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ใน
บทความก่ิอีนหน้า ผมได้นำเสนอีแนวคิดสำหรับ

สถึานพัยีาบาล และอีงค์กิรอี่�น ๆ ท่�ม่ภารกิิจสำคัญี่

คอ่ี กิารฉัด่วคัซึ่น่วา่ มปุ่่ระเดน็อีะไรบา้งท่�ติอ้ีง เติรย่มการก่อนวนั

ฉ่ดจริง เพั่�อีให้สามารถึบรรล่ภารกิิจ สำหรับในติอีนน่� ข่อีกิล่าวถึึง

กิารจัดกิารในวันฉั่ดจริง เพั่�อีให้เกิิดกิารทำงานอียี่างราบร่�นครับ

หลักการของ Lean

เม่�อีเราติั�งติ้นจากิ คืุณ์คื่า (Value) ข่อีงงาน จากินั�นมอีง

เข่้าไปุ่ในท่กิ ๆ ข่ั�นติอีนท่�ทำอียี่่ เราสามารถึแยีกิงานได้เปุ่็น 2 

ปุ่ระเภทเสมอี ค่อี ‘กิิจกิรรมท่�ม่ค่ณ์ค่า’ กัิบ ‘กิิจกิรรมท่�ไม่ได้สร้าง

ค่ณ์ค่า’

แทนท่�จะม่ง่เปุ่า้หมายีกิารพัฒันาไปุ่ท่� ทำกิจิกิรรมท่�มค่่ณ์ค่า

ให้เร็วข่ึ�น ซึ่ึ�งเปุ่ร่ยีบได้กัิบ ที่ำงานหันักข้ึ�น เราควรค้นหาความ

ส่ญี่เส่ยีหร่อี กิจกรัรัมที่่�ไม่ได�สัรั�างคุณค่า (NVA - Non Value-

Added Activities) จากินั�นใชิ้ความคิดสร้างสรรค์เพั่�อีข่จัดทิ�ง หร่อี

ทำให้น้อียีลงเปุ่ร่ยีบเปุ่็น การที่ำงานที่่�ชื่าญฉลาดข้ึ�น

ติัวอียี่างร่ปุ่ธ์รรมข่อีง ความส่ญี่เส่ยี เช่ิน หาข่อีงท่�ต้ิอีง

ใชิ้งานไม่เจอี, อี่ปุ่กิรณ์์ เคร่�อีงม่อีไม่พัร้อีม, ทำงานซึ่�ำซึ่้อีน,

ติอีบคำถึามซึ่�ำ ๆ , แก้ิไข่งานท่�ทำไม่ถึก่ิต้ิอีง, มาติรฐานงานไม่ชิดัเจน

ทำให้เสย่ีเวลา, กิารรอีคอียีข่อีงผ่ปุ้่ฏิบิตัิงิาน และลก่ิค้า, เดนิไปุ่เดนิมา,

ยีกิข่อีงข่ึ�นลง, เส่ยีเวลากิับงานท่�ไม่จำเปุ่็น เปุ่็นติ้น

5ส และ Visual Management

2 เคร่�อีงมอ่ีพั่�นฐานท่�สด่ในกิารจดักิาร คอ่ี ‘5ส’ และ ‘Visual 

Management’ โดยี 5ส เปุ่น็ การจดัการดา้นกายภาพั ทำใหพ้ั่�นท่�

ปุ่ฏิิบัติิกิารม่ความเปุ่็นระเบ่ยีบ ไม่ม่ข่อีงท่�ไม่จำเปุ่็นมาระเกิะระกิะ 

มม่าติรฐานดแ่ลทำความสะอีาด สภาพัแวดลอ้ีมในกิารทำงานท่�ด่

Visual Management เปุ่็น การจัดการด้านข้้อม้ล

ข้่าวสาร สำหรับบริกิารฉั่ดวัคซึ่่นน่� หลักิกิารง่ายี ๆ ค่อีทำอียี่างไร

ให้ล่กิค้าทราบ ขั�นตั้อนกรัะบวนการัฉี่ด, ลำดับคิว, ที่างไปห้�องน�ำ

ได้โดยีไม่ติ้อีงถึาม

การออกแบบปา้ยสื�อสาร เพั่�อีใหเ้ข่า้ใจงา่ยีจงึสำคญัี่มากิ 

เชิ่น ร่ปุ่แบบข่้อีความวิธ์่ท่�ใช้ิส่�อีสาร, จำนวนท่�จำเปุ่็น, ติำแหน่งท่�

ติิดติั�ง, ข่นาดท่�เหมาะสมโดยีคำนึงผ่้ส่งอีายี่ 

สำหรบั เจา้หันา้ที่่�ผ่้ป้ฏบิตัิงิาน ควรไดร้บัทราบถึงึ ผลลพััธ์์

กิารทำงาน, ปัุ่ญี่หาท่�เกิิดข่ึ�น และในกิรณ์่ ภาวะฉุกเฉิน ม่ระบบ

กิารส่�อีสารท่�ทำให้ผ่้เกิ่�ยีวข่้อีงอี่�น ได้รับข่้อีม่ลร่วมกิันในทันท่

หลักการอ่น ๆ 

กิารจัดกิารท่�ติ้นทางเพั่�อีให้ ผ้้่เข้้ามารับบริการม่คืวาม

สม�ำเสมอ จะทำให้กิารจัดกิารกิระบวนกิารง่ายีข่ึ�นมากิ จำนวนท่�

ข่ึ�น ๆ  ลง ๆ  เด่�ยีวมากิเด่�ยีวนอ้ียี กิอ่ีปัุ่ญี่หากิารทำงานหนกัิเกินิจำเปุ่น็ 

สลับกิับกิารว่างงาน 

ท่�หน้างานวันปุ่ฏิิบัติิจริง ม่ผ่้รับผิดชิอีบด่แลภาพัรวมข่อีง

สถึานกิารณ์์เพั่�อีให้เกิิด กระบวนการไหัลอย่างติ่อเนื�อง

(Continuous Flow) เม่�อีเกิดิปุ่ญัี่หาในข่ั�นติอีนใดกิลายีเป็ุ่น คือข้วด 

ม่ท่มงานสนับสน่นหร่อีกิารสลับโยีกิบ่คลากิรเข่้าไปุ่ชิ่วยี ทำให้กิาร

ไหลกิลับมาเปุ่็นปุ่กิติิ 

ท่กิข่ั�นติอีน ทำงานโดยีคำนึงถึึงความพัร้อีมข่อีงข่ั�นติอีน

ถึัดไปุ่ด้วยีเสมอี ติามหลักิกิารข่อีง ระบบดึง (Pull System) 

Lean Operation
การฉีดวัคซีน ตอนที่ 2
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ยีกิตัิวอียี่าง เม่�อีวัคซ่ึ่นท่�ส่งเข่้าสถึาน่งานข่าดติอีน ที่ำใหั้

การฉ่ดหัยุดชื่ะงัก หากิกิารคัดกิรอีงยีังเดินหน้าไปุ่ติามปุ่กิติิ 

จำนวนล่กิค้าท่�รอีฉั่ด จะหนาแน่นข่ึ�นกิว่าปุ่กิติิทันท่ ระบบท่�ด่ค่อี 

การคืดักรองคืวรหัยดุชื่ั�วคืราว ผ่รั้บผดิชิอีบรบ่เข้่าไปุ่แกิปุ้่ญัี่หาท่�

ติ้นติอี จัดสรรกิำลังคนใหม่ติามเหติ่กิารณ์์เฉัพัาะหน้า

กิารจัดกิารในพั่�นท่�พัักิรอี 30 นาท่หลังฉั่ด ม่ความสำคัญี่ 

เน่�อีงจากิเปุ่น็พั่�นท่�ท่�มค่นจำนวนมากิ ติอ้ีงจดักิาร รกัษาระยะหัา่ง 

ม่สภาพัแวดล้อีมท่�เหมาะสมไม่ร้อีนอีบอี้าว

นอีกิจากินั�นสามารถึ นำเวลารอคือยมาใชื่ป้ระโยชื่น ์เชิน่ 

จัดม่ม Check In เพั่�อีให้ผ่้รับบริกิารสามารถึบอีกิกิล่าวกิิจกิรรมน่�

ในเครอ่ีข่า่ยีสังคม Online ข่อีงตินเอีง จะเปุ่น็กิารชิว่ยีปุ่ระชิาสัมพันัธ์์

อี่กิทางหนึ�งด้วยี 

นอีกิจากิในขั่�นติอีนติามปุ่กิติิแล้ว ยีังติ้อีงม่ การจัดการ

กรณ์่ที่่�ไม่ปกติิ เชิ่น กิารปุ่ฐมพัยีาบาลเม่�อีม่อีากิารแพั้ และหากิ

เกิดิกิรณ์ร่น่แรงจำเป็ุ่นติอ้ีงส่งติอ่ีไปุ่ยัีงกิารรักิษาพัยีาบาลหลักิ ควร

อีอีกิแบบเส้นทางติ่างหากิ เพ่ั�อีไม่ไปุ่สร้างความเคร่ยีดให้กิับผ้่รับ

บริกิารอี่�นโดยีไม่จำเปุ่็น

ประเมิินผล และปรับปรุงอย่่างต่่อเน่อง

ท่มงาน วัดผ่ลดำเนินการติามภารกิจ ท่�ได้ตัิ�งไว้ เช่ิน 

ในด้านสงัคม จำนวนผู้้�รัับบริัการั (คน) รวมไปุ่ถึงึ สัดัส่ัวนกบัปรัะชากรั 

ในชมุชน (%) ท่�จะทำให้ทราบว่า ‘ช่ิอีงว่าง’ ในกิารเข้่าถึงึภมิ่ค่ม้กัินหม่่ 

ยีังเหล่อีอียี่่เท่าใด

สำหรับล่กิค้า ติัววัดทั�วไปุ่ค่อี ความพึึงพึอใจในบรัิการั 

นอีกิจากิน่�ควรม่กิารติิดติามข่้อีม่ล เวลาที่่�ใช�ในกรัะบวนการัตั้ั�งแตั้่

เรัิ�มตั้�นลงที่ะเบ่ยน, ฉี่ด จนกรัะที่ั�งกลับบ�านได� (นาที่่)

ในส่วนท่มงานสามารถึวัดได้ด้วยี ชั�วโมงการัที่ำงาน ที่ั�ง

เวลาปกตั้ิ และการัที่ำงานเกินเวลามาตั้รัฐาน (Man-hour) รวมทั�ง

หากินำไปุ่เท่ยีบเค่ยีงกัิบจำนวนกิารให้บริกิารแล้ว (Output) จะ

สามารถึวัด ผู้ลิตั้ภาพึของการัให้�บรัิการั (จำนวนเข็ม/ Man-Hour) 

ได้

ดำเนินงานติามหลักิกิาร PDCA – Plan Do Check Act

ท่�มก่ิารปุ่รับปุ่รง่อีย่ีางต่ิอีเน่�อีง แหล่งข้่อีมล่ท่�สำคัญี่คอ่ีข้่อีเสนอีแนะ

จากิล่กิค้า และจากิปุ่ระสบกิารณ์์ข่อีงท่มงานเอีง นำมาทบทวน

เร่ยีนร่้ ลงม่อีดำเนินกิารพััฒนาติ่อีไปุ่

กิิจกิรรมครั�งน่� ดำเนินกิารโดยีสถึานพัยีาบาล และอีงค์กิร

จำนวนมากิ ดังนั�น การแลกเปล่�ยนเร่ยนร้้ นำวิธ่์กิารปุ่ฏิิบัติิท่� 

โดดเด่นมาเปุ่็นกิรณ์่ศึกิษา จะทำให้เกิิดกิารนำไปุ่ปุ่รับปุ่ระยี่กิติ์ใชิ้

โดยีอีงค์กิรอี่�นด้วยี

บ่คลากิรทางสาธ์ารณ์ส่ข่ ได้เผชิิญี่กัิบภาวะสงครามท่�เกิิด

จากิ COVID-19 มามากิกิว่า 1 ปุ่ีแล้ว จากิกิารติั�งรับรักิษาผ่้ปุ่�วยี 

จ่ดเปุ่ล่�ยีนครั�งน่�ค่อี กิารเพัิ�มบทบาทไปุ่เปุ่็น เชื่ิงรุกเพืั�อป้องกัน 

ด้วยีจากิกิารฉั่ดวัคซึ่่น

ด้วยการจัดการกระบวนการที่่�ด่ จะที่ำให้ัที่่มงาน

ที่ั�งหัมดที่ำงานได้บรรลุเป้าหัมาย ด้วยคืวามปลอดภยั มค่ืวามสขุ้ 

ในการที่ำงาน ผ่้ม้าฉด่ประทัี่บใจกับบริการที่่�ได้รบั และสังคืม

เกิดภ้มิคืุ้มกันจากโรคืระบาดคืรั�งน่�คืรับ


