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อ. นพ.จตุพร ศิริกุล อาจารยประจําภาควิชาศัลยศาสตร นําเสนอการใชเครื่องมือ Lean ในระบบงาน
ของ Trauma management อาจารยเลาถึงระยะเวลาในการตรวจผูปวย Trauma โดยผูปวย 1 รายใชเวลา
ตรวจประมาณ 6 นาที เพราะฉะนั้นในเวลา 1 ชั่วโมง แพทยสามารถตรวจผูปวยไดประมาณ 10 ราย แตในความ
เปนจริงแพทยอาจตรวจผูปวยไดนอยกวานั้น เนื่องจากมีระยะเวลาที่ผูปวยเดินเขาออกจากหองตรวจเพิ่มเขามา
จะทําอยางไรใหจัดการกับเวลาดังกลาวได จะทําอยางไรใหสามารถแปลง waste เปน value ทางทีมจึงไดมีการ
นําเครื่องมือพัฒนาคุณภาพ “Lean” เขามาจัดการปญหาดังกลาว
หนวย Trauma มัก มีปญ หาที่เกิดขึ้น ไดแก Excessive of workload คือ งานมาพรอมกันในเวลา
เดียวกัน เชน เวลาเกิดอุบัติภัยหมู และ Limitation of man power คือ จํานวนบุคลากรที่จํากัด การจัดการ
ผูปวยกลุม Trauma จะมีก ารคัดกรองผูปวยด วยวิธี triage แบง ผูปวยเปน 3 ระดับ คือ เจ็บ ปว ยเล็ก นอ ย
ปานกลาง และรุนแรง มีการแบงพื้นที่การดูแลรักษาเปนพื้นที่สี เขียว เหลือง แดง ตามลําดับ เพื่อจัดบุคลากร
เครื่องมือ อุปกรณใหเหมาะสมกับการดูแลผูปวยแตละประเภท ผลของการคัดกรองดังกลาวทําใหผูปวยไดรับการ
ดูแลดีขึ้น และบุคลากรไมเหนื่อยมาก
อาจารยไดยกตัวอยางภาพจากกลองวงจรปดในการดูแลผูปวยที่ทําการชวยชีวิต 1 ราย พบวามีบุคลากร
ภายในหองจํานวนมาก เนื่องจากระบบในการดูแลของ Trauma คือ หากมีผูปวยที่ตองชวยชีวิต จะมีไฟแดงขึ้น
บริเวณหนาหอง Resuscitation room บุคลากรทุกคนตองเขามาชวยกัน ซึ่งทุกคนไมรูหนาที่ของตนเอง บุคลากร
บางคนไมไดทําหนาที่ในการดูแลผูปวยจริง ในทุกๆ สัปดาหจะมีการทบทวนเหตุการณจากกลองวงจรปดใน case
ที่ต อ งทํ า การช ว ยชี วิต ทุ ก case เพื่ อ หาแนวทางการพัฒ นาการช ว ยชี วิ ต ให ดี ขึ้ น พบว า ทุ ก ครั้ง ที่ ป ระชุ ม
มีขอเสนอแนะเพียงวาบุคลากรไมใสหมวก ไมใสถุงมือ เปนตน ในระยะหลังเริม่ เห็นวาบุคลากรมารวมตัวกันจํานวน
มากเกินไป ไมไดใชบุคลากรอยางเหมาะสม (Excessive man power) ไมมีผูนําทีม (No leadership) ไมมี

แผนการดําเนินการชวยชีวิตที่ชัดเจน (No plan or step of management) บุคลากรไมมีหนาที่ชัดเจน (No
assignment)
หลังจากพิจารณาสาเหตุแลว ทางทีมจึงไดนํารูปแบบจากการแขงรถ Formula 1 model ซึ่งเปนตนแบบ
การเปลี่ยนยางรถ ที่ใชเวลาไมถึง 1 นาที เนื่องจากทุกคนรูหนาที่ของตนเอง ทํางานเปนขั้นตอน เปนระบบ ทีมจึง
นํามาเปนตนแบบในการทํา “Trauma resuscitation team” โดยการระบุตําแหนงของบุคลากร และมีการทํา
ปายคลองคอ เพื่อระบุหนาที่ของบุคลากรในตําแหนงนั้นๆ ดังภาพที่ 1
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ภาพที่ 1 Trauma resuscitation team
ระบบ Trauma resuscitation team ดําเนินการมาประมาณ 4 ป ปจจุบันระบบเริ่มดําเนินการไปไดดี
อาจมีปญหาที่มีแพทยประจําบานใหมหมุนเวียนตลอดเวลา ทําใหบุคลากรที่หมุนเวียนมาใหม ยังไมรูหนาที่ของ
ตนเอง แตเนื่องจากทางหนวยมีระบบการสอนโดยการ orientation ทําใหแพทยสามารถปรับตัวเขากับทีมไดดีขึ้น
หลังจากมีระบบดังกลาวทําใหใชบุคลากรในการทํางานลดลง (Less man power) มีผูนําทีมการชวยชีวิตชัดเจน
(Leadership assignment) มีแนวทางในการชวยชีวิต (Guideline management) และเวลาในการบริหาร
จัดการลดลง (Less time)
แตการดําเนินการ Lean ไมมีวันหยุดนิ่ง สามารถพัฒนาระบบการทํางานไดอยางตอเนื่อง โดยระบบตอมา
ที่ทีม พัฒ นา ไดแก การอยูเวรของแพทยป ระจําบาน โดยสังเกตวา ในตอนเชาจะมีแพทย ทุก ชั้นปนั่งรอ case
ซึ่ง จํานวนผูปวยในตอนเชานอย จึง มีก ารจัด ตารางเวลาการอยูเ วรของแพทย ใหม โดยไมตองอยูครบทุกชั้น ป
แพทยที่อยูเวรกลางคืนมากกวาเที่ยงคืน สามารถหยุดในเชาวันตอไป ในระยะแรกแพทยตองปรับตัวในการสงเวร
เนื่องจากแพทยไมคุนเคยกับระบบการสงเวร แตในระยะเวลาตอมาเกิดการเรียนรูและปรับตัว ทําใหคุณภาพชีวิต
ของแพทยดีขึ้น
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อาจารยสรุปวา “การทํา Lean ไมมีวันหยุด สามารถทําไดทุก วัน ซึ่ง ระบบในการทํางานไมมีอะไรที่
100% ตองมีการพัฒนาระบบอยางตอเนื่อง หากเกิดขอผิดพลาดตองมาดูที่ระบบ ปรับระบบใหเอือ้ ตอการทํางาน”
ตอมา รศ.นพ. ยงชัย นิละนนท อาจารยประจําภาควิชาอายุรศาสตร นําเสนอการทํางานของ Stroke
fast track อาจารย อธิบายสาเหตุการเกิด Stroke มีส าเหตุก ารเกิด 2 แบบ ไดแก การตีบและการแตกของ
หลอดเลื อ ด ซึ่ ง ในที่ นี้ จ ะให ค วามสนใจในเรื่ อ งการตี บ ของหลอดเลื อ ด เนื่ อ งจากการตี บ ของหลอดเลื อ ด
ทําใหเกิดความพิการรอยละ 70 เสียชีวิตรอยละ 5 และกลับไปใชชีวิตตามปกติรอยละ 25 ซึ่งปจจัยการฟนตัว
ไดเร็วของผูปวย ไดแก ระดับการรูสึกตัวของผูปวย การรักษาที่รวดเร็ว และระบบขนสงที่รวดเร็ว ซึ่งในที่นี้จะให
ความสนใจในขั้นตอนการรัก ษาเปนหลัก ทําให ร ะยะเวลา door to needle time อยูภายใน 1 ชั่วโมง
ตามมาตรฐานสากล
ทุกขั้นตอนในการชวยชีวิตผูปวย Stroke มีความสําคัญทุกนาที ไมวาจะเปนระยะเวลาในการเขาลิฟท
ระยะเวลาในการตามแพทย เปนตน ทีมจึงใชเครื่องมือ Lean เขามาบริหารจัดการพัฒนากระบวนการในการดูแล
ผูปวย แบงหลักการเปน 1 ตาม 3 รวม ดังนี้
การตาม คือ มีการติดตามขอมูลและมีการ feedback กลับ
การรวม ไดแก รวมใจ รวมเบอร และรวมกระบวนการ โดย
รวมใจ คือ ตองมีการพูดคุยใหทีมเขาใจในทิศทางเดียวกัน
รวมเบอร คือ รวมเบอรโทรศัพททุกหนวยงานไวที่เดียว เนื่องจากเมื่อกอนเมื่อมีผูปวย Stroke แพทยตอง
ตามแพทยทั้งหมด 4 หนวย ไดแก อายุรศาสตร ศัลยศาสตร วิสัญญี และหอง CT บางครั้งโทรศัพทแลวสายไมวาง
โทรศัพท ไมเ จอ ทําใหก ระบวนการลาชา กวา จะตามไดครบใช เ วลาประมาณครึ่ง ชั่วโมง จึง มีก ารรวมเบอร
โดยโทรศัพทไปที่ศูนยแพทย (99499) ศูนยแพทยจะเปนผูตามแพทยทั้งหมด ใชเวลาตามแพทยทั้งหมดประมาณ
2-3 นาที ทําใหแพทยมีเวลาไปดูแลผูปวยมากขึ้น
รวมกระบวนการ คือ การรวมขั้นตอนที่ใกลเคียงกัน เมื่อกอนมีก ระบวนการในการจัดการกับผูปวย
Stroke fast track ทั้งหมด 7 กระบวนการ ไดแก 1. ER: triage/ Investigate 2. ER: Consult Neuro Med
3. ER: Consult Radio CT Brain 4. ER: Transfer 5. CT: Investigate/ Discussion for rTPA 6. Transfer
7. ER: rTPA (Needle time) ทําการลดกระบวนการเหลือ 3 กระบวนการ ไดแก 1. ER: triage/ Investigate
2. ER: Transfer 3. CT: Investigate/ Discussion for rTPA โดยผูปวยที่ CT เสร็จเรียบรอย จะมียาอยูที่หอง CT
แพทยส ามารถใหยาไดทันที ไมตองรอการเบิก และพยาบาลสามารถสง ผูปวยไปหอผูปวย Stroke ไดทันที
โดยมีการจัดทําใบสรุปขอมูลสําคัญของผูปวย ผูปวยอยูที่จุดใดใหลงขอมูลที่สําคัญและจําเปน เมื่อผูปวยไดรับการ
ดูแลจาก trauma เสร็จสิ้น พยาบาลไมตองเสียเวลาในการโทรศัพทสงเวร สามารถสงผูปวยไปยังหอผูปวยพรอม
ใบบันทึก ขอมูลไดทันที ขอมูลที่จําเปนจะอยูในใบบันทึก ดังกลาว หากมีขอสงสัยหรือตองการขอมูล เพิ่ม เติม
สามารถโทรศัพทสอบถามภายหลังได
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ผลลัพธหลัง การดําเนินการพบวา ระยะเวลาในการดูแลรัก ษาผูปวย Stroke จาก 54 นาทีเหลือ 30
กวานาที จากที่ดําเนินการมาหลายปเวลายังอยูที่ 54-60 นาที แตเมื่อมีการพูดคุยชี้แจงกับทีมงาน และรวมกัน
จัดกระบวนการดูแลใหม พบวาผลลัพธดีขึ้นมาก โดยพบวาผูปวยรอยละ 92 ไดรับ การรัก ษาภายใน 52 นาที
จําแนกเปนผูปวย 52 ราย ไดรับการรักษาภายใน 30 นาที ผูปวย 76 ราย ไดรับการรักษาภายใน 40 นาที ผูปวย
87 ราย ไดรับการรักษาภายใน 50 นาที และในป 2560 ตั้งเปาหมายไววาผูปวยรอยละ 100 ตองไดรับการรักษา
ภายใน 40 นาที ซึ่งทางทีมทราบวาการทําผลลัพธใหดีขึ้นชวงทายเปนสิ่งที่ยาก เนื่องจากปญหาหรือสาเหตุ งายๆ
ของระบบ ไดรับการแกไขเปนที่เรียบรอยแลว สิ่งที่เหลือเปน uncommon condition ที่แกไขไดยาก แตทางทีม
มีความรวมมือรวมใจ และตั้งเปาหมายที่ชัดเจน นอกจากระยะเวลาในการดูแลผูปวยจะสั้นลงแลว ยัง พบวา
outcome ในการรักษาผูปวยดีขึ้นดวย โดยผูปวยรอยละ 70 สามารถกลับไปใชชีวิตไดตามปกติ
อาจารยสรุปในชวงทายวา “สิ่งสําคัญในการปรับกระบวนการตางๆ ตองสรางเจตคติที่ดีกับบุคลากรวา
การทบทวนกระบวนการไมใชการจับผิดวาใครเปนคนผิด แตทําเพื่อแกไขระบบใหเอื้อตอการทํางานของบุคลากร
การทํางานในทุกกระบวนการมีความสําคัญในทุกขั้นตอน เปนการสอดประสาน โดยมองเปาหมายของทีมเปน
สําคัญ ผลงานที่เกิดขึ้นเปนของทุกคนในทีม ทุกคนเปนสวนหนึ่งของความสําเร็จ”
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