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“Lean กระบวนงานดว้ย

ระบบ Template

และ Checklist ”

นางสาวอญัชนา ศรฟ้ีา
นางสาวอรปทมุ ศรงีาม

ฝ่ายนโยบายและแผน
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2.ขอ้มลูเกีย่วกบัองคก์รและหนว่ยงาน
3. การเรยีนรูค้วามตอ้งการและความคาดหวงั ของ "ลกูคา้ของ
กระบวนการทีน่ าเสนอ" 
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1.บทสรปุของผูบ้รหิาร

รอ้ยละภาควชิาทีน่ าขอ้มลูไปใชง้านมากขึน้ 80 -> 100
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Excessive processing: ใชร้ะยะเวลาในการตรวจสอบและแกไ้ขซ ้าหลายครัง้

Motion: การเดนิ Walk in เพือ่ขอค าปรกึษา

Waiting: ระยะเวลาในการรวบรวมขอ้มูลนานเกนิกวา่ก าหนด/ ใชเ้วลานานในการประมวลผลขึน้ระบบ IT 

Overproduction: ถ่ายส าเนาเอกสารเพือ่ใชใ้นการตรวจสอบจ านวนมาก

Not using staff talent: ไม่ไดใ้ชท้ักษะหรอืความเชีย่วชาญในการท างาน

Defect rework: การรายงานผล KPI ของภาควชิาพบขอ้ผดิพลาดหลายครัง้

น าขอ้มลูขึน้ระบบ
IT (Tableau) 

ระยะเวลาการรอขอ้มลูของภาควชิาลดลง
10 วนั -> 3 ช ัว่โมง

รอ้ยละของจ านวนภาควชิาทีส่ามารถสง่รายงาน
ไดท้นัตามระยะเวลาทีก่ าหนดดขี ึน้ 0 -> 100

รอ้ยละการสง่ไฟลเ์พือ่ข ึน้ระบบอยูใ่นระยะเวลาทีก่ าหนด 

20 -> 100

วนัทีใ่ชใ้นกระบวนการท างานลดลง 22 -> 16 วนั

มกีารแกไ้ข Code ในระบบ IT 
ใหฝ่้ายนโยบายและแผน

สามารถ Generate รายงานไดเ้อง

รอ้ยละขอ้มูลถูกตอ้ง ไมม่กีารปรบัแกไ้ข 46 -> 100

กระบวนการน าสง่ผลการด าเนนิงานตวัชีว้ดัระดบัภาควชิาโดยเชือ่มโยงกบัยทุธศาสตรค์ณะ 

Solution = New VSM

Transportation 

Inventory
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2. ขอ้มลูเกีย่วกบัองคก์รและหนว่ยงาน

เป็นสถาบนัแพทยท์ีเ่กา่แกท่ีส่ดุ และเป็นโรงพยาบาลหลวงแหง่
แรกในประเทศไทย  มปีระวตัคิวามเป็นมายาวนานถงึ 131 ปี 
ทีพ่ระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วั รชักาลที ่5

ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้  พระราชทานแกป่วงชนชาวไทยใน
พ.ศ.2431 และมกีารพฒันาเป็นโรงเรยีนแพทย ์และเป็น

คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาลในปัจจบุนั

คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล
“โรงพยาบาลศริริาช  โรงพยาบาลของแผน่ดนิ”
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วสิยัทศัน์

คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล
สถาบนัการแพทยข์องแผน่ดนิ ทีมุ่ง่สูค่วามเป็นเลศิในระดบัสากล

พนัธกจิ
- จดัการศกึษา เพือ่ผลติบณัฑติและบคุลากรทางการแพทยท์กุ
ระดบั และแพทยผ์ูเ้ชีย่วชาญเฉพาะทาง 

- ท าการวจิยั และใหบ้รกิารทางวชิาการ 
- ใหบ้รกิารทางการแพทย์
ทีม่คีณุภาพ คณุธรรม ทนัสมยั ไดม้าตรฐานสากล สอดคลอ้งกบัความ

ตอ้งการของประเทศ และน ามาซึง่ศรทัธาและความนยิมสงูสดุจากประชาชน
รวมท ัง้ชีน้ าสงัคมไทยในดา้นสขุภาพอนามยัและคณุภาพชวีติ

2. ขอ้มลูเกีย่วกบัองคก์รและหนว่ยงาน
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3. การเรยีนรูค้วามตอ้งการและความคาดหวงั

ของ "ลกูคา้ของกระบวนการทีน่ าเสนอ" 

ลดระยะเวลาและจ านวนการตรวจสอบทีน่ าไปสูก่ารแกไ้ขขอ้มูลซ า้ ๆ 

การรายงานผล KPI ของ Department PA ทีเ่ป็นระบบ สะดวก งา่ย 
รวดเร็ว สามารถสง่รายงานทีม่ปีระสทิธภิาพเพือ่ใหภ้าควชิาไปใชง้านได้

เพิม่กระบวนการตรวจสอบขอ้มูลทีเ่ป็นระบบ โดยสามารถตรวจสอบ
ความถกูตอ้งไดด้ว้ย Checklist

ลดระยะเวลาในการประมวลผลขอ้มูลจากระบบ Tableau สามารถสง่
รายงานผลไปยงัภาควชิาไดต้รงตามทีก่ าหนด

มรีะบบการรายงานผลตวัชีว้ดัทีม่ปีระสทิธภิาพ 
คณะ  สามารถน าขอ้มูลไปใชใ้นการบรหิารจดัการไดต้อ่ไป
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คณะฯ

ภาคฯ

ภาคฯ

หน่วยงาน
สนับสนุน

หน่วยงาน
สนับสนุน



คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล มหำวิทยำลัยมหิดล

4. กระบวนการและวธิปีฏบิตัใินอดตี 

- PT 3 hr
- FTQ 100%

- PT  0.5 hr
- FTQ 100%

- PT 64 hr
- FTQ 46%

- PT  16 hr
- FTQ 46%

- PT 0.5 hr
- FTQ 100%

- PT 11 hr
- FTQ 93%

4.ผู้ประสำนงำน/
หัวหน้ำงำน

ตรวจสอบข้อมูล

3.ผู้ประสำนงำน
ดำวน์โหลดTemplate
และกรอกข้อมูลรำยงำน

ผลกำรด ำเนินงำน

2. นโยบำยและแผน
ส่ง Template 

ไตรมำสปัจจุบันให้
ผู้ประสำนงำน

1. นโยบำยและแผน
เตรียม Template
ไตรมำสปัจจุบัน

5.ผู้ประสำนงำนส่ง 
Template ให้

นโยบำยและแผน

6.นโยบำยและแผน
ตรวจสอบ 

Template KPI

1. Defect rework 
2. Overproduction 
3. Not using staff talent 
4. Waiting 
5. Motion 
6. Excessive processing

จ านวน 12 processes
PT  = 175.5 hr (22 วนั)
DT  = 80.5 hr (10 วนั)
TAT= 256 hr (32 วนั)
Value Added = 69%
Total FTQ 9%

12.น ำส่งรำยงำน
ผลกำรด ำเนินงำน
ไตรมำสปัจจุบัน
ให้แก่ภำควิชำ

- PT 8 hr
- FTQ 80%

- PT 44 hr
- FTQ 90%

- PT 12 hr
- FTQ 100%

- PT 8 hr
- FTQ 60%

- PT 8 hr
- FTQ 100%

- PT 0.5 hr
- FTQ 100%

9.ผู้ประสำนงำน
ตรวจสอบข้อมูลบน
ระบบ Tableau

10.นโยบำยและ
แผนแจ้ง IT
สำรสนเทศ

ประมวลผลรำยงำน

11.นโยบำยและ
แผนตรวจสอบ

รำยงำน

8.นโยบำยและแผน
ตรวจสอบข้อมูลบน
ระบบ Tableau

7.นโยบำยและแผน
น ำข้อมูลขึ้นระบบ 

Tableau

0.5 
hr

0.5 
hr

24 hr

3
hr

12
hr

8
hr

0.5
hr

32 
hr

DOWNTIME 1

DOWNTIME 2

DOWNTIME 3DOWNTIME 3,4DOWNTIME 5

DOWNTIME 6

X X
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5. กระบวนการและวธิปีฏบิตัปิรบัปรงุใหม่

- PT 2 hr
- FTQ 100%

- PT 64 hr
- FTQ 100%

- PT 16 hr
- FTQ 93%

- PT 0.5 hr
- FTQ 100%

- PT 3 hr
- FTQ 100%

- PT 0.5 hr
- FTQ 100%

4.ผู้ประสำนงำนส่ง
Template ให้

นโยบำยและแผน

3. ผู้ประสำนงำน
/หัวหน้ำงำน

ตรวจสอบข้อมูล

2.ผู้ประสำนงำนกรอก 
Template และกรอก
ข้อมูลรำยงำนผลกำร

ด ำเนินงำน

1.นโยบำยและแผน
เตรียม Template 
ไตรมำสปัจจุบนัและ
อัพขึ้นระบบ Google 

drive

5.นโยบำยและแผน
ตรวจสอบ 

TemplateKPI

6.นโยบำยและแผน
น ำข้อมูลขึ้นระบบ

Tableau

จ านวน 10 processes
PT  = 124 hr (16วนั)
DT  = 3 hr
TAT= 127 hr
Value Added = 97.6%
Total FTQ 87%

- PT 8 hr
- FTQ 100%

- PT 16 hr
- FTQ 100%

- PT 6 hr
- FTQ 100%

- PT 8 hr
- FTQ 93%

9.นโยบำยและแผน
ตรวจสอบรำยงำน

10.น ำส่งรำยงำน
ผลกำรด ำเนินงำน
ไตรมำสปัจจุบัน
ให้แก่ภำควิชำ

8.นโยบำยและแผน
ประมวลผลรำยงำน

7.นโยบำยและแผน
ตรวจสอบข้อมูลบน
ระบบ Tableau

3
hr

1. Defect rework 
2. Overproduction 
3. Not using staff talent 
4. Waiting 
5. Motion 
6. Excessive processing
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6. การวดัและวเิคราะหค์ณุภาพของผลการท างาน 

และประโยชนท์ีไ่ดร้บั

จ านวนวนัทีใ่ชใ้นกระบวนการท างานลดลง

รอ้ยละขอ้มูลถูกตอ้งไมม่กีารปรบัแกไ้ข รอ้ยละของจ านวนภาควชิาทีน่ าขอ้มูลไปใชง้าน

27

47

100

Plan >80 Plan <20

25

16

Plan >70

20

54

100

Plan >80
64

91 100

รอ้ยละขอ้มูลทีส่ง่ใหภ้าควชิา
ทนัตามก าหนดระยะเวลา

30

ระยะเวลาการรอคอยขอ้มูลของภาควชิาลดลง

รอ้ยละขอ้มูลทีผู่ป้ระสานงานสง่ไฟลต์าม
ระยะเวลาทีก่ าหนด

Plan 10

Plan >90

3 hr

4 days

8 days

46.67

26.67

100
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7. ปญัหา อปุสรรค และแนวทางในการแกไ้ข

• เพิม่เรือ่งขอ้ระวงัในการแกไ้ข Template ในระบบ Checklistการแกไ้ข Template ทีใ่ชใ้น
การรายงานผล Department 

KPI

• เนน้การสือ่สารความส าคญัของ Checklist

• เพิม่การตรวจสอบ Checklist ของระดบัหัวหนา้งานและ
ผูบ้รหิาร

การใหค้วามส าคญักบั 
Checklist ยงัไมม่ากเทา่ทีค่วร

• แจง้แผนก าหนดการท างานลว่งหนา้ และแจง้เตอืนกอ่น
เปลีย่นไตรมาสความลา่ชา้ในการรายงานผล

ตามปฏทินิก าหนด
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8. ความทา้ทายตอ่ไป 

• น าแนวคิดการท างานที่ผ่านมาเพื่อ
พฒันาการออกแบบระบบการตรวจสอบ
ผา่นระบบสารสนเทศ (IT)

• ออกแบบการรายงานผลทีด่ าเนนิการได้
เร็วและสะดวกขึน้ 

• พ ัฒนารายงานส าหร ับ ใช้ในการ
วเิคราะหท์ีม่ปีระสทิธภิาพ

• หน่วยงานสนบัสนุนสามารถอ่านและ
วเิคราะหข์อ้มูลไดด้ขี ึน้ อนัน ามาสูก่าร
สนบัสนนุการขบัเคลือ่นแตล่ะตวัชีว้ดั
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9. ปจัจยัแหง่ความส าเร็จ และความย ัง่ยนื 

บคุลากรเห็น “คณุคา่”ของ
ผลลพัธท์ ีจ่ะไดร้บัในอนาคต 
น ามาสูก่ารปรบัเปลีย่นวธิกีาร
ท างาน

การไดร้บั “ความสนบัสนนุ”
จากระดบับรหิาร และเปิดกวา้ง

เพือ่ใหบ้คุลากรมสีว่นรว่ม

“การยอมรบัและใชโ้อกาส” 
หาแนวทางแกไ้ข 

ท าใหเ้กดิการพฒันางาน 

เกดิการบรูณาการท างาน
รว่มกนั อนัน ามาสูผ่ลลพัธข์อง
องคก์ร

Opportunity

Value

Leadership

Integration
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