
องค์ความรู้ที่จ าเป็น Lean Management 
ในการจัดโครงการ MEDSWU มุ่งสู่ความเป็นเลิศ ประจ าปีงบประมาณ 2561 

หัวข้อ การน าระบบ Lean Management มาใช้ในการพัฒนางาน 
ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องคอนเวนชั่น ชั้น 3 อาคารเรียนและปฏิบัติการ 

 คณะแพทยศาสตร์ องครักษ์ 
 

 
หลักการและเหตุผล : 
 ฝ่ายประกันคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์ ถือเป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนการ
ด าเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯ เพ่ือควบคุม ตรวจสอบ ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ของคณะแพทยศาสตร์เป็นประจ าทุกปี การบริหารจัดการในปัจจุบันมุ่งใช้เทคนิคและ วิธีการต่างๆ            
เพ่ือก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานที่โดดเด่น แตกต่าง บรรลุความมุ่งหมายตามที่
ก าหนดไว้ การที่เป็นองค์กรที่มีคุณภาพการบริหารจัดการที่มีความเป็นเลิศ และวิธีการที่จะบอกถึงความ     
เป็นเลิศ คือ การให้บริการที่ดีท่ีท าให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจหลังจากมาใช้บริหาร  

ดังนั้น องค์กรจึงจ าเป็นต้องพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการท างาน และการให้บริการอย่างต่อเนื่อง 
โดยจะต้องมีการประเมินและวิเคราะห์กระบวนการเพ่ือหาแนวทางในการปรับปรุง โดยหัวใจส าคัญคือ การเปิด
โอกาสให้ภาควิชา/หน่วยงานได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปรับปรุงงานนั้นๆ ซึ่งบุคลากรในทุกหน่วยงานสามารถ
เข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้รวมทั้งการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้กระบวนการ
ด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) การใช้เครื่องมือต่างๆ (Tools) ในการพัฒนาคุณภาพ เพ่ือเป็นการ
ส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการน าแนวทางไปสู่การปรับปรุงผลการด าเนินการจนเกิดการพัฒนา และเพ่ิม
คุณภาพงานให้มีมาตรฐาน ในการนี้  ฝ่ ายประกันคุณภาพได้ เล็ ง เห็นความส าคัญของระบบ Lean 
Management และกระบวนการ CQI ซึ่งเป็นกระบวนหนึ่งที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาองค์กร จึงเห็นสมควร
ให้จัดโครงการ MEDSWU มุ่งสู่ความเป็นเลิศ ในปีงบประมาณ 2561 

 
วัตถุประสงค์ : 
 1. เพ่ือสร้างองค์ความรู้และความเข้าใจในการพัฒนาคุณภาพให้บุคลากรภายในภาควิชา/หน่วยงาน 
โดยด าเนินการจัดอบรมให้ความรู้การน าระบบคุณภาพ/เครื่องมือต่างๆ (Tools) ไปใช้ในการพัฒนางาน 
     2. เพ่ือเป็นแนวทางในการวางแผนการด าเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาสู่ความ
เป็นเลิศอย่างก้าวกระโดดของคณะแพทยศาสตร์ 
     3. เพ่ือประชุมกลุ่มย่อยการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ มาใช้ในการบริหารจัดการ
ของหน่วยงาน 
 
ตัวช้ีวัดและเป้าหมายของโครงการ :   
 1. ร้อยละของผู้เข้าโครงการมีความรู้ความเข้าใจ เพ่ิมข้ึน ≥80% หลังจากการอบรม 
 2. มีองค์ความรู้ที่จ าเป็น หรือแนวทางปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ หรือวิธีปฏิบัติ หรือคู่มือปฏิบัติงาน 
อย่างน้อย 3 เรื่อง 
 3. หน่วยงานมีการน าความรู้ Lean Management มาใช้ในการพัฒนางาน ≥ 50% 

 
 

 
 
 



ระบบการจัดการแบบ Lean Management  
1. ลีน ไม่ใช่การท างาน หนัก หรือ เร็วขึ้น แต่เป็นการค้นหาความสูญเปล่าจากการท างานแล้วปรับเปลี่ยน

ให้เป็นคุณค่าไปตามทีผู้รับบริการต้องการ 
2. ลีน เป็นการปรับกระบวนการขั้นตอนการท างานของเราที่ท าอยู่ในปัจจุบัน ทุกคนสามารถเรียนรู้และ

น าไปปฏิบัติได้ไม่ยากโดยใช้สมองมากว่าการลงทุนด้านงบประมาณ 
3. ลีน เป็นการสร้างความพึงพอใจ-ลดความไม่พึงพอใจของผู้มารับบริการ 
4. ลีน ไม่ใช่กระบวนการที่จะมาลดต าแหน่งเจ้าหน้าที่ของงานลง 
5. แต่ ลีน เป็นกระบวนการที่ช่วยลดความเครียดของบุคลากร 

 
Lean Management ที่แพร่หลายในองค์กร มีดังนี้ 

1. หลักการและเทคนิคของลีนได้รับการยอมรับและน าไปใช้และประสบความส าเร็จในองค์กรทุกภาคส่วน 
ทุกประเภท ทุกขนาดนับเป็นพันแห่ง 

2. ลีน ไม่ซับซ้อน เรียบง่ายในการตอบสนองต่อความท้าทายต่างๆ ทุกประเภท ทุกสถานการณ์ 
3. ทุกคนในองค์กรสามารถเรียนรู้และน าไปใช้ได้ไม่ยาก เข้าถึงได้หากมีความมุ่งมั่น ไม่ยาก ไม่แพง ไม่

แยกส่วน 
4. แนวคิดแบบลีนเปิดรับในการใช้เสริมกันกับเครื่องมือในการบริหารเทคนิคอ่ืนในแก้การปัญหาต่าง ๆ 

 
Lean คืออะไร 

- Lean แปลว่า ผอม เพรียว บางถ้าเปรียบเทียบกับคนในความหมายเชิงบวก ก็หมายถึงคนที่มี
รา่งกายสมส่วน ปราศจากชั้นไขมัน แข็งแรง ว่องไว กระฉับกระเฉง 

- ถ้าเปรียบเทียบกับองค์กรก็หมายถึงองค์กรที่ด าเนินการโดยปราศจากความสูญเปล่าในทุกๆ
กระบวนการ มีความสามารถในการปรับตัวตอบสนองความต้องการของตลาดและผู้รับผลงานได้
ทันท่วงที มีประสิทธิภาพเหนือคู่แข่ง 

- Lean เป็น holistic & sustainable approach ที่ใช้ทุกสิ่งทุกอย่างน้อยลง แต่ให้ได้ผลงาน
มากกว่า ผลงานที่ใกล้เคียงความต้องการของลูกค้ามากท่ีสุด 

- สิ่งที่ลดน้อยลง คือ ความสูญเปล่า, วงรอบเวลา, ผู้ส่งมอบ, ความคร่ าครึ, การใช้แรงคน เครื่องมือ 
เวลา และพ้ืนที่ปฏิบัติงาน 

- สิ่งที่เพ่ิมมากขึ้น คือ ความรู้และพลังอ านาจของผู้ปฏิบัติงาน, ความยืดหยุ่นและขีดความสามารถ
ขององค์กร, ผลิตภาพ, ความพึงพอใจของลูกค้า, ความส าเร็จในระยะยาว 

- แนวคิด Lean คือการเปลี่ยนจาก ความสูญเปล่า (waste) ไปสู่ คุณค่า (value) ในมุมมองของ
ผู้รับผลงาน ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอย่างไม่รู้จบ 

- Lean ไม่ใช่เรื่องของการท างานให้หนักข้ึนหรือเร็วขึ้น แต่เป็นการค้นหาความสูญเปล่า และเปลี่ยน
ให้เป็นคุณค่าท่ีผู้รับผลงานของเราต้องการ 

- Lean ไม่ใช่ชุดเครื่องมือส าเร็จรูป แต่เป็นการผสมผสานอย่างลงตัวระหว่างแนวคิด กิจกรรม และ
วิธีการที่จะช่วยผลักดันให้วัฒนธรรมขององค์กรเป็นไปในทิศทางที่เหมาะสม ผ่านการพัฒนา
จิตส านึกท่ีดีและแนวคิดท่ีถูกต้องในการท างานแก่พนักงานทุกระดับ 

 
 
 
 
 



ความพิเศษของ Lean 
1. Lean is proven หลักการและเทคนิคของ Lean ได้รับการน าไปใช้และประสบความส าเร็จใน

องค์กรทุกภาคส่วน ทุกประเภท ทุกขนาด นับเป็นพันๆ แห่ง 
2. Lean makes sense ในยุคสมัยแห่งความซับซ้อน Lean ใช้ความเรียบง่ายในการตอบสนองต่อ

ความท้าทายต่างๆทุกประเภท ทุกสถานการณ์ 
3. Lean is accessible ทุกคนสามารถเข้าถึงได้หากมีความมุ่งมั่น ไม่ยาก ไม่แยกส่วน ไม่แพง 
4. Lean is inclusive แนวคิด Lean เปิดรับการใช้เครื่องมือและเทคนิคการแก้ปัญหาต่างๆ โดยไม่

จ ากัด เป็นสิ่งที่เสริมกันกับ TQM, Six Sigma, BPM ซึ่งสามารถน ามาใช้ร่วมกันได้ 
5. Lean is for everyone ทุกคนสามารถเรียนรู้และน าไปใช้ได้ไม่ยาก 

 
การน า Lean มาใช้ในบริการสุขภาพ 
 การดูแลสุขภาพที่เป็นอยู่ หรือวิธีการที่เราได้รับการฝึกอบรมมาในการให้บริการสุขภาพ มีลักษณะที่
เป็นข้อด้อยส าคัญบางประการ ได้แก่ เป็นการจัดบริการเพ่ือตอบสนองต่อแต่ละครั้ง (episode) ของการ
เจ็บป่วย เป็นบริการแบบตั้งรับที่ผู้ป่วยต้องช่วยตนเองในการเข้าหาบริการ ผู้ป่วยต้องรอคอยเป็นเวลานาน      
มีปัญหาในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างผู้ป่วยละผู้ให้บริการ การสื่อสารระหว่างทีมผู้ให้บริการเป็นไปอย่างลุ่มๆ 
ดอนๆ กระบวนการดูแลมีความไม่แน่นอน มีการใช้ดุลยพินิจตัดสินใจจ านวนมากและแตกต่างหลากหลาย      
มีความเสี่ยงที่จะเกิดความผิดพลาดในกระบวนการดูแลจ านวนมากโดยที่ระบบไม่ได้ออกแบบเพ่ือป้องกันไม่มี
การวัดผลลัพธ์ของการท างานที่สอดคล้องกับคุณค่าที่ผู้ป่วยต้องการ มีราคาแพง เราจ าเป็นต้องใช้แนวคิด    
แบบใหม่ เพื่อผู้ป่วยและบุคลากร ร้อยละ 80 ของความบกพร่องทางการแพทย์มาจากระบบ วิธีการที่ได้ผลที่สุด
ในการแก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าวคือ การแก้ไขท่ีระบบและระเบียบปฏิบัติ  
  
Seamless Healthcare 
 - Seamless healthcare หมายถึงระบบบริการสุขภาพที่บูรณาการหรือเชื่อมต่อกันแนบสนิท      
เป็นระบบบริการที่เสมือนเป็นหนึ่งเดียวแม้ว่าจะมีหน่วยบริการหลายระดับ หลายภาคส่วน กระจายตามพ้ืนที่
ต่างๆ 
 - การจะเกิด seamless healthcare ขึ้นได้ ระบบจะต้องท างานเหมือนร่างกายของมนุษย์ ที่มี
ความสัมพันธ์สอดคล้องกันในทุกอิริยาบถ มีระบบการรับรู้ ประมวลผล และตอบสนองอย่างเหมาะสมตามสิ่ง
เร้าที่เข้ามากระทบ มีการสื่อสารข้อมูลอย่างทั่วถึง ทันกาล และแปลความหมายอย่างถูกต้องไม่ผิดเพ้ียน         
มีพลังงานที่หล่อเลี้ยงระบบอย่างท่ัวถึง สามารถปรับเปลี่ยนระดับการใช้พลังงานหรือดึงแหล่งพลังงานส ารองมา
ใช้ในจุดที่มีความจ าเป็นได้โดยไม่เสียสมดุลของร่างกาย 
 
ความสูญเปล่า (Waste) 
 - ความสูญเปล่า คือ กิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดคุณค่าแก่ผู้รับผลงาน อาจจะเป็นสิ่งที่ถูกออกแบบไว้ใน
ระบบโดยผู้ปฏิบัติงานไม่รู้ตัวว่าเป็นความสูญเปล่า หรืออาจจะเป็นสิ่งที่ผู้ปฏิบัติงานต้องท าเพ่ือแก้ไขความ
ผิดพลาด ซึ่งบางครั้งท าเป็นประจ าจนเกิดความรู้สึกว่าเป็นหน้าที่ปกติ 
 - ความสูญเปล่าเป็นสิ่งที่เม่ือขจัดออกไปแล้ว จะไม่มีผลกระทบต่อคุณค่าที่ผู้รับผลงานได้รับ ดังนั้นจึง
เป็นเป้าหมายของ Lean ที่จะต้องมองหาความสูญเปล่าและพยายามขจัดออกไป เพื่อที่จะได้มีเวลางานที่มี
คุณค่าได้มากข้ึน 
 - แนวคิด Lean ช่วยให้เราพิจารณาว่า “งานคือสิ่งที่เราควรท า” มิใช่ “งานคือสิ่งที่เราก าลังท าอยู่” 
อาจใช้แนวทางต่อไปนี้ ในการวิเคราะห์ความสูญเปล่าในชีวิตประจ าวันของเรา เรียกย่อว่า DOWNTIME      
เพ่ือง่ายในการจดจ า 



 

 
 

D Defect ข้อบกพร่องที่ต้องท้ำงำนซ ้ำเพื่อแก้ไข 
O Overproduction การผลิตหรือให้บริการมากเกินจ าเป็น 
W Waiting การรอคอย 
N Not Using Staff Talent ความรู้ความสามารถไม่ถูกใช้อย่างเต็มท่ี 
T Transportation การเดินทางและการเคลื่อนย้าย 
I Inventory วัสดุคงคลัง 
M Motion การเคลื่อนที่หรือการเดินของเจ้าหน้าที่ 
E Excessive Processing ขั้นตอนที่มากเกินจ าเป็น 

 
การท า Lean ในหน่วยงาน 
 แนวทางการเรียนรู้คุณค่าของ Lean ทีเป็นไปได้อีกวิธีหนึ่ง คือการเรียนลัด น าแนวคิดหรือบทเรียนที่
ประสบความส าเร็จมาสู่การปฏิบัติโดยการน าของผู้น า ซึ่งอาจจะเป็นผู้น าในระดับองค์กรหรือในระดับ
หน่วยงานก็ได้ ส่งเสริมให้เกิดการทดลองขนาดเล็กๆ อย่างรวดเร็ว เพื่อพิสูจน์ความคิดและขยายผลสู่การปฏิบัติ
ในวงกว้าง ดังต่อไปนี้ 

1. น า 5ส. มาสร้างความเป็นระบบระเบียบในสถานที่ท างานทุกจุดในองค์กรควบคู่กับการใช้ visual 
management เพ่ือให้สามารถมองเห็นความสูญเปล่าหรือสิ่งที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด
ไว้ได้ง่ายขึ้น 

2. รับรู้คุณค่าท่ียังไม่ได้รับการตอบสนองด้วยการพูดคุยกับผู้รับบริการที่มีสีหน้าท่าทีไม่สบอารมณ์กับ
บริการที่ได้รับ ณ จุดต่างๆในโรงพยาบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในจุดที่มีการรอคอยจ านวนมาก 

3. เดินตามผู้รับบริการไปตามขั้นตอนการบริการ ทีละขั้น ท าความรู้สึกเสมือนหนึ่งเป็นผู้รับบริการ
เอง พิจารณาว่างานตรงไหนที่มีคุณค่า ตรงไหนเป็นความสูญเปล่า พร้อมทั้งบันทึกเวลาที่ใช้ในแต่
ละข้ันตอน หาวิธีว่าจะขจัดขั้นตอนที่เป็นความสูญเปล่าได้อย่างไร 

4. สังเกตว่ามีคิวหรือแถวคอยเกิดข้ึนที่จุดใดบ้าง หาวิธีการที่จะขจัดแถวคอยเหล่านั้น 
5. ศึกษาการใช้เวลาของบุคลากรแต่ละวิชาชีพ แต่ละหน่วยงาน วิเคราะห์ว่าการใช้เวลาช่ วงใดที่

ก่อให้เกิดคุณค่า ช่วงใดท่ีเป็นความสูญเปล่า พิจารณาว่าจะปรับระบบงานอย่างไรเพ่ือลดความสูญ
เปล่า 



6. ทบทวนกฎเกณฑ์ต่างๆที่ใช้อยู่ และยกเลิกกฎเกณฑ์ที่ไม่ก่อให้เกิดคุณค่าแก่ผู้รับผลงาน เช่น
กฎเกณฑ์ในการรับผู้ป่วยที่จะต้องผ่านขั้นตอนต่างๆ ซึ่งอาจจะไม่จ าเป็นในผู้ป่วยบางกลุ่ม 

7. ศึกษาภาระงานในแต่ละช่วงเวลา หาวิธีการที่จะปรับระดับภาระงานให้ใกล้เคียงกันตลอดเวลาท า
การ เช่น การนัดผู้ป่วยที่อยู่ใกล้ หรือไม่ต้องเจาะเลือดมาตรวจในช่วงบ่าย 

8. ศึกษาการใช้งานของสถานที่และเครื่องมือส าคัญ เช่น ห้องผ่าตัด เครื่องไตเทียม ว่ามีช่วงเวลาว่าง
ที่ไม่ได้ใช้งานเพียงใด จากสาเหตุอะไร และปรับปรุงเพื่อให้มีการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

9. ลดความซ้ าซ้อนของการใช้บุคลากรเพ่ือเบิกจ่ายหรือรับของ เช่น ให้หน่วยงานผู้จ่าย 
10. เป็นผู้ส่งเอง หรือหน่วยงานผู้เบิกใช้บุคลากรร่วมกัน10.ลดความซ้ าซ้อนของการวัก 

ประวัติและบันทึกประวัติการเจ็บป่วย ด้วยการใช้แบบฟอร์มเดียวที่รองรับได้ทุกวิชาชีพ          
น าแนวคิด visual workplace มาใช้ในการบันทึกประวัติและการเปลี่ยนแปลงของผู้ป่วย ให้ผู้ที่
ต้องดูแลผู้ป่วยต่อเนื่อง เข้าใจความเป็นมาของผู้ป่วยได้โดยใช้เวลาสั้นที่สุด 

11. ใช้ระบบ IT หรือโทรสารในการสื่อสารข้อมูลแทนคนน าส่ง เช่น การสื่อสารค าสั่งใช้ยาจากหอ
ผู้ป่วยไปห้องยา การรายงานผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการหรือรังสีวิทยา 

12. ศึกษากิจกรรมของบุคลากรแต่ละวิชาชีพ แต่ละหน่วยงาน วิเคราะห์ว่าผลลัพธ์ของกิจกรรม
ดังกล่าวได้รับการน ามาใช้ประโยชน์อย่างไร มีคุณค่าต่อผู้รับผลงานอย่างไร (โดยละทิ้งกฎเกณฑ์
ทั้งหมดท่ีครอบง าอยู่) ขจัดสิ่งที่ไม่เกิดคุณค่าต่อผู้รับผลงานออกไป 

13. ใช้ DOWNTIME ส ารวจความสูญเปล่าทุกหน่วยงาน ทุกระบบงาน ทั่วทั้งองค์กร และเลือกสิ่งที่
เป็นประเด็นส าคัญมาปรับปรุงเพ่ือขจัดความสูญเปล่า โดยระวังมิให้เกิดผลกระทบทาง ลบต่อ
กระบวนการที่เก่ียวข้อง 

14. ผสมผสานแนวคิดเรื่อง value stream management กับ clinical tracer พิจารณาว่าความ
เสี่ยงและเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์เป็นความสูญเปล่าส าคัญทางคลินิก จัดท า process 
flowchart หรือ value stream map ที่รองรับการพิจารณาความสูญเปล่าในมิติต่างๆ ส าหรับ 
clinical population ที่ส าคัญ ใช้เครื่องมือคุณภาพที่หลากหลายเพ่ือขจัดความสูญเปล่า ติดตาม 
ตัวชี้วัดที่สะท้อน performance dimension อย่างรอบด้าน 

 

ท างานอย่างเป็นระบบตามแนวคิดแบบลีนด้วยหลัก 5 ประการ 
1. ก าหนดหรือเพ่ิมคุณค่า (Value) ในมุมมองของผู้รับบริการ 
2. ค้นหาความสูญเปล่า (Waste) ลดหรือขจัดให้หมดไป 
3. ปรับปรุงกระบวนการท างานอย่างต่อเนื่อง ท าให้กระบวนการท างานไหล (Flow) อย่างราบรื่นไม่

สะดุด (Seamless) 
4. เริ่มกระบวนการท างานจากความต้องการของลูกค้า หรือความพร้อมของขั้นตอนต่อไป (Pull) ไม่ท า

ก่อนหน้านั้น (Push) 
5. สามารถปรับใช้ได้ (Flexible) ในทุกบริบทขององค์กรทั้งด้านการผลิตและบริการ 
 

ขั้นตอนการท า Lean 
1. ก าหนดเป้าหมายหรือโครงการที่จะท า ลีน 
2. ก าหนดวัตถุประสงค์และผู้รับผิดชอบ 
3. จัดท า แผนผังการท างานในปัจจุบัน 
    (Value Stream Mapping หรือ Flow Process) 
4. ระดมสมองและร่วมกันวิเคราะห์กระบวนการท างานหลักเพ่ือ ระบุหรือประเมินปัญหา 
5. ปรับปรุง Flow Processโดยเทคนิค ลีน เช่น ขจัด ความสูญเสีย Muda เพ่ิมคุณค่า เลือกงานส าคัญ  

เฉพาะที่มีคุณค่า 



6. จัดท า แผนผังการท างานใหม่ ในอนาคตให้ไหลลื่น 
7. แจ้งแผนการท างานใหม่ให้ทุกคนทราบและปฏิบัติตาม 
8. ติดตาม ประเมินผลลัพธ์ เปรียบเทียบ และแก้ไขปรับปรุง 

 
เป้าหมายของ Lean 
Productivity  เพ่ิมประสิทธิผล ปริมาณงาน 
Quality   เพ่ิมคุณภาพ 
Cost   ลดค่าใช้จ่าย (Efficiency) 
Delivery  ส่งมอบได้รวดเร็ว (Timeliness) 
Safety   ปลอดภัยมากขึ้น ไม่เพ่ิมความเสี่ยง 
Moral   ขวัญก าลังใจของบุคลากรเพ่ิมขึ้น 
Environment  สภาพแวดล้อมในการท างานดีขึ้น 
Ethic   มีคุณภาพ จรรยาบรรณเพิ่มข้ึน 
 
หัวข้อสรุป : การน าระบบ Lean Management มาใช้ในการพัฒนางาน 
ล าดับ

ที ่
หัวข้อ ระบุเหตุผล/รายละเอียด 

1. ความคาดหวัง/เป้าหมายของการเข้าร่วม
โครงการ MEDSWU มุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
ประจ าปีงบประมาณ 2561หัวข้อ การน า
ระบบ Lean Management มาใช้ในการ
พัฒนางาน 
 

- ได้รับความรู้จากการน าเครื่องมือ Lean management 
มาใช้ในการพัฒนาขั้นตอนในการท างานเพ่ิมขึ้น 
- สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้ตรงกับงานที่ท าได้ 
- ประโยชน์ที่ได้รับ สามารถน ากลับไปใช้ในหน่วยงานได้ 

2. สิ่งที่บรรลุเป้าหมายคืออะไร เพราะอะไร - เข้าใจกระบวนการจากการน าเครื่องมือ Lean 
management มาใช้ในการพัฒนาขั้นตอนในการท างาน
เพ่ิมข้ึน 
- ได้รับความรู้ และความคิดเห็นที่หลากหลาย 
- ได้ทราบวิธีการและขั้นตอนในการน าเครื่องมือ Lean 
management ไปปรับใช้ให้บรรลุเป้าหมาย 
- ได้ทราบวิธีการและขั้นตอนในการ Lean 
management ไปปรับใช้ให้บรรลุเป้าหมาย และความ
สูญเปล่าที่ต้องก าจัด Lean Thinking ดังนี้ 
    1. Value ระบบคุณค่าของบริการในมุมมองของ
ผู้รับบริการไม่ว่าจะเป็นลูกค่าภายใน และลูกค่าภายนอก 
    2. Value Stream สร้างสายธารแห่งคุณค่า ในทุกๆ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน เริ่มตั้งแต่การออกแบบ         
การวางแผน เพื่อพิจารณาว่ากิจกรรมใดที่ไม่เพิ่มคุณค่า
และเป็นความสูญเปล่า 
    3. Continuous Flow ให้กิจกรรมต่างๆ มีคุณค่าเพ่ิม
ด าเนินไปได้อย่างต่อเนื่องโดยปราศจากการติดขัด 
 



ล าดับ
ที ่

หัวข้อ ระบุเหตุผล/รายละเอียด 

    4. Pull System ระบบดึง เป็นระบบที่จะผลิต/
บริการเฉพาะที่ถูกกระบวนการถัดไปหรือลูกค้าดึงไป
เท่านั้น ช่วยให้ระบบสามารถเดินได้อย่างราบรื่น 
    5. Perfection การปรับปรุงให้ดีเลิศ ความสมบูรณ์ 
- ได้รับถ่ายทอดความรู้ด้วยการเล่าประสบการณ์จริง 

3. สิ่งที่เกิดความคาดหวัง/เป้าหมายคืออะไร - ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงที่แปลกใหม่ 
- ช่วยพัฒนาท างานมีระบบและข้ันตอนที่ดีขึ้น 
- เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระบบการน าระบบ Lean 
management มาใช้ในการท างานทั้งในด้านโรงพยาล
บาลและหน่วยงาน 

4. สิ่งที่ไม่บรรลุเป้าหมายคืออะไร เพราะ
อะไร 

- วิทยากรบรรยายเน้นเฉพาะโรงพยาบาล 
- ควรมีกิจกรรม Work shop  
- ไม่แน่ใจว่าจะน าความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดให้เพ่ือนร่วมงาน
ได้อย่างไร 

5. ประโยชน์ที่ได้รับและสามารถน ากลับไป
พัฒนาคุณภาพงานได้คืออะไร 

- สามารถน าความรู้ Lean management มาปรับใช้ใน
กระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมา
ขึ้น 
- ได้เรียนรู้การวิเคราะห์ปัญหา และขั้นตอนการท างานที่
มันยุ่งยากและซับซ้อน ให้เกิดระบบการท างานที่ดีขึ้น 
- ลดความสูญเปล่ากระบวนการและข้ันตอนการท างาน
มากขึ้น 
- เพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานให้เป็นระบบ 

 
ข้อชื่นชม : 

1. วิทยากรมีความรู้ และถ่ายทอดความรู้ได้ดีมาก 
2. ได้ข้อคิดในการท างานใหม่ๆ ที่ดีและมีประโยชน์ 
 

ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
1. ควรจัดให้ม ีworkshop เพ่ือจะได้เข้าใจและปฏิบัติได้ 
2. ควรจัดบรรยาย Lean Management ที่มีเนื้อหาการท างานของหน่วยงานด้วย เพราะวิทยากร

บรรยายส่วนใหญ่ในภาพของโรงพยาบาลเป็นส่วนใหญ่ 
3. ควรจัดอบรม Lean Management ทุกปี เพื่อให้อาจารย์และบุคลากรได้รับความรู้ ความเข้าใจ

เกี่ยวกับการท า Lean Management เพ่ือไปต่อยอดการท างาน 
 
 
 
 

 
 



ภาพถ่าย :  
โครงการ MEDSWU มุ่งสู่ความเป็นเลิศ ประจ าปีงบประมาณ 2561  
หัวข้อ การน าระบบ Lean Management มาใช้ในการพัฒนางาน 

 ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องคอนเวนชั่น ชั้น 3  
อาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะแพทยศาสตร์ องครักษ์ 

      
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 




