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ก
ารืบรืกิารืวคัซึ้น่ครัื�งใหญ่ใ่นปรืะเทศของเรืา กาํลังั

เกดิข้ึ�นเพ่�อีตอีบสนอีงลัก่คา้จาํนวนมากในเวลัาจํากดั

อีย�างที�ไม�เคยมีมาก�อีน 

ผ่มได้มีโอีกาสแลักเปลัี�ยนม่มมอีงในงานสัมมนาเพ่�อี

นำแนวคิด Lean ไปปรืะยุ่กต่์ กับกริะบวนการิฉีดวัคซึ่ีนที�จัดโดย 

สริพ.-สถาบันริบัริอีงคณ่์ภัาพสถานพยาบาลั โดยกลั่�มเปา้ห้มายคอ่ี

สถานพยาบาลั แลัะห้น�วยงานที�จะมีบทบาทในการิให้้บริิการิ

คริั�งนี� ข้อีนำเน่�อีห้ามาเผ่ยแพริ�ต�อีคริับ

                        

เขาใจภารกิจ และส�อสารใหตรงจุด

สิ�งแริกที�ผ่่้บริิห้าริต้อีงทำค่อี ทำให้้ทีมงานท่กคนเข้้าใจตริง

กันถึง ภารืกิจต่ามกลุ่มเปาหมาย่

กลั่�มแริกค่อี สังคม อีันเป็นที�มาข้อีงโคริงการิในคริั�งนี�

เปา้ห้มายจงึมใิชิ�เพยีงจำนวนที�ฉีดได ้แต�คอ่ีการิสริา้งภัม่คิ่ม้กนัห้ม่�

ให้้กับชิ่มชิน 

ถัดมาค่อี ลูกค้า กับการิสร้ิางความปริะทับใจในบริิการิ

คริั�งนี� แลัะส่ดท้าย ท่มงาน ด้วยการิส�งเสริิมสภัาพการิทำงาน

ที�ปลัอีดภััย สริา้งแริงจง่ใจ แลัะภัาริะงานที�เห้มาะสมไม�ห้นกัเกนิไป

ริฐับาลั แลัะคณ์ะแพทย ์ไดร้ิณ์ริงคเ์ชิญิชิวนให้ค้นฉดีวคัซึ่นี 

เปริยีบได้กบัแนวทาง บนลงล่าง การิเสริมิด้วยแนวทาง ล่างข้ึนบน

ทำงานเชิิงริ่กเข้้าห้ากลั่�มเป้าห้มาย ด้วยคนในชิ่มชินเอีงจะชิ�วยให้้

ผ่่้เข้้าริ�วมการิฉีดข้ยายวงกว้างข้ึ�น 

การิส่�อีสาริก�อีนถึงวันฉีดเพ่�อีให้้ ความรืู้ความเข้าใจ เกิด

จากข้้อีเท็จจริิง ไม�ใชิ�ตามความเชิ่�อีห้ริ่อีข้�าวลั่อี ผ้่่รัิบบริิการิได้ริับ

ข้้อีม่ลัการิเตริียมตัวที�เห้มาะสม ผ่ลัข้้างเคียงที�อีาจจะเกิดข้ึ�น

เขาใจกระบวนการ และ กำาลังความสามารถ

อีงค์กริต้อีงเข้้าใจกริะบวนการิทั�งห้มด ตั่�งแต่่ลูกค้ามาถึึง

จนกรืะทั�งกลับออกไป ห้ร่ิอีในบางช่ิมชิน อีาจต้อีงริวมถึงการิ

จัดการิเดินทางมายังสถานที�ฉีดด้วย

กริะบวนการิทั�งห้มดนี�นำมา เข่ย่นเป็นแผันภาพื่ ให้้

คริอีบคลัม่กริะบวนการิห้ลักัตั�งแต� การิตอ้ีนริบั, ลังทะเบียน, เตริยีม

ความพริ้อีม, ฉีดวัคซึ่ีน จนกริะทั�งกลัับบ้าน

สิ�งที�ต้อีงกำห้นดเพิ�มเติมค่อี การืจัดการืรือย่ต่่อรืะหว่าง

กรืะบวนการื ให้้เกิดการิริอีคอียน้อียที�ส่ด เป็นการิลัดความแอีอีัด

ไปโดยอีัตโนมัติ 

ล่ักค้าที�คัดกริอีงแล้ัวฉีดไม�ได้จะจัดการิอีย�างไริ นัดห้มาย

ให้ม�ได้ทันที ? การินัดห้มายฉีดคริั�งที� 2 มีข้ั�นตอีนอีย�างไริ ? 

กริะบวนการิติดตามผ่ลัห้ลัังจากลั่กค้ากลัับบ้านไปแลั้วมีวิธุีการิ

อีย�างไริ ?

จากนั�น ต่ั�งเปาหมาย่ จำนวนผ่่้เข้้าริับบริิการิต�อีวัน เพ่�อี

นำไปเตริียมกำลัังความสามาริถ (Capacity) ข้อีงการิให้้บริิการิ

เชิ�น ต้อีงการิฉีด 360 คน ต�อีวัน ในเวลัา 9 โมงเชิ้า ถึง 4

โมงเยน็ พกักลัางวนั 1 ชิั�วโมง คำนวณ์ไดว้�า มีเวลัาทำงาน 6 ชัิ�วโมง 

ห้ริอ่ี 360 นาท ีดงันั�นตอ้ีงทำให้ค้วามเริว็ในการิฉดีคอ่ี ลกูคา้ 1 คน 

ในทุก ๆ 1 นาท่

แนวคิดข้อีง Lean เริียกตัวเลัข้ 1 นาทีนี�ว�า Takt Time ห้ริ่อี 

รือบเวลาของลูกค้า มีความสำคัญอีย�างมาก เพริาะการิจัดการิ

ในอี่ดมคติค่อี ท่ก ๆ กริะบวนการิเกิดข้ึ�นด้วยความเริ็วห้ริ่อีใชิ้เวลัา

เท�า ๆ กันที� 1 นาที

Lean Operation
การฉีดวัคซีน ตอนที่ 1
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ทีมงานควริได้ ทดลองปฏิบัต่ิจรืิง เพ่�อีเก็บข้้อีม่ลัในท่ก ๆ 

กริะบวนการิว�าใชิ้เวลัาเท�าใด ห้ากมีข้ั�นตอีนใดใชิ้เวลัามากกว�า 1 

นาที นั�นห้มายความว�า เป้าห้มาย 360 คนในเวลัา 6 ชิั�วโมง 

ไม�สามาริถทำได ้ตอ้ีงมกีาริปริบัปริง่ข้ั�นตอีนใช้ิเวลัาให้้นอ้ียลัง ห้ริอ่ี 

ใชิ้บุคลากรืท่�เพื่ิ�มขึ�น 

เชิ�น ห้ากเจ้าห้น้าที� 1 คน ใช้ิเวลัาทำงานโดยเฉลัี�ย 100 

วินาทีต�อีลั่กค้า 1 คน ห้ากเพิ�มเจ้าห้น้าที�เป็น 2 คน จะทำให้้บริิการิ

ลั่กค้าได้เริ็วข้ึ�นเป็น 50 วินาทีต�อีลั่กค้า 1 คน

ออกแบบระบบการทำำางาน

กริะบวนการิที�มทีั�งห้มดนำมาอีอีกแบบกบั ผังัพื่่�นท่�ทำงาน

จรืงิ กำห้นดจำนวนลัก่คา้ในริอียต�อีริะห้ว�างกริะบวนการิที�ยอีมริบั

ได้ แผ่นภัาพนี�จะทำให้้เริาเห็้น ‘การิไห้ลั (Flow)’ ข้อีงผ้่่รัิบบริิการิ 

แลัะญาติ

พื่่�นท่�พื่กัรือคอย่ ห้ลังัการิฉดี 30 นาท ีคอ่ีพ่�นที�สำคญั ห้าก

มีลั่กค้า 1 นาทีต�อี 1 คน นั�นห้มายถึงจะมีลั่กค้าอีย�างน้อีย 30 คน

ที�ริอีในพ่�นที�นี� 

การิไห้ลัที�สำคัญอีีกเริ่�อีงห้นึ�งค่อี Logistics ข้อีง วัคซึ่ีน เข้็ม

ฉีดยา เวชิภััณ์ฑ์์ ข้ยะ ภัาชินะบริริจ่ 

ตวัอีย�างภัาพข้อีง วคัซึ้น่ เริิ�มตั�งแต�การิริบัเข้้ามา จดัเกบ็เข้้า

คลังักลัาง เบิกจ�ายอีอีกมา ข้นส�งไปยังสถานีงาน จนกริะทั�งห้ยิบมา

ฉดีให้ล้ัก่ค้า ที�ตอ้ีงมีการิควบคม่อีณ่์ห้ภัมิ่ตามมาตริฐาน ข้วดวัคซีึ่น

ที�ใชิ้แลั้วข้นอีอีกจากพ่�นที�ทำงาน

งาน Logistics ทั�งห้มดนี�มีการิกำห้นด วิธ์่การื อุปกรืณ์

เครื่�องมอ่ในการืขนส่ง และความถึ่� ทั�งการิป้อีนเข้้าไปในสถานงีาน 

แลัะการินำอีอีกมา โดยคำนึงว�าไม�ไปซึ่้อีนทับกับการิข้นย้ายสิ�ง 

อี่�น ๆ ในงานปกติด้วย

มีการิคาดการิณ์์ ปัญ่หาเฉัพื่าะหน้า ความเส่�ย่ง นอีก

เห้นอ่ีไปจากงานมาตริฐานที�เกดิข้ึ�นได ้เพ่�อีเตริยีมการิแกไ้ข้ ลัดผ่ลั 

กริะทบ ไว้ลั�วงห้น้า

จากภัาพป่าให้ญ�มาส่�ต้นไม้แต�ลัะต้น ค่อี การืออกแบบ

สถึาน่งาน เพ่�อีทำให้้บ่คลัากริทำงานด้วยความสะดวก ลัดการิ

เห้น่�อียเม่�อียลัา้ ตามห้ลัักการิยศาสตริ ์(Ergonomics) ควบค่�ไปกบั

ลั่กค้าริ่้สึกผ่�อีนคลัาย ไม�เคริียด มีความเป็นส�วนตัว

ท่กสถานีงานม ีวธิ์ป่ฏบิตั่งิาน แบ�งเปน็ข้ั�นตอีนย�อีย ๆ  เพ่�อี

ให้้ทีมงานทั�งห้มดทำงานด้วยมาตริฐานเดียวกัน คำนึงถึง ‘ความ

ปลัอีดภัยั’ ทั�งข้อีงลัก่คา้ แลัะทมีงาน, ‘คณ่์ภัาพ’ ความพงึพอีใจข้อีง

ลั่กค้า แลัะ ‘ปริะสิทธุิภัาพ’ ใชิ้เวลัาการิทำงานได้อีย�างเห้มาะสม

มาถึงจ่ดนี� อีงค์กริจะเห้็นทริัพยากริที�จำเป็นต้อีงจัดเตริียม 

ค่อี Man – จำนวนที�ต้อีงการิ ความริ่้ ทักษะ, Machine – อี่ปกริณ์์ 

เคริ่�อีงม่อี ทั�งทางตริง แลัะทางอี้อีม, Material – วัคซึ่ีน เวชิภััณ์ฑ์์, 

Environment – แอีริ์ พัดลัม แสงสว�าง, Energy – ริะบบไฟฟ้า

ทริัพยากริที�สำคัญอีีกข้้อีห้นึ�ง ค่อี รืะบบ IT ในการิจัดเก็บ

ข้้อีม่ลั ทั�งกริณี์ปกติ แลัะไม�ปกติ เพ่�อีชิ�วยให้้การิทำงานง�ายข้ึ�น 

นำไปส่�การิริายงานผ่ลัลัพัธ์ุการิทำงาน เช่ิ�อีมต�อีข้้อีมล่ัไปยังส�วนกลัาง 

แลัะนำข้้อีม่ลัไปใชิ้ปริะโยชิน์ในอีนาคตได้

ห้ลัังจากเตริยีมริะบบการิทำงาน ทริพัยากริที�จำเป็นตอ้ีงใช้ิ 

การิสริ้างข้วัญกำลัังใจทีมงานเพ่�อีให้้บริริล่ัเป้าห้มายที�ตั�งไว้แลั้ว 

ในตอีนห้น้าจะกลั�าวถึง แนวคิดการืควบคุมงานในวันฉ่ัดจริืง 

เพ่�อีให้้เกิดการิทำงานอีย�างริาบริ่�นคริับ




