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Develop Value Stream Mapping (VSM)

งานบริหารทรพัยากรสขุภาพ
คณะแพทยศาสตรศิ์ริราชพยาบาล
มหาวิทยาลยัมหิดล     
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: VOC, Cut waste

:VSM, Team work

: Process flow

: Just in time

: CQI
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Agenda

1. SIPOC

2.VSM

3.Define WASTE (DOWNTIME)

4. Future VSM

5.A3 Report
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SIPOC คอือะไร

เป็นการก าหนดกรอบการท างานอยา่งชดัเจนโดยระบุ :

Suppliers & Providers : บคุคลภายในและภายนอกทีส่ง่มอบ

ปัจจัยน าเขา้หรอืท างานใหก้บักระบวนการ

Inputs : ปัจจัยทีจ่ าเป็นเพือ่ใหก้ระบวนการเสร็จสมบรูณ์

(ทรัพยากรกายภาพ และขอ้มลูขา่วสารตา่งๆ )

Process : จดุเริม่ตน้และจดุสิน้สดุ , เจา้ของกระบวนการ , ผูส้นับสนุน

Outputs : ประโยชน์ / ผลผลติ / ผลลัพธ์ จากการปรับปรงุกระบวนการ

Customers : บคุคลภายนอกและภายใน ใครก็ตามทีไ่ดร้ับผลลัพธ์

(outputs) จากการเลือ่นไหล
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SIPOC: ชือ่กระบวนการ

Suppliers/  
Providers

Inputs Process Output Customers

- จดุเร ิม่ตน้: 

- จดุสิน้สดุ:

- เจา้ของ:  

- ผูส้นบัสนุน: 

ใหแ้สดงผลลพัธท์ ี่
สอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงค์
และครอบคลมุ

- ดา้นความปลอดภยั

ของผูร้บับรกิาร

- ดา้นมติคิณุภาพ

การบรกิาร

- ดา้นการลดระยะเวลา

การใหบ้รกิาร

- ดา้นการลดการใช้

ทรพัยากร

- ดา้นความพงึพอใจ

ลกูคา้
ภายนอก

ลกูคา้ภายใน
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Suppliers/  
Providers

Inputs Process Output Customers

เจา้หนา้ที:่

-เวชระเบยีน
-นกัเทคนคิ
การแพทย์

-การเงนิ
-หอ้งปฏบิตักิาร

-หอ้งเจาะเลอืด

-งาน
เคลือ่นยา้ย

-ใบ request

-ใบ invoice

-ใบเสร็จ  / บัตรควิ

-ระบบ IT ,

E-Clair, HCLAB  

-Computer

-Printer

-Tube เลอืด

- Barcode/sticker

-อุปกรณ์เจาะเลอืด

- จดุเร ิม่ตน้: 
เจ้าหน้าที่เวชระเบียน เปิดVisit 

-จดุสิน้สดุ: 
เจ้าหน้าที่ห้องปฎบิัตกิารฯ

ออกรายงานผล

เจา้ของ:
-เจ้าหน้าที่ห้องเจาะเลอืด

-เจ้าหน้าที่ห้องปฎบิัตกิารฯ

-ผูส้นบัสนนุ:

-หัวหน้าภาควชิาฯ

-ระยะเวลาการรายงานผลของ

ห้องปฎบิัตกิารฯ < 120 นาที

- ลดระยะเวลากระบวนการ

เจาะเลอืด < 30 นาที

- ความผดิพลาดในการเตรียม
tube <  3 %

-ความพงึพอใจของผู้รับบริการ   
>  80  %

-ความพงึพอใจของผู้ให้บริการ   
> 80 %

ลกูคา้
ภายนอก

- ผูป่้วย
และญาติ

ลกูคา้
ภายใน

-ทมีการ
รกัษาฯ

-เจา้หนา้ที่
ท ีเ่ก ีย่วขอ้ง

SIPOC: โครงการลดระยะเวลาของกระบวนการในหอ้งเจาะเลอืด 
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Suppliers/  
Providers

Inputs Process Output Customers

- แพทย์

-พยาบาล
-ผู้ช่วยพยาบาล
-พนักงานธุรการ

- พนักงานเวชระเบียน

- บัตร
โรงพยาบาล

- ใบนัด

- แฟ้มเวช
ระเบียน

- บัตรควิ

- IT ระบบ Lotus 
Notes

จุดเร่ิมต้น
- ผู้ป่วยยืน่ใบนัด
จุดส้ินสุด
- ผู้ป่วยรับใบนัดคร้ังต่อไป
เจ้าของ
นางชนิศา  ชาตวิฒันสุคนธ์
ผู้สนับสนุน
- หัวหน้าหน่วยฯ
-งานการพยาบาลสูต-ินรีเวช
- ภาควชิาสูต-ินรีเวชฯ

- ระยะเวลารอตรวจไม่เกิน 

45 นาทีจากเวลานัดหมาย

-ความพงึพอใจของผู้ป่วย

และญาต ิ>80%
- เพิ่มความพงึพอใจของ

บุคลากร>80%

ลูกค้าภายนอก
- ผู้ป่วย
- ญาตผู้ิป่วย

ลูกค้าภายใน
- แพทย์
- พยาบาล
- ผู้ช่วยพยาบาล
- พนักงานเวช
ระเบียน
- พนักงาน
ธุรการ

SIPOC: โครงการลดความแออดัและการรอคอยใน OPD นรเีวช



Suppliers/
Providers

Inputs Process Output Customers

1.  ผู้เบิกของ
2.  หัวหน้า
หน่วยทีเ่บิกของ
3. ธุรการกองคลงั
4. งานพสัดุ
(เจ้าหน้าที)่
5. งานงบประมาณ
/ งานรายได้
6. กองแผนงาน
7. ผู้อนุมตัจิดัซ้ือ/

จัดจ้าง

1. ใบเบิกพสัดุ
2. รายการวสัดุ
3. ใบเสนอราคาจาก
ผู้ขาย
4. รายช่ือผู้ขายสินค้า
5. ใบขอซ้ือ
6. ใบสืบราคา
7. ใบคุณสมบัติ
8. งบประมาณทีไ่ด้รับ
9. ใบอนุมตัหิลกัการ
10.ก าหนดรายการวสัดุ
ทีต้่องขออนุมตัเิป็น
กรณพีเิศษ

จุดเร่ิมต้น
- ผู้เบิกของท าเบิกพสัดุใน
ระบบ (MU-ERP)
จุดส้ินสุด
- หน่วยงานได้รับของ
ถูกต้องครบถ้วนตาม
ต้องการ

1. อตัราการแก้ไข
เอกสาร
ลดลง 50%
2. ลดระยะเวลา
การเบิกจ่ายและ
จัดซ้ือให้ลดลง
50%

ลูกค้าภายนอก
- เจ้าหน้าทีแ่ละ
หน่วยงานในส านักงาน
อธิการบดี
- บริษทัผู้ขาย
- หน่วยงานภายใน
มหาวทิยาลยั

ลูกค้าภายใน
- เจ้าหน้าทีพ่สัดุ

SIPOC: โครงการการเบิกจ่ายพสัดุ
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การเขยีนแผนทีส่ายธารแหง่คณุคา่ทีเ่ป็นปจัจุบนั
(กระบวนการท างาน)

• ท าความเขา้ใจกระบวนการท างานโดยละเอยีด  และเขยีนเป็น
แผนภมูติัง้แตเ่ริม่ตน้ จนสิน้สดุกระบวนการ

• ระบเุจา้หนา้ที ่/ ผูป่้วย  และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งในกระบวนการท างาน 

( SIPOC )

• เขา้ไปดใูนสถานทีจ่รงิดว้ยตนเอง

• ใสข่อ้มลูเกีย่วกบัระยะเวลาทีใ่ชใ้นแตล่ะกระบวนการ (Process 
time )  และระยะเวลารอคอยในแตล่ะขัน้ตอน (Delay time )  
รวมทัง้ประเด็นคณุภาพ (CTQ)  หรอืปัญหาทีพ่บ (Defect) 

ในแตล่ะกระบวนการ โดยใชข้อ้มลูทีม่อียูใ่นระบบ หรอืจากการ

เก็บรวบรวมขอ้มลู

• ระบคุณุคา่  และความสญูเปลา่ในมมุมองของผูรั้บบรกิาร 
(DOWNTIME )
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ล่าชา้

P/T: 10 mins 
FTQ: 96%

P/T: 20 mins  
FTQ: 95%

P/T:  6  mins (5-15mins)
FTQ: 97%

P/T: 7 mins
FTQ: 96%

130 mins 23 mins

เจา้หนา้ท่ี              
เตรียมตรวจ

แพทยต์รวจ
รักษา

รับใบนดั       
คร้ังต่อไป

P/T: Processing Time
FTQ:  First Time Quality 
Total FTQ = 96% x 95% x97% x96% = 85 %
% Valued Added = 6 / 213 *100  = 3 %

ผูรั้บบริการยืน่ใบนดั 
เวชระเบียนคน้แฟ้ม

• เป็นพืน้ฐานส าหรับแผนด าเนนิการ – จดุซึง่เราอยูใ่นปัจจบุนั และจดุที่
เราจะไปในอนาคต (เป็นพมิพเ์ขยีวส าหรับการน า lean ไปสูก่ารปฏบิตัิ )

• แสดงความเชือ่มโยงระหวา่งการไหลเลือ่นของสารสนเทศ
และการไหลเลือ่นของผูป่้วย / สิง่ของ

17 mins

(OPD example)
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ค าจ ากดัความ

1. Process time = เวลาทีใ่ชใ้นกระบวนการ เชน่ เวลาทีผู่ป่้วยแตล่ะราย

ไดรั้บการตรวจ เวลาทีใ่ชใ้นการรับยา เวลาทีใ่ชใ้นการX-ray

2. Delay time  = ระยะเวลาการรอคอยในแตล่ะกระบวนการ เชน่ เวลาที่

ผูป่้วยแตล่ะรายรอควิเขา้พบแพทย์ รอควิรับยา รอควิ X-ray

3. Total turnaround time (TAT) = รอบเวลาทัง้หมดทีใ่ชใ้นกระบวนการ

จากจดุเริม่ตน้จนสิน้สดุกระบวนการ รวมทัง้ process time + delay time

4.  FTQ ( First Time Quality) = คณุภาพ ณ เวลาแรก

5. Total Process FTQ =  การค านวณคา่ความเป็นไปได ้

โดยน าคา่ FTQ ของทกุขัน้ตอนมาคณูกนั
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6. Takt time= อตัราการมาเขา้รับบรกิารของผูป่้วย

= เวลาทีเ่ปิดใหบ้รกิารในวนันัน้ /จ านวนผูป่้วยทัง้หมดทีม่าลงทะเบยีนในวนันัน้

= เชน่ ( 5 ชัว่โมง x 60 นาที ) / 60 ราย = 5 นาที / ราย

7. Cycle time= ระยะเวลาจรงิทีแ่พทยใ์ชใ้นการตรวจผูป่้วยแตล่ะราย

= เวลาทีเ่ปิดใหบ้รกิารในวันนัน้ /จ านวนผูป่้วยทีไ่ดรั้บการตรวจจากแพทยใ์นวนันัน้

= เชน่ ( 5 ชัว่โมง x 60 นาที ) / 30 ราย =  10 นาที / ราย

8.  PVS ( Patient Value Stream ) = คณุคา่ตอ่ผูป่้วย

คา่ต า่สดุ คอืระยะเวลาทีใ่หค้ณุคา่ทีส่ัน้ทีส่ดุ /รอบเวลาทัง้หมดทีย่าวทีส่ดุ *100

คา่สงูสดุ คอืระยะเวลาทีใ่หค้ณุคา่ทีย่าวทีส่ดุ /รอบเวลาทัง้หมดทีส่ัน้ทีส่ดุ *100

ค าจ ากดัความ
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สตูรการค านวณคณุคา่ตอ่ผูป่้วยในสายธาร
( Patient Value Stream)

ระยะเวลาเฉลีย่
(นาท)ี

1. เวลาทีเ่กดิคณุคา่กบัผูป่้วย 6

2. เวลาทีใ่ชใ้นกระบวนการ(Process time) 10+ 20 + 6 + 7 = 43

3. ระยะเวลาการรอคอย (Delay time) 17 +130 + 23 = 170

4. รอบเวลาทัง้หมดในกระบวนการ (TAT) 43 + 170 = 213

% Valued Added = ระยะเวลาทีใ่หค้ณุคา่กบัผูป่้วย/รอบเวลาทัง้หมด *100 
= 6 / 213 *100  = 3 %
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Value Stream Data Box

Value Stream Analysis Current  Stage

1. Process Step

2. Process time (PT)

3. Delay time   (DT)

4. FTQ

5. Flow stoppers & 
general comments
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3 Levels of VSM

Level 1
เขยีนแผนภมูทิีม่องในระดบัทีก่วา้งทีส่ดุ

Level 2 (more commonly used)

เขยีนแผนภมูทิีม่องในระดบักลาง ๆ

Level 3

เขยีนแผนภมูขิองกระบวนการในระดบัละเอยีดทีส่ดุ

ทบทวนขัน้ตอนตา่งๆ โดยละเอยีด เพือ่การปรับปรงุ
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3 Level of VSM (OPD example)

LEVEL 3

LEVEL 1 มาโรงพยาบาล เจาะเลอืด รบัยา กลบับา้นเขา้ตรวจ

LEVEL 2 เปิด Visit เจาะเลอืด 
สง่ specimens 
ไปหอ้งปฏบิตักิาร

รายงานผล 
Lab

จา่ยเงนิรบับตัรควิ/

ลงทะเบยีน
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3 Level of VSM (OPD นรเีวช)

LEVEL 3

LEVEL 1 มาโรงพยาบาล ลงทะเบยีน รบัยา กลบับา้นเขา้ตรวจ

LEVEL 2 ยืน่ใบนดั รบัใบนดัคร ัง้ตอ่ไปแพทยต์รวจรกัษาเตรยีมตรวจ
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ตัวอย่าง กระบวนการท างาน 

กระบวนการรับใหม่
กระบวนการจ าหน่าย
กระบวนการ รับเวร - ส่งเวร
กระบวนการให้การดูแลรักษา
กระบวนการติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง 
เช่น  การส่งตรวจ  ส่งปรึกษา
กระบวนการเบิก-จ่ายพสัดุ 
กระบวนการรับ - ส่ง เอกสาร / หนังสือเวยีน 
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3 Level of VSM (OPD example)

LEVEL 1 มาโรงพยาบาล เจาะเลอืด รบัยา กลบับา้นเขา้ตรวจ

LEVEL 2 เปิด Visit /
ตรวจสอบสทิธิ์

เจาะเลอืด 
สง่ specimens 
ไปหอ้งปฏบิตักิาร

รายงานผล 
Lab

จา่ยเงนิรบับตัรควิ/
ลงทะเบยีน

CTQ   ทีส่อดคลอ้ง และท าใหบ้รรลเุป้าหมายของกระบวนการ

Time, Quality

CTQ : 

ถกู tube 

ถกูคน 

ครบ test

FTQ =……

CTQ : 

ถกูคน

ถกูสทิธิ์

FTQ =……

CTQ : 

ถกูคน

ครบ test

FTQ =……

CTQ : 

ถกูคน

ถกูสทิธิ์

FTQ =……

CTQ :

มาตรฐาน

การขนสง่

FTQ =……

CTQ : 

ถกูคน 

ครบ test

ตามเวลา

FTQ =……
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 FTQ ( First Time Quality) 

ไดม้าจากขอ้มลู CTQ (Critical to Quality) ในแตล่ะขัน้ตอน 

หากเกดิความผดิพลาดขึน้ตอ้งท าการแกไ้ข

ไมส่ามารถสง่งานไปยงักระบวนการตอ่ไปได ้

และตอ้งเป็น CTQ   ทีส่อดคลอ้ง 

และท าใหบ้รรลเุป้าหมายของกระบวนการ

จนท. เตรยีมผูป่้วยเพือ่
สง่ตรวจทีห่อ้ง Scope

P/T: 5 min 
FTQ : 97%

(ถกูคน , ถกู procedure , 

การ NPO , การงดยา)

จนท. หอ้งเลอืด
เตรยีม tube  ตดิ barcode

P/T: 2 min 
FTQ : 95%

(ถกูคน , ถกู tube, ครบ test )
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กจิกรรมกลุม่ (1)
ก าหนดกระบวนการทีต่อ้งการจะพฒันา

VSM

ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้งในแตล่ะกระบวนการ

P/T: Processing Time (เวลาทีใ่ชใ้น
กระบวนการ) 

D/T: Delay Time (ระยะเวลารอคอย)

 ประเด็นคณุภาพ (CTQ)
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Waste (DOWNTIME)



Waste (DOWNTIME)
หวัขอ้ ความสญูเปลา่

Defect rework: ท างานซ ้าเพือ่แกไ้ข
ขอ้บกพรอ่ง

Overproduction: การผลติหรอืใหบ้รกิาร

มากเกนิจ าเป็น

Waiting: การรอคอย

Not using staff talent: ภมูริูท้ีส่ญูเปลา่ 

Transportation: การเดนิทาง

Inventory: วสัดคุงคลงั

Motion: การเคลือ่นไหว

Excessive processing: ขัน้ตอนมากเกนิ
จ าเป็น
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ตวัอย่างการระบุ waste

ทีพ่บใน OPD นรีเวช



แผนภมูสิายธารแหง่คุณคา่ /Flow ก่อนปรบัปรงุ

ผู้มารับบริการยืน่ใบ
นัดลงทะเบียนการ

ตรวจ

PT     =  5 นาที
FTQ  =  98%

เวชระเบียนค้นแฟ้ม
Print ใบส่ังยา

เรียกผู้ป่วยคดั
กรองจ่ายควิตรวจ

ลงทะเบียน
แยกห้องตรวจ

เรียกผู้ป่วยพร้อมน า
แฟ้มประวตัพิาไปนั่ง
รอหน้าห้องตรวจ

PT     =  5 นาที
FTQ  =  98%

PT     =  5 นาที
FTQ  =  98%

PT     =  5 นาที
FTQ  =  99%

PT     =  5 นาที
FTQ  =  99%

เจ้าหน้าทีต่ดิตามผล
เลอืดและใส่ไว้ใน

แฟ้ม

เรียกผู้ป่วยเข้าห้อง
ตรวจ

แพทย์ตรวจรักษา
ผู้ป่วย

ตดิต่อเคาเตอร์
พยาบาลหลงัการ
ตรวจ โต๊ะ 1

รับใบนัดคร้ังต่อไป
หน้าห้องตรวจ

PT     =  5 นาที
FTQ  =  99%

PT     =  1 นาที
FTQ  =  98%

PT     =  5 นาที
FTQ  =  99%

PT     =  5 นาที
FTQ  =  98%

PT     =  2 นาที
FTQ  =  98%

2 นาที 15 นาที 5 นาที

120
นาที

1 นาที 20 นาที 2 นาที

5 นาที

จ ำนวน 10  Processes
Process  Time (PT)  =  เวลำที่ใช้ในกระบวนกำร   = 43  นำที
Delay Time (DT)  =   ระยะเวลำกำรรอคอย   = 170 นำที
Total  turn  around time (TAT) = รอบเวลำทัง้หมดใช้ในกระบวนกำร(PT+DT) = 213 นำที

Total FTQ = 80 %
% Value  Added  = 8.45 %
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วธิกีารวเิคราะหส์าเหตขุองปัญหา (Gap Analysis)

วธิกีารสรา้งแผนผงัสาเหตแุละผล หรอืผงักา้งปลา 
(Cause and Effect Diagram)

1. ก าหนดปัญหาทีห่วัปลา
2. ก าหนดกลุม่ปัจจัยทีจ่ะท าใหเ้กดิปัญหานัน้ๆ
3. ระดมสมองเพือ่หาสาเหตใุนแตล่ะปัจจัย
4. หาสาเหตหุลักของปัญหา
5. จัดล าดบัความส าคญัของสาเหตุ
6. ใชแ้นวทางการปรับปรงุทีจ่ าเป็น



EFFECT

MACHINE

METHODMATERIAL

การวเิคราะห์สาเหตุของปัญหา (Gap Analysis) โดยใช้แผนภูมิก้างปลา

MAN

Environment

4P = Place, Procedure, People, Policy
4S = Surrounding, Supplier, System, Skill
MILK = Management, Information, Leadership, Knowledge







วิเคราะห์สาเหตุรากเหงา้ของปัญหา ( Gap Analysis )
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ตัวอย่างโครงการ



Plan

Plan

Plan

Plan

Plan

Do

Do

Check

Action



1.เหตุผลการท า (Reason for Action)

 ผู้มารับบริการตรวจทางห้องปฎบิัติการช่วงเช้าจ านวนมาก แออดั

พบความผดิพลาดของการเตรียมTube ผดิ

 ผู้ป่วยรอคอยในห้องเจาะเลอืดนาน > 44 นาที

 การรายงานผลของห้องปฎบิัติการพยาธิคลนิิกนาน > 120 นาที

(ผู้ป่วยรอคอยการให้บริการทีห้่องเจาะเลอืดนาน ท าให้ผู้รับบริการไม่พงึพอใจ ผลกระทบต่อบุคลากรทีท่ างาน 
การรายผลล่าช้า)

ช่ือเร่ือง: เพิม่ประสิทธิภาพกระบวนการในห้องเจาะเลอืด ภาควชิาพยาธิวทิยาคลนิิก

ผ่าน ไม่ผ่าน



มกราคม กุมภาพันธ์ มนีาคม เม ายน พ  ภาคม

จ านวนผูป่้วยทีม่าเจาะเลอืด 38984 38887 41048 34193 43137

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

50000

จ านวนผูป่้วยท ีม่าเจาะเลอืด(ม.ค.-พ.ค.55)

2. สภาพการณ์หน่วยเจาะเลอืด (ก่อนปรับ)

อตัราความผดิพลาดทีพ่บในการลงทะเบยีนต่อรายในช่วงเช้า = 3 % 

ระยะเวลาเฉลีย่ตั้งแต่ผู้ป่วยVisit ถึงการรายงานผลของห้องปฎบิตักิารพยาธิคลนิิก ประมาณ 134 นาที

ช่วงเวลา 05.30-06. 30 น.
Takt time = 20.62 วินาที /ราย Cycle Time = 45 วินาที/ราย

ช่วงเวลา 06.30-07. 30 น.

Takt time = 16.39 วินาที/ราย Cycle Time=21.82วินาที/ราย

ผ่าน ไม่ผ่าน

ตดิผดิคน tubeผดิประเภท tubeไม่ครบ รวม

ก่อน (คร้ัง) 10 30 14 54

% (ก่อน) 0.56 1.67 0.78 3.00
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ความผดิพลาดทีพ่บในการเตรียม Tube จ านวน 1,800 tube 
ก่อนปรับปรุง (ม.ค.55 เวลา 5.30 – 12.00 น.)



3. เป้าหมาย (Target state)

 ระยะเวลาการรายงานผลของห้องปฎบิัตกิารพยาธิคลนิิก < 120 นาที 

(* ห้อง Lab ประกนัเวลาการรายงานผลไม่เกนิ 150 นาที*)

จุดเร่ิมต้น: เจ้าหน้าที่เวชระเบียน เปิด Visit ก่อนเจาะเลอืด

จุดส้ินสุด: เจ้าหน้าที่ห้องปฎบิัตกิารพยาธิคลนิิกออกรายงานผล

 ลดระยะเวลากระบวนการเจาะเลอืด < 30 นาที

 ความผดิพลาดการเตรียม tube < 3 %

 ความพงึพอใจของผู้รับบริการ   >  80  %

 ความพงึพอใจของผู้ให้บริการ   > 80 %

ผ่าน ไม่ผ่าน



4. การวเิคราะห์สาเหตุของปัญหา (Gap Analysis)

ผู้ป่วย

เจ้าหน้าที่ สถานที่

ขั้นตอนการ
ท างาน

จนท.เจาะเลอืดคอยตอบค าถามผู้ป่วย

ติด Barcodeช้าผดิคน

จนท.เจาะเลอืดตรวจสอบใบเสร็จ

ผู้ป่วยและส่ิงส่งตรวจมีจ านวนมาก ช่วง 
5.30-7.30 น.

จนท.เจาะเลอืดน้อยช่วง 5.30-6.30 น. ผลตรวจเลอืด
ล่าช้า

จุดเจาะเลอืดน้อย

ขั้นตอนการเจาะเลอืดมาก

Invoice ช้า

ขนส่งส่ิงส่งตรวจนาน

ผ่าน ไม่ผ่าน



สาเหตุ: Root cause addressed แนวทางไข: Proposed solution วตัถุประสงค์: Supports 
Objective

ตดิ tube ด้วยจนท.,รอใบ request, รอจนท.
ขนส่งส่ิงส่งตรวจ 

จนท.เจาะเลอืดตรวจสอบใบเสร็จ , ตอบค าถาม
ผู้ป่วย 

จ านวนจนท.เจาะเลอืดน้อยช่วง 
5.30-6.30 น.

ผู้ป่วยและส่ิงส่งตรวจมีจ านวนมาก ช่วง 5.30-
7.30 น.

 สถานที่คบัแคบ จุดเจาะเลอืดน้อย

 ผู้ป่วยเปล-รถน่ัง เดนิได้อยู่ปนกนั

- Error proof การตดิ tube

- Minimize batching การส่งใบ request, การ
ขนส่ง

- Quick set up team เจาะเลอืด

- Work load leveling จนท.เจาะเลอืด (peak 
5.30-6.30น.)

-แบ่งโซนผู้ป่วยเจาะเลอืด ผู้ป่วยที่มีส่ิงส่งตรวจ
แล้ว

- layoutจุดเจาะเลอืด

- จดัโซนแยกผู้ป่วยเปล-รถน่ัง จาก ผู้ป่วยเดนิได้

ลดระยะเวลาการรายงาน
ผลของห้องปฎบิัตกิาร
พยาธิคลนิิก

ลดระยะเวลาในห้องเจาะ
เลอืด

ไม่มีความผดิพลาดการ
เตรียม tubeผดิ

5. แนวทางแก้ไข (Solution Approach)
ผ่าน ไม่ผ่าน



Solution Actual Date By Result Conclusion

Error proof การติด 
tube

Minimize batching การ
ส่งใบ request, การขนส่ง
ส่ิงส่งตรวจ

-นโยบายส่ังเคร่ืองเตรียมหลอด
เลอืดอตัโนมัติมาใช้ 2 เคร่ือง

-เตรียมน าเคร่ืองเตรียมหลอด
เลอืดอตัโนมัติมาใช้

-น าเคร่ืองเตรียมหลอดเลอืด
อตัโนมัติมาใช้

- มาตราฐานการติดtubeด้วย
เคร่ืองเตรียมหลอดเลอืด
อตัโนมัติ

Visual control ด้วยสีตาม tube

-ปรับการส่งใบrequest เป็นทุก 
1 นาท ีหรือ 12 ใบ

-ปรับการขนส่งส่ิงส่งตรวจจาก
ทลีะ 3 กล่อง เป็นทลีะกล่อง (30-
40 tubes) 

-ปรับการขนส่งส่ิงส่งตรวจด้วย
ระบบท่อลม (Tempus 600)

ส.ค.54

ม.ค.55

ก.พ.55

ก.ค.55

ก.ค.55

ก.ค.56

- หัวหน้าภาควชิา
พยาธิวทิยาคลนิิก

- หัวหน้าภาควชิา
พยาธิวทิยาคลนิิก

-หัวหน้าห้องเจาะ
เลอืด

- หัวหน้าห้องเจาะ
เลอืด

- หัวหน้างาน
เคลือ่นย้ายผู้ป่วย

รองผอ. (อ.เชิดชัย)

-เตรียมtube รวดเร็ว 

( 2-3 วนิาท/ีtube)

-ไม่มีความผดิพลาดติด 
tube ผดิประเภท

- ลดระยะเวลาผู้ป่วยจากจุด
ลงทะเบียนถึงจุดรับใบ
requestคืนจาก 8 นาท ี45
วนิาท ีเป็น 2 นาท ี3 วนิาท ี

-ลดเวลาจากรับคิว-
ลงทะเบียน จาก 3 นาท ีเป็น
1 นาที

-ลดระยะเวลาการขนส่งส่ิง
ส่งตรวจจาก 3 กล่อง 18
นาท ี เป็นทลีะกล่อง (ทุก 10
นาท)ี

-ลดระยะเวลาการขนส่งส่ิง
เป็น 7 นาที

6. การด าเนินการแก้ปัญหา (Solution Experiments)
ผ่าน ไม่ผ่าน



Solution Actual Date By Result Conclusion

Quick set up team เจาะ
เลอืด

- Work load leveling 
จนท.ในห้องเจาะเลอืด 
(peak 5.30-6.30น.)

แบ่งโซนผู้ป่วยเจาะเลอืด 
– ผู้ป่วยทีม่ีส่ิงส่งตรวจ
แล้ว

- ผู้ป่วยเปล - รถน่ัง

ประชุมทมีทีเ่กีย่วข้องในการ
ร่วมกนัเสนอแนวทางแก้ปัญหา
ในห้องเจาะเลอืด

-จัดเจ้าหน้าทีเ่หลือ่มเวลาจาก 
6.30น. มาขึน้ 5.30 น. เพิม่ขึน้ 
คือ จนท.การเงิน 1 คน, จนท.
เจาะเลอืด 2 คน

-ขอพนักงานช่วยในการเตรียม
ความพร้อมผู้ป่วยก่อนเจาะเลอืด

เช่น ตรวจสอบใบเสร็จรับเงิน
ให้ค าแนะน าก่อนเจาะเลอืด

ประชุมทมีทีเ่กีย่วข้องในการ
ร่วมกนัเสนอแนวทางแก้ปัญหา
ความแออดัในห้องเจาะเลอืด

- เพิม่โซนให้ผู้มีส่ิงส่งตรวจแล้ว, 
เปล-รถน่ัง เป็น Fast tract แยก
จากช่องทางผู้ป่วยเจาะเลอืดที่
เดินได้

พ.ค.-ก.ค.55

ส.ค.55

ส.ค.55

พ.ค.-ก.ค.55

ส.ค.55

-หัวหน้าห้องเจาะ
เลอืด+ทมี

-หัวหน้างาน
เคลือ่นย้าย+ทมี

-หัวหน้าการเงิน+ทมี
-หัวหน้างานการ
พยาบาลผู้ป่วยนอก+
ทมี

- หัวหน้าห้องเจาะ
เลอืด

- หัวหน้างาน
เคลือ่นย้ายผู้ป่วย

-ลดระยะเวลาผู้ป่วยจากจุด
รับช าระเงินถึงจุดเจาะเลอืด
จาก 5 นาท ี20 วนิาท ีเป็น 4
นาท ี10 วนิาท ี

-จ านวนผู้ป่วยมาทีห้่องเจาะ
เลอืดลดความแออดั 

-ผู้ป่วยเปล-รถน่ังไม่รอคิว
ร่วมกบัผู้ป่วยเดินได้ ได้เจาะ
เลอืดภายใน 5 นาท ีหลงั
ช าระเงิน

-ผู้ป่วยมีส่ิงส่งตรวจแล้วจะ
ส่งส่ิงส่งตรวจได้ภายใน 5 –
10 นาที

6. การด าเนินการแก้ปัญหา (ต่อ)
ผ่าน ไม่ผ่าน



Outstanding  Actions By Whom By Date

มาตราฐานการท างาน
-ในการเตรียมก่อน-หลงัเจาะเลือด

หวัหนา้หอ้งเจาะเลือด ก.ค.55

การติดตาม ควบคุมกระบวนการท างานในหอ้งเจาะเลือด 
-จุดลงทะเบียน
-จุดช าระเงิน
-จุดเจาะเลือด

หวัหนา้หอ้งเจาะเลือด วนัจนัทร์สปัดาห์
แรกของทุกเดือน
(ต.ค.- ธ.ค.55)

ประชุมทีมท่ีเก่ียวขอ้งในการติดตาม ปรับปรุงกระบวนการท างาน หวัหนา้และทีมผูเ้ก่ียวขอ้ง พ.ย.55,
,ม.ค.56,มี.ค.56

7. กจิกรรมส าคญัที่ท า(Outstanding Actions)

ผ่าน ไม่ผ่าน



8. ผลลพัธ์ (Results)
ผ่าน ไม่ผ่าน

ติดผดิคน
tubeผดิ
ประเภท

tubeไม่ครบ รวม

หลงั(คร้ัง) 4 0 15 19

%(หลงั) 0.22 0.00 0.83 1.06
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ความผดิพลาดที่พบในการเตรียม Tube จ านวน 1,900 tube 

หลังปรับปรุง (ธ.ค.55)

อตัราความผดิพลาดทีพ่บในการลงทะเบียนต่อรายในช่วงเช้า = 1% 

ระยะเวลาเฉลีย่ตั้งแต่ผู้ป่วยVisit ถึงการรายงานผลของห้องปฎบิัติการพยาธิคลนิิก = 117 นาที

ความพงึพอใจของผู้รับบริการ   = 85  %

ความพงึพอใจของผู้ให้บริการ   = 90 %

TAT ก่อน (นาที) หลงั(นาที)
Visit- เตรียมส่งเลอืด  
(ห้องเจาะเลอืด)

26:10 17:35

Transportation – check in Lab 
กลาง 

18 10

Check in – รายงานผล 
(ห้องปฏบิัติการกลาง) 

90 90

visit-รายงานผล 134:10 117:35



9. Lessons Learnt

ปัจจยัความส าเร็จ ปัญหา/อุปสรรค

- ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหาร รพ.
และหัวหน้าภาควชิาพยาธิวทิยาคลนิิก

- มีการท างานพฒันาคุณภาพด้านอืน่อย่างต่อเน่ือง เช่น ISO 
15189 และ 22870

- บุคลากรมีความรู้ ความสามารถด้านการวเิคราะห์ข้อมูลและ
ปัญหา 

- บรรยากาศในการท างานด ีสนับสนุนให้เกดิการท างานเป็นทีม 
มีความสุขในการท างาน โดยทุกคนมีเป้าหมายร่วมกนั

- ผู้รับบริการมีปริมาณมากขึน้ทุกปีในขณะที่ผู้ให้บริการมี
จ านวนจ ากดั

- ปัญหาบางอย่างต้องใช้เวลาด าเนินการ เช่น การ
ประสานงานกบัหน่วยงานอืน่ และ การเพิม่บุคลากรบาง
ต าแหน่ง

-เคร่ืองมือขนาดใหญ่และพืน้ที่จ ากดั ท าให้ยากในการปรับ
ย้าย

ผ่าน ไม่ผ่าน


