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  Duy trì thành quả đạt được 

  “Liên tục phát triển”  3S 

• Sàng Lọc 

• Sắp Xếp 

• Sạch Sẽ  
 Mọi lúc, mọi nơi 

Nguyên tắc 3 Không: 
• Không có vật vô dụng. 
• Không bừa bãi. 
• Không dơ b n. 
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Duy trì thành quả đạt được 

S4 = S1 + S2 + S3 được vận 
hành một cách liên tục và 
trở thành tiêu chu n (thói 
quen). Các tiêu chu n, thói 
quen đó liên tục được cải 
tiến và nâng cao mức độ. 







Thiết lập “vùng đệm” 



Mọi hoạt động đều cần đến yếu tố con người. Nếu 

như “con người” trong tổ chức không có thói quen 

thực hiện các quy định hoặc thiếu sự tự giác chấp 

hành kỷ luật thì việc thực hiện 5S theo phong trào 

thì dễ nhưng khó duy trì tạo hiệu quả thực sự. 

Thực hiện 3S hàng ngày 

Sự hình thành thói quen! 



1. Săn sóc, trụ cột thứ tư về hình ảnh nơi làm việc, 
khác biệt với Sàng lọc, Sắp xếp, và Sạch sẽ. Đó là 

vì chúng ta dùng phương pháp này để duy trì ba 

trụ cột đầu tiên. Định nghĩa Chuẩn hóa (Săn sóc) 

là tạo ra một phương thức nhất quán để thực hiện 

các thủ tục và nhiệm vụ. Từ đó, chúng ta có thể 

xác định Săn sóc là kết quả khi ba trụ cột đầu – 

Sàng lọc, Sắp xếp, và Sạch sẽ được duy trì. 

2. Săn sóc kết hợp Sàng lọc, Sắp xếp, và Sạch sẽ 

vào một thể thống nhất. Sau cùng, sẽ vô nghĩa 

nếu chúng ta thực thi ba trụ cột đầu tiên nhưng 

sau đó buông lơi để nó xuống cấp về tình trạng 

ban đầu  
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Tình trạng xu ng cấp trở lại mức độ thấp như ban 

đầu, dù hầu hết các bước của quá trình 5S đã được 

thực hiện. 

Vào cu i ngày, những thứ thừa, vô dụng từ công 

việc vương vãi khắp nơi làm việc. 

Nơi lưu trữ thì lộn xộn, vô trật tự và luôn phải sắp 

xếp lại vào cu i buổi. 

4 
Đôi khi những mầm bệnh và nguồn lây nhiễm 

không được vệ sinh ngay lập tức mà để chừa 
lại cho Đội Lao công dọn dẹp. 

5 
Ngay cả khi đã thực hiện Sàng lọc, Sắp xếp, chỉ 

sau thời gian ngắn, những nhân viên hành 
chính lại bắt đầu tích trữ vật dụng quá mức 
cần thiết. 

Năm vấn 
đề sẽ 
gặp 
phải 
nếu 

chúng 
ta 

không 
thực 
hiện 
tốt  

Săn sóc: 

Những vấn đề được ngăn ngừa khi áp 
dụng các  hoạt động Săn sóc 



. . . 

Bước 2: Để ngăn 

ngừa xu ng cấp, 
lồng ghép nghĩa 

vụ duy trì 3S vào 

công việc thường 

nhật của các 

NVYT và đội ngũ 

nhân viên hỗ trợ. 

 

Bước 1: Phân 

công người chịu 

trách nhiệm cho 

từng hoạt động 

trong chuỗi qui 

trình duy trì 3S 

 

Bước 3: Kiểm tra 

tính trạng 3S 

đang được duy trì 

bởi các NVYT và 

đội ngũ nhân viên 

hỗ trợ tốt như thế 

nào. 

Tạo thói quen Sàng lọc, Sắp xếp, và Sạch sẽ 

Ba bước để tạo dựng thói quen Sắp lọc, Sắp xếp, và Sạch 
sẽ (tam trụ hay 3S) bao gồm: 



Để duy trì 3S, mỗi người cần biết rõ trách nhiệm 

của mình, khi nào thực hiện, và thực hiện ở đâu, 
như thế nào. Nếu các NVYT và các bộ phận hỗ 

trợ không nắm rõ sự phân công công việc 3S 

ngay tại nơi làm việc của chính họ, thì các hoạt 
động Sàng lọc, Sắp xếp, và Sạch sẽ không có 

mấy ý nghĩa. 

Tương tự, các hướng d n rõ ràng về 3S cần được phổ 
biến tới những người phân phối trang thiết bị và 
vật tư từ kho trung tâm hoặc từ các nhà cung cấp 
bên ngoài. Nơi giao nhận và khu vực kho bãi cần có 
bảng hiệu rõ ràng và sơ đồ 5S cần được trưng lên 
để thấy rõ vị trí thiết bị và vật tư. Các công cụ để 
phân công trách nhiệm 3S bao gồm: 
1. Sơ đồ 5S  
2. Lịch trình 5S  
3. Biểu đồ chu kỳ công việc 5S, trong đó liệt kê 5 

việc phải làm trong từng lĩnh vực và đặt tần 

suất chu kỳ cho từng công việc 

Bước 1: Phân công trách nhiệm thực hiện 3S  



Bảng điều ph i công việc 



Nếu các NVYT chỉ thực hiện nghĩa vụ 3S khi họ thấy tình 

trạng 3S bị xu ng cấp, thì việc thực thi 5S v n chưa bén 

rễ. Duy trì 3S cần mặc nhiên trở thành phần việc hàng 

ngày của tất cả mọi người. Nói cách khác, - đây phải là 

một phần của chu trình làm việc thường qui. 

5S trực quan và 5S trong 5 phút là hai cách tiếp cận giúp 

5S được duy trì trong công việc hàng ngày của tất cả 

những cá nhân tham gia vào quá trình cung cấp dịch vụ. 

Bước 2: Lồng ghép nghĩa vụ 3S vào công việc hàng ngày   



Trực quan  

Phương thức 5S trực quan giúp mọi người thấy rõ ngay từ cái  

nhìn đầu tiên. Điều này rất hữu hiệu trong các cơ sở Y tế  

có s  lượng bệnh nhân cao và đa dạng. 

Điểm chính của 5S trực quan là tất cả mọi người sẽ ngay lập tức 
nhận ra tình trạng khác thường. Điều này vô cùng quan trọng 
trong Y tế, nơi sai sót trong thuốc và dụng cụ có thể dễ dàng d n 
đến tổn hại, thậm chí tử vong. 

5S trong 5 phút : Khi sử dụng 5S trực quan, ngay lập tức việc dễ 

dàng quan sát đóng vai trò kích hoạt tức thì cho các hành động 

3S (Sàng lọc, Sắp xếp, và Sạch sẽ) để ngăn ngừa các bất 
thường (lộn xộn, nhiễm b n, hư h ng…). 



Bảng hiệu 5S trong 5 phút  
Thuật ngữ “5S trong 5 phút” nên được hiểu theo cách tượng trưng – thời gian 

thực có thể là 3 hoặc 6 phút, hoặt bất cứ lượng thời gian nào phù hợp, cần thiết 
cho công việc  



 

KI M 
TRA 

 

Sau khi phân công các phần việc và lồng ghép 3S 

vào thói quen công việc hàng ngày của các NVYT, 

chúng ta cần đánh giá xem họ duy trì 3 trụ cột này 
như thế nào. 

Để thực hiện điều này ta có thể sử dụng bảng kiểm 
xếp hạng mức Săn sóc. Để đánh giá hiệu quả của 
các hoạt động duy trì, người đánh giá sắp hạng kết 
quả công việc Sàng lọc, Sắp xếp, và Sạch sẽ theo 
thang điểm từ 1 đến 5. Một bảng kiểm như vậy có 
thể được thực hiện riêng biệt cho từng phòng ban 
và/hoặc cho các qui trình hoạt động. Ví dụ như ở 
hình 6.3 

Bước 3: Ki m tra mức độ duy trì 3S 



Hình 6.3 Bảng kiểm mức độ Săn sóc 



Bảng kiểm 5S, như trong hình 6.4 được sử dụng để kiểm 

tra mức độ 5S trong toàn bộ tổ chức. Khi một tổ chức 

thực hiện tháng hành động 5S, bảng kiểm 5S được sử 

dụng để đánh giá tình trạng 5S hàng tuần. 

Bước 3: Ki m tra mức độ duy trì 3S (TT) 



HÌNH 6.4 Bảng kiểm 5S cho toàn bệnh viện  



SUY NG M 

Tìm ra 1 cách ứng dụng 5S trực 
quan vào khu vực làm việc để có 

thể phát hiện ngay lập tức giữa 
sự bình thường và bất bình 
thường? 

Nêu 1 hoạt động 5S 5 phút mà 
bạn có thể thực hiện hàng ngày 
để tăng hiệu quả công việc? 



Khi chúng ta thấy thiết bị hay dụng cụ không được 
để lại đúng chỗ, ngay lập tức chúng ta sắp xếp 
lại. Khi chúng ta thấy rác thải Y tế trên mặt bàn 
làm việc, ngay lập tức chúng ta dọn sạch. Chúng 
ta không để đó chờ nhóm hộ lý đến xử lý. Tạo ra 

những thói quen này là nền tảng của việc Săn 

sóc. Tuy nhiên, cùng một vấn đề mà cứ bị lặp lại 
hoài thì đã đến lúc đưa khái niệm Săn sóc lên một 

bước cao hơn: Dự phòng. 
Để đưa trụ cột này lên tầm cao hơn, chúng ta cần hỏi 

“Tại sao?”:  
1. Tại sao những thứ không cần thiết lại tích luỹ (bất 

kể qui trình Sàng lọc)?  
2. Tại sao thiết bị, thuốc men, hàng hoá lại lộn xộn 

trở lại (bất kể qui trình Sắp xếp)?  
3. Tại sao bề mặt làm việc và thiết bị bị nhiễm b n trở 

lại (bất kể qui trình Sạch sẽ)?  

Khái niệm về dự phòng   

Khi liên tục hỏi “Tại sao?” cuối cùng chúng ta sẽ tìm ra nguồn gốc của vấn đề và 
có thể xử lý để cải tiến một cách triệt để. Những cải tiến như vậy giúp chúng ta 
tạo ra “Săn sóc bền vững”  



Hình Săn sóc bền vững  

                                     Sàng lọc bền vững 
                                                                                                 + 

Săn sóc bền vững =                             Sắp xếp bền vững 
                                                                   + 

                                       Sạch sẽ bền vững 



Chúng ta cần lưu ý chiến lược Thẻ đỏ chỉ là giải quyết hệ quả sau khi các 
vật không cần thiết đã tích tụ. Bất kể chúng ta có thực hiện phương 

cách này thường xuyên đến đâu, những vật thừa rồi sẽ tích tụ trở lại. 

Ngày nay, những tổ chức thông minh chuyển từ dạng Sàng lọc hậu quả sang 
Sàng lọc dự phòng. Nghĩa là thay vì chờ cho vật thừa tích tụ, ta ngăn chặn sự 
tích tụ xảy ra. Chúng ta cũng có thể gọi đây là Sàng lọc “Không thể phá vỡ” 
vì một khi được thực thi chúng ta chỉ cần sắp xếp những vật dụng cần thiết ở 
nơi làm việc vào tình trạng “không thể phá vỡ”. 

Để đạt được Sàng lọc bền vững, chúng ta phải ngăn ngừa những vật 
không cần thiết xâm nhập vào nơi làm việc. Ta cần tìm cách để chỉ nhập 
những vật cần thiết, đúng thời điểm với số lượng vừa đủ. 

Ví dụ, cơ sở của các bạn lên lịch thực hiện một số lượng nhất định thủ thuật 
y tế vào một tháng nào đó trong năm. Lý tưởng là vào đầu tháng đó, chỉ 
những vật tư cần cho việc hoàn thành số lượng thủ thuật đã định mới được 
người quản lý hậu cần hoặc nhà cung cấp bên ngoài phân phối tới bạn. 
Thậm chí, đối với từng thủ thuật cụ thể, đơn vị của bạn có thể nhập những 
vật tư cần thiết theo gói nhỏ, với tần suất phân phối tuỳ thuộc loại thủ thuật, 
tình trạng kho tàng và phương thức cung cấp. 

Ngăn ngừa việc tích luỹ các vật không cần thiết  
(Qui trình Sàng lọc dự phòng) Chiến lược thẻ đỏ (red-tag) 



(2) Làm cho việc đặt để sai chỗ 

không thể thực hiện được. 

(1) Làm cho việc đặt để sai chỗ trở 
nên khó khăn 

Phòng ngừa sự lẫn lộn vật dụng  
(Qui trình Sắp xếp dự phòng) 

Phòng ngừa là giữ 

cho qui trình Sắp 

xếp kh i bị phá vỡ. 

Để đạt được điều 

này, chúng ta cần 

bằng cách nào đó 

ngăn chặn hiệu quả 

thấp gây ra bởi thiếu 

kiểm soát việc sắp 

xếp trật tự các vật 
dụng cụ thể. Có hai 

phương pháp để 

thực hiện việc này:  



Hình Ngăn đựng ch ng xáo trộn các bệnh ph m xét nghiệm  



Chúng ta bắt đầu h i, “Tại sao?” (Why) cho đến 

khi xác định được nguyên nhân sâu xa – để có 

được giải đáp, chúng ta cần tiếp tục h i “Tại 
sao?” Thông thường, ít nhất chúng ta h i “Tại 
sao?” 5 lần để đến được với căn nguyên của vấn 

đề. Khi tìm ra nguyên nhân, chúng ta h i “Làm 

cách nào?” (How) để xử lý. Vì vậy, phương pháp 

này được gọi tên là “5W1H” 

Cách tiếp cận Năm tại sao và một giải pháp  
(The Five Why and One How - 5W1H) 



Trong phương pháp xếp thành bộ, thiết bị, dụng cụ 
và vật tư được sắp sẵn thành từng bộ để tránh 
phải tìm kiếm, chọn lựa trước khi công việc bắt 
đầu. Chúng ta khá quen thuộc với bộ dụng cụ 
trong phòng mổ và khoa cấp cứu, nhưng việc sắp 
theo bộ còn được được ứng dụng ở nhiều mặt 
khác trong Y tế. Hình 6.7 cho thấy phương pháp 

này trong thực hành qui trình lấy máu. 

Dù kỹ thuật này không loại bỏ được việc dự trữ các 
vật dụng cần sắp sẵn, nhưng giúp các nhân viên 
Y tế loại bỏ việc phải tìm kiếm lặp đi lặp lại. Chúng 
ta có thể giao phó cho một nhân viên trợ lý đã 
được tập huấn sắp xếp các bộ đồ, giải phóng thời 
gian, giành cho phục vụ bệnh nhân và loại bỏ thời 
gian trì hoãn điều trị không cần thiết. 

Đây là phương pháp để đạt Sắp xếp không thể phá vỡ. 

Xếp thành bộ 



Hình 6.7 Ví dụ một bộ lấy máu xét nghiệm 



Hình 6.8 cho thấy ví dụ về một tủ vật tư nơi các ĐD 

trữ các vật thường dùng khi họ đi thăm phòng 

bệnh. Tủ này được thiết kế ngay trong phòng bệnh 

và được tiếp liệu mỗi ngày. Tích hợp kho vào qui 

trình công việc giải quyết được việc phải đến kho 

trung tâm thường xuyên, hạn chế được hàng nghìn 

dặm đi bộ mỗi năm và giúp ĐD dành nhiều thời 
gian cho bệnh nhân hơn.  

Sự hợp nhất nghĩa là tạo ra một luồng dịch vụ trong 
cơ sở Y tế nơi đó 
•   Thiết bị, dược ph m và vật tư được tích hợp một 
cách trôi chảy vào qui trình 
•   Thiết bị, dược ph m và vật tư được cất giữ ở nơi 
mà chúng sẽ được sử dụng, như vậy không cần phải 
trả về kho sau khi dùng. 

Sự hợp nhất  



Ví dụ về sự hợp nhất ở phòng hậu ph u 



Sắp bộ và hợp nhất các thiết bị, dược ph m, và vật 
tư hiệu quả sẽ hạn chế sự cần thiết phải lấy ra, 

lấy vào và hoàn trả sau khi sử dụng. Tuy nhiên, 

những vật này v n đang được sử dụng nên cần 

nghị lực để ưu tiên sắp xếp chúng. 

Câu h i là có cách nào v n thực hiện được chức 

năng mà không cần đến một s  thiết bị, dụng cụ 

hay vật tư. Sắp xếp không thể phá vỡ chính là 

hạn chế việc sử dụng vật tư, dụng cụ và thiết bị. 

Hạn chế sử dụng  

Thả l ng bằng cách nghĩ về 3 phương pháp sau để 

hạn chế sử dụng một s  thiết bị, thu c và vật tư 

cụ thể. 



•Tích hợp công cụ nghĩa là phối hợp các 
chức năng của 2 hoặc nhiều dụng cụ, thiết bị 
thành một công cụ duy nhất. Điều này 
thường liên quan đến quá trình thiết kế công 
cụ. Ví dụ, hợp nhất ba chức năng trong một: 
theo dõi điện tim với đếm mạch và đo SpO2. 

Tích hợp công cụ  



1 

2 

3 

ng tiêm có sẵn thu c  
(hạn chế được chai đựng thu c) 

ng tiêm có gắn nhãn  
(hạn chế được nhãn mác) 

Tài liệu điện tử  
(hạn chế bảng biểu trên giấy) 

Thay thế công cụ  
Thay thế công cụ nghĩa là sử dụng một vật khác để thực hiện 

chức năng của công cụ, nhờ vậy giảm bớt công cụ. Ví dụ: 



Hình Bấm móng tay hợp nhất với chức năng dự phòng rơi b n 



SUY NG M 

1. Đưa ra một ví dụ về sắp thành 

bộ, hợp nhất và hạn chế sử 

dụng 

để loại b  những đồ thừa tại nơi 
làm việc của bạn? 

2. Đưa ra một ví dụ về cách bạn 

thực hiện để ngăn ngừa những 

vật vô ích tích tụ tại nơi làm việc 

của bạn? 



SUY  

NG M 

Bạn cần ai tham gia vào quá trình này? 

Làm thế nào bạn có th  nhận được các thông tin 

này?  

Bạn cần thêm những thông tin nào để hiểu 
đầy đủ về các ý tưởng được trình bày? 

Có bất kỳ trở ngại đặc biệt đối với việc 
thực hiện phương pháp 5S được mô tả 
trong chương này trong Y tế hay không? 

Những gì từ chương này đặc biệt hữu ích và thú vị 
đối với bạn trong chăm sóc sức khỏe? Bạn có thắc 
mắc gì về các chủ đề được trình bày trong chương 
này không? Nếu có, chúng là gì? 



Trong bài này tôi có sử dụng tài liệu của một số tác giả 
nhưng không thể liên hệ để xin phép quý vị. 

Vì bản thân mong muốn cải tiến, thay đổi và vì sự nghiệp phát triển Ngành,  
hướng đến lợi ích cho người bệnh và an toàn trong cơ sở Y tế  

rất mong sự đồng thuận của quý vị 
Trân trọng!  


