มีการทำงานที่ย้อนไปมา กระบวนการซ้ำซ้อน ไม่เกิด
การปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดความสูญเสีย  

➲ Motion การเคลื่อนไหวด้วยท่าทางการทำงานที่อาจทำให้เกิดความเมื่อยล้าของเจ้าหน้าที่ขณะปฏิบัติงาน ดังนั้น การ
เคลื่อนไหวควรใช้หลักการยศาสตร์ (ergonomic) และยังรวมถึงสภาพแวดล้อมในพื้นที่การให้บริการ (service environment) อีกด้วย 

➲ Mistake/Defect/Rework ความสูญเสียจากปัญหาด้านคุณภาพ ความผิดพลาด การแก้ไขงาน ความสูญเสียต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
ในโรงพยาบาลที่กล่าวมาแล้วนั้น ถ้ามีการปรับปรุงเพื่อลดความสูญเสียต่าง ๆ เหล่านั้น จะทำให้โรงพยาบาลเกิดประสิทธิภาพที่สูงขึ้นใน
การทำงาน 
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นพ.อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล ผู้อำนวยการ 
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์-
การมหาชน) หรือ สรพ. กล่าวเกี่ยวกับความ
สำคัญในการนำแนวคิดลีนมาใช้ในการพัฒนา
องค์การว่า “จากที่มีผู้สนใจนำแนวคิดลีนไป
ประยุกต์ใช้มากขึ้น มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กับโรงพยาบาลนำร่องทั้ง 5 แห่ง ที่อยู่ใน  
โครงการฯ ระยะที่ 1 สถาบันรับรองคุณภาพ
สถานพยาบาล (องค์การมหาชน) จึงได้
ดำเนินการขยายผลรูปแบบของโครงการดัง-
กล่าวมาสู่โครงการฯ ระยะที่ 2 โดย สรพ. ใน
ฐานะเป็นองค์การผลักดันได้เชิญโรงพยาบาล
ที่สนใจเข้าร่วมโครงการนี้ทั้งหมด 6 แห่ง 
ได้แก่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ โรง-
พยาบาลคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย โรงพยาบาล
พุทธชินราช พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก และ
โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จังหวัดขอนแก่น โดย 
สรพ. ได้มอบหมายให้โรงพยาบาลนำร่องทั้ง 
5 แห่ง เป็นพี่เลี้ยง พร้อมทั้งช่วยเหลือและ
สนับสนุนการดำเนินงาน” 

ผศ.พญ.ยุวรีย์ พิชิตโชค รองผู้อำ-
นวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากา-
ชาดไทย ด้านพัฒนาคุณภาพ กล่าวถึง
ความสำคัญของการเข้าร่วมโครงการสาธิต
การประยุกต์ใช้แนวคิดลีนในโรงพยาบาล 
ระยะที่ 2 ว่า “การพัฒนาคุณภาพในการให้
บริการแก่คนไข้ที่มารับบริการ ถือเป็นนโยบาย
สำคัญของ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากา-
ชาดไทย โดยเล็งเห็นถึงความสำเร็จของโรง-
พยาบาลนำร่องทั้ง 5 ของโครงการฯ ระยะที่ 
1 ซึ่งสามารถนำแนวคิดลีนมาใช้เป็นเครื่อง-
มือในการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการให้
บริการแก่คนไข้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น 
จึงได้เข้ามาร่วมโครงการฯ ระยะที่ 2 โดยมุ่ง-
หวังว่าการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างโรงพยาบาล
ที่มีประสบการณ์ที่อยู่ในโรงพยาบาลนำร่อง
ชุดแรก รวมทั้งแนวคิดลีนจะช่วยปรับปรุง
กระบวนการทำงานในการที่สร้างความปลอด-
ภัยให้แก่ผู้รับบริการและผู้ให้บริการ และพัฒ-
นาระบบงานการดูแลผู้ป่วยให้เกิดผลลัพธ์ที่
ดีต่อผู้รับบริการในหน่วยบริการอื่น ๆ ของ
โรงพยาบาลอย่างครอบคลุมมากขึ้น” 

สำหรับโครงการฯ ระยะที่ 2 ได้เริ่ม
ดำเนินการมาตั้งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ. 
2552 โดย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากา-
ชาดไทย ได้นำแนวคิดลีน ภายหลังการฝึก-
อบรม และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรง-
พยาบาลนำร่องไปใช้ปรับปรุงบริการเพื่อ
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยมีผลสรุปของ

การดำเนินกิจกรรมการปรับปรุงและพัฒนา
ด้วยแนวคิดลีนที่สำคัญ ๆ ได้แก่ 

กระบวนการให้บริการผู้ป่วยที่มาใช้
บริการที่ฝ่ายจักษุวิทยา  

➲ ลดระยะเวลาการรอคอยของผู้-
ป่วยตรวจตาทั่วไปที่มีนัด โดยนัดผู้ป่วยเป็น
ช่วงเวลา (leveling)  

➲ จากเดิม Cycle Time ของผู้-
ป่วยเฉลี่ย 3 ชั่วโมง 17 นาที เหลือ 2 ชั่วโมง 
7 นาที 

➲ ลดระยะทางการเดินทางทำ
กิจกรรมต่าง ๆ ก่อนพบแพทย์ จาก 121.8 
เมตร เหลือ 108.5 เมตร 

➲ ลดความสับสนในการเดินทำ
กิจกรรมต่าง ๆ ของผู้ป่วย เนื่องจากป้าย
บอกห้องตรวจไม่ชัดเจนและไม่ต่อเนื่องกัน 

➲ ผู้ป่วยหลังผ่าตัดได้รับการตรวจ-
รักษาเสร็จภายในเวลา 45 นาที คิดเป็น 90 
เปอร์เซ็นต์ 

การจัดกระบวนการการผ่ าตัด
ลำไส้ใหญ่ (improving flow of colorectal 
surgery) 

➲ ลดระยะเวลาการรอคิวผ่าตัด 
จากเดิม 6 สัปดาห์ เหลือ 4.5 สัปดาห์ 

➲ ความสามารถในการใช้ประ-
โยชน์ห้องผ่าตัดอย่างเต็มศักยภาพ จาก
เดือนสิงหาคม พ.ศ.2552 อยู่ที่ 46.75 เปอร์-
เซ็นต์ เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนธันวาคม 
2552 เพิ่มขึ้นเป็น 80.06 เปอร์เซ็นต์ 

➲ ลดอัตราการเลื่อนผ่าตัด จาก 
35.29 เปอร์เซ็นต์ เหลือ 7.69 เปอร์เซ็นต์ 

➲ จำนวนผู้เข้ารับการผ่าตัดลำไส้ 
ใหญ่และทวารหนักเพิ่มมากขึ้น จาก 72 คน
ต่อเดือน เป็น 88 คนต่อเดือน 

➲ ปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ในระบบการผ่าตัดให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
เพื่อลดระยะเวลาในการรับบริการลง โดย
ประเมินจากอัตราความคุ้มค่าในการเข้ารับ
บริการ จากเดิม 86.9 เปอร์เซ็นต์ เป็น 95 
เปอร์เซ็นต์ 

โครงการลดระยะเวลาการรอคอยของ
ผู้ป่วยที่มารับบริการที่คลินิกโรคเลือด ภปร.3 

➲ ระยะเวลาทั้งหมดที่ผู้ป่วยใช้ใน
การมารับบริการ ตั้งแต่ผู้ป่วยยื่นใบนัดจนถึง
รับใบนัดตรวจครั้งต่อไป ลดลงจาก 273 
นาที เหลือ 198 นาที  

 
 

▲	นพ.อนุวัฒน์ศุภชุติกุล
	 ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพ	

	 สถานพยาบาล	(องค์การมหาชน)	หรือ	สรพ.	

▲		ผศ.พญ.ยุวรีย์	พิชิตโชค		

	 รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์		

	 สภากาชาดไทย	ด้านพัฒนาคุณภาพ	
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การพัฒนาระบบการผ่าตัดผู้ป่วยลำไส้ ใหญ่

และทวารหนักโดยใช้แนวคิด“LEAN” 

สืบเนื่องจาก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 
โดยคณะผู้บริหารโรงพยาบาลได้เล็งเห็นความสำคัญและความ
จำเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการให้บริการผู้ป่วย
ในโรงพยาบาลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงได้มีนโยบายเชิงรุก
ให้นำแนวคิดแบบ “LEAN” มาใช้ ซึ่ง ฝ่ายวิสัญญี โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยหัวหน้าฝ่ายวิสัญญีวิทยา จึงได้
เข้าร่วมเป็นหนึ่งในโครงการนำร่องของการพัฒนาคุณภาพด้วย 
เพราะในขณะนั้นทางฝ่ายวิสัญญีได้พบเห็นปัญหาหลายประการ
ที่เกิดขึ้นในระบบการผ่าตัดผู้ป่วยลำไส้ใหญ่และทวารหนัก ซึ่ง  
ส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยที่มารับบริการเป็นอย่างมาก อาทิ 

1. ผู้ป่วยถูกงดและเลื่อนการผ่าตัดเป็นจำนวนมาก 
2. ผู้ป่วยที่รอคิวผ่าตัดมีเป็นจำนวนมากและต้องรอคอย

เป็นระยะเวลานาน 
3. เนื่องจากการผ่าตัดไม่แล้วเสร็จ จึงทำให้จำนวนผู้ป่วย

ที่เข้ารับการผ่าตัดในเวลากลางวันต่อเนื่องไปจนถึงกลางคืนมี
จำนวนมาก 

4. การใช้ห้องผ่าตัดเป็นไปอย่างไม่คุ้มค่าเท่าที่ควร 
5. การจัดตารางการผ่าตัดประจำวัน ยังมีปัญหาบาง-

ประการที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการทำงานทั้งระบบ 
ดังนั้น ฝ่ายวิสัญญี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 

จึงได้ร่วมมือกับฝ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอีก 3 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่าย
ศัลยศาสตร์ผ่าตัดลำไส้ใหญ่และทวารหนัก ฝ่ายการพยาบาลห้อง-
ผ่าตัดตึกสิรินธรและหอผู้ป่วย ตึกจงกลนี 1 โดยได้นำ
แนวคิดแบบ “LEAN” มาใช้วิเคราะห์และปรับปรุง
การทำงานเพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพใน
ระบบการผ่าตัดผู้ป่วยลำไส้ใหญ่และทวารหนัก

ตัวอย่างการดำเนินงานด้วยแนวคิดแบบลีนของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย

ขึ้น ซึ่งประสพผลสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ 
ผลการดำเนินการพัฒนาระบบผ่าตัดลำไส้ใหญ่และทวาร-

หนัก พบว่า 
1. อัตราการใช้ห้องผ่าตัด/ชั่วโมงในการปฏิบัติงานใน 1 

วันทำการ เพิ่มขึ้นจากเดิม 46.75 เปอร์เซ็นต์ ในเดือนสิงหาคม 
พ.ศ.2552 เป็น 80.06 เปอร์เซ็นต ์ในเดือนธันวาคม พ.ศ.2552 

2. ระยะเวลาการรอรับบริการผ่าตัดลดลงจากเดิมเฉลี่ย 
6 สัปดาห์ เป็น 4.5 สัปดาห์ 

3. อัตราการงดและเลื่อนการผ่าตัดลดลงจาก 35.29 
เปอร์เซ็นต์ เหลือ 7.69 เปอร์เซ็นต์ 

4. จำนวนผู้เข้ารับการผ่าตัดลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
เพิ่มมากขึ้นจาก 72 คนต่อเดือน เป็น 88 คนต่อเดือน 

5. ปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานในระบบการผ่าตัดให้
มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อลดระยะเวลาในการรับบริการลง โดย
ประเมินจากอัตราความคุ้มค่าในการเข้ารับบริการ จากเดิม 86.9 
เปอร์เซ็นต์ เป็น 95เปอร์เซ็นต์ 


ปฏิบัติการ“LEAN”ของจักษุฯจุฬา

หน่วยงานจักษุกรรม ภปร.11 ให้บริการตรวจรักษาโรค
ทางตาทุกเพศ ทุกวัย ทั้งคลินิกตรวจตาทั่วไป และคลินิกเฉพาะ
โรคทางตา จากสถิติ พบว่า คลินิกที่ทีผู้ใช้บริการมากที่สุดของ
หน่วยงาน คือ คลินิกตรวจตาทั่วไป ซึ่งให้บริการในช่วงเช้า มีผู้ใช้
บริการเฉลี่ย 350 คนต่อวัน โดยมีแพทย์ออกตรวจ 15-18 คนต่อวัน 

แพทย์ที่ออกตรวจจะแบ่งเป็น 2 รอบเวลา คือ แพทย์ออกตรวจ
รอบเช้า เวลา 08.30-10.30 น. และแพทย์ออกตรวจ

รอบสาย เวลา 10.30-12.30 น. ซึ่งแนวทาง
การปฏิบัติงานที่เคยปฏิบัติในอดีต คือ ผู้ใช้

บริการที่มายื่นบัตรนัด ใครมาก่อนได้คิว
ก่อน การเรียกชื่อเพ่ือทำกิจกรรมต่าง ๆ 
ก่อนพบแพทย์ เรียกตามคิวก่อน-หลัง 
โดยไม่ได้แยกว่าผู้ป่วยรายนั้นเป็นผู้ป่วย
แพทย์ออกตรวจรอบเช้า หรือแพทย์

ออกตรวจรอบสาย ทำให้ผู้ใช้บริการที่
เป็นผู้ป่วยนัดแพทย์รอบสายได้รับการทำ

กิจกรรมก่อน เฉลี่ยมีประมาณวันละ 80-
100 ราย ผู้ใช้บริการที่นัดแพทย์ออก

ตรวจรอบเช้าจริง ๆ ไม่สามารถ
เข้าไปทำกิจกรรมได้ เนื่องจาก
การทำกิจกรรมก่อนพบแพทย์มี
จุดที่ต้องใช้เวลาการรอคอย 3-4 
จุด แต่ละจุดรอประมาณ 10-20 

นาที เมื่อผู้ใช้บริการนัดแพทย์รอบ
เช้ามายื่นใบนัดสาย แต่ยังอยู่ในช่วง

เวลาออกตรวจของแพทย์ คือ 08.30-
10.30 น. ต้องรอรับบริการแต่ละจุดนาน ทำให้
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ไม่ทันเวลาช่วงที่แพทย์ออกตรวจ แพทย์บางท่านได้กลับไปแล้ว 
ผลกระทบที่ตามมา คือ ผู้ใช้บริการอาจต้องทำนัดพบแพทย์ใหม่ 
ซึ่งก่อให้เกิดความสูญเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพิ่มขึ้น 
หรือในกรณีที่แพทย์ออกตรวจรอบเช้า อาจต้องมานั่งรอผู้ใช้บริการ
ที่กำลังทำกิจกรรมต่าง ๆ ทำให้ขาดการตรวจรักษาที่ต่อเนื่อง ก่อ
ให้เกิดความสูญเปล่าของเวลา (waste) ทั้งของผู้ใช้บริการและ
ของแพทย์ที่ตรวจรักษา ผลคือเกิดความไม่พึงพอใจต่อบริการของ
หน่วยงาน ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเกิดความตึงเครียดเมื่อ
ถูกต่อว่าทั้งจากแพทย์และผู้ใช้บริการ ส่วนกรณีที่ผู้ใช้บริการมีนัด
กับแพทย์รอบสาย แม้ว่าจะได้ทำกิจกรรมต่าง ๆ เสร็จสิ้นแล้ว
ก็ตาม ต้องรอจนกว่าแพทย์จะออกตรวจ คือ ช่วงเวลา 10.30 น. 
ทำให้ผู้ใช้บริการเสียเวลารอคอยนาน ส่งผลให้ Cycle Time ของ
ผู้ใช้บริการนัดแพทย์รอบสายยาวนานกว่าปกติ โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 4 
ชั่วโมง 24 นาที (cycle time ของผู้ป่วยทั้งหมด เฉลี่ย 3 ชั่วโมง 17 
นาที) จากสภาพปัญหาดังกล่าวทำให้หน่วยงานตระหนักเห็น
ความสำคัญของการปรับปรุงกระบวนการให้บริการคลินิกตรวจตา
ทั่วไป จักษุกรรม ภปร.11 เพื่อทำให้ผู้ใช้บริการได้รับประโยชน์
สูงสุด ทั้งในด้านการตรวจรักษา ความปลอดภัย และความรวดเร็ว
ในการรับบริการ เพื่อก่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ผู้มาใช้บริการ 

วัตถุประสงค์ 
➲ ลดขั้นตอนและระยะเวลาการรอคอยของผู้ป่วยตรวจ

ตาทั่วไปที่มีนัด 
➲ ลดระยะทางและเส้นทางการเดินทำกิจกรรมต่าง ๆ 

ก่อนพบแพทย์ 
➲ ลดความสับสนในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ของผู้ป่วย

จากป้ายบอกตรงห้องตรวจที่ไม่ชัดเจนและไม่ต่อเนื่องกัน 
เป้าหมาย 
➲ ผู้ป่วยตรวจตาทั่วไปที่มีนัดได้รับการรักษาด้วยความ

รวดเร็ว ปลอดภัย ภายในเวลา 120 นาที คิดเป็น 90 เปอร์เซ็นต์ 
➲ ผู้มาใช้บริการเกิดความพึงพอใจในการมาใช้บริการ

คลินิกตรวจตาทั่วไปรูปแบบใหม่ มากกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ 
ขั้นตอนการดำเนินการ 
1. ขั้นเตรียมการ 
1.1 จัดทำโครงการเสนอประธาน PCT จักษุวิทยา เพื่อ

ขออนุมัติโครงการ 
1.2 จัดทำแผนงานเชิงปฏิบัติ (simulation) ให้กับเจ้า-

หน้าที่ทุกระดับของหน่วยงาน 

1.3 จัดทำแผนงานประกวดความคิดสร้างสรรค์ในการออก-
แบบ Flow บริการคลินิกตรวจตาทั่วไปตามแนวคิด Lean Manage-
ment สำหรับเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ 
Eye Lean 

1.4 จัดทำแผนงานการเก็บข้อมูลผู้มาใช้บริการคลินิกตรวจ-
ตาทั่วไปทั้งก่อนและหลังจัดทำโครงการ 

1.5 จัดทำแผนการการเก็บข้อมูลความพึงพอใจของผู้มาใช้
บริการคลินิกตรวจตาทั่วไปหลังจัดทำโครงการ 

2. ขั้นดำเนินการ 
2.1 เก็บข้อมูลระยะเวลาการทำกิจกรรมในแต่ละขั้นตอนของ

ผู้มาใช้บริการคลินิกตรวจตาทั่วไปตั้งแต่แรกรับจนสิ้นสุดกระบวนการ
ก่อนการเปลี่ยนแปลงตามแนวคิด Lean Management 

2.2 ดำเนินการเปลี่ยนแปลงการนัดหมายของผู้มาใช้บริการ
เป็นตามช่วงเวลานัด 

2.3 ดำเนินการเคลื่อนย้ายจุดบริการระบบคำแนะนำหลังพบ
แพทย์แบบใหม่ 
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2.4 ดำเนินการจัดทำ Quick Setup คัดกรองผู้มาใช้บริการที่
มีปัญหาเร่งด่วน หรือผู้ป่วยหลังทำการผ่าตัดให้ได้รับการตรวจรักษา
จากจักษุแพทย์ภายใน 45 นาที 

2.5 ดำเนินการเปลี่ยนแปลงป้ายบอกจุดบริการต่าง ๆ ของ
คลินิกตรวจตาทั่วไปให้มีความชัดเจนในการมองเห็นของผู้มาใช้
บริการ 

2.6 เก็บข้อมูลระยะเวลาการทำกิจกรรมในแต่ละขั้นตอนของ
ผู้ใช้บริการคลินิกตรวจตาทั่วไปทั้งก่อน และหลังการเปลี่ยนแปลง
ตามหลักแนวคิดของ Lean Management 

2.7 เก็บข้อมูลคะแนนความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการหลัง
การเปลี่ยนแปลงตามหลักแนวคิดของ Lean Management 

3. ขั้นประเมินผล 
3.1 ประเมินผลของโครงการทุกวันพุธที่ 2 และ 4 ของเดือน 
3.2 รายงานผลของโครงการ 
กิจกรรม 
กิจกรรมที่ 1  ลดการรอคอย โดยนัดผู้ป่วยเป็นช่วงเวลา 

(leveling appointment) ลดการรอคอย การทำกิจกรรมก่อนพบ
แพทย์ โดยช่วงเวลาที่มีผู้ป่วยเป็นจำนวนมาก (08.00-09.00 น.) จัด
เจ้าหน้าที่ในจุดที่ยังไม่มีผู้ป่วย (workload leveling) มาช่วยทำ
กิจกรรมก่อนพบแพทย์ให้ผู้ป่วย ได้แก่ การทำ Auto Tension, Auto 
Reraction-Keratometry โดยนำเครื่องสำรองในห้องคลังมาใช้ 

กิจกรรมที่ 2  Visual Management+Re-Arrange Process 
ปรับ Flow การให้บริการ และจัดทำป้ายบอกห้องจุดให้บริการใหม่ 
เพื่อให้ผู้ป่วยเดินใช้บริการแบบ One Way 

กิจกรรมที่ 3  Re-Arrange Process ในผู้ป่วยรถนั่งและ  
รถนอน โดยมีใบประเมินผู้ป่วยรถนั่งและรถนอน ให้นำไปวัดสายตา
และทำกิจกรรมก่อนพบแพทย์ที่ห้องแยก โดยไม่ต้องรอเรียกชื่อ 
เมื่อถึงคิวเรียกชื่อให้ญาตินำผลการตรวจต่าง ๆ ให้เจ้าหน้าที่ใน
แฟ้มประวัติ 

กิจกรรมที่ 4  Quick Setup ในผู้ป่วยหลังผ่าตัด และผู้ป่วย
อาการหนักได้รับการตรวจก่อน 

นอกจากดัชนีชี้วัดดังกล่าว ยังมีคำบอกเล่าปากเปล่าอีกมาก 
ทั้งจากผู้ใช้บริการโดยตรงและญาติว่ารู้สึกพึงพอใจมากขึ้น และ
เห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนในการมารับบริการในช่วง 4 เดือน
ที่ผ่านมา 

การปฏิบัติการ Lean ของจักษุฯ ได้รับการตอบรับและนำ
มาปฏิบัติน่าจะมาจากความเหมาะสมของ Lean ที่เป็นเสมือน
สินค้าที่มีคุณภาพตรงกับความต้องการของผู้ใช้ นำมาใช้ได้เกิด
ประโยชน์จริง มีขั้นตอนและวิธีการใช้อย่างชัดเจน และเข้าใจได้ว่า
ในระดับปฏิบัติการ ที่สำคัญควบคู่กันไป คือ ขบวนการจัดการให้
ทุกคนในหน่วยงานรู้จัก เข้าใจ ยอมรับ และเห็นคุณค่าของการนำ
เอาแนวคิด Lean มาทดลองใช้ ที่สำคัญมากที่สุดอีก 2 ประเด็น ก็
คือ ผลของการปฏิบัติที่เพิ่มคุณค่าในงานประจำที่ทำอยู่ทุกวันนี้ 
มุมมองของผู้รับบริการและผู้ปฏิบัติ และการสนับสนุนอย่างจริงจัง
อย่างองค์การ ซึ่งในกรณีของจักษุจุฬาฯ คือ หน่วยพัฒนาคุณภาพ
และกรรมการบริหารของ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 

กลยุทธ์ในการทำให้เกิดปฏิบัติการ Lean ของจักษุจุฬาฯ 
อาศัยการให้การอบรมบุคลากรทุกระดับ และเปิดให้มีการออก
ความเห็นและมีส่วนร่วมจากทุกคน โดยไม่ต้องการเน้นว่าใครเป็น
เจ้าของโครงการ แต่ให้แนวคิดและวิถีของ Lean แทรกซึมในความ
คิดของบุคลากรทุกคน ทุกระดับ โดยยึดหลักที่จะไม่เพิ่มงานแต่
เน้นสร้างคุณค่าในงานที่ทำเป็นประจำให้ทั้งผู้รับบริการและผู้-
ปฏิบัติการมีความพึงพอใจ และลดการสูญเสียที่ไม่จำเป็นออกไป 


