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Lean concepts can be applied to any organization that has defined steps of process

that follows to produce an end product. Lean has been expended and adapted to meet the

needs of the healthcare industry. Lean thinking is composed of the following five principles,

namely: 1) specifying value from the end customer; 2) identifying all steps in the value stream

and eliminate every step that does not create value (waste); 3) making the value-added steps

in continuous flow; 4) letting the customer to pull up the value; 5) continuous improvement for

perfection.  The Department of Laboratory Medicine, King Chulalongkorn  Memorial Hospital

is using the lean concepts and lean tools for improvement of patients’ satisfaction at the

blood collection unit. The benefit of lean project in laboratory includes faster turn-around time

of blood collection process, reduced variability, improvement of patients’ satisfaction and

safety, improved employee morale. Lean is the methodology that allows laboratory to improve

the quality of care for patients by reducing errors and waiting time.
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การนำแนวคดิ Lean มาใชใ้นการพฒันาคณุภาพ

ห้องปฏิบัติการ
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วัตถุประสงค ์:

1. เพือ่ให้ทราบแนวคดิ Lean

2. เพื่อให้เข้าใจการปรับปรุงคุณภาพห้องปฏิบัติการด้วยแนวคิด Lean
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ยุวรีย์ พิชิตโชค, ภรณี กนกโรจน์, วรญาพัชร์ พัฒนธีระน ันท์. การนำแนวคิด Lean มาใช้ใน

การพฒันาคณุภาพหอ้งปฏบิตักิาร. จุฬาลงกรณเ์วชสาร 2555 ก.ค. – ส.ค.; 56(4): 403 - 9

แนวคิด Lean เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการที่สามารถนำมาใช้ในองค์กรที่มีกระบวนการ

ทำงานเป็นขั้นตอนเพื่อที่จะส่งมอบบริการหรือผลิตภัณฑ์ให้กับผู้รับบริการ  มีการนำแนวคิด Lean ได้

มีการนำมาใชพั้ฒนาเพือ่ตอบสนองความตอ้งการของผูป่้วยในระบบบรกิารสขุภาพ โดยหลกัการสำคญั

ของ lean ประกอบดว้ย 5 ขอ้ ไดแ้ก ่ 1) การระบคุณุคา่ในมมุมองของลกูคา้ 2) การวเิคราะห์สายธาร

แหง่คณุคา่ และขจดักจิกรรมทีไ่ม่ไดท้ำใหเ้กดิคณุคา่ (ความสญูเปลา่)  3) ทำใหก้จิกรรมทีมี่คณุคา่ใน

สายธารแห่งคุณค่าไหลเลื่อนอย่างต่อเนื่อง  4) ใช้ระบบการดึงเมื่อลูกค้าต้องการ  5) การปรับปรุง

อยา่งตอ่เนือ่งสูค่วามสมบรูณแ์บบหอ้งปฏบัิตกิารฝา่ยเวชศาสตรชั์นสตูร  โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ ์ไดน้ำ

แนวคดิดงักลา่วมาใชใ้นการปรบัปรุงคณุภาพ  การใหบ้ริการทีห่อ้งเจาะเลอืดเพือ่เพิม่ความพงึ พอใจให้

กับผู ้ป่วยพบว่าสามารถลดระยะเวลารอคอยในกระบวนการเจาะเลือด  ลดความแปรปรวนของ

กระบวนการ  เพิม่ความพงึพอใจ และความปลอดภยัของผูป่้วย  รวมทัง้เพิม่ขวญัและกำลงัใจ และการมี

ส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่ทุกระดับ  ดังนั้นแนวคิด Lean จึงสามารถนำมาใช้ในห้องปฏิบัติการ เพื่อเพิ่ม

คณุภาพ   การดแูลผูป่้วยโดยการลดขอ้ผิดพลาดและระยะเวลารอคอยทีเ่ปน็ความสญูเปลา่ ไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ

คำสำคัญ:  แนวคดิ Lean, คณุคา่, ความสญูเปลา่.



405Vol. 56 No. 4

July - August 2012
การนำแนวคดิ Lean มาใช้ใน การพฒันาคณุภาพหอ้งปฏบิตักิาร

Lean เป็นแนวคิดและเครื่องมือในการบริหาร

จัดการ (1 - 3)  เพื่อให้องค์กรประสบความสำเร็จภายใต้

สภาวะการณท์ีเ่ปลีย่นแปลงตลอดเวลา  ทัง้ดา้นความตอ้ง

การของผูรั้บผลงาน   ภาวะการแขง่ขนั และตน้ทนุ

แนวคิด Lean คือการเปลี่ยนจากความสูญเปล่า

(waste) ไปสู่คุณค่า (value) ในมุมมองของผู้รับผลงาน

และปรบัปรุงเปลีย่นแปลงอยา่งไมรู้่จบ (4)

Lean ไม่ใช่เรื่องของการทำงานให้หนักขึ้นหรือ

เร็วขึ้น แต่เป็นการค้นหาความสูญเปล่า และเปลี่ยนให้

เป็นคุณค่าที่ผู้รับผลงานของเราต้องการ

Lean เป็นแนวคิดที่มาจาก Toyota Production

System(1)  ซึ่งได้มีการนำไปใช้อย่างแพร่หลายในภาค

อุตสาหกรรม ต่อมาในประมาณ ปี 1980 แนวคดิ Lean ก็ได้

ถูกนำมาใช้ปรับปรุงคุณภาพในระบบบริการสาธารณสุข

สำหรับโรงพยาบาลในประเทศไทยเริ่มมีการนำแนวคิด

ดงักลา่วมาใชใ้นตัง้แตปี่ 2008

หลักการของ Lean สามารถนำไปใช้ได้ในทุก

องค์กร  โดย Lean ใช้มุมมองที่แตกต่างจากเดิม ในการ

วิเคราะห์และปรับปรุงงาน   โดยเน้นที่การเปลี่ยนแปลง

กระบวนการทำงาน และปรบัปรุงกระบวน การทำงานใหม่

โดยให้ความสำคัญกับการกำจัดความสูญเปล่าที่ไม่จำ

เป็น และพยายามค้นหาและสร้างคุณค่าในมุมมองของ

ผู้รับบริการให้เพ่ิมมากข้ึน  โดยแนวคดิ lean เป็นการพัฒนา

อย่างตอ่เน่ือง อย่างไม่มีท่ีส้ินสุด  เน้นกระบวนการทีถู่กต้อง

เพื่อจะทำให้ผลิตผลงานที่ถูกต้อง  และเกิดการไหลของ

กระบวนการอย่างต่อเนื่อง  วัตถุประสงค์หลักเมื่อนำเเนว

คิดของ Lean มาใชใ้นหอ้งปฏบัิติการทาง การเเแพทย ์คือ

เพิ่มคุณภาพของของการตรวจวิเคราะห์ ลดระยะเวลา

เพิม่ความพงึพอใจของผูรั้บบริการ  และลดตน้ทนุ

หลักการพืน้ฐานทีส่ำคัญของ Lean (1 – 4) ท่ีนำ

มาใช้ คือ

1. คุณค่า (value) การระบุคุณค่าที่ถูกต้องตาม

ความต้องการของผู้รับผลงาน โดยเราต้องทราบว่าผู้รับ

ผลงานรายสุดท้ายของเราเป็นใคร  มีความต้องการที่แท้

จริงอย่างไร

2. สายธารแห่งคุณค่า (value stream) คุณค่า

จะถูกส่งมอบให้แก่ผู้รับผลงานผ่านกิจกรรม ต่าง ๆ ที่เรียก

ว่า สายธารแห่งคุณค่า ซึ่งเมื่อวิเคราะห์สายธารแห่งคุณค่า

จะพบวา่มกิีจกรรมทีด่ำเนนิการ อยู ่ 3 ประเภท ไดแ้ก ่   1)

กจิกรรมทีม่คีณุคา่ 2) กจิกรรมทีเ่ปน็ความสญูเปลา่ ในมมุ

มองของผู้รับผลงาน แต่มีความจำเป็นต้องทำ  และ 3)

กิจกรรมที่เป็นความสูญเปล่าอย่างแท้จริง

การเขยีนแผนภมิูสายธารแหง่คุณค่า เป็นเคร่ืองมือ

ที่ใช้ในการวิเคราะห์ โดยการระบุกิจกรรมที่เกิดขึ้นทั้งหมด

ในการนำผลิตภัณฑ์หรือบริการไปสู ่ผ ู ้ร ับผลงาน โดย

ประกอบด้วยข้อมูลที่ใช้ในแต่ละกิจกรรม  เวลาในการ

ดำเนนิการแตล่ะกจิกรรม (process time) เวลารอระหวา่ง

กิจกรรม (delay time) และอัตราการทำถูกต้องตั ้งแต่

คร้ังแรก (first time quality)

3.  การไหลเลื่อนอย่างต่อเนื่อง (continuous

flow)  หมายถึงการทำให้เกิดการไหลเลื่อนของงานตั้งแต่

จุดเริ ่มต้นจนถึงจุดสิ ้นสุดโดยปราศจากการขัดจังหวะ

ปราศจากการรอคอย  ปราศจากความสญูเปลา่

4. การดงึ (pull system) การผลติและบรกิารจะ

เกิดขึ้นเมื่อมีความต้องการเท่านั้น  ไม่มีการผลิตหรือจัด

บริการให้มากเกินความจำเป็น  นั้นหมายถึงการออกแบบ

กระบวนการ บริการ / ผลิต พร้อมตอบสนองเมื่อมีความ

ต้องการเกิดขึ ้น  เนื ่องจากหากมีการปรับให้กระบวน

การผลติ หรอืบริการไหลเลือ่นอยา่งตอ่เนือ่งแลว้  หากไมมี่

ความต้องการของผู้รับผลงานมาเป็นตัวดึง ก็จะเกิดคลัง

สินคา้ ซ่ึงกคื็อความสญูเปลา่ (waste) น้ันเอง

5. ความสมบูรณ์แบบ (Perfection) Lean เป็น

การเดนิทางทีไ่ม่ส้ินสดุ เมือ่เราพบความสญูเปลา่ และขจดั

ออกไป เราก็จะพบความสูญเปล่าที่ถูกปิดบังไว้อีก การ

ปรับปรุงอย่างต่อเนื ่องสู ่ความสมบูรณ์แบบจะนำไปสู ่

ผลลัพธท์ีใ่กลเ้คยีงกบัส่ิงทีผู้่รับผลงานตอ้งการจรงิ ๆ

ความสญูเปลา่ (waste) ในหอ้งปฏบัิติการ(1, 3)

แนวคิด Lean สนับสนุนให้เราพิจารณาคุณค่า

(value) ในมุมมองของผู ้ร ับผลงานคนสุดท้าย ในการ

พิจารณาว่ากิจกรรมใดเป็นกิจกรรมที่ให้คุณค่าหรือไม่นั้น
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ให้พิจารณาโดย  1) กิจกรรมนั้นผู้รับผลงานยินดีจ่ายเงิน

ใหแ้กกิ่จกรรมนัน้  เช่น  ข้ันตอนการเจาะเลอืด  การตรวจ

วิเคราะห์เลือด เป็นต้น 2) กิจกรรมนั้นจะต้องเปลี่ยน

รูปร่างหรือการทำหนา้ท่ีของผลผลิตหรือบริการ  3) กิจกรรม

นั้นจะต้องทำให้ถูกต้องตั้งแต่เริ่มแรกไม่ต้องทำซ้ำไม่ต้อง

แก้ไข

สำหรับความสูญเปล่า (waste) คือ กิจกรรมที่

ไม่กอ่ใหเ้กดิคณุคา่แกผู้่รับผลงานความสญูเปลา่ เปน็สิง่ที่

เมื่อขจัดอออกไปแล้วจะไม่กระทบต่อคุณค่าที่ผู้รับผลงาน

ไดรั้บ  ดงันัน้เปา้หมายของ lean คอืการมองหาความสญู

เปล่าและพยายามขจัดออกไป เพื่อที่จะได้มีเวลาทำงาน

ที่มีคุณค่าเพิ่มมากขึ้น ความสูญเปล่าที่พบในห้องปฏิบัติ

การ ไดแ้ก่

1. ข้อบกพร่อง (defect) หมายถึง การทำงาน

ที่ไม่ได้ทำถูกต้องตั้งแต่ครั้งแรกทำให้เกิดความผิดพลั้ง

ความคลาดเคลือ่น ส่งผลใหต้อ้งทำงานซำ้ และอาจนำมา

สู่ภาวะแทรกซ้อน  และอาจรุนแรงถึงกับเสียชีวิต  เช่น

ความผิดพลาดในการส่งผลการตรวจวิเคราะห์ของผู้ป่วย

ให้กับแพทย์  การตรวจวิเคราะห์ซ้ำ  การเจาะเลือดซ้ำ

การเจาะเลอืดไมค่รบตามจำนวน

2. การผลิตหรือให้บริการมากเกินความจำ

เป็น (overproduction)  หมายถงึ การผลติหรอืทำเผือ่ไว้

โดยไม่ได้ใช้ประโยชน์  เช่น การสั่งตรวจ Test  มากเกิน

ความจำเปน็   การเจาะเลอืดมากเกนิความจำเปน็

3. การรอคอย (waiting) คือช่วงเวลาที่ไม่มี

อะไรเกิดขึ้น  อาจเป็นการรอคอยของบุคลากร หรือเป็น

การรอคอยของผู้ป่วยก็ได้  การรอคอยของผู้ป่วย เช่น

การรอคิวเจาะเลือด การรอคิวจ่ายเงิน การรอฟังผล

การตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ  การรอคอยของ

บุคลากร  เช่น  การรอคอยสิ่งส่งตรวจที่มาในลักษณะ

batch การรอคอยเครื ่องมือที่จะใช้ทำงานต่อ เป็นต้น

สาเหตุของการรอคอยมักเกิดจากจุดการให้บริการที่ไม่

เพียงพอ  การทำงานในลักษณะ batch (รอให้มีปริมาณ

จำนวนหนึ่งแล้วค่อยลงมือทำ) บุคลากรมีภาระงานหลาย

อยา่งปรมิาณงานทีไ่ม่สม่ำเสมอในแตล่ะชว่งเวลา

4. บุคลากรไม่ได้ใช้ความรู ้ความสามารถ

เต็มที ่ (not using staff talent) บุคลากรทีมี่ความรูค้วาม

สามารถถูกใช้ให้ทำงานในระดับที่ต่ำกว่าความรู้ความ

สามารถที่มีอยู่ หรือ หมายความถึงการที่ผู้ปฏิบัติงานไม่

ได้รับการฝึกอบรมและไม่ได้รับโอกาสให้มีส่วนร่วมในการ

ปรับปรุงงานที่ตนรับผิดชอบได้อย่างเต็มที่

5. การเดินทางและการเคลื่อนย้าย (trans-

portation)  หมายถึง ความสูญเปล่าที่เกิดจากการเดิน

ทางของผู้ป่วย การเคลื่อนย้ายของวัสดุอุปกรณ์และสิ่ง

ส่งตรวจ  เชน่  การเดนิทางของสิง่ ส่งตรวจไปยงัหอ้งปฏบัิติ

การต่าง ๆ เพื่อทำการตรวจวิเคราะห์ การเดินทางของ

ผู้ป่วยเพื่อรับ การเจาะเลือด  สาเหตุมักเกิดจากการออก

แบบสถานที่และกระบวนการในการให้บริการ

6. วัสดุคงคลัง (inventory) การมีวัสดุคงคลัง

เก็บไว้มากเกินความจำเป็น ควรลดวัสดุคงคลังให้เหลือ

น้อยที่สุด  แต่ต้องมีหลักประกันว่าจะมีเพียงพอกับความ

ต้องการใช ้ เช่น อุปกรณท่ี์ใช้ ในหอ้งปฏบัิติการ  หลอดเกบ็

ส่ิงสง่ตรวจ  นำ้ยาตรวจวเิคราะห์

7. การเคล ื ่อนท ี ่หร ือการเด ินทางของ

บุคลากร (motion) การเคลื่อนที่หรือการเดินทางของ

บุคลากรที่ไม่เพิ่มคุณค่าในการทำงาน  หากสามารถลด

ระยะทางที่บุคลากรต้องเดินได้จะสามารถทำให้บุคลากร

มีเวลาทำงานที ่ให้คุณค่าเพิ ่มมากขึ ้น ความสูญเปล่า

ประเภทนี้พบได้ในห้องปฏิบัติการ การลดการเคลื่อนที่

อาจทำได้โดยการจัดวางผัง ตำแหน่งของเคร ื ่องมือ

อุปกรณ์  วัสดุ รวมทั้งการวางแผนขั้นตอนการทำงาน

อย่างเป็นระบบ การจัดเตรียมสิ่งของต่าง ๆ ให้พร้อมใช้

การใชเ้ทคโนโลยีเ่พือ่ส่งขอ้มูลหรือวัสด ุเป็นตน้

8. ข้ันตอนท่ีมากเกินความจำเป็น (excessive

processing) เมื่อใช้คุณค่าจากมุมมองของผู้รับบริการ

จะพบว่าขั้นตอนต่าง ๆ ที่กำหนดนั้นอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่

จำเป็น เนื่องจากไม่ก่อให้เกิดคุณค่าแก่ผู้รับบริการ ทำให้

เสียเวลาและเสียทรัพยากร  เช่น ขั้นตอนในการเตรียม

ภาชนะเก็บสิ่งส่งตรวจ  ขั้นตอนการเข้ารับการเจาะเลือด

เป็นต้น
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เคร ื ่องมือที ่ใช ้ในการปรับปรุงตามแนวคิดของ

Lean (4, 5)

การทำความเข ้าใจองค์ประกอบของ Lean

อาจทำไดโ้ดยพจิารณาบา้นของ Lean (ดังรปูที ่1) หลังคา

เป็นวตัถปุระสงคค์อื คณุภาพ ความปลอดภยั การสง่มอบ

ต้นทุน ขวัญและกำลังใจของคนทำงาน  แกนกลางคือ

การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องโดยการทำงานเป็นทีม พื้นฐาน

สำคัญคือการปฏิบัติงานที่สม่ำเสมอ  โดยการพัฒนาเพื่อ

ให้เกิดการไหลเลื่อนอย่างต่อเนื่องและคุณภาพที่ฝังไว้ใน

ระบบ

ตัวอย่างการปรับปรุงคุณภาพห้องปฏิบัติการด้วย

แนวคดิ Lean

จากแนวคิดดังกล่าว ในปี 2010 ห้องปฏิบัติการ

ภปร 4 ฝ่ายเวชศาสตร์ชันสูตร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ซึ่งมีระบบคุณภาพผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 15189

แล้วจึงได้นำเเนวคิด Lean มาปรับปรุงการให้บริการ ณ

จุดเจาะเลือด เพื่อเพิ่มความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการ

ลดระยะเวลา รอคอยเจาะเลือด มีการจัดตั้งทีมพัฒนา

คณุภาพงาน ประกอบดว้ย เจา้หนา้ทีผู้่ปฏบัิตงิาน  อาจารย์

ผู้รับผิดชอบโดยได้รวมกันวิเคราะห์ปัญหาที่สำคัญของ

การให้บริการคือ ระยะเวลารอคอยเจาะเลือดนาน ซึ่งส่ง

ผลกระทบต่อทั ้งสุขภาพร่างกายและจิตใจของผู ้ป่วย

ทำให้ผลประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการไม่สามารถ

บรรลุตามเป้าหมายได้ (อัตราความพึงพอใจของผู้ป่วย

ประมาณ 70 % มาโดยตลอด) จากการเกบ็ขอ้มูลโดยการ

สังเกตผู้ที ่เข้ารับการบริการพบว่าระยะเวลาการเข้ารับ

บริการของผู้ป่วย ในขั้นตอนการชำระเงินและเจาะเลือด

ร่วมประมาณ 7-140 นาที/ราย โดยมีระยะเวลาเฉลี ่ย

ในการรอคอยเจาะเลอืด ประมาณ 44.5 นาท/ีราย ทีมงาน

จึงรวมกันกำหนดเป้าหมายว่าจะลดระยะเวลาในกระบวน

การใหล้ดลง 50 %

ทีมงานได้ร่วมกันวิเคราะห์สายธารแห่งคุณค่า

(VSM) ดงัรูปที ่2  และชว่ยกนัวเิคราะหส์าเหต ุท่ีไม่สามารถ

บรรลุเปา้หมาย  พบสาเหตสุำคญัดงันี้

รูปที่ 1. House of Lean
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1. ขั้นตอนการเตรียมอุปกรณ์เจาะเลือดมีหลาย

ขัน้ตอน ทำใหเ้กดิการรอคอย

2. จุดการให้บริการมีไม่เพียงพอ

3. สถานที่ให้บริการจำกัดคับแคบ  แผนผังไม่

ชัดเจน

4. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์สำหรับรับสิ่งส่งตรวจมี

ไม่เพียงพอ

5. การเรียกผู้ป่วยเข้ารับการเจาะเลือดเป็นรอบ

(batching)

6. ขาดการประชาสัมพันธ์ที่ชัดเจน  เข้าใจง่าย

เอื้อต่อผู้รับบริการ เจ้าหน้าที่แต่ละคนมีทักษะในการให้

ข้อมูลไม่เท่ากัน

7. เวลาการให้บริการของฝ่ายการเงินช้ากว่า

ของฝ่ายเวชศาสตร์ชันสูตร ทำให้บุคลากรห้องปฏิบัติการ

ไม่สามารถเริ่มงานได้

ทีมงานได้ช่วยกันเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา

และดำเนินการที่สำคัญ โดยใช้เครื่องมือของ Lean มา

ประยกุต ์ดงันี้

1. ปรับปรุงโครงสร้างกายภาพ ปรับป้าย

ประชาสมัพันธ ์(workplace layout)

2. ปรับลดขั้นตอน  ประสานกับฝ่ายการเงินให้

เปิดบริการเรว็ขึน้ 30 นาท ี (value stream management)

3. นำเครื ่องมือการเตรียมอุปกรณ์เจาะเลือด

ระบบอัตโนมัติมาใช้ (batch size reduction, quick set up)

4. เพ่ิมจุดรับส่ิงส่งตรวจ เพ่ิมบริเวณจุดเจาะเลอืด

(workload leveling)

5. และจดัอบรมเจา้หนา้ที ่(standardized work)

6. นำเครื่องคิวอัตโนมัติมาใช้ในการจัดคิวผู้ป่วย

พร้อมสัญญาณหมายเลข และเสยีงเรยีก ทำใหผู้้รับบริการ

รับทราบขอ้มูล (visual control)

ผลของการปรับปรุง จากการดำเนินงานในโครง

การประมาณ 6 เดือน (ตั้งแต่เดือน มีนาคม ถึงเดือน

สิงหาคม 2010) พบว่าระยะเวลารอคอยการเจาะเลือด

ลดลง เฉล่ียเหลอื 14 นาท/ีราย โดยสามารถลดระยะเวลา

ในการรอเจาะเลือดลงประมาณ  69 % (ดังแสดงใน

กราฟที ่ 1) และสามารถ เพิม่อัตราความพงึพอใจของผูรั้บ

บริการเป็น 79 % ซึ่งอัตราความพึงพอใจอาจยังไม่บรรลุ

เป้าหมายตามที ่ต ้องการ แต่มีแนวโน้มที ่ด ีข ึ ้นอย่าง

ต่อเนื ่อง ซึ่งทีมงานก็ได้ดำเนินการวิเคราะห์หาสาเหตุ

และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง โดยมีโครงการปรับปรุงที่อยู่

ระหว่างดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของ หน่วยงาน

และองค์กรโดยเฉพาะตอบสนองความต้องการของลูกค้า

ให้ได้มากที่สุด

รูปที่ 2.  Value stream mapping ของขัน้ตอนการเจาะเลอืด (กอ่นการปรบัปรุง)
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สรุป

การนำแนวคดิ Lean มาใช้ในการพฒันาคณุภาพ

งานนัน้สามารถนำไปประยกุต์ใช้ได้ในทุกองคก์ร  เน่ืองจาก

เป็นการปรับปรุงกระบวนการอย่างเป็นระบบที่เน้นการ

ลดและขจดัความสญูเปลา่  ความแปรปรวน และความไม่

สมดุลย์ของกระบวนการได้อย่างมีประสิทธิภาพประโยชน์

จากการนำ แนวคิด Lean มาใช้ในการปรับปรุงกระบวน

การในห้องปฏิบัติการส่งผลให้เกิดการบรรลุเป้าหมาย

ท่ีสำคญั คือ ลดระยะเวลา ลดความผดิพลาด  เพิม่ความ

ปลอดภยั และเพิม่คณุคา่และการมส่ีวนรว่ม ของบคุลากร
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