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“Please mind the gap between train
and platform”

รูส้ กึ คุน้ ๆ กับประโยคนีไ้ หมครับ? เป็นประโยคทีไ่ ด้ยนิ ซ�ำ้ แล้ว
ซ�้ำเล่า เวลาใช้บริการรถไฟฟ้า เพื่อเตือนให้ระมัดระวัง “ช่องว่าง”
ระหว่างรถ และชานชาลา
ถ้าท่านผู้อ่านลองยกแขนทั้งสองขึ้นมาข้างหน้า เหยียดแขน
ออก ยกข้อมือขึ้น เห็นอะไรที่มือตัวเองครับ? โดยทั่วไปเราก็คง
ตอบว่า ก็เห็นมือกับนิ้วมือทั้ง 5 นะสิ คงไม่มีใครบอกว่า เห็นช่องว่าง
ระหว่างนิ้ว ใช่ไหมครับ
เวลาเราพูดถึง การปรับปรุงกระบวนการ (Process Improvement) ทั่วไปแล้ว มักจะมองแต่ที่ตัวกระบวนการ แต่อาจจะไม่ได้ให้
ความส�ำคัญต่อ “ช่องว่าง (Gap)” ระหว่างกระบวนการหรือรอยต่อ
ของแต่ละขั้นตอนมากนัก
ส�ำหรับงานบริการแล้ว รอยต่อระหว่างกระบวนการคือ การ
เสียเวลารอคอยของลูกค้า ส่วนถ้าเป็นโรงงานการผลิต รอยต่อนี้คือ
การขนส่ง และงานระหว่างผลิตหรือสินค้าคงคลัง อันเป็นที่มาของ
ต้นทุนที่เพิ่มขึ้นมาโดยไม่จ�ำเป็น หรือไม่ได้สร้างคุณค่าให้กับธุรกิจ
ตามแนวคิดของระบบ Lean นั้น การปรับปรุงกระบวนการ
ในเบื้องต้นนั้น แทนที่จะมองไปที่นิ้วหรือกระบวนการ สิ่งที่ต้องให้
ความส�ำคัญก่อน คือมองไปที่ ”ช่องว่าง” ระหว่างกระบวนการ และ
ท�ำให้ช่องว่างเหล่านั้นเล็กลงหรือสั้นลง เพราะธุรกิจหรือองค์กร

จ�ำนวนการต้องเสียเวลาหรือต้นทุน ให้กบั ช่องว่างเหล่านีเ้ ป็นจ�ำนวนมาก
ตัวอย่างหนึง่ ทีท่ ำ� ให้เห็นภาพได้งา่ ยทีส่ ดุ และผมคิดว่าเราทุก
คนมีประสบการณ์ร่วมคือ งานบริการของโรงพยาบาล ผมเพิ่งพา
คุณแม่ไปตรวจเบาหวานตามหมอนัดทุกๆ 3 เดือน ที่โรงพยาบาลรัฐ
ชั้นน�ำของประเทศแห่งหนึ่ง กิจกรรมที่เกิดขึ้นในวันนั้น คือ
1. มาถึงโรงพยาบาลตัง้ แต่ 6:45 เพราะต้องงดน�้ำงดอาหาร
ลงทะเบียน และรอคิว
2. เจาะเลือด เพื่อตรวจน�้ำตาล และรอ (ระหว่างนี้ไปทาน
ข้าวเช้าแต่ก็กลับมารอ)
3. ยื่ น บั ต รกั บ พยาบาล วั ด ความดั น น�้ ำ หนั ก และรอ
(ประมาณ 2 ชั่วโมง)
4. พบหมอ ได้พูดคุยกับหมอจนกระทั่งเขียนใบสั่งยาเสร็จ
ประมาณ 5 นาที
5. ยืน่ แฟ้มผูป้ ว่ ยทีโ่ ต๊ะพยาบาล รับใบสัง่ ยา และเดินไปเข้า
คิวที่การเงิน
6. ยื่นใบสั่งยา และรอ (ช่วงนี้นานมาก ประมาณ 3 ชั่วโมง)
7. จ่ายเงินที่ช่องการเงิน
8. รับยาพร้อมค�ำอธิบาย เสร็จทุกขั้นตอนเวลา 13:45
เวลาทีใ่ ช้ไปในโรงพยาบาลทัง้ หมดคือประมาณ 7 ชัว่ โมง แต่
ถ้าคิดว่าเวลาที่มีคุณค่ากับคุณแม่ผมนั้น อาจมีแค่เวลาเจาะเลือด
วัดความดัน พบหมอ และรับยาจากเภสัชกร รวมแล้วประมาณ 20 นาที
July 2018 No. 259
●

19

Lean & Productivity

TPA news
Lean & Productivity

20

TPA news
Lean & Productivity
คิดเป็น 5% เท่านั้น ที่เหลือส่วนใหญ่คือการรอคอยทั้งสิ้น !
ถ้าผมตัง้ ค�ำถามว่า ท�ำไมเราต้องใช้เวลาทีโ่ รงพยาบาลนานๆ
ผมคิดว่าความเข้าใจโดยทัว่ ไป คือ เพราะมีจำ� นวนหมอทีจ่ ำ� กัด แต่สงิ่ ที่
เกิดขึ้นกับปรากฏว่าการรอคอยที่นานที่สุด กลับไม่ใช่รอหมอกระบวนการที่เป็นคอขวด (Bottle Neck Process) กลับไปอยู่ที่ การรอคอย
ก่อนจ่ายเงิน และรับยา ไม่ค่อยสมเหตุสมผลเลยใช่ไหมครับ ?
ขัน้ ตอนทีผ่ มอธิบายข้างต้น เป็นการอธิบายจากมุมของผมซึง่
เป็นผู้ใช้บริการ แต่ถ้าเจาะเข้าไปในช่วง 3 ชั่วโมงแห่งการรอคอย
มีกระบวนการของโรงพยาบาลเองทีเ่ กิดขึน้ ภายใน ซึง่ พอจะคาดการณ์
ขั้นตอนได้ ดังนี้
ขัน้ ตอนทีผ่ มอธิบายข้างต้น เป็นการอธิบายจากมุมของผมซึง่
เป็นผู้ใช้บริการ แต่ถ้าเจาะเข้าไปในช่วง 3 ชั่วโมงแห่งการรอคอย มี
กระบวนการของโรงพยาบาลเองทีเ่ กิดขึน้ ภายใน ซึง่ พอจะคาดการณ์
ขั้นตอนได้ดังนี้
● บันทึกข้อมูลใบสัง
่ ยา (ทีเ่ ป็นลายมือหมอ) เข้าไปในระบบ
และสื่อสารไปยังเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
● เจ้าหน้าที่จัดยาทีละรายการจนครบ ใส่ถุงพลาสติก
● ตรวจเช็คความถูกต้อง
● สื่อสารข้อมูลขึ้นจอ ให้ผู้ป่วยหรือญาติมาช�ำระเงิน
ถ้าท�ำงานข้างต้นนี้อย่างต่อเนื่อง ไม่มีทางใช้เวลา 3 ชั่วโมง
หรอกนะครับ ดังนั้น ในความเป็นจริง คือ มีการรอคอย หรือ Gap
ที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการ และรอนานด้วย ซึ่งผมคาดว่าน่าจะ
เป็นการรอคอยใน ขั้นตอนการจัดยา ในห้องจัดยานั้น ผมสังเกตว่า
มี Work In Process (ยาในระหว่างการจัด และยารอผูป้ ว่ ยมารับ) เป็น
จ�ำนวนมาก อย่างที่กล่าวไปแล้วครับ นี่คือช่องว่างที่เกิดขึ้นระหว่าง
นิ้วแต่ละนิ้ว ค�ำถามหลายๆ ข้อที่สามารถน�ำไปสู่การปรับปรุงวิธีการ
จัดการภายในได้ เช่น
● มีการเก็บและรายงาน ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ควบคุม
กระบวนการท�ำงานหรือไม่ ? เช่น
➣ เวลารอคอยของผูป
้ ว่ ย (ค่าเฉลีย่ , ค่าสูงสุด, การกระจาย)
➣ งานที่ติดขัด เช่น การจัดยาไม่ถูกต้อง เอกสารสั่งยาจาก
แพทย์ไม่ถูกต้อง ไม่สมบูรณ์
ปริมาณงานที่ท�ำได้ เทียบกับก�ำลังคนที่มี (ตามแนวคิดผลิตภาพ)
● มีการจัดก�ำลังคนที่ยืดหยุ่น (Flexible) เพื่อให้สอดคล้อง
กับปริมาณงานจริงแล้วหรือไม่ ?
➣ ลดความไม่สมดุล งานในแต่ละวัน และแต่ละชั่วโมง
➣ ลดความไม่สมดุล ระหว่างขั้นตอน เช่น บางงานเสร็จเร็ว
บางงานเสร็จช้า
● มีวิธีการมอบหมายงาน (Job Assignment) ยาที่ต้องจัด
ไปยังเจ้าหน้าทีแ่ ต่ละคนอย่างไร ค�ำนึงถึงภาระงานของแต่ละคนแล้ว
หรือไม่ ?
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วิธีการบริหารจัดการ Stock ยา อย่างไร ?
➣ ออกแบบพื้นที่ โดยค�ำนึงถึงความถี่ในการจ่าย เพื่อให้
ระยะทางการเดิน สั้นที่สุดแล้ว ?
➣ มี ก ารก� ำ หนดมาตรฐานปริ ม าณ Stock ที่ เ หมาะสม
ในห้องยาแล้วหรือไม่ ? เพื่อให้ไม่ขาด และ ไม่มากเกิน เกะกะพื้นที่
➣ ระบบจัดซื้อยาเหมาะสมแล้ว ? เวลาสอดคล้องกับความ
ต้องการ และ ปริมาณเหมาะสม
➣ ป้ า ยชี้ บ ่ ง ต่ า งๆ เห็ น ชั ด เจนแล้ ว ? เพื่ อ ป้ อ งกั น ความ
ผิดพลาดของผู้ปฏิบัติงาน
● การจัดยาหลายๆ ตัว ต้องท�ำทีละรายการหรือสามารถ
แบ่งงาน และท�ำคู่ขนานไปได้ ?
● ยาทีอ
่ ยูร่ ะหว่างการจัด จะถูกใส่กระบะพลาสติก วางซ้อน
กันอย่างไม่เป็นระเบียบนัก สามารถปรับปรุงได้ ?
➣ ขนาดภาชนะที่ออกแบบอย่างเหมาะสม สามารถเคลื่อน
ย้ายได้อย่างสะดวก เป็นระเบียบ ชี้บ่งชัดเจน
➣ เส้นทางการไหลของกระบะ ตัง้ แต่ผจู้ ด
ั ยา ไปยังผูต้ รวจสอบ
และเภสัชกรที่สื่อสารกับผู้ป่วย
➣ เส้นทางการไหลของกระบะเปล่า ย้อนกลับไปยังผู้จัดยา
ผมเชือ่ ว่ายังมีประเด็นรายละเอียดอีกมาก ทีเ่ ป็นโอกาสในการ
ปรับปรุง เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับบริการที่ดีขึ้น วิธีการที่ท�ำได้ตามแนวทาง
ระบบ Lean คือ การทบทวนขั้นตอนการไหลในห้องจัดยา (Process
Flow) ทั้งหมดเพื่อ ค้นหา และขจัด “ช่องว่าง” ที่เป็นการรอคอย
ระหว่างขั้นตอน ท�ำให้เกิดการไหลของงานที่ต่อเนื่อง
จากนั้นจึงศึกษาวิเคราะห์แยกแยะ งานในปัจจุบันที่ “สร้าง”
และ “ไม่สร้าง” คุณค่า ยกตัวอย่างเช่น วิธีการจัดยาอย่างไร เพื่อให้มี
ความสูญเสียจากการเคลื่อนไหว (Motion Waste) น้อยที่สุด
มาถึงตรงนี้เรายังคุยกันเพียงเรื่องราวในห้องยาเท่านั้นเอง
แนวคิดของการขจัดช่องว่าง ยังสามารถน�ำไปสูก่ ารตัง้ ค�ำถามเพือ่ การ
ปรับปรุงให้ดีขึ้น กับกระบวนการงานอื่นๆ ในโรงพยาบาล อีกด้วยนะ
ครับ
ทุกสถานพยาบาลควรทราบว่าเวลาทีผ่ ปู้ ว่ ยใช้ในโรงพยาบาล
ตัง้ แต่ขนั้ ตอนแรก จนกระทัง่ เสร็จสิน้ การใช้บริการเป็นเวลาเท่าใด เพือ่
ใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงให้ดขี นึ้ ระยะเวลาในโรงพยาบาลทีล่ ดลง
จะเป็นการลดความแออัด คับคั่ง ในพื้นที่ของโรงพยาบาลไปในตัว
ด้วย
สถานพยาบาลหลายแห่งของประเทศเราในปัจจุบนั ได้หนั มา
ให้ความส�ำคัญ กับการน�ำแนวคิดระบบ Lean มาประยุกต์ใช้ เพือ่ การ
ปรับปรุง Productivity และ Quality ของตนเอง จะท�ำให้ให้ผู้ป่วยใน
สังคม ได้รับบริการที่ดีขึ้น และมีประสิทธิภาพมากขึ้น ท่านที่สนใจ
สามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้อีกมากมายจากใน Internet ครับ
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