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รูสึกคุนๆกับประโยคน้ีไหมครับ? 

เปนประโยคท่ีไดยินซ้ำแลวซ้ำเลา เวลา

ใชบริการรถไฟฟา เพื่อเตือนใหระมัด

ระวัง “ชองวาง” ระหวางรถและ

ชานชาลา ถาทานผูอานลองยกแขน

ท้ังสองข้ึนมาขางหนา เหยียดแขนออก

ยกขอมือข้ึน เห็นอะไรท่ีมือตัวเองครับ?

โดยทั่วไปเราก็คงตอบวา ก็เห็นมือ 

กับนิ้วมือทั้ง 5 นะสิ คงไมมีใครบอกวา 

เห็นชองวางระหวางน้ิว ใชไหมครับ

PLEASE MIND

THE GAP

BETWEEN

TRAIN AND

PLATFORM

MIND THE GAP

LEAN HOSPITAL

และ



 ตัวอยางหนึ่งที่ทำใหเห็นภาพไดงายที่สุด และผมคิดวาเราทุกคนมีประสบการณรวมคือ งานบริการของ

โรงพยาบาล ผมพึ่งพาคุณแมไปตรวจเบาหวานตามหมอนัดทุกๆ 3 เดือน ที่โรงพยาบาลรัฐชั้นนำของประเทศ

แหงหนึ่ง กิจกรรมที่เกิดขึ้นในวันนั้น คือ

เวลาที่ใชไปในโรงพยาบาลทั้งหมดคือประมาณ 7 ชั่วโมง แตถาคิดวาเวลาที่มีคุณคากับคุณแมผมนั้น อาจมีแค

เวลาเจาะเลือด วัดความดัน พบหมอ และ รับยาจากเภสัชกร รวมแลวประมาณ 20 นาที คิดเปน 5% เทานั้น

ที่เหลือสวนใหญคือการรอคอยทั้งสิ้น !

 เวลาเราพูดถึง การปรับปรุงกระบวนการ 

(Process Improvement) ทั่วไปแลว มักจะมอง

แตท่ีตัวกระบวนการ แตอาจจะไมไดใหความสำคัญตอ

“ชองวาง (Gap)” ระหวางกระบวนการ หรือรอยตอ

ของแตละขั้นตอนมากนัก สำหรับงานบริการแลว 

รอยตอระหวางกระบวนการคือ การเสียเวลารอคอย

ของลูกคา สวนถาเปนโรงงานการผลิต รอยตอนี้ 

คือการขนสง และ งานระหวางผลิตหรือสินคาคงคลัง 

อันเปนท่ีมาของตนทุนท่ีเพ่ิมข้ึนมาโดยไมจำเปน หรือ

ไมไดสรางคุณคาใหกับธุรกิจ ตามแนวคิดของระบบ 

Lean การปรับปรุงกระบวนการในเบื ้องตนนั ้น 

แทนที่จะมองไปที่นิ้วหรือกระบวนการ สิ่งที่ตองให

ความสำคัญกอน คือมองไปที่ “ชองวาง” ระหวาง

กระบวนการ และ ทำใหชองวางเหลาน้ันเล็กลงหรือ

ส้ันลง เพราะธุรกิจหรือองคกรตองเสียเวลาหรือตนทุน

ใหกับชองวางเหลานี้เปนจำนวนมาก

มาถึงโรงพยาบาล
ตั้งแต 6:45 เพราะ
ตองงดน้ำงดอาหาร 
ลงทะเบียนและรอคิว

เจาะเลือด เพ่ือตรวจ
น้ำตาล และรอ  

(ระหวางน้ีไปทานขาว
เชาแตก็กลับมารอ)

ย่ืนบัตรกับพยาบาล 
วัดความดัน น้ำหนัก 
และรอ (ประมาณ 2 

ช่ัวโมง)

พบหมอ ไดพูดคุย
กับหมอจนกระทั่ง
เขียนใบส่ังยาเสร็จ 
ประมาณ 5 นาที

ยื่นแฟมผูปวยที่โตะ
พยาบาล รับใบสั่งยา 
และเดินไปเขาคิวที่

การเงิน

ยื่นใบสั่งยา และรอ 
(ชวงนี้นานมาก 

ประมาณ 3 ชั่วโมง)

จายเงินที่ชองการเงิน รับยาพรอมคำอธิบาย 
เสร็จทุกขั้นตอนเวลา 

13:45
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 ถาทำงานขางตนนี้อยางตอเนื่อง ไมมีทางใชเวลา 3 ชั่วโมงหรอกนะครับ ดังนั้นในความเปนจริงคือ มีการ

รอคอย หรือ Gap ท่ีเกิดข้ึน ระหวางกระบวนการ และรอนานดวย ซ่ึงผมคาดวานาจะเปนการรอคอยใน ข้ันตอน

การจัดยา ในหองจัดยานั้น ผมสังเกตวา มี Work In Process (ยาในระหวางการจัด และ ยารอผูปวยมารับ) 

เปนจำนวนมาก อยางท่ีกลาวไปแลวครับ น่ีคือชองวางท่ีเกิดข้ึนระหวางน้ิวแตละน้ิว คำถามหลายๆ ขอ ท่ีสามารถ

นำไปสู การปรับปรุงวิธีการจัดการภายในได เชน

 ถาผมตั้งคำถามวา ทำไมเราตองใชเวลาที่โรงพยาบาลนานๆ ผมคิดวาความเขาใจโดยทั่วไปคือ เพราะมี

จำนวนหมอที่จำกัด แตสิ่งที่เกิดขึ้นกลับปรากฏวา การรอคอยที่นานที่สุด กลับไมใชรอหมอ กระบวนการที่เปน

คอขวด (Bottle Neck Process) กลับไปอยูที่ การรอคอยกอนจายเงินและรับยา ไมคอยสมเหตุสมผลเลยใช

ไหมครับ ? ข้ันตอนท่ีผมอธิบายขางตน เปนการอธิบายจากมุมของผมซ่ึงเปนผูใชบริการ แตถาเจาะเขาไปในชวง

3 ช่ัวโมงแหงการรอคอย มีกระบวนการของโรงพยาบาลเองท่ีเกิดข้ึนภายใน ซึ่งพอจะคาดการณขั้นตอนไดดังนี้

•    บันทึกขอมูลใบสั่งยา (ที่เปนลายมือหมอ) เขาไปในระบบ และ สื่อสารไปยังเจาหนาที่รับผิดชอบ

•    เจาหนาที่จัดยาทีละรายการจนครบ ใสถุงพลาสติก 

•    ตรวจเช็คความถูกตอง

•    สื่อสารขอมูลขึ้นจอ ใหผูปวยหรือญาติมาชำระเงิน

มีการเก็บและรายงาน ขอมูลที่เกี่ยวของ เพื่อใชควบคุมกระบวนการทำงานหรือไม ? เชน 

•  เวลารอคอยของผูปวย (คาเฉลี่ย คาสูงสุด การกระจาย)

•  งานที่ติดขัด เชน การจัดยาไมถูกตอง เอกสารสั่งยาจากแพทยไมถูกตอง ไมสมบูรณ

•  ปริมาณงานที่ทำได เทียบกับกำลังคนที่มี (ตามแนวคิดผลิตภาพ)

มีการจัดกำลังคนที่ยืดหยุน (Flexible) เพื่อใหสอดคลองกับปริมาณงานจริงแลวหรือไม ?

•  ลดความไมสมดุล งานในแตละวัน และ แตละชั่วโมง

•  ลดความไมสมดุล ระหวางขั้นตอน เชน บางงานเสร็จเร็ว บางงานเสร็จชา 

มีวิธีการมอบหมายงาน (Job Assignment) ยาที่ตองจัด ไปยังเจาหนาที่แตละคนอยางไร 

คำนึงถึงภาระงานของแตละคนแลวหรือไม ?

วิธีการบริหารจัดการ Stock ยา อยางไร ?

•  ออกแบบพื้นที่ โดยคำนึงถึงความถี่ในการจาย เพื่อใหระยะทางการเดิน สั้นที่สุดแลว ?

•  มีการกำหนดมาตรฐานปริมาณ Stock ที่เหมาะสม ในหองยาแลวหรือไม ? เพื่อใหไมขาด

   และ ไมมากเกิน เกะกะพื้นที่

•  ระบบจัดซื้อยาเหมาะสมแลว ? เวลาสอดคลองกับความตองการ และ ปริมาณเหมาะสม

•  ปายชี้บงตางๆ เห็นชัดเจนแลว ? เพื่อปองกันความผิดพลาดของผูปฏิบัติงาน

การจัดยาหลายๆ ตัว ตองทำทีละรายการ หรือ สามารถแบงงาน และ ทำคูขนานไปได ?
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 ผมเชื่อวายังมีประเด็นรายละเอียดอีกมาก ที่

เปนโอกาสในการปรับปรุง เพื่อใหผูปวยไดรับบริการ

ที่ดีขึ้น วิธีการที่ทำไดตามแนวทางระบบ Lean คือ 

การทบทวนขั้นตอนการไหลในหองจัดยา (Process 

Flow) ทั้งหมดเพื่อ คนหาและขจัด “ชองวาง” ที่

เปนการรอคอยระหวางขั้นตอน ทำใหเกิดการไหล

ของงานท่ีตอเน่ือง จากน้ันจึงศึกษาวิเคราะหแยกแยะ

งานในปจจุบันที่ “สราง” และ “ไมสราง” คุณคา 

ยกตัวอยาง เชน วิธีการจัดยาอยางไร เพื่อใหมีความ

สูญเสียจากการเคลื่อนไหว (Motion Waste) นอย

ที่สุด มาถึงตรงนี้เรายังคุยกันเพียงเรื่องราวในหองยา

เทานั้นเอง แนวคิดของการขจัดชองวาง ยังสามารถ

นำไปสูการตั้งคำถามเพื่อการปรับปรุงใหดีขึ้น กับ

กระบวนการงานอ่ืนๆ ในโรงพยาบาล อีกดวยนะครับ

ทุกสถานพยาบาลควรทราบวา เวลาที่ผูปวยใชใน

โรงพยาบาล ตั้งแตขั้นตอนแรก จนกระทั่งเสร็จสิ้น

การใชบริการเปนเวลาเทาใด เพื่อใชเปนขอมูลในการ

ปรับปรุงใหดีข้ึน ระยะเวลาในโรงพยาบาลท่ีลดลง จะ

เปนการลดความแออัด คับค่ัง ในพ้ืนท่ีของโรงพยาบาล

ไปในตัวดวย สถานพยาบาลหลายแหงของประเทศ

เราในปจจุบัน ไดหันมาใหความสำคัญ กับการนำ

แนวคิดระบบ Lean มาประยุกตใช เพื่อการปรับปรุง 

Productivity และ Quality ของตนเอง จะทำให

ผูปวยในสังคม ไดรับบริการท่ีดีข้ึน และ มีประสิทธิภาพ

มากขึ้น

ถึงเวลาที่โรงพยาบาลไทย ตองหันมาพัฒนา 

ความเปนเลิศในดานการจัดการ ของตนเอง 

นอกเหนือจากความสามารถในการรักษา

พยาบาลครับ

ยาที่อยูระหวางการจัด จะถูกใสกระบะพลาสติก วางซอนกันอยางไมเปนระเบียบนัก สามารถปรับปรุงได ?

•  ขนาดภาชนะที่ออกแบบอยางเหมาะสม สามารถเคลื่อนยายไดอยางสะดวก เปนระเบียบ ชี้บงชัดเจน

•  เสนทางการไหลของกระบะ ตั้งแตผูจัดยา ไปยังผูตรวจสอบ และ เภสัชกรที่สื่อสารกับผูปวย

•  เสนทางการไหลของกระบะเปลา ยอนกลับไปยังผูจัดยา
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