แบบสรุปการเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานดวยระบบลีน (Lean Management)
ภาควิชากุมารเวชศาสตร คณะแพทยศาสตร มศว
1. ชื่อเรื่องกิจกรรม/โครงการ
การใช Application Line ในการติดตามผูปวยคลินิกโรคภูมิแพในเด็ก
2. หลักการและเหตุผล
แผนกผูปวยนอกกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี รับตรวจรักษาผูปวยตั้งแตแรกเกิด - 15 ปบริบูรณ มีผูมารับบริการเพิ่มขึ้นทุกป เฉลี่ย 25,000
คน/ ป และมีคลินิกพิเศษดานกุมารเวชศาสตรเฉพาะสาขา 13 คลินิก มีผูมาใชบริการเพิ่มขึ้นทุกปโดยเฉพาะ
คลินิกโรคภูมิแพ ดังนั้น ทางแผนกผูปว ยนอกกุมารฯ จึงขอนําคลินิกโรคภูมิแ พซึ่งมีผูมาใชบ ริการเพิ่มขึ้น
ทุกเดื อนเฉลี่ย 500-600 คน/ป และผูปวยรายใหมเฉลี่ย 100-150 คน/ป ซึ่งแสดงให เห็ นวาผูรับ บริการมี
ปญหาเพิ่มมากขึ้น และในกรณีที่แพทยเลื่อนนัด ทําใหเจาหนาที่เสียเวลาและทางโรงพยาบาลเสียคาใชจาย
มากขึ้นในการโทรศัพทเพื่อเลื่อนนัดผูปวย และปญหาที่พบในการโทรเลื่อนนัด รอยละ 40 ผูปวยหรือญาติไม
รับโทรศัพท ทําใหตองเสียเวลาในการโทรซ้ําอีกครั้งและ รอยละ 22 ไมสามารถติดตอผูปวยได และในการ
โทรเลื่อนนัดจะใชระยะเวลานานเฉลี่ย 10-15 นาที ทําใหเจาหนาที่มีภาระงานเพิ่มมาก ดวยเหตุผลดังกลาว
ทางแผนกฯ จึงนําเทคโนโลยี Application LINE มาใชเพื่อลดคาใชจายลดระยะเวลาและขั้นตอนการติดตอ
เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารระหวางผูปวยและญาติกับโรงพยาบาล เพื่อใหสอดคลองกับระบบสื่อสารผาน
Social Media ที่มีการแพรหลายปจจุบัน
3. วัตถุประสงค
- ลําดับปญหาความเสี่ยงสําคัญที่พบระดับหนวยงาน/ โรงพยาบาล
1. อัตราการ Loss FU ในคลินิกโรคภูมิแพกุมารฯ มากกวารอยละ 30
2. สูญเสียคาใชจายและระยะเวลาในการติดตาม
3. เพิ่มภาระงานใหเจาหนาที่ในการติดตาม
4. เกิดขอรองเรียนในกรณีแพทยเลื่อนนัด
- ตัวชี้วัดและเปาหมายของตัวชี้วัด
1. ระยะเวลาการเลื่อนนัดนอยกวา 2 นาที
2. ผูใชบริการเกิดความพึงพอใจมากกวารอยละ 80
3. อัตราการผิดนัดนอยกวารอยละ10

- ระยะเวลาในการดําเนินโครงการ (สิงหาคม 2562 – เมษายน 2563)
ขั้นตอน

ระยะเวลา (เดือน)

2562

ส.ค.

วางแผน
ลงมือแกปญหา

Plan
Do

ตรวจสอบผล

Check

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

2563
ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

แกไขปรับปรุง Action
และจัดทํามาตรฐาน
1 เสนแผนงาน
ดวยเสน
2 การดําเนินงานจริง ดวยเสน

4. ทีมดําเนินการ/สมาชิกกลุม
1 ผศ.นพ.สรวุฒิ
2 ผศ.พญ.มนจุฑา
3 นางลัดดาวัลย
4 นางหทัยทิพย
5 นางสาวณัฐกานต
6 นางสาวธนัยพร
7 นางสาวสายสมร
8 นางสุชาดา
9 นางสาวนรินทิพย
10 นางสาวขนิษฐา
11 นางอารีรัตน
12 นางสาวเยาวเรศ

พงศโรจนเผา
เอี่ยมอุดมกาล
วงษกวน
โสภารัตน
วงศชัยสมร
ภูวงศ
พลนิยม
แสงดี
มูลผล
ราศรี
ภิริรักษ
วังสระ

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
หน.โครงการ
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก

5. วิเคราะห WASTE
การดําเนินการครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อตองการขจัดความสูญเปลา (Wastes : DOWNTIME) ขอใด
(ตอบไดมากกวา 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 หรือเคลื่อนที่
โดยเปลาประโยชน
8.  Excessive Processing: ความสูญเปลาจากกระบวนการทํางานที่ซับซอนหรือมากเกินไป
WASTE (Downtime)
Defect & rework
Over production
Waiting

Non-utilized Talent

Transportation
Inventory stock
Motion
Excessive processing

การแกไขปรับปรุง
เพื่อลด wastes
ผูปกครองเด็กติดตอไมได ตองติดตอ ปรับปรุงหาชองทางการสื่อสาร
หลายครั้ง
ดวยวิธีใหมที่สามารถเขาถึง
ผูปกครองเด็กไดสะดวก
สภาพปญหา/ปญหาที่เกิด

ผูป ระสานงานหนวยผูปวยนอก
เจาหนาที่รพ. โอนสายโทร
ภายนอก ตองเสียเวลาในการติดตาม
ผูปวยแตละราย
บุคลากรที่ติดตามผูปวย ไมสามารถ
ใหบริการดูแลผูปวยไดเต็มที่ เพราะ
ตองเสียเวลาในการโทรติดตามผูปวย
หลายครั้ง

ปรับปรุงหาชองทางการสื่อสาร
ดวยวิธีใหมที่สามารถเขาถึง
ผูปกครองเด็กไดสะดวก และ
ประหยัดคาใชจายและเวลา
ปรับปรุงชองทางการสื่อสารที่
ทําใหบุคคลากร รพ. ใชเวลา
นอยลง มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

ขั้นตอนการติดตามผูปวยแบบเดิม ปรับปรุงชองทางการสื่อสารที่
ตองผาน operator/ มีคาใชจาย/ มี ทําใหบุคคลากร รพ. ใชเวลา
ผูเกี่ยวของมาก การติดตอตองทําซ้ํา นอยลง มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
หลาย ๆ รอบ

หมายเหตุ : เติมเฉพาะหัวขอที่วิเคราะหวาเปนความสูญเปลาของกระบวนการ

6. วิเคราะหสาเหตุของปญหา โดยใชแผนภูมิกางปลา

7. ตารางสรุปวิธีการปรับปรุงแกไขและผลของการปรับปรุงแกไขในแตละวิธีการที่กําหนด
ปญหา

Man

สาเหตุ

1.บุคลากรนอย
2.ภาระงานเพิ่มขึ้น

Method

1.กระบวนการหลายขั้นตอน
2.คาใชจายเพิ่มขึ้น

Material

1. เสียคาใชจายในการเลื่อนนัด

Machine

1. ไมมีโทรศัพทสวนกลางในการเลื่อนนัด
ผูปวย ทําใหตองติดตอประชาสัมพันธใน
การตอเบอรผูปวยในการเลื่อนนัด
1. ผูปกครองไมสะดวกในการมาตามนัดได
เชน ไมสามารถลางานได

Environment

วางแผนการปรับปรุงแกไข

ผูรับผิดชอบ

วัน/เดือน/ป

-แบงหนาที่โดยมีผูรับผิดชอบดูแล คลินิกภูมิแพ
เพื่อที่จะประสานงาน ดูแลการเลื่อนนัดกับแผนก
-ชวงเวลาในการเลื่อนนัดตั้งแตเวลา 15.00-16.00 น.
- ติดแผน QR Cord ไวที่ เคาเตอรพยาบาล
- ใหผูปกครองที่เปนคนไข คลินิกภูมิแพ เพื่อ สแกน
QR Cord เพื่อเขากลุม Line
- เมื่อเขากลุมแลวผูปกครองแจง ชื่อ –นามสกุลของ
เด็ก เพื่อใหเจาหนาที่รับทราบ
- พูดคุยและแจงเลื่อนนัดทาง Line
- เลื่อนนัดผูปวยทาง Line โดยไมเสียคาใชจาย

ลัดดาวัลย วงษกวน

เริ่ม
ส.ค.62

ขนิษฐา ราศรี

ก.ย.62

เม.ย.63

ขนิษฐา ราศรี

ก.ย.62

เม.ย.63

ไมเสียคาใชจายโดยการนํา
Application Line มาใช

- จัดทํา Application Line ในโทรศัพท สามารถ
พูดคุยและเลื่อนนัดไดสะดวกขึ้น

ลัดดาวัลย วงษกวน

ก.ย.62

เม.ย.63

ผูปวยผิดนัด 3 คน / เดือน

ขนิษฐา ราศรี

ก.ย.62

เม.ย.63

ไมเสียคาใชจายในการโทรเลื่อนนัด

- แจงเลื่อนนัดทาง Line ได โดยกําหนดวันที่เลื่อนนัด
ไดโดยไมตองเสียคาโทรศัพท

สิ้นสุด
ก.ย.62

สรุปประเมินผล
การดําเนินการปรับปรุง
แกไข
ใหเจาหนาที่ ที่ไดรับมอบหมายดูแล
คลินิก เปนผูเลื่อนนัด โดยใช
Application line
ใชระยะเวลาการเลื่อนนัด <2 นาที

ขั้นตอนการดําเนินงาน

1. มีการจัดตั้งกลุม Application Line คลินิกภูมิแพ
2. ใหผูรับบริการสมัครเขาใชงานในระบบ LINE แลวกําหนดขอตกลงในการเขารวมโครงการ ออกแบบแผนพับ
เพื่อประชาสัมพันธโครงการ
3. ประชาสัมพันธและแจกแผนพับโครงการใหแกผูรับบริการ เพื่อสมัครเขารวมโครงการ และนําไปทดลองใชงาน
4. ประเมินผลการใชงานจากแบบสอบถาม
5. สรุปผลการดําเนินงานและนําไปใชในการปฏิบัติงานจริง

8. เปรียบเทียบกอนและหลังการปรับปรุง/แกไข
ผลการสํารวจสภาพขอมูลหลังแกปญหา
ป

2561

2562

2563

จํานวนครั้งที่แพทยเลื่อนนัด

16

19

17

จํานวนผูปวยที่แพทยเลื่อนนัด

225

283

243

จํานวนครั้งผูปวยผิดนัด/คน

81

53

5

รายการ

***ชวงเดือน มี.ค. – พ.ค.63 แพทยงดออกตรวจเนื่องจากมีการปองกันการแพรกระจายโควิด

กราฟผลสํารวจสภาพขอมูลหลังแกปญหา

1

9. ผลลัพธการดําเนินการ
สรุปวิเคราะหผลการดําเนินการและการบรรลุเปาหมายและตัวชี้วัด
1. อัตราการโทรเลื่อนนัด <2นาที
2. อัตราการผิดนัด < 5 นาที
3. อัตราความพึงพอใจของผูรับบริการ > รอยละ93
10. สิ่งที่ไดรับจากการดําเนินการ
บทเรียนที่ไดรับ
1. ผูปวยไดตรวจกับแพทยเฉพาะทางตามนัด และไดรับยาตอเนื่องไมเกิดภาวะแทรกซอน
การพัฒนาตอเนื่อง
1. ขยายผล (scaling up) ไปยังคลินิกพิเศษกุมารฯ ทุกคลินิก
2. ปรับเปลี่ยนรูปแบบ ไปใชในการบริหารจัดการคิว รอตรวจคลินิกสุขภาพเด็ก
3. นวัตกรรมที่ไดจากการดําเนินโครงการจํานวน 1 นวัตกรรม (การใช Application LINE ในการติดตาม
ผูปวย Allergy)
4. จัดทําเปนมาตรฐานการปฏิบัติงาน เรื่อง การเลื่อนนัดผูปวยโดยนํา Application LINE มาใช
และจะทําเปนกิจกรรม CQI ตอไปในอนาคต
11. ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการ
-

12. ขอเสนอแนะ/ขยายผล
การปรับปรุงขั้นตอนการมารับบริการโดยใช ONE STOP SEVICE

2

13. ภาพประกอบการทํากิจกรรม (ดูแผนภูมิหนาถัดไป)

3

4

(ลงชือ่ )

5

(ผศ.นพ.สรวุฒิ พงศโรจนเผา)
หัวหนาภาควิชากุมารเวชศาสตร

กรณีผลงาน Lean Management ลดขั้นตอนหรือระยะเวลา ควรแสดงผังวิเคราะหกระบวนการทํางานและระยะเวลากอนการดําเนินการ

Pre –Test
แพทย์แจ้งเลื่อนนัด

ประมาณ 5นาที

เจ้าหน้าที่โทรเลื่อนนัด
ประมาณ 10 –15 นาที

ติดต่อผูป้ ่ วยไม่ได้

ติดต่อผูป้ ่ วยไม่ได้

6

Post Test ครั้งที1่
แพทย์แจ้งเลื่อนนัด

5 นาที

เจ้าหน้าที่ ส่ง SMS
10 – 15นาที

ติดต่อผูป้ ่ วยไม่ได้

ติดต่อผูป้ ่ วยได้
โทรติดต่อ 10 นาที

โทรศัพท์

Post Test ครั้งที่ 2
แพทย์แจ้งเลื่อนนัด

ประมาณ 1-2 นาที
เจ้าหน้าที่ ส่ง SMS
7

