Ref : Lean Hospitals, Mark Graban
Roadmap to Lean Enterprises ; Kietkajorn Khomanasin

What is LEAN ?
= TOOLSET
+ MANAGEMENT SYSTEM
+ วิธก
ี ารทีท
่ าให ้เกิด CQI
+ บุคลากรคงอยูใ่ นองค์กร
+ วิธก
ี ารทีช
่ ว่ ยให ้สามารถแก ้ปั ญหาทีส
่ าคัญ

Ohno’s Definition of LEAN
สงิ่ ที่ Taiishi Ohno แห่ง Toyota ทาคือ มองไปที่ Timeline

รับ order
จากลูกค ้า

ได ้รับเงิน
จากลูกค ้า

ลด Timeline โดย ลด Non-Value Added Waste

รับ order
จากลูกค ้า

ลด waste

ได ้รับเงิน
จากลูกค ้า

ลด delay

เพิม
่ quality

ได ้เงินเร็วขึน
้

โฆษณา AP

Lean Thinking Principles
(Womack and Jones)

ประกอบด ้วย
้ การ
1. ให ้นิยามของ Value ในมุมมองของผู ้ใชบริ
2. Identify ทุกขัน
้ ตอนการทางานใน Value
Stream
3. ใส่ Value เข ้าไปในขัน
้ ตอนการทางาน เพือ
่ ให ้มี
ลาดับการไหลของงานอย่างราบรืน
่
้ การ จะเป็ นผู ้ดึง เอา value ไปใช ้
4. ผู ้ใชบริ
5. ให ้แน่ใจว่า เข ้าใกล ้ ความสมบรณ์แบบ
(Perfection) โดยการทา CQI

Lean Thinking
• Jame P.Womack และ Daniel T. Jones ได ้กล่าวถึงขัน
้ ตอนหลักของ
ื ชอ
ื่ “Lean Thinking”
การสร ้างระบบการผลิตแบบ LEAN ในหนังสอ

ิ ค ้าและบริการในมุมมอง
ขนตอนที
ั้
่ 1 : การระบุคณ
ุ ค่า ของสน
ของลูกค้าไม่วา่ จะเป็ นลูกค ้าภายใน และลูกค ้า
ภายนอก (Specified Value)
- ระบุคณ
ุ ค่า (Value) ของผลิตภัณฑ์จากมุมมองของ
ลูกค ้า
- ไม่ควรกาหนดคุณค่าจากมุมมองของบริษัท องค์กร
้
หน่วยงาน หน ้าที่ หรือเทคโนโลยีทใี่ ชในปั
จจุบน
ั
ิ ค ้า หรืองานบริการ จาไว ้ว่า
- ไม่วา่ จะเป็ นสน
“ลูกค ้าต ้องการแค่เพียงสงิ่ ทีต
่ อบสนองความต ้องการ
หรือแก ้ไขปั ญหาให ้พวกเขาได ้เท่านัน
้ ”

Lean Thinking
• Jame P.Womack และ Daniel T. Jones ได ้กล่าวถึงขัน
้ ตอนหลักของ
ื ชอ
ื่ “Lean Thinking”
การสร ้างระบบการผลิตแบบ LEAN ในหนังสอ

ขนตอนที
ั้
่ 2 : สร ้างกระแสคุณค่า (Value stream) ในทุก ๆ ขัน้ ตอน

การดาเนินงาน เริม
่ ตัง้ แต่การออกแบบ การวางแผน และ
ิ ค ้า/ บริการ การจัดจาหน่าย ฯลฯ เพือ
การผลิตสน
่
พิจารณาว่ากิจกรรมใดทีไ่ ม่เพิม
่ คุณค่าและเป็ นความสูญ
เปล่า

- กระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์กอ
่ นวางจาหน่าย
ื้ สน
ิ ค ้า / ขอรับบริการ ของลูกค ้าจนกระทัง่
- ขัน
้ ตอนการสงั่ ซอ
ิ ค ้าให ้แก่ลก
จัดสง่ สน
ู ค ้า
ิ ค ้า
- การรับวัตถุดบ
ิ จากผู ้สง่ มอบมาผลิตจนกระทัง่ จัดสง่ สน
สาเร็จรูปถึงมือลูกค ้า

Lean Thinking
• Jame P.Womack และ Daniel T. Jones ได ้กล่าวถึงขัน
้ ตอนหลักของ
ื ชอ
ื่ “Lean Thinking”
การสร ้างระบบการผลิตแบบ LEAN ในหนังสอ

ขนตอนที
ั้
่ 3 : ทาให ้กิจกรรมต่างๆ ทีม่ คี ณ
ุ ค่าเพิม
่ ดาเนินไปได ้อย่าง
ต่อเนือ
่ ง (Flow) พยายามทาให ้กระบวนการดาเนินไปได ้
โดยปราศจาก
- การอ ้อม (Detours)

- การย ้อนกลับ (Backflows)
- การคอย (Waiting)
ี (Scrap)
- ของเสย

Lean Thinking
• Jame P.Womack และ Daniel T. Jones ได ้กล่าวถึงขัน
้ ตอนหลักของ
ื ชอ
ื่ “Lean Thinking”
การสร ้างระบบการผลิตแบบ LEAN ในหนังสอ
้
ขนตอนที
ั้
่ 4 : ใชระบบดึ
ง (Pull) โดยให ้ความสาคัญเฉพาะสงิ่ ที่
ลูกค ้าต้องการเท่านัน
้
- ทาเฉพาะสงิ่ ทีม
่ ค
ี วามต ้องการ ตามปริมาณทีต
่ ้องการ
ภายในเวลาทีต
่ ้องการเท่านัน
้

Lean Thinking
• Jame P.Womack และ Daniel T. Jones ได ้กล่าวถึงขัน
้ ตอนหลักของ
ื ชอ
ื่ “Lean Thinking”
การสร ้างระบบการผลิตแบบ LEAN ในหนังสอ

ขนตอนที
ั้
่5:

สร ้างคุณค่า และจากัดความสุญเปล่า โดยค ้นหาสว่ นเกินทีถ
่ ก
ู
่ นไว ้ซงึ่ เป็ นความสูญเปล่า และกาจัดออกไปอย่างต่อเนือ
ซอ
่ ง
(Perfection) โดย
- ทาการจากัดความสูญเปล่า (Wastes/MUDA) ในทุกๆ
ิ ทรัพย์ทใี่ ชงานโดยพิ
้
กิจกรรมและสน
จารณาความจาเป็ นจาก
ลูกค ้าเป้ าหมาย
้ อ
- ดาเนินการโดยใชเครื
่ งมือคือ การปรับปรุงงาน

(Evolution/KAIZEN) และนวัตกรรม(Revolution/KAIKAKU)

Lean Thinking
A way to do more and

more

….with less and
Less Human Effort
Less Equipment
Less Time
Less Space

less

Customer‘s
service
NEED
Close to

Lean Thinking
หน่วยงาน
ของรัฐ

Do MORE work with LESS

Less .. Rework
………Employee
.. Human Effort ……..Employee
.. LOS
……..Patient
Fewer Room and Equipment ….Hospital
้ การ
ผู ้ใชบริ
/
ประชาชน

Efficient,
Cost effective Service,
Perfect Service

BETTER
QUALITY

ี่ งจากการใชบริ
้ การ)
(ไม่เกิดปั ญหา / ความเสย

การสร ้าง LEAN CULTURE
ื่ สารการสร ้างวัฒนธรรมนีใ้ นองค์กร โดยใช ้
โตโยต ้า สอ
Toyota Triangle (=การบูรณาการวิธก
ี ารทัง้ หมดทีใ่ ช)้
KEY

Building People before building Cars
สงิ่ ท ้าทาย =
การพัฒนาทักษะการเป็ นผู ้นา ทั่วทัง้ องค์กร

What we do

How we manage
Human
Development
Human
Development

What we believe
Philosophical

An Integrated System

Definition of Lean from TOYOTA
• Comes from Toyota in two parts :
1. Total Elimination of Waste
: inc. production efficiency อย่างสมา่ เสมอ
โดยการกาจัด waste (MUDA) ทิง้ ไป
2. Respect for People
: respect for Humanity…concept that
passed down by Toyoda Sakichi
(1867-1930)

Elimination of Waste (MUDA)
• Activities which not help / move customers
toward being discharged or receive what
they want

- เวลาในการรอรับเอกสาร ใบอนุญาต ใบรับรอง /ตรวจ

รอนัด รอสง่ ต่อการรักษาขัน
้ ต่อไป
ี เวลา
- กิจกรรม / ความผิดพลาดทีท
่ าให ้เกิดอันตราย เสย
ี ค่าใชจ่้ ายเพิม
เสย
่ ต ้องกลับมารับบริการใหม่ในวันถัดๆไป
- หรือถ ้าเป็ นการรักษาทาให ้ไม่สามารถหายจากโรคหรือ
กลับบ ้านได ้

• อเมริกา : ร ้อยละ30-40 ของค่าใชจ่้ ายในระบบสุขภาพ ที่
ถูกใชจ่้ ายไป ซงึ่ เท่ากับประมาณ 5 แสนล ้านเหรียญ ล ้วน
ิ้
เป็ น waste ทัง้ สน

Respect for People or Humanity
• Means a number of things
: include challenging people + push them
to perform better in a constructive way
- ไม่ปล่อยให ้ผู ้ปฏิบต
ั ิ ดิน
้ รนกับ ปั ญหา หรือ ภาระงานทีม
่ าก ด ้วย
ตนเอง
- Lean เป็ นระบบทีต
่ ้องการให ้ผู ้ปฏิบต
ั งิ าน do their bestแต่ไม่ใช ่
overwork
- ศรัทธา ทีม
่ รี ะหว่างผู ้ปฏิบัต ิ และ ผู ้บริหาร เป็ นตัว promote
ิ ธิภาพ ด ้วยความรู ้สก
ึ ทีผ
ประสท
่ อ
่ นคลาย
- ไม่ให ้ ผู ้ปฏิบต
ั ิ เกิด overwork(MURI), overburden( uneven
workload,MURA)
- Not pushing to work faster or be in two places at the same
time

Respect for People or Humanity
• ผู ้ปฏิบต
ั ม
ิ ส
ี ว่ นร่วมในการแก ้ปั ญหา และ กาจัด waste
• ผู ้บริหารไม่ได ้มีหน ้าที่ มาคอยแก้ ทุกๆปั ญหา
• ไม่ต ้องการให ้ทีมบริหาร / ผู ้จัดการ
คิด ทุกเรือ
่ ง แก้ ทุกปั ญหา ออกแบบ ระบบ

แล ้ว ให ้ผู ้ปฏิบต
ั ิ แค่ ทาตาม อย่างเดียว
• หน่วยงาน ต ้องแน่ใจว่า
leaders ในทุกหน่วย ไม่ทาลาย
Intrinsic Motivation
(ในการทีอ่ ยากจะชว่ ยเหลือผู ้ป่ วย)
ของผู ้ปฏิบต
ั งิ าน

จนคนทางาน

• Frustrate

• Burn out

Respect for People or Humanity
• มักมีคาถามว่าจะทาอย่างไรกับ DEAD WOOD ในรพ.
• ในการทา LEAN ให ้พุง่ ประเด็นมาที่
• ทาอย่างไร LIVE WOOD จะได ้รับการสนับสนุน และ เติบโตได ้
ี /ย ้ายไปทางานรพ. อืน
แทนทีจ
่ ะ frustrate /เปลีย
่ นอาชพ
่

• LIVE WOOD

DEAD WOOD

• จากการสงั่ สมของปั ญหาต่างๆ ทีไ่ ม่ได ้รับการแก ้ไข

Respect for People or Humanity
LEAN เน ้นการ RESPECT ต่อ
• ผูท
้ างานในหน่วยงาน
• บุคลากรทุกแขนงขององค์กร
• ชุมชน / ประชาชน
• ทุก Stakeholders ของ องค์กร

สงิ่ แวดล ้อมทีท
่ าให ้เกิดการ treat ผูค
้ นอย่างเลวร้าย
• ไม่เป็นทีย
่ อมร ับในการทา LEAN

หลักการในการลดต ้นทุน
หลักการในการลดต ้นทุน (Cost Reduction) กาหนดราคาทีล
่ ก
ู ค ้า
ยิน ดีท ี่จะจ่า ย และหั กออกด ้วยต ้นทุนของคุณเพื่อ หาว่า จะได ้ก าไรเท่า ไร

(กาไร = ราคา – ต้นทุน)

ราคา
ราคา
กาไร
ต้นทุน
แนวคิดแบบเก่า
ต้นทุน + กาไร = ราคา

ราคา

ราคา

กาไร
ต้นทุน
แนวคิดแบบลีน
ราคา - ต้นทุน = กาไร

การนาระบบลีนไปใชนั้ น
้ ได ้กลายมาเป็ นกลยุทธ์ทท
ี่ าให ้สามารถอยู่รอด
ได ้ในสภาพแวดล ้อมการผลิต ดังนั น
้ จึง ควรให ้ความสนใจกับการจั ด ท าระบบที่
เหมาะสมให ้แก่บรรดาทรัพยากรขององค์กร เพือ
่ ทีจ
่ ะสามารถบรรลุผล
1) การลดต ้นทุน 2) สร ้างมาตรฐาน 3)การสง่ มอบอย่างตรงเวลา

Fixing Organization from Inside
Capability 1 : Work Is Designed as a Series of Ongoing
Experiments that Immediately Reversal Problems.
ออกแบบระบบให ้สามารถมองเห็นปั ญหา ได ้อย่างรวดเร็ว
1.1 งานแต่ละ job ต ้องมีการออกแบบ
ออกแบบระบบให ้สามารถมองเห็
่ นปั ญหา ได ้อย่างรวดเร็ว

- ไม่ปล่อยให ้ผู ้ปฏิบต
ั ส
ิ ม
ุ เดา / คาดเดา สร ้างความยุง่ เหยิงในการ
ทางาน จนกลายเป็ น “common practices” ...ทีจ
่ ะกลายเป็ น
opportunities for errors
Cap
- ต ้องมีการ “Standardize Key Process & Tasks”... Improve
patient safety, ป้ องกันความล่าชา้ สามารถกระทาได ้ง่ายขึน
้
และลดต ้นทุนค่าใชจ่้ าย
1.2 เมือ่ มีมาตรฐานงาน... ต ้องมี CQI (Kaizen)
พยายามหาหนทางใหม่ทจ
ี่ ะปรับปรุงงานให ้ดีขน
ี้
“ Not just to do work but also to find a better way of
doing that work”

Fixing Organization from Inside
Capability 1 : Work Is Designed as a Series of Ongoing
Experiments that Immediately Reversal Problems.
ออกแบบระบบให ้สามารถมองเห็นปั ญหา ได ้อย่างรวดเร็ว
1.3 โครงสร ้างของงานต ้องสามารถเผยให ้เห็น ปั ญหา ไดง่้ าย และ เร็ว
ออกแบบระบบให ้สามารถมองเห็
นปั ญหา ได ้อย่างรวดเร็ว
้

วิธท
ี งี่ า่ ย คือใช Visual Management (KANBAN)

Cap

บอกว่า เครือ
่ งมือ อุปกรณ์ ยา etc. กาลังจะหมดแล ้ว ...มากกว่าจะรอให ้เจอ
ปั ญหาของไม่พอใช ้ หรือต ้องรอการมาสง่ ของรอบต่อไปก่อนจึงจะมีใช ้

ใช ้ simple visual indicators & controls
ี้ ง่ เมือ
(ชบ
่ ปริมาณสงิ่ ของใกล ้หมด)

ป้ องกัน waste, problems, frustration

Fixing Organization from Inside
Capability 2 : Problems are Addressed Immediately Through
Rapid Experimentation
ปั ญหาต ้องผ่านขัน
้ ตอนการทดลองแก ้ไขทันที
2.1 ในสภาพของ Lean environment ...”ปั ญหา “ เป็ นสงิ่ ทีย
่ อนรับได ้
ออกแบบระบบให
้สามารถมองเห็
นปั ญหา
้อย่างรวดเร็ว ่ Georgetown ,
: Japanese executives
of Toyota
เยีย
่ ได
มชมโรงงานที
Kentucky ถามผจก.แผนกชาวอเมริกน
ั ว่าอะไรคือ “Top problems ของทีน
่ ?ี่ ”
ได ้รับคาตอบ “No problem” (ธรรมเนียมในแวดวงอุตสาหกรรมรถ มี”
ปั ญหา” จะต ้องปกปิ ดไม่ให ้นายรู ้ เพราะ อาจโดนไล่ออก หรือถูกด่า)

Cap

ผู ้บริหารกล่าวว่า “No Problem is a problem”

Toyota’s eyes : Very unlikely that an area would have
no problems
or opportunities for improvement.

Fixing Organization from Inside
Capability 2 : Problems are Addressed Immediately Through
Rapid Experimentation
ปั ญหาต ้องผ่านขัน
้ ตอนการทดลองแก ้ไขทันที

2.2 เมือ
่ ปั ญหาปรากฏ ...จะต ้องถูกแก ้ทันที ด ้วย คนหน ้างาน
: ปั ญหาไม่ควรถู
กแก ้ ในห ้องนconference
ต ้องแก
ออกแบบระบบให
้สามารถมองเห็
ปั ญหา ได ้อย่….แต่
างรวดเร็
ว ้ที่ Gemba

(Actual place where work occurs)

: ตย. พยาบาลลืมให ้ยาผป.กลับบ ้านเมือ
่ discharge ผป.
Cap ทีมต ้องไม่แก ้ปั ญหาเพียงพูดว่า “ต่อไป เธอ ต ้องระวัง(careful)ให ้ดี”
แต่ ทีม ต ้อง
ั ใน ระหว่าง
* เปลีย
่ นที่ เก็บยา ใหม่ เพือ
่ ทีว่ า่ จะสามารถเห็นได ้ชด
กระบวนการ discharge ผู ้ป่ วย และอาจ ต ้อง
+ a standard checklist สาหรับพยาบาลว่าต ้องทาอะไร ระหว่าง
discharge รวมทัง้ Medication reminder
Try sth. To see if it works>>>> taking a long time to dev. “Perfect” Solution

Fixing Organization from Inside
Capability 2 : Problems are Addressed Immediately Through
Rapid Experimentation
ปั ญหาต ้องผ่านขัน
้ ตอนการทดลองแก ้ไขทันที

2.3 ทาให ้เกิดการแก ้ปั ญหาแบบ PDCA (W. Edwards Demming’s
ออกแบบระบบให
้สามารถมองเห็นปั ญหา ได ้อย่างรวดเร็ว
cycle)
ั การทดลองแก ้ปั ญหา ในกลุม
: อาศย
่ เล็กๆ (small scale trials)
่ น่วยงานอืน
เพือ
่ ดูวา่ ได ้ผล? … ได ้ผล...ขยาย scale สูห
่
... ไม่ได ้ผล...ปรับเปลีย
่ นวิธ ี หรือ หาสมมติฐานใหม่

A Healthy Lean Culture ไม่คาดหวังให ้คน Succeed 100% of the time
แต่การ

่ ยนาสูก
่ ารปรับสู่
คาดหวังถึงความสาเร็จ 100% ...จะชว

Risk-Averse Culture
ี่ ง
ว ัฒนธรรม ต้านความเสย

Fixing Organization from Inside
Capability 3 : Solutions are Disseminated Adaptively through
Collaborative Experimentation
ปั ญหาต ้องผ่านขัน
้ ตอนการทดลองแก ้ไขร่วมก ัน

3.1 เมือ
่ มีการ ปป.กระบวนการทีส
่ าเร็จในหน่วยหนึง่ ...ต ้อง
ออกแบบระบบให ้สามารถมองเห็นปั ญหา ได ้อย่างรวดเร็ว
sharing หน่วยอืน
่ ( each unit..same core process)
* อย่าให ้แต่ละหน่วย ต่างคน ต่างพัฒนาปั ญหาทีเ่ ป็ น
เรือ
่ งเดียวกัน
* ควร...กระจาย หน่วยงาน อืน
่ ด ้วย

ตย. การกระจายวิธกี ารให ้บริการทาบัตรประชาชนอย่างรวดเร็วทัว่ ทุกเขต
่ ู ้ป่ วยและชุมชน ของ
การกระจาย เรือ
่ ง patient safety ลงสูผ
Pittsburgh Regional Healthcare Initiative

Fixing Organization from Inside
Capability 4 : People at all levels of the organization are Taught
to Become Experimentalists
ทุกคนใน รพ. ต ้องได ้รับการสอน ให ้กลายเป็ น ผู ้หลงใหลในการทดลอง ชอบการพิสจ
ู น์

4.1 ทุกระดับของ workers ในองค์กรต ้องได ้รับการพัฒนา
ออกแบบระบบให ้สามารถมองเห็นปั ญหา ได ้อย่างรวดเร็ว
skills & methods เพือ
่ ให ้สามารถแก ้ปั ญหาได ้อย่างมี
ิ ธิภาพ
ประสท
่ ที่ Avera Mc Kennan เริม
เชน
่ ต ้นการ Lean Trainingโดย
สอนเรือ
่ ง Problem-solving methods ให ้กับทุกคนใน รพ.

+ Continue: Coaching, Training, Mentoring
โดย หัวหน ้างาน ทีมนาคุณภาพ

Fixing Organization from Inside
Capability 4 : People at all levels of the organization are Taught
to Become Experimentalists
ทุกคนใน รพ. ต ้องได ้รับการสอน ให ้กลายเป็ น ผู ้หลงใหลในการทดลอง ชอบการพิสจ
ู น์

4.2 LEAN สอนให ้ทุกคน มอง WORK & PROCESS ผ่าน
ออกแบบระบบให ้สามารถมองเห็นปั ญหา ได ้อย่างรวดเร็ว

สายตาตนเอง
เห็นปั ญหาทีอ
่ าจไม่เคยเห็นมาก่อน
พบหนทางใหม่ ในการแก ้ปั ญหาเหล่านัน
้
รพ. จะต ้องชว่ ยพัฒนาสงิ่ เหล่านีใ้ ห ้กับทุกคน

ก่อนเริม
่ lean project คนในองค์กร มีโอกาสได ้ดู วิดโิ อ การทางานของตัวเอง และ
บอกว่า ไม่เคยรู ้เลยว่า “ฉั นทาอะไรแบบนัน
้ ”
คนทางาน 1, 7, 20 ปี ทางาน job เดียวกัน ...ด ้วยวิธท
ี ต
ี่ า่ งกัน
เผยให ้เห็นการใช ้ เวลา และ ได ้ผลลัพธ์ทแ
ี่ ตกต่างก ัน

CONCLUSION
LEAN - ยากทีจ
่ ะให ้ความหมายเฉพาะอย่างใดอย่างหนึง่
- เป็ น ชุดของหลักการ ( Set of Concepts and Tools) ทีใ่ ห ้คน
สามารถพัฒนาการดูแลผู ้ป่ วย ( harm, waiting time )
่ ารทางาน ของ
- เป็ นการบริหารจัดการ และ ปรัชญา ทีค
่ วรนา เข ้าสูก
คนใน หน่วยงานต่างๆของกทม.ได ้ทุกระดับ รวมทัง้ ทางการแพทย์
และสาธารณสุขเพือ
่ ให ้มีการพัฒนาอย่างต่อเนือ
่ ง จนเข ้าใกล ้
เป้ าหมาย แห่ง ความสมบูรณ์แบบ ( a goal of perfection )
- ให ้ทางานง่ายขึน
้ โดยไม่ต ้องมานั่ง Create และ Judgement
Le
- องค์กรลีน ทาให ้คุณภาพการทางานดีขน
ึ้ ลด cost โดยไม่ทาให ้
คนต ้องทางานหนักขึน
้ หรือ ต ้องระมัดระวังมากขึน
้
- ลีนไม่ใช ่ a silver bullet or a magic fix

LEAN is very SIMPLE, yet very COMPLICATED at
the same time.

LEAN LESSONS
1. แม ้จะเริม
่ จากอุตสาหกรรมรถยนต์ แต่ลน
ี ก็ได ้ผลสาเร็จในแวดวงอืน
่
ทัง้ ของรัฐบาล และ เอกชน ด ้วยรวมทัง้ ในโรงพยาบาล
2. ลีน เป็ นวัฒนธรรมขององค์กร ทีพ
่ ัฒนา จากการบูรณาการเครือ
่ งมือ
การบริหารจัดการ และปรัชญาต่างๆ

ั ยภาพของบุคลากร วิชาชพ
ี รวมทัง้ กลุม
3. การพัฒนาศก
่ talents จะ
เป็ นสงิ่ สาคัญของความสาเร็จขององค์กร
4. การกาจัด waste และ respect people = สงิ่ สาคัญ
5. No Problem Is a Problem จะต ้องเปิ ดใจและยอมรับเมือ
่ มีปัญหา
6. ทุกคนต ้องมีสว่ นร่วมในการแก ้ปั ญหา และกาจัด waste

END

