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Course Agenda
„ Lean office overview
„ Lean to TQA
„ Customers and values
„ Definition of waste 
„ Value Stream Mapping (current state)
„ Implementing lean tools
„ Value Stream Mapping (future state)
„ การวัดผลลัพธ์ PQCDSMEE
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ท าไมต้องลนี
• กระบวนการท างานเราไม่ผอมเพรยีว (ไมล่นี) 

มีการตดิขัด คอขวด (ไมไ่หล ไมล่ืน่) ลกูค้า

ตอ้งรอนาน ไม่รูว้า่งานจะเสร็จเมื่อไหร ่ไม่

ประกนัเวลา และมีงานค้าง (work in 

process)

• คนท างานเครียด ลกูค้าไม่พงึพอใจ ไม่มี

ประสิทธิภาพ

• มีความสูญเปล่า (wastes) 



Lean Systems
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(Shorter)

Waste Elimination

“Eliminate Non-Value Added Activities”
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Why Lean Office?
“In today we have good people working in poor processes. 
What we want is good people working in great processes”
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Why Lean Office?
“ Toyota Production System will not work unless it is 

used as an overall management system. TPS is not 
something that can only be used on the Production 
floor.”

Taiichi Ohno
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What is Lean Office?
Lean Office เป็นแนวทางที่เป็นระบบ ประยุกต์ใช้กับห่วง
โซ่คุณคา่ (value chain) ด้วยเป้าหมายที่สายธารของ
กระบวนการธุรกิจโดย:

„ ก าจัดความสูญเปล่า (waste)

„ ใช้ lean techniques

„ ส่งผลให้ลด Lead time (เวลาตั้งแต่เริ่มกระบวนการจน
ส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้า) และ Productivity ดีขึ้น
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หลักของ Lean Office

1. Lean เริ่มจากทีมน าที่มุ่งมั่น Leaders เตรียมพื้นฐาน 
สร้างความพยายาม ก าหนดวิสัยทัศน์และพัฒนากลยุทธ์
เพื่อเข้าสู่ความส าเร็จตามเป้าหมายขององค์กร

ผู้น าเล็งเห็นคุณค่าของบุคลากร และเป็นกลุ่มผู้ที่จะสร้างทีม
หน้างานที่มีความสามารถซึ่งจะท าให้องค์กรประสบ
ความส าเร็จด้วยกลุ่มรากหญ้าที่มีความพยายามในการท าลีน 
แต่จะไม่เกิดขึ้นถ้าผู้น าไม่ให้ค ามัน่สัญญาหรอืความมุ่งมัน่



หลักของ Lean Office

2. Lean office ต้องการ metrics และเป้าหมาย ถ้า
ปราศจาก metrics มันยากที่จะประเมินผลกระทบของ
การเปลี่ยนแปลง
นอกจากนี้ถ้าทีมไม่ชัดเจนถึงเป้าหมายที่วัดได้ ผู้คนก็จะ
ท างานแบบ ไม่รู้ โดยไม่เจตนา (unwittingly) (ลีนช่วย
สร้าง Metrics, ก าหนด Goal และวิธีการรวบรวมข้อมูล)

http://www.velaction.com/metrics-goal-setting-and-data-collection-boot-camp/
http://www.velaction.com/metrics-goal-setting-and-data-collection-boot-camp/
http://www.velaction.com/metrics-goal-setting-and-data-collection-boot-camp/
http://www.velaction.com/metrics-goal-setting-and-data-collection-boot-camp/
http://www.velaction.com/metrics-goal-setting-and-data-collection-boot-camp/


หลักของ Lean Office
3. Lean office มีกระบวนการท างานที่เป็นมาตรฐานซึ่งต้องปฏิบัติ
ตามทุกคน.

„ No personal preference
„ เมื่อไม่มีมาตรฐานถูกก าหนดขึ้น มันยากที่จะท าให้กระบวนการดี

ขึ้นส าหรับทีม 
„ Lean training ช่วยก าหนดมาตรฐานของงาน Standardization ที่

สร้างกระบวนการที่คงเส้นคงวา (consistent processes.)

http://www.velaction.com/standardization-lean-training-powerpoint/


หลักของ Lean Office

4. Lean office ใช้หลัก 5ส ส านักงานที่ไม่ถูกจัดระเบียบ
เป็นส านักงานที่ไม่มีประสิทธิผล 



หลักของ Lean Office

5. Lean office มี WIP น้อยที่สุด. เป้าหมายของลีนคือการลดหรือ
ก าจัดwork-in-process. ท าให้ lead time เร็วขึ้น ลดความไม่คงเส้น
คงวาในประสบการณ์ของลูกค้าและก าจัดความสูญเปล่า (waste)

6. Lean office ขับเคลื่อนการไหลของกระบวนการ (strives for 
flow). จากจุดตั้งต้น ถึง จุดสิ้นสุด ให้สั้นที่สุด ไม่หยุด (without 
stopping to wait in a queue). It is difficult to achieve, but a thing 
of beauty when accomplished.

http://www.velaction.com/work-in-process/
http://www.velaction.com/work-in-process/
http://www.velaction.com/work-in-process/
http://www.velaction.com/work-in-process/
http://www.velaction.com/work-in-process/
http://www.velaction.com/lead-time/
http://www.velaction.com/waste/


หลักของ Lean Office
7 เข้าใจ Demand ใน Lean office.

„ เข้าใจความแปรปรวนของ demand. 
„ ท าให้หน้างาน มีการจัดการ demand ที่มีความซับซ้อนน้อย
ที่สุด

„ Heijunka หรือ workload leveling จะท าให้ demand ราบรื่นใน
ประสบการณ์ของทีม

http://www.velaction.com/lean-heijunka/


หลักของ Lean Office

8. Lean office ใช้ระบบการบริหารจัดการประจ าวัน ในการจัดการ
ความต้องการ (demand.)
„ Daily management เป็นการจัดการ expected demand ให้ 

matches กับบุคลากร
„ ความส าคัญจะอยู่ที่การเฝ้าระวัง (monitoring) และการ

ตอบสนองเชิงรุก (proactive response) เร็วทันทีที่ทีมเริ่มจะอยู่
ตามหลังแผน

http://www.velaction.com/the-secret-to-successfully-running-a-lean-office-daily-management/


หลักของ Lean Office
9. Lean office เป็นการจัดการด้วยการมองเห็น (visual). การจัดการ
การท างานเป็นทีมและการสื่อสารจะท าได้ง่ายดายเมื่อใครสักคน
สามารถเดินเข้าไปในพื้นที่ท างานของหน่วยงานและทราบโดยทันที
ว่ามีอะไรเกิดขึ้น

A visual office จะท าให้สิ่งที่ผิดปกติหรือสถานการณ์ผิดปกติปรากฏ
ชัดขึ้น



Visual management



Visual management



หลักของ Lean Office
10. Lean office วิ่งอยู่บนการสื่อสารและการท างานเป็นทีม เนือ่งจาก
ธรรมชาติของการไหลของลีน office ผู้คนต้องมีทั้งตอบสนอง 
(responsive) และยืดหยุ่น (flexible)เมือ่มีการเปลี่ยนแปลงของ 
demand เกิดขึ้น

11. A Lean office มีวัฒนธรรมของการปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่อง (continuous improvement culture) ทุกคนต้องมีความเชื่อ
ว่าส่วนหนึ่งของงานคือการลดความสูญเปล่าและท าให้ดีขึ้นในทุกๆ
วัน

http://www.velaction.com/continuous-improvement-culture/


TQA model
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การจัดการ
กระบวนการ

การมุ่งเน้น
บุคลากร

การวัด  การวิเคราะห์  และการจัดการความรู้

การมุ่งเน้น
ลูกค้าและตลาด

การน าองค์กร

การวางแผน
เชงิกลยุทธ์

โครงร่างองค์กร :
สภาพแวดล้อม  ความสัมพันธ์  และความท้าทาย

ผลลัพธ์



Customer focus
3.1 voice of customer

customer listening   [current n potential]

customer satisfaction/dissatisfaction 

3.2 customer engagement

service offerings

customer support

customer relationship/complaint 
management 20











dissatisfaction





Suppliers Inputs Process Outputs Customers

การออกแบบกระบวนการตาม  SIPOC model



Risk/

Failure Mode/

Challenge/

Customer need/

Context

Aim/

Purpose/

Goal

Objective/

Design

Action Learn

Improve

KPI Monitor

Adverse Event

Error

Non Compliance

Review Report

Root Cause

Self Assessment

วงจรคณุภาพ

System Process 



แนวคิด Lean 

การบริหารจัดการแบบ Lean 

ระบบการผลิตแบบโตโยต้า



เพราะอะไรเราจึงต้องการ “ลีน”
• เรามีคนเก่ง ได้รางวัลระดับโลก แต่กระบวนการที่ใช้การไม่ได้

• ลีนคือ บาง ลีบ ไร้ไขมันของกระบวนการ  

• เป็นระเบียบวิธีหนึ่งที่ช่วยให้องค์กร/หน่วยงานปรับปรุงคุณภาพการดูแล
ลูกค้าโดยลดข้อผิดพลาดและเวลาการรอคอย

• ช่วยก าจัดอุปสรรคต่างๆและท าให้บุคลากรสามารถมุ่งที่ผลลัพธ์ที่
ต้องการมากขึ้น

• ลีนช่วยท าลายอุปสรรคระหว่างไซโล ของแต่ละแผนกที่ตัดขาดจากกัน 
และท าให้แผนกต่างๆ ท างานร่วมกันได้ดีขึ้นเพื่อประโยชน์ของลูกค้า



ความหมายของ Lean

       หมายถึง การก าจัดหรือลดความสูญเปล่า 
(Wastes) ออกจากกระบวนการท างาน เพิ่ม
คุณค่า (Value) ตามความต้องการของลูกค้า 
และท าให้ขั้นตอนการท างานไหลลื่น (Flow) โดย
ไม่ติดขัด  และปรับปรุงให้ดีกว่าเดิมยิ่งๆ ขึ้นไป
อีก เพื่อให้สมบูรณ์ที่สุด



แนวคิดของลีน

• ลีนช่วยให้มีวิธี ที่จะท างานได้มากขึ้น ด้วยทรัพยากรน้อยลง ตั้งแต่ความ
พยายามของคนน้อยลง (ลดการท างานซ้ า) อุปกรณ์น้อยลง เวลาน้อยลง 
(รวมถึงใช้เวลาของลูกค้าน้อยลง) และพื้นที่ลดลง ขณะที่เข้าใกล้สิ่งที่
ลูกค้าต้องการมากขึ้นเรื่อยๆ

• การจัดหาสิ่งที่ลูกค้าต้องการอย่างเฉพาะเจาะจง รวมถึงการดูแล
คุณภาพสูงที่ท าอย่างถูกต้องตั้งแต่ครั้งแรก (first time quality)



VALUE :
           กิจกรรมหรือบริการที่ส่งมอบงานตามความ
ต้องการหรือความประสงค์ของผู้รับบริการหรือผู้รับ
ผลงาน

 WASTE :
          กิจกรรมที่ต้องใช้ทรัพยากร (เวลา พื้นที่ คน เงิน 
เครื่องมือ อุปกรณ)์ แต่ไม่ส่งผลต่อความต้องการของ
ผู้รับบริการโดยตรง

VALUE   ต่างอะไรกับ WASTE





การก าหนดคุณค่า (Value)

          สิ่งส าคัญที่สุดคือการก าหนด ลูกค้า (Customer) ให้ถูกต้อง แล้วจึง
ใช้ใจ หรือความต้องการของลูกค้า พิจารณาตัดสินแต่ละขั้นตอน 
ของกระบวนการท างาน (Work process) ว่าขั้นตอนใดมีคุณค่า
หรือไม่มีคุณค่า

                
    

       นอกจากลกูค้าหรอืผูใ้ช้บรกิารแลว้ ในบางกรณตีอ้งค านงึถงึคณุค่าในมุมมองของผู้มสีว่น

    ไดส้ว่นเสีย  stakeholders  ทัง้ภายในและภายนอก (internal and external customers) 

    ใหค้รบถว้น  หมายถงึ – workforce, supplier, organization, shareholders (university, 

government), societal stakeholders  (communities / general public)









ลูกค้า* สิ่งส่งมอบ

(ให้ใช้ ท าให้ เอา

กลับไป)

คุณค่า กระบวนการที่

สร้างคุณค่า

ใบงานการวเิคราะหล์กูค้า สิ่งส่งมอบ คณุคา่

* ลูกค้า หมายถึง ลูกค้าภายนอก หรือ ลูกค้าภายใน
** คุณค่า หมายถึง กิจกรรมหรือบริการที่ส่งมอบงานตามความ
ต้องการหรือความประสงค์ของผู้รับบริการหรือผู้รับผลงาน



ลูกค้า* สิ่งส่งมอบ

(ให้ใช้ ท าให้ เอา

กลับไป)

คุณค่า (value) กระบวนการที่

สร้างคุณค่า 

(how to)

ลูกค้าที่ถอน ฝากเงิน ให้ใช้ สถานที่เก้าอี้นั่ง นั่งสบาย กว้างขวาง การจัดหาสถานที่ 
การดูแลเก้าอี้
ประจ าวัน

ท าให้ เขียนใบฝาก 
ถอน update สมุด

ความถูกต้อง 
รวดเร็ว

แบบฟอร์มเขียน

เอากลับไป เงิน ใบ
ส าเนา

ถูกต้อง การใช้เคร่ืองนับเงิน 
copy ใบเขียน

ใบงานการวเิคราะหล์กูค้า สิ่งส่งมอบ คณุคา่

* ลูกค้า หมายถึง ลูกค้าภายนอก หรือ ลูกค้าภายใน
** คุณค่า หมายถึง สิ่งที่ลูกค้าได้รับจากกิจกรรมหรอืบริการที่ส่งมอบงานตาม
ความต้องการหรือความประสงค์ของผู้รับบริการหรือผู้รับผลงาน



กิจกรรมที่เพิ่มคุณค่า
(Value Added Activity – VAA)

„ หมายถึง ขั้นตอนหรือการกระท าที่ส่งมอบหรือท าให้เกดิคุณค่า
ส าหรับลูกค้า และในเวลาที่เหมาะสม (ไม่ช้า หรือ เร็วเกินไป)         
ลูกค้ายินดีและเต็มใจเสียค่าใช้จ่าย 

         เช่น ในการมารับการรักษาที่โรงพยาบาล ขั้นตอนที่แพทย์ตรวจ 
วินิจฉัย และขั้นตอนที่ได้รับยาหรือการรักษาเท่านั้น ที่เป็นขั้นตอนที่
สร้างคุณค่าให้แก่ผู้รับบริการ      กรณีผู้ป่วยใน ขั้นตอนทีไ่ด้รับการ
ตรวจรักษาหรือบริการพยาบาล เป็นขั้นตอนคุณค่า (Value)



กิจกรรมที่ไม่เพิ่มคุณค่า (Non Value-
Added Activities) NVAA

„ หมายถึงข้ันตอนหรือการกระท า ที่ไม่สร้างคุณค่าใดๆ แก่ลูกค้า
หรือผู้รับบริการ  ได้แก่

    การรอ (waiting) ทุกชนิด เช่น รอเอกสาร รอแพทย์ รอเจ้าหน้าที่   
รอตรวจ รอผลการตรวจ รอรับยา เป็นต้น   

          ขั้นตอนนี้ถ้าไม่สามารถลดไดเ้ลยแม้จะท าทกุวิถีทางแล้วเรียกว่า            
Necessary Non Value-Added Activities



กิจกรรมที่ไมเ่พิ่มคุณค่าแต่จ าเป็น
Necessary Non Value-Added Activities  NNVAA
„ หมายถึงข้ันตอนที่ไม่เพิ่มคุณค่า แต่ยังต้องท า เช่น การเดิน เนื่องจาก

หน่วยบริการอยู่ห่างกัน หรือต้องเดินส่งเอกสาร เดินไปเจาะเลือด 
     รอผลเลือดเนื่องจากเคร่ืองตรวจต้องใช้เวลาในการวิเคราะห์ การ

ตรวจสอบสิทธิค่ารักษาพยาบาล ใบยินยอมรับการรักษา

„ ในบางกรณี เป็นความจ าเป็นของขั้นตอนการท างานที่องค์กร
ก าหนด เช่น การท าเอกสาร การรออนุมัติ รอการตรวจรับจาก
เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ



Value Added vs. Non-Value Added Activities
» Value Added (VA)

– ลูกค้ายนิดจี่ายThe customer is willing to pay for it

– การเปลี่ยนแปลงผลติภณัฑ ์(หรอืเอกสาร สารสนเทศ)Physically transforms the 
product (or document or information)

– ตอ้งท าใหถู้กตอ้งตัง้แตแ่รก Is done right the first time

» Non-value Added (NVA)
– กิจกรรมทีต่อ้งใชท้รพัยากร แตไ่มเ่กดิคณุค่ากับผลติภณัฑ ์หรอื บรกิาร 

Consumes resources, but does not add value to the product or service

» Necessary Non-value Added (N-NVA)
– ไมเ่พิม่คณุค่าแตจ่ าเปน็  เชน่ การท าสญัญา ขอ้ก าหนดตามระเบยีบ กฎหมาย  

ขอ้จ ากดัของวธิีการท างานหรอืเทคโนโลย ีDoes not add value to the product 
or service but are 

– CURRENTLY NECESSARY
– Customer Contract or specification 

– QS 9000 or customer standard

– Government regulation

– Current state-of-the-art work method or technology
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DOWNTIME

ความสูญเปล่า (wastes)

Defect & rework

Over production

Waiting

Not using staff talent

Transportation 

Inventory 

Motion

Excessive processing



















Wastes ตัวอย่าง การปรับปรุง แก้ไข

ใบงาน ที่สอง การวเิคราะห ์ความสญูเปลา่
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Time

Time

Focused on Non-Value Adding Items

Large Amount 

of Time 

Eliminated

ผลลัพธ์ของการท างานแบบดั้งเดิมกับลีน

 

Time 

Time 

Traditional Results of Quality Improvement  

Small Amount of  

Time Eliminated 

Lean Results

Adapted from J. Liker, Optiprise

ลดเวลาได้มาก

ลดเวลาได้นิดเดียว



56

วัตถุประสงค:์
Quality Cost Delivery Safety Morale 

Ethic Environment (QCDSMEE)

พัฒนาคุณภาพอยา่งต่อเนื่อง

โดยการท างานเป็นทมี

(PDSA)

ท าให้เล่ือนไหลต่อเนื่อง

เครื่องมือที่เป็นไปได:้ 
• ทีมที่มีผู้ป่วยเปน็ศนูย์กลาง
• การจัดเตรียม (setup) ที่รวดเร็ว
• การขจัดความสูญเปล่า, ท าให้
รอบเวลาใกล้เคียงกับ takt time

• การปรับระดับภาระงานให้
ใกล้เคียงกัน

• การปรับอุปทานให้สอดคล้องกับ
อุปสงค์

• ระบบการดึง (Pull systems)
พื้นฐานของการปฏบิตัิงานที่สม่ าเสมอ (Operational Stability)

การฝึกอบรม, งานที่เป็นมาตรฐาน, เข้าไปดูในสถานท่ีจริง
แผนที่สายธารแห่งคุณค่า (VSM), การจัดการโดยใช้หลักการมองเห็น (5 ส.)

การดูแลทรัพยากรเชิงรุก

คุณภาพที่ฝังในระบบ

เครื่องมือที่เป็นไปได:้ 
• ระบบที่ป้องกันความผิดพล้ัง
• การควบคุมทีเ่หน็ได้ชัดเพื่อ
บ่งช้ีความผิดพล้ัง

• แผงไฟสัญญาณเตือน 
(andon)

บ้านแบบ Lean



เลอืกกระบวนการท างานชนดิใดท าโครงการลนี ?

• งานหลกั

• งานกลาง, ระหวา่งหนว่ยงาน, งานภายในหน่วย                                       

งานทีต่้องประสานงานรว่มกันหลายหนว่ย

• มีคอขวด ตอ้งรอ : ขัน้ตอนที่คอยนาน งานทีต่้องรอ หรือท าไมท่นั

• มีปญัหา ขัน้ตอนหรอืการท างาน ทีม่ปีญัหาเกดิขึน้ เชน่ลา่ชา้ ผดิพลาด

ตอ้งแกไ้ขบอ่ย ๆ                          

      กระบวนการที ่:    ใชเ้วลานาน  

                          ใชค้นหลายคน 

                           มีขัน้ตอนมาก/ยุง่ยาก 

   ใชค้า่ใชจ้า่ยมาก สิน้เปลอืง

                           งานทีค่า้งเสมอ  

                                 งานทีต่้องน ากลบัไปท าต่อทีบ่า้น                        

    



ขั้นตอนที่ 1 การเขียนขั้นตอนปัจจุบัน 
Current State Map

แยกแยะ แต่ละขั้นตอน อย่างครบถ้วน

จุดเริ่มต้น                                                                                                         งานเสร็จ                          
                                                                                                                        ส่งให้ลูกค้า/
                                                                                                                        ผู้รับบริการ

        



ประโยชน์ของการเขียนสภาพปัจจุบัน
• เห็นความเป็นจริงของการด าเนินงานในปัจจุบัน ซึ่งหลายๆ
ครั้งจะรู้ได้

  ทันทีว่าไม่เป็นไปตามท่ีควรจะเป็น ท าไมถึงท าแบบนี้อยู่ได้ 

• พบว่าขั้นตอนใดที่ต้องรอนาน หรือ เป็นคอขวด bottle neck

• ขั้นตอนใดที่ต้องรีบปรับปรุง 

• ขั้นตอนใดที่ซ้ าซ้อน ยุ่งยากโดยไม่จ าเป็น

• ขั้นตอนใดที่ไม่ค่อยมีประสิทธิภาพ หรือขั้นตอนใดที่ดี



ขั้นตอนที่ 2
„ ระบุ (จับเวลา วัดระยะทาง) ที่ใช้ในแต่ละขั้นตอน รวมทั้งช่วงที่ต้องรอ อย่างครบถ้วน

 (ในช่วงแรกอาจจะประมาณเวลาที่ใช้ก่อน)
                                                                                                                                            งานเสร็จเรียบร้อย
      จุดเริ่มต้น                                                                                                     ถึงมือลูกค้า                                           
                                                                                

เวลา ........................................................................................................................นาที
      ระยะทาง ...................................................................................................................................เมตร
 
     รวมเวลาที่ตอ้งใชท้ัง้หมด รวมเวลา หรือระยะทาง รวมทั้งการรอ Waiting 

                      ในกรณทีีต่อ้งการลดระยะทาง ลดคา่ใชจ้า่ย ลดวสัด ุ

                       กว็ดั หรอื ระบสุิง่ทีล่ดตามตอ้งการ

Waiting time

Process time



ขั้นตอนที่ 3
„ ร่วมกันพิจารณาว่า ขั้นตอนใดเป็น waste หรือ non value แต่จ าเป็น 

หรือ ขั้นตอนใดสร้างคุณค่า Value

จุดเริ่มต้น งานเสร็จ

ส่งให้ลกูค้า 

= มีคุณค่า 

value

= สูญเปล่า

waste

= ไม่มีคุณค่าแต่จ าเป็น

necessary non value



การพิจารณาว่าขั้นตอนใดมีคุณค่าหรือสูญเปล่า

„ สิ่งที่ต้องค านึงเสมอ ใครคือลูกค้าของกระบวนการที่ก าลังพิจารณา 
แล้วตัดสินหรือก าหนดคุณคา่ในมุมมองของลูกค้าเท่านั้น

„ อีกวิธีหนึ่งคือ ให้พิจารณาก าหนดก่อนว่า อะไรสิ่งที่ลูกค้าต้องการ 
(และยินดีจ่ายเงิน)  แล้วจึงยอ้นกลับไปพิจารณาว่าขั้นตอนใดเป็น
ขั้นตอนที่ท าให้ได้สิ่งที่ลูกคา้ต้องการโดยตรง ขั้นตอนนั้นเป็นคุณค่า



กิจกรรมจะต้องบรรลุกฎ 3 ข้อนี้จึงถือว่าเป็น
กิจกรรมที่เพิ่มคณุค่า

1. ลูกค้าจะต้องยินดีจ่ายเพื่อกิจกรรมนั้น

2. กิจกรรมจะต้องแปลงสภาพผลิตภัณฑ์หรือ
บริการในทางใดทางหนึ่ง

3. กิจกรรมจะต้องท าอย่างถูกต้องตั้งแต่ครั้งแรก 
(FTQ)



ลูกค้าจะต้องยินดีจ่ายเพื่อกิจกรรมนั้น

• ผู้ป่วยที่เข้ามาเพราะสงสยัว่าสะโพกร้าว จะเห็นคณุค่าของ
ขั้นตอนโดยตรงที่จ าเป็นในการวินิจฉยัและรักษา เวลาที่ใช้
ไปโดยตรงกับผู้ให้การดูแล จะถูกมองว่ามีคุณค่า เช่น การ
อ่านผล x-ray



กิจกรรมจะต้องแปลงสภาพผลิตภัณฑ์หรือบริการ
ในทางใดทางหนึ่ง

• กระบวนการที่เลือดของผู้ป่วยถูกน าไปทดสอบหาระดับ 
potassium 

• ขั้นตอนการป้อนค าสั่งของแพทย์เปลี่ยนผลิตภณัฑ์จากความคิด
ในสมองของแพทย์ไปสู่ค าสั่งในระบบสารสนเทศของรพ.

• การเก็บตัวอย่างเลือด จะเปลี่ยนผลิตภัณฑ์จากค าสั่งในระบบสู่
หลอดที่บรรจุเลือดของผู้ป่วย

• กระบวนการจ าหน่าย เป็นกระบวนการที่มีคุณค่า

• ขั้นตอนการ CT scan คือขั้นตอนที่เพิ่มคุณค่า แตก่ารย้ายผู้ปว่ย
ไปยังแผนกรงัสีวิทยา อาจถือว่าเป็นความสญูเปล่าที่จ าเป็น



กิจกรรมจะต้องท าอย่างถกูต้องตั้งแต่ครั้งแรก 
(FTQ)

• กิจกรรมที่ท าถูกต้องตั้งแต่แรก (First time quality) ถือว่าเป็น
ขั้นตอนที่เพิ่มคุณค่า

• การท างานซ้ าในบางรูปแบบคือสิ่งที่ไม่ได้ท าให้ถูกต้องตั้งแต่
แรก เช่น การตรวจสอบซ้ าทั้งหลาย การตรวจสอบยา ไม่เพิ่ม
คุณค่า



                                                                                           เวลาที่ใช้ - นาที
                     ขั้นตอนที่ 1          

เวลาคอย
                     ขั้นตอนที่ 2

เวลาคอย
                     ขั้นตอนที่ 3
                     ขั้นตอนที่ 4

เวลาคอย
                      ขั้นตอนที่ 5
                      ขั้นตอนที่ 6
                 รวมเวลาท้ังหมด 1+คอย1+2+คอย2+3+4+คอย4+5+6   =            นาที                           

ขัน้ตอน      1         2          3       4          5         6



ขั้นตอนที่ 4

„ ค านวณ หาประสิทธิภาพของกระบวนการทั้งหมดในโครงการนี้
รวมเวลาที่มีคุณค่าทั้งหมด 
หารด้วยเวลาทั้งหมดรวมเวลาคอย (waste) +  เวลาที่ไม่มีคุณค่าแต่
จ าเป็น

ประสทิธภิาพ  =  value / เวลาทัง้หมด (cycle time)



ขั้นตอนที่ 5 - สายธารแห่งคณุค่าในอนาคต
(future value stream mapping)

„ หลังจากวิเคราะห์ หาสาเหตุ และลดหรือรวมขั้นตอน   เสนอ
แนวทางการด าเนินแบบใหม่ 

„ ค านวณประสิทธิภาพใหม่ โดยการคาดเวลาที่จะเกิดขึ้น

„ แล้วด าเนินการ เก็บข้อมูลตามวิธีการใหม่ เพื่อดูผลลัพธ์ที่
เกิดขึ้นจริง อย่างน้อย 30 ตัวอย่าง



วิธีการลด waste/ เพิ่ม flow
„ Eliminate      การก าจัดออกไป
„ Re-arrange   การล าดับขั้นตอนใหม่ หรือเปลี่ยนขั้นตอนการท างานมาท า
                            คูข่นาน ไปพร้อมกัน (Parallel work flow) ท าให้ลดเวลา
„ Re-structure การปรับโครงสร้างหรือหนว่ยงาน    
                           เช่น ย้ายหน่วยงาน ให้ใกลก้ัน
„ Simplify        ท าให้ง่าย ไม่ซับซ้อน ไม่ซ้ าซ้อน
„ Combine      รวมขัน้ตอนหลาย ๆ ขั้นตอนเข้าด้วยกัน
„ IT system     การพัฒนาโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอรท์ดแทนการท างาน    
                           ท าให้สะดวก รวดเร็วมากขึ้น  ลดความซ้ าซ้อน ลดกระดาษ



การด าเนินการโดย Lean 
ต้องค านึงถึง PQCDSMEE

Productivity ผลิตภาพ
Quality         เพิม่คุณภาพ 
Cost              ลดค่าใช้จ่าย
Delivery       ส่งมอบได้รวดเร็ว ตรงความต้องการ 
Safety           ปลอดภัยมากขึ้น ไม่เพิม่ความเสี่ยง
Moral           ขวญัก าลังใจของบุคลากรเพิ่มขึ้น
Ethic       มีจริยธรรม
Environment การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม     



Workshop  lean
• Step 0 ระบุลูกค้า (ลูกค้าภายในและลกูค้าภายน อก ลูกค้า

ปลายทางรายสุดท้าย หรอืลูกค้าปลายน้ า)

• ระบุคุณค่าของลูกค้าให้ชัดเจน

• Step 1 เขียนขั้นตอนปัจจุบัน (Current State Map)

• Step 2 ระบุประมาณเวลา ระยะทาง ที่ใช้ในแต่ละขั้นตอน รวมทั้ง
ช่วงทีต่้องรอ อย่างครบถ้วน 

• Step 3 ร่วมกันพิจารณาว่า ขั้นตอนใดเป็น waste หรือ non value 
แต่จ าเป็น หรือ ขั้นตอนใดสร้างคุณคา่ Value



Workshop  lean

• Step 4 ค านวณ หาประสิทธิภาพของกระบวนการทั้งหมดใน
โครงการนี้ รวมเวลาที่เปน็ value ทั้งหมดหารด้วย cycle 
time

• Step 5 เขียน Future (Lean) State Map (future value stream 
mapping) โดยพยายามลด wastes ด้วยเครื่องมือลีนต่างๆ

• Step 6 คาดการณ์และเก็บข้อมูลเพื่อแสดงผลลัพธ์ตาม
แนวทางลีน PQCDSMEE 30 ตัวอย่าง



สวัสดีครับ

ท างานอยา่งมีความสุข  

สนุกกบั Lean


