


?What’s Lean?

1 2 3



PROCESS2 ผูปวยในผูปวยนอก ผูปวยฉุกเฉินINPUT1 OUTPUT3

ความทาทายเชิงกลยุทธขององคกร ความทาทายดานการปฏิบัติการและดานทรัพยากรบุคคล5

บุคลากรทางการแพทย

21 3

PATIENT VALUE

-แพทย   -  พยาบาล

-ฝายสนับสนุน - ฯลฯ

Quality&Safety

Cost

ผูสงมอบ
-บริษัทยา เครื่องมือ

แพทย 

Delivery

Environment

-บริษัทบํารุงรกัษา

ครุภณัฑ ราคาแพง

-บริษัทคอมพิวเตอร

รับสงตอ

-โรงพยาบาลใน ชุมชน-ผูจายเงินภาครัฐ
คูแขง

รพ มหาวิทยาลัยและ14 จังหวัดภาคใต
ุ

-ผูจายเงินภาคเอกชน
รพ.มหาวทยาลยและ

รพ.ในพื้นที่
OTHER STAKEHOLDERS4



ปมองหาปญหา

 ั้ ใอยางตงใจ



“No Problem” is problem

P bl t iti t lProblems are opportunities to learn



Transhepatic Arterial Chemoembolization : TACE



ปญหา

 ผูปวยรอทํานานมาก เฉลี่ย 3 เดอืน

ใ โ ่   (2- 5 เดือน)  ทําใหการพยากรณโรคเปลี่ยน  

ทําใหบางรายไมสามารถทําได ผูปวยและญาติ

ไ ึ ใ (13 ้ ใ 1 )
ไมสามารถเขารับบริการได

ไมพึงพอใจ (13 ครังใน 1ป)
 มีผูปวยรอคิวจํานวนมาก  สาเหตุจากไมมีคิว / 

ไรอคิวนานมาก  นัดไดสัปดาหละ 4- 6 ราย  

ผูปวย 1  ตองนัดทําหลายครั้ง  มีทั้งรายใหม
 ํ ใ  ํ ป ี่ ี ึ้และรายเกาทําใหจํานวนผูปวยทีรอมีมากขึน

เรื่อยๆ

ํ ี ี่ ั   จํานวนเตียงทีรับผูปวย

     มีไมเพียงพอ



ปญหา
 ผูปวยแตละรายนอนโรงพยาบาลนาน   ทําใหไมสามารถรับผูปวยรายตอไปได

ขาดแนวทางที่ชัดเจนในการดูแลผูปวยแตละกลุม  ทําใหจํานวนวันนอนู ู ุ

โรงพยาบาลมีความหลากหลาย  ทําใหยากตอการบริหารจัดการคิวและเตียง

LOS จํานวน รอยละ

2-3  วัน 27 49

3-4 วัน 7 13

ั4-7 วัน 13 24

มากกวา 7 18 วัน 8 15มากกวา 7-18 วน 8 15



วัตถปุระสงคุ

ประเมินผลของการบริหารจัดการแบบลีนตอ

การลดความสูญเปลาในกระบวนการรักษาผูปวยมะเร็งตับดวยวิธี TACE



ระเบียบวธิีวิจัย

ิ ั ิ  ั

ระเบยบวธวจย

- วิจัยเชิงพรรณนาแบบยอนหลัง

- ผูปวยนัดทําTACE ทกุรายู ุ

- เปรียบเทียบ กอน-หลัง การจัดการแบบลีน

ํ ั โจํานวนวนนอนโรงพยาบาล

จํานวนผูปวยทีถู่กเลื่อนนดัู ู

จํานวนครั้งที่ถูกเลื่อนนัด

จํานวนขอรองเรียน จานวนขอรองเรยน 



ลงทะเบยีน แพทย พบพยาบาล พยาบาลIVRเดินไปหอง เดนิกลับ คลินิก พบพยาบาล ผปวยรอ

Flow Process Chart:PreleanFlow Process Chart:Prelean
ประเมิน

คัดกรอง

ผูปวย

ตรวจ

สั่ง ทํา

TOCE

ให ความรู

แนะนํา ผูปวย

และญาติไปที่

หองIVR

ประเมินผูปวย  

ใหความรูลงคิว

ในคอมฯ

ี

IVR

5 นาที

เดนกลบ คลนก

อายุร กรรม พรอม

ใบเตรียมฯ พบ

ผูจัดการเตียง /รอ

ตรวจสอบสิทธิ์

พบพยาบาล

ลงคิวในสมุดจองเตียงIVR  

ออกบัตรนัด Admitกอนวันทํา 

1 วัน  แนะนําการปฏิบัติตัว  ให

ผูปวยรอ

ที่บาน

2- 5 

เดือนู

6 นาที

(3-10)

20  นาที

(15-30)

หองIVR

10 นาที

(5-15)

15 นาที

(10-20)

5 นาท

(3-8)

20 นาที

(10-30)

โทรศัพทเช็คเตียง  9 

น.  วัน Admit 

10  นาที (8-15) ผูปวยเช็คเตียง

ี่ ั้ ั ป   ั  ิVisit ที 1   ขนตอนการนดตรวจ  ผูปวยตองผานการตรวจกบแพทยเฉพาะทางระบบทางเดินอาหาร 

Patient Value  -Visit ที่ 1   TAT  =   91  นาที     Value  = 45 นาที   = 45x100/91   =  49.45 %

ผูจัดการ

เตียง
ผูจัดการ

เตียง

ตรวจ 

สอบสิทธิ์

วอรดรับ 

Admit 

เตรียม

ผูปวยกอน

สงผูปวย

ไปทําที่

สงผูปวย

กลับวอรด
ทําTOCE จําหนาย

ผูจัดการเตียงโทรเชค็เตียงวางและเชค็คิวTOCE   ตามผูปวย วอรดขออนุมัติการใชวัสดุ/อุปกรณ หรือการรักษากรณีพิเศษ – Case 30 บาท

สังเกตอาการหลัง

ทํา(/12ช.ม.)

ประเมิน

กอนAdmit

10   นาที

เตยง

ทําAdmit

5 นาที

ที่การเงิน 

10  นาที

(5-12)

Admit 

ผูปวย

10 นาที

(8 15)

ู

ทํา

120 นาที

(90-130)

หองIVR

10 นาที

(7 15)

10นาที

(7-15)

60  นาที

(50-70)

=  720 นาที

สังเกตอาการหลัง

ทํา(60 ช.ม.)
(5-12) (5-12)

(5-12) (8-15) (90-130) (7-15)
= 3,600 นาที

Visit ที่ 2 มาทํา TOCE   Day1 = 16  ชั่วโมง = 960 นาที   Value  = 180 นาที Day2 -4= 4,320 นาที Value  = 720 นาที

Visit ที่ 2  TAT  =   5,280   นาที     Value  =  900  นาที   = 900x100/5,280   =  17.05  %

Patient Value ทั้งระบบ (Visit ที่1 -รอเตียง- Visit ที่ 2 ไดทํา-จําหนาย= 155,826 นาที Value = 945 นาที ) = 945x100/155826 นาที = 0.61 %



Gap Analysis

ลดเวลาการรอเตียง ลดเวลาการรอคิว

p y

ผปวยรอคิวจํานวนมาก RC: ไมทําทุกวันผปวยรอจํานวนมาก
RC : จาํนวนเตียงมีนอย

เพิ่มความรื่นไหล

ใ

ผูปวยรอควจานวนมาก ุผูปวยรอจานวนมาก

RC : admitกอนทํา

ในกระบวนการ
ตางคนตางทํา

ขาดการเชื่องโยง RC:ขาด PCT

ผูปวยนอนรพ.หลายวัน
RC:ขาดแนวปฏิบัติ

ลดเวลาการนอนรพ. มีการทํางานเปนทมี



ความสญเปลาความสญูเปลา

1. Defect เลื่อนนัดบอย โรคลุกลาม มีขอรองเรียน

22. Waiting รอเตียงนาน รอคิวนาน2. Waiting รอเตยงนาน รอควนาน

3 จํานวนผูปวยรอคิวมาก เกิดคอขวด3. Inventory จํานวนผูปวยรอคิวมาก เกิดคอขวด

44. Excessive processing ขั้นตอนมาก



PROBLEM

SOLUTION



ลงทะเบยีน

ประเมิน

คัดกรอง

พบแพทย

ตรวจ

Order ทํา

พบพยาบาล

ให ความรู

แนะนํา ผูปวย

่

พยาบาลIVR

ประเมินผูปวย  

ใหความรูลง

เดินไปหอง

IVR
เดนิกลับ คลินิก

อายุร กรรม พรอม

ใบเตรียมฯ พบ

ผูจัดการเตียง

พบพยาบาล

ลงคิวในสมุดจองเตียงIVR  

ออกบัตรนัด Admitกอนวันทํา 1 

ผูปวยรอ

ทีบ่าน

2- 5 Standardizationคดกรอง

ผูปวย

6 นาที

Order ทา

TOCE

20  นาที

และญาติไปที

หองIVR

10 นาที

(5 15)

คิวในคอมฯ

15 นาที

(10-20)

5 นาที

(3-8)

20 นาที

(10-30)

วัน  แนะนําการปฏิบัติตัว                 

ใหโทรศัพทเช็คเตียง  9 น.  วัน 

Admit 

10  นาที (8-15)

เดือน

ผปวยเช็คเตียง

Quick 
set up Workload 

leveling

Standardization

(3-10) (15-30) (5-15) (10 20) 10  นาท (8 15) ผูปวยเชคเตยง

Patient Value  -Visit ที่ 1   TAT  =   91   นาที     Value  = 45 นาที   = 45x100/91   =  49.45 %

ผูจัดการเตียง

ประเมิน
ผูจัดการ

เตียง

ตรวจ 

สอบสทิธิ์

วอรดรับ 

Admit 

เตรียม

ผูปวยกอน

สงผูปวย

ไปทําที่

สงผูปวย

กลับวอรด
ทําTOCE จําหนาย

ผูจัดการเตียงโทรเช็คเตียงวางและเช็คคิวTOCE   ตามผูปวย
วอรดขออนุมัติการใชวัสดุ/อุปกรณ หรือการรักษากรณีพิเศษ – Case 30 บาท

สังเกตอาการหลัง

ทํา(/12ช.ม.)
StandardizationกอนAdmit

10   นาที

(5-12)

เตยง

ทําAdmit

5 นาที

ที่การเงิน 

10  นาที

(5-12)

Admit 

ผูปวย

10 นาที

(8 15)

ู

ทํา

120 นาที

(90-130)

หองIVR

10 นาที

(7 15)

10นาที

(7-15)

60  นาที

(50-70)

=  720 นาที

สังเกตอาการหลัง

ทํา(60 ช.ม.)

One stop 
service

Standardization

Quick 
set up

Pull 
system PCT

Re-arrange

(5-12)
(5-12) (8-15) (90-130) (7-15)

= 3,600 นาที

Visit ที่ 2 มาทํา TOCE   Day1 = 16  ชั่วโมง = 960 นาที   Value  = 180 นาที Day2 -4= 4,320 นาที Value  = 720 นาที

Visit ที่ 2   TAT  =   5,280   นาที     Value  =  900  นาที   = 900x100/5,280   =  17.05  %

Patient Value ทั้งระบบ (Visit ที่1 -รอเตียง- Visit ที่ 2 ไดทํา-จําหนาย= 155,826 นาที Value = 945 นาที ) = 945x100/155826 นาที = 0.61 %



ผลการศึกษา

      ความสูญเปลา

กอนทํา 

(พ.ย.52-ม.ค.53)

(n=55)

หลังทํา 

( ก.พ.-พ.ค.53)

 หลังทํา 

 ( มิ.ย.-ก.ย. 53)

หลังทํา 

( ต.ค.- ธ.ค.53)

(n=61)

หลังทํา

(ม.ค-ก.พ.54)

(n=67)
(n=67) (n=59)

1. ระยะเวลารอเตียงลดลง 105(5-152 วัน)
57  วัน

(5-85 วัน)

28 วัน

( 3-91 วัน)
36 วัน

14-30 วัน

(เปนผูปวยที่นัด

้
  

(5 85 วน) ( 3 91 วน) 
ตามProtocolทั้งหมด)

2.ระยะเวลานอนโรงพยาบาล 96 ชม. OPD(7)

่

IPD 1-2วัน 60%
IPD(57) 1-2วัน 

66 7%
IPD(60) 1-2 วัน 83.2%

่

 

  4(2-18 วัน) 26.8 ชั่วโมง

(20-40 ช.ม.)

OPD(4) 28.8 ช.ม.

(20-40 ช.ม.)

66.7%

OPD(3) 25 ชั่วโมง
OPD(7) 30 ชั่วโมง

3.จํานวนผูปวยที่ถูกเลื่อนนัดตอ
15 คน 28 ครั้ง 15 คน 18 ครั้ง 10 คน 20ครั้ง 18 คน 8 ครั้ง 3 คน 3 ครั้ง

 

 

 

เดือนลดลง
15 คน 28 ครง 15 คน 18 ครง 10 คน 20ครง 18 คน 8 ครง 3 คน 3 ครง

4.จํานวนผูปวยที่ถูกเลื่อนนัด

้

3 คน/เดือน

้

1 คน/เดือน

้

1.5 คน / เดือน

้
1 คน / เดือน - 

  

 มากกวา 1 ครั้งตอเดือนลดลง (8 คน 22ครั้ง/3เดือน) (3 คน 6 ครั้ง/3

เดือน) 

(6 คน 12 ครั้ง/

4 เดือน) 

1 คน / เดอน -

5. จํานวนขอรองเรียนเกี่ยวกับ 13 ครั้ง - - 

  

 5. จานวนขอรองเรยนเกยวกบ

การบริหารจัดการเตียงลดลง

13 ครง 

ในป 2552
- -  



ประโยชนที่ไดรับประโยชนทไดรบ

* ผูปวยไดรับการทําTACE ตามแผนการรกัษา            

 ั  * ลดภาวะแทรกซอนจากการรักษาพยาบาลลาชา        

* ทําใหการพยากรณของโรคดีขึ้น ผปวยมีคณภาพชวีติที่ดี ทาใหการพยากรณของโรคดขน ผูปวยมคณุภาพชวตทด



บทเรียนที่ไดรับบทเรยนทไดรบ

คุณคา

ในมุมมองผูรับบริการ





Station B xx

Station CStation Ax x

x

Need 
help?

Need 
help?

p

X

Team



การสนับสนนจากผบริหารองคกรการสนบสนุนจากผูบรหารองคกร



ปจจัยแหงความสําเร็จปจจยแหงความสาเรจ





Kaizen MindKaizen Mind






