
 

 

แบบสรุปการเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานดวยระบบลีน (Lean Management) 

                                   

                                         ภาควิชาออรโธปดิกส  

   

 

1. ชื่อเรื่องกิจกรรม/โครงการ การเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการกลุมผูปวยสงตอ 

 

2. หลกัการและเหตุผล        

ในปจจุบัน ภาควิชาออรโธปดิกสมีผูปวยมาใชบริการในปริมาณที่มากข้ึนสวนหนึ่งมาจาก มีการเปด

การฝกอบรมแพทยประจําบาน, การเปดโครงการ excellent center ในการบาดเจ็บกระดูกรยางคบน, ศูนย

อุบัติเหต ุและการปลูกถายกระดูกออนในผูปวยโรคขอเขาเสื่อม นอกจากนี้ มีแพทยชํานาญการเฉพาะทางมาก

ขึ้น ปจจัยเหลานี้ถูกนํามาวิเคราะห จนพบวา ผูปวยที่มารับบริการ ในกลุมที่สงตอจากโรงพยาบาลภายนอก  

(รพ.เจาพระยาอภัยภูเบศร, รพ.กบินทรบุรี, รพ.สระแกว และกลุม รพ. ในเขตจังหวัดนครนายก และ จังหวัด

ปทุมธานี)  จะตองเสียเวลาในการเริ่ม สืบหาโรค และสงตรวจใหม (investigate) และเมื่อผูปวยมาแลวอาจไม

พบแพทย จึงทําใหตองเสียเวลา สิ้นเปลืองคาใชจายในการเดินทางและรวมถึงการสื่อสารที่ขาดความชัดเจน

ระหวางโรงพยาบาลและระหวางผูปวยกับแพทย    

 

REFER_Hosp OPD สิทธกิารรกัษา จํานวน

โรงพยาบาลกบนิทร์บุรี หอ้งออร์โธปิดกิส์ ประกันสุขภาพถว้นหนา้ 5

โรงพยาบาลปทุมธานี หอ้งออร์โธปิดกิส์ ประกันสุขภาพถว้นหนา้ 5

โรงพยาบาลอรัญประเทศ หอ้งออร์โธปิดกิส์ ประกันสุขภาพถว้นหนา้ 4

โรงพยาบาลราชบุรี หอ้งออร์โธปิดกิส์ ประกันสุขภาพถว้นหนา้ 4

โรงพยาบาลเจา้พระยาอภัยภูเบศร หอ้งออร์โธปิดกิส์ ประกันสุขภาพถว้นหนา้ 4

โรงพยาบาลบา้นสรา้ง หอ้งออร์โธปิดกิส์ ประกันสุขภาพถว้นหนา้ 3

โรงพยาบาลศรีมโหสถ หอ้งออร์โธปิดกิส์ ประกันสุขภาพถว้นหนา้ 3

โรงพยาบาลศรีมหาโพธ ิ หอ้งออร์โธปิดกิส์ ประกันสุขภาพถว้นหนา้ 2

ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภกิขุ หอ้งออร์โธปิดกิส์ ประกันสุขภาพถว้นหนา้ 2

โรงพยาบาลองครักษ์ หอ้งออร์โธปิดกิส์ ประกันสุขภาพถว้นหนา้ 1

โรงพยาบาลด่านชา้ง หอ้งออร์โธปิดกิส์ ประกันสุขภาพถว้นหนา้ 1

โรงพยาบาลพนมสารคาม หอ้งออร์โธปิดกิส์ ประกันสุขภาพถว้นหนา้ 1

โรงพยาบาลนาดี หอ้งออร์โธปิดกิส์ ประกันสุขภาพถว้นหนา้ 1  
(ตัวอยาง รายชื่อ ร.พ. และจํานวนผูปวยที่สงตอ เดือน ตุลาคม 2560) 

 



 

 

 

 

 

3. วัตถุประสงค 

1. ลดการเสียเวลาในการที่จะมาพบแพทยเฉพาะทางโดยตรง. 

2. ใหเกิดขบวนการสื่อสารที่สามารถถายทอดหรือสรางความเขาใจอันดีระหวางการรับและการสง

ตอ. 

3. ลดการเริ่มการสงตรวจใหมเพื่อไมใหผูปวยตองมาเริ่มตนใหม และตองเจ็บตัวจากการสงตรวจใหม 

4. ผูปวยเกิดความเขาใจและพึงพอใจในการรักษา. 

5. เกิดชองทางติดตอท่ีสําคัญเพ่ือการสื่อสาร 

 

4. ทีมดําเนินการ/สมาชิกกลุม 

1. รองศาสตราจารย นายแพทยนิยม  ละออปกษิณ      

2. รองศาสตราจารย นายแพทยชาญณรงค  เกษมกิจวัฒนา   

3. นายแพทยคมสัน  ปลั่งศิริ    

4. ผูชวยศาสตราจารย  นายแพทยศุภกิจ  พิมลธเรศ      

5. ผูชวยศาสตราจารย  นายแพทยธงชัย   กอสันติรัตน 

6. รองศาสตราจารย นายแพทยยิ่งยง  ตออุดม       

7. ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยวิศิษฎ   รังษิณาภรณ 

8. นายแพทยชัชวาลย   เจรญิธรรมรักษา 

9. ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยฐิติณัฐ  ดิลกหัตถการ 

10. นายแพทยธนา  ศิริพิสิฐศักดิ์ 

11. นายแพทยปวริศร   สุขวนิช 

12. นายแพทยรณชิต   บุญประเสริฐ       

13. นายแพทยวิทวัส  บุญญานุวัตร 

14. ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยพิงควรรศ  คงมาลัย 

15. นายแพทยภรัณยู  วิไล 

16. นายแพทยณัฐกร  มหสุภาชัย 

17. นางธัญญาดา   โฉมเขียว 

18. นางสาวจารุภัทร  กองแกว 



19. นางมุขดา  ทันสมัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5. วิเคราะห WASTE  

การดําเนินการครั้งนีม้ีวัตถุประสงค เพื่อตองการขจัดความสูญเปลา (Wastes : DOWNTIME) ขอใด (ตอบได

มากกวา 1 ขอ) 

1.  Defect & rework: ความสูญเปลาจากงานเสีย/งานที่ตองแกไข 

2.  Over production: ความสูญเปลาจากการผลิตมากเกินความตองการ 

3.  Waiting: ความสูญเปลาจากการรอคอยหรือความลาชา 

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

ไมไดนํามาใชประโยชน/ใชคนไมถูกกับงาน 

5.  Transportation: ความสูญเปลาจากการขนสงหรือขนยายบอยๆ  

6.  Inventory: ความสูญเปลาจากพัสดุคงคลัง/สินคาคงคลังมากเกินไป 

7.  Motion/Movement: ความสูญเปลาจากการเคลื่อนไหวที่ไมจําเปนของผูที่ปฏิบัติ หรือ

เคลื่อนที่โดยเปลาประโยชน 

8.  Excessive Processing: ความสูญเปลาจากกระบวนการทํางานที่ซับซอนหรือมากเกินไป 
 

WASTE (Downtime) สภาพปญหา/ปญหาที่เกิด 
การแกไขปรับปรุง 

เพื่อลด wastes 

Defect ขาดความเขาใจในเนื้องาน การสง

ตรวจอยางเหมาะสม 

ออกเยี่ยมแลกเปลี่ยน ปรึกษา 

case ที่ 5 most common 

Over production --- --- 



Waiting ผูปวยมาแลวไมตรงกับวันที่แพทย

ออกตรวจ 

อธิบายสรางความเขาใจ สราง

สายดวนเพื่อเปนการปรึกษา 

หารือ และประสานเรื่องตาราง

แพทยเวร 

Non-utilized Talent --- --- 

Transportation --- --- 

Inventory stock --- --- 

Motion ---  

Excessive processing ขาดกระบวนการสงตอท่ีชัดเจน งาน

จึงอาจซ้ําซอนและไมจําเปน 

 

จัดทํา guideline เสนอ

แนวทางการสงตอ 

หมายเหตุ : เติมเฉพาะหัวขอที่วิเคราะหวาเปนความสูญเปลาของกระบวนการ



6. วิเคราะหสาเหตุของปญหา โดยใชแผนภูมิกางปลา 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขาดกระบวนการสง่
ตอ่ 

ผูป่้วยมาแลว้ไมพ่บ
แพทย ์

ขาดความเขา้ใจใน
เนื�องาน 

Investigate ไมค่รบ 

ขาด guideline 

ความพรอ้มของผูป่้วย 
ขาดการสื�อสาร 

ไมรู่ต้ารางเวลา 

การสื�อสารไมพ่อ 

ระบบไมพ่รอ้ม 
ระบบไมพ่รอ้ม 

การดแูลผูป่้วยที�ลา่ชา้ 

ขาดความเขา้ใจ 



 

 

 

7. การแกปญหาและนําไปปฏิบัติ (นําสาเหตุของปญหาที่วิเคราะหไดมาหาวิธีแกปญหา) 

ปญหา สาเหต ุ วิธีการแกไข ผูรับผิดชอบ 
วันที่ 

ผลลัพธ 
เริ่ม สิ้นสุด 

การดูแลผูปวยที่ลาชา ผูปวยมาแลวไมพบแพทย เขาตรวจเยี่ยม แนะนํา

ตารางเวลาการทํางาน

ของแพทย 

 พย 2561 ธค 2561 

อยูระหวางดําเนินการ 

การ investigate ที่ไม

ครบ 

ใหคําแนะนํา  ตค 2561 มค 2562 อยูระหวางดําเนินการ 

ขาดกระบวนการสงตอ แนะนําและสราง 

guideline รวมกันใน

แตละ รพ 

 มค 2562 กพ 2562 อยูระหวางดําเนินการ 

ขาดความเขาใจในเนื้อ

งาน 

ใหคําแนะนํา สราง

ระบบการสื่อสาร และ

การติดตามระยะยาว   

(long term follow 

up) 

 พย 2561 ธค 2561 อยูระหวางดําเนินการ 



 



8. เปรียบเทียบกอนและหลังการปรับปรุง/แกไข 

 

ขั้นตอนตอนเดิม ขั้นตอนใหม ผลลัพธ 

รพ.ที่สงตอ ไมทราบตารางการ

ปฏิบัติงาน ของแพทยที่นี่ 

 

แนะนําและใหตารางปฏิบัติงาน อยูระหวางดําเนินการ 

ขาดการ investigate มากอนเมื่อ

สงผูปวยมา 

 

แนะนําให investigate ให

เรียบรอยกอนนําสง ตาม CPG 

อยูระหวางดําเนินการ 

ขาดกระบวนการทําใหลาชา 

 

จัดทําชองประสานงาน อยูระหวางดําเนินการ 

ขาดความเขาใจในเนื้องาน 

 

ออกตรวจเยี่ยม สรางความเขาใจ อยูระหวางดําเนินการ 

 

 

9. ผลลัพธการดําเนินการ 

ตัวชี้วัด เปาหมายตัวช้ีวัด ผลลัพธ (เพิ่มข้ึน/ลดลง) 

รพ.ที่สงตอ รับทราบตารางการปฏิบัติงาน

มากกวา 90% 

 

รพ.ที่สงตอ อยูระหวางดําเนินการ 

ลดการมารอ investigate ที่ ศกพ. มากกวาเดิม 

10% 

ศกพ. อยูระหวางดําเนินการ 

มีการจัดทํา guideline การปฏิบัติงาน 100% 

 

รพ.ที่สงตอ อยูระหวางดําเนินการ 

มีการสื่อสารอยางนอย 1 ระบบระหวาง รพ.สง

ตอกับ ศกพ. 

 

รพ.ที่สงตอ กับ ศกพ. อยูระหวางดําเนินการ 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

10. สิ่งท่ีไดรับจากการดําเนินการ 

1. ยนระยะเวลาการรอคอยของผูปวย ทําใหไดรับการรักษาที่รวดเร็วขึ้น 

2. สรางความสัมพันธและความเขาใจอันดีระหวาง สถานพยาบาลที่สงตอ 

3. พัฒนาเครือขายและสรางความยอมรับในระดับตติยภูมิ 

4. เปนตนแบบสําหรับหนวยงานอื่นท่ีจะนําไปประยุกตใช 

 

11. ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการ 

ตองใชระยะเวลาและสรางความเขาใจในเครือขาย 

12. ขอเสนอแนะ/ขยายผล 

     จากแนวทางภาคลงสูคณะ 

 

13. ภาพประกอบการทํากิจกรรม  

 

 



 

 

 

 

 

 


