
แบบสรุปการเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานดวยระบบลีน (Lean Management) 

ภาควิชา เวชศาสตรฉุกเฉิน  

1. ช่ือเรื่องกิจกรรม/โครงการ  Handout to Google class room 

2. หลักการและเหตุผล 

 ปจจุบัน มีเทคโนโลยีเขามาใชอยางแพรหลาย มีการตระหนักถึงการใชเทคโนโลยีอยางถูกวิธี  และการ

พัฒนาเทคโนโลยี ก็มีอยางตอเนื่อง สามารถชวยใหบุคลากรทํางานไดคลองตัวมากข้ึน ลดระยะเวลาในการ

ปฏิบัติงานประจํา อีกท้ังผูรับบริการเกิดความพึงพอใจมากข้ึน 

3. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือลดตนทุนการใชทรัพยากรกระดาษ 

2. เพ่ือเพ่ิมผลผลิต และพัฒนาคุณภาพของสํานักงาน 

3. กระบวนการทํางานไรขอผิดพลาด 

4. เพ่ือใหบุคลากรหาแนวทางการพัฒนางานประจําใหดีข้ึนอยางตอเนื่องจนเกิดเปนทัศนคติท่ีดีใน

การทํางาน 

4. ทีมดําเนินการ/สมาชิกกลุม 

1. แพทยหญิงนิโลบล  ยาทองไชย 

2. แพทยหญิงพันธุทิพย  สุวิทวัส  

3. นางสาวสรัลรัตน  สุขศิลป 

5. วิเคราะห WASTE  

การดําเนินการครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพ่ือตองการขจัดความสูญเปลา (Wastes : DOWNTIME) ขอใด (ตอบได

มากกวา 1 ขอ) 

1.  Defect & rework: ความสูญเปลาจากงานเสีย/งานท่ีตองแกไข 

2.  Over production: ความสูญเปลาจากการผลิตมากเกินความตองการ 

3.  Waiting: ความสูญเปลาจากการรอคอยหรือความลาชา 

4.  Non-utilized Talent, Ideas, creative: ความสูญเปลาจากความคิดสรางสรรคของทีมงานท่ี

ไมไดนํามาใชประโยชน/ใชคนไมถูกกับงาน 

5.  Transportation: ความสูญเปลาจากการขนสงหรือขนยายบอยๆ  

6.  Inventory: ความสูญเปลาจากพัสดุคงคลัง/สินคาคงคลังมากเกินไป 

7.  Motion/Movement: ความสูญเปลาจากการเคลื่อนไหวท่ีไมจําเปนของผูท่ีปฏิบัติ หรือ

เคลื่อนท่ีโดยเปลาประโยชน 

8.  Excessive Processing: ความสูญเปลาจากกระบวนการทํางานท่ีซับซอนหรือมากเกินไป 

 

WASTE (Downtime) สภาพปญหา/ปญหาท่ีเกิด 
การแกไขปรับปรุง 
เพ่ือลด wastes 

Defect - เอกสารประกอบคําสอน เปน PDF - เพ่ิมความถ่ีในการติดตอ



ไฟลท่ีไมสามารถปรับแกได      
สงผลกระทบคือ ไมสามารถแกไข
จัดรูปแบบไดเหมาะสมกอนสงผลิต 
นิสิตไดรับเอกสารท่ีมองไมชัดเจน  
- เอกสารประกอบคําสอน ปริ้นทมา
ใหแทนการสงไฟล 
สงผลกระทบคือ  ไมสามารถแกไข
จัดรูปแบบไดเหมาะสมกอนสงผลิต 
สิ้นเปลืองทรัพยากรกระดาษ รูปเลม
หนา หนัก  
- ฝายผลิตเอกสาร ผลิตไมครบ
จํานวนท่ีนิสิตตองการ 
- นิสิตรับเอกสารแทนเพ่ือนซํ้าซอน 
ทําใหเอกสารไมเพียงพอตองสั่งผลิต
ใหมเพ่ิม จนเกิดสวนเกิน 
- เอกสารประกอบคําสอนมีเนื้อหา
มาก  

 

อาจารยผูสอน เพ่ือขอปรับ
ไฟลใหม 

- นําไฟลท่ีได ลง Google 
Classroom 

Over production   
Waiting - ไมไดรับไฟลเอกสารประกอบคํา

สอนตามกําหนดเวลา สงผลใหสง
ผลิตไมทันเวลาสอน 
- นิสิตไมไดเอกสารประกอบคําสอน
กอนเรียน ไมมีเอกสารดูระหวาง
เรียน หรืออานกอนสอบ จึงเกิดเปน
ขอรองเรียน 
- รอฝายผลิตเอกสารสงมอบตามคิว 
ไมมีเวลาตรวจสอบเอกสารวาไดครบ
จํานวนท่ีตองการหรือไม หากไมครบ
ตองสั่งผลิตเพ่ิม หากฝายผลิตติดงาน
ดวนอ่ืน ตองคอยตามคิว 
 

- นําไฟลท่ีได ลง Google 
Classroom กําหนดพาสเวิดให
นิสิตโหลดดูระหวางเรียน 

Non-utilized Talent   
Transportation   
Inventory stock   
Motion   
Excessive processing   

 

หมายเหตุ : เติมเฉพาะหัวขอท่ีวิเคราะหวาเปนความสูญเปลาของกระบวนการ



6. วิเคราะหสาเหตุของปญหา โดยใชแผนภูมิกางปลา 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฝายผลิตเอกสาร  ผูสอน 

ทรัพยากร สถานที่ผลิตเอกสาร/หองเรยีน/
สํานักงานภาควชิา 

ผลิตเอกสารใหไมตรงเวลาที่
กําหนด 

 

 

สงไฟลเอกสารประกอบคําสอน
ลาชา 

ผลิตเกินความตองการใชจริง 
เนื้อหาที่ผลิตไมชัดเจน 

ส้ินเปลืองกระดาษ / หมึกพิมพ 
ไมเครื่องผลิตที่สํานักงาน ตอง
ใชสวนกลาง ตั้งอยูคนละชั้น 

 

 

ข้อร้องเรียนจากนิสติแพทย์วา่ไมม่ี

เอกสารประกอบคําสอนดรูะหวา่ง

เรียนและอา่นก่อนสอบ 
- มีภาระงานเกาที่รับมาคางอยูเจาหนาที่

มีนอย ไมมีคนดําเนินการแทน เคร่ือง

ขัดของ 

รอปรับเนื้อหาการสอนใหเปนปจจุบัน 
 

ไมมีงบประมาณจัดซ้ือ / ไมมีบุคลากร
ดําเนินการให 

 



 

7. การแกปญหาและนําไปปฏิบัต ิ(นําสาเหตุของปญหาท่ีวิเคราะหไดมาหาวิธีแกปญหา) 

ปญหา สาเหต ุ วิธีการแกไข ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี 

ผลลัพธ 
เริ่ม ส้ินสุด 

1. ผูสอน 1.สงเอกสารประกอบคํา
สอนลาชา 

1. เพ่ิมความถ่ีในการ
ติดตามไฟลเอกสาร 

คุณสรัลรัตน 
เมษายน 
2561 

เมษายน 
2561 

- ลดจํานวนการเบิก
กระดาษเพ่ือใชทําเอกสาร
ประกอบคําสอน จํานวน 

30 รีม 
- ลดการใชหมึกเพ่ือผลิต
เอกสาร จํานวน 2 กลอง 

- ลดเวลาในการปฏิบัติงาน
ของเจาหนาท่ี 

2. ฝายผลิตเอกสาร 1. ผลิตเอกสารใหไมทัน
ตามกําหนด เพราะภาระ
งานท่ีรับไวกอนหนา 

ดาวนโหลดไฟลข้ึน 
Google Classroom 

3. ทรัพยากร 1. สิ้นเปลืองกระดาษ / 
หมึกพิมพ 
2. ผลิตเกินจํานวนท่ีสั่งไว 
3. ผลิตเอกสารไมได
คุณภาพ   

4. สถานท่ีผลิตเอกสาร 1. ภาควิชาไมมีเครื่อง
ผลิต ตองสงสวนกลาง
ดําเนินการ 
2. สํานักงานตั้งอยูคนละ
ชั้น เสียเวลาในการ
เดินทาง รอลิฟทนาน 

 



8. เปรียบเทียบกอนและหลังการปรับปรุง/แกไข 

 (แบบท่ี 2) 

ข้ันตอนตอนเดิม ข้ันตอนใหม ผลลัพธ 
1. สงเอกสารประกอบคํา

สอนใหฝายผลิตเอกสาร
ดําเนินการ จัดทําเปน
รูปเลม 

1. สงไฟลเขา Google 
Classroom 

1. ลดจํานวนการใชทรัพยากร
กระดาษ / หมึกพิมพ /การใช
ลิฟท 

2. ลดขอรองเรียนจากนิสิตมี
ความพึงพอใจมกาข้ึนท่ีไดรับ
เอกสารประกอบคําสอนกอน
เรียน และ สามารถใช
ทบทวนกอนสอบไดสะดวก 

3. ลดข้ันตอนการปฏิบัติงานของ
เจาหนาท่ี ทุกหนวยงาน 

 
 

9. ผลลัพธการดําเนินการ 

ตัวช้ีวัด เปาหมายตัวช้ีวัด ผลลัพธ (เพ่ิมข้ึน/ลดลง) 
1. เพ่ือลดการใชกระดาษ รอยละ 100 ลดการใชกระดาษ รอยละ 100 

2. เพ่ือลดขอรองเรียนจากนิสิต รอยละ   95 นิสิตมีความพึงพอใจมากข้ึน 
รอยละ 95 

 

10. ส่ิงท่ีไดรับจากการดําเนินการ 

1. ลดข้ันตอนการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี 

2. ลดการใชทรัพยากรกระดาษ  หมึก และคาไฟฟาในการใชลิฟท 

11. ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการ 

1. ผูสอนสงไฟลเอกสารประกอบคําสอนไมตรงเวลานัด 

12. ขอเสนอแนะ/ขยายผล 

 1. สรางแบบประเมินนสิิตและแบบประเมินการเรียนการสอนออนไลนโดย  Google Form 

13. ภาพประกอบการทํากิจกรรม  

 



 .................................................................... 
      (แพทยหญิงนิโลบล  ยาทองไชย) 

 หวัหนาภาควิชาเวชศาสตรฉุกเฉิน 


