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[ ] หน่วยงำนรำชกำรและองค์กรของรัฐ [ ] หน่วยงำนทำงด้ำนสำธำรณสุข
ชื่อเรื่องนาเสนอ Lean กระบวนงำนด้วยระบบ Template และตรวจสอบกำรรำยงำนผลด้วยระบบ Checklist
เป็น “วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยม” ของกระบวนการ ในหมวด (โปรดเลือก 1 หมวดเท่านั้น)
[ ] 1. กำรนำองค์กร
[ ] 2. กำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์และกำรจัดกำรนโยบำย
[ ] 3. กำรเอำใจใส่ลูกค้ำและตลำด
[ ] 4. กำรวัด กำรวิเครำะห์ และ กำรจัดกำรควำมรู้
[ ] 5. กำรเอำใจใส่ทรัพยำกรบุคคล
[√] 6. กำรจัดกำรกระบวนกำร
[ ] 7. กำรประยุกต์ระบบมำตรฐำนต่ำงๆเข้ำกับกำรบริหำรจัดกำร
ชื่อหน่วยงาน คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล มหำวิทยำลัยมหิดล
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สรุปจุดที่เป็น “วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยม” (อย่างน้อย 1 ข้อ)
1) จัดทำระบบ Template กำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมข้อตกลงกำรปฏิบัติงำนระดับภำควิชำ ที่สำมำรถเก็บ
ข้อมูลได้อย่ำงเหมำะสมกับตัวชี้วัดนั้น ๆ ทั้งนี้ ได้มีกำรแนบ Manual Sheet เพื่อเป็นคู่มือในกำรใช้งำน Template
2) จัดทำระบบ Checklist เพื่อตรวจสอบ Template กำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมข้อตกลงกำรปฏิบัติงำน
ระดับภำควิชำ ที่สำมำรถตรวจสอบข้อมูลได้อย่ำงเป็นระบบด้วยตัวผู้ปฏิบัติเอง รวมทั้ง สำมำรถนำระบบ Checklist
นี้ส่งไปยังระดับหัวหน้ำงำนและผู้บริหำร เพื่อใช้ในกำรติดตำมผลในแต่ละรำยไตรมำสอีกด้วย
3) เกิ ดกำรพัฒนำบุคลำกรในกำรเรียนรู้ร่วมกันถึง วิธีกำรแก้ไขปัญหำและวิธีก ำรใช้งำนระบบ Template และ
Checklist อันนำมำสู่กำรเพิ่มทักษะกำรทำงำนด้วยกำรใช้งำนโปรแกรม Excel ขั้นสูง

ประสิทธิผล (ต้องวัดค่าได้อย่างน้อย 1 ข้อ)
1) เกิดกำรเก็บข้อมูลกำรดำเนินงำนด้ำนยุทธศำสตร์ระดับภำควิชำที่เป็นระบบ มีควำมละเอียด และติดตำมกำรทำงำน
ได้ง่ำยขึ้น นอกจำกนี้ ยังสำมำรถนำข้อมูลที่ได้มำใช้ในกำรวิเครำะห์ผลเพื่อนำไปสู่กำรพัฒนำกระบวนงำนต่อไป
2) เนื่องจำกมีกำรตรวจสอบข้อมูลด้วย Checklist เกิดกำรลดกระบวนกำรทำงำนลงจำก 12 ขั้นตอน เหลือ 10
ขั้นตอน ทำให้ Process Time ลดลงจำก 22 วัน เหลือ 15 วัน 5 ชั่วโมง ร้อยละของข้อมูลถูกต้องและไม่มี
กำร
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ปรับแก้ไขเพิ่มขึ้นจำกร้อยละ 46 เป็นร้อยละ 100 และทำให้ Total First Time Quality เพิ่มขึ้น จำกร้อยละ 9 เป็น
ร้อยละ 87
กำรอนุญำตให้มูลนิธิฯ จัดให้ผู้สนใจเข้ำเยี่ยมชม “Best-Practices” ขององค์กรผู้สมัครนี้ได้
[√] อนุญำต
[ ] ไม่อนุญำต
กำรอนุญำตให้มูลนิธิฯ บันทึกวีดีโอผลงำนระหว่ำงที่นำเสนอในวันกำรจัดงำนขององค์กรผู้สมัครนี้ได้
[√] อนุญำต
[ ] ไม่อนุญำต
บทคัดย่อ
ชื่อเรื่อง: Lean กระบวนงำนด้วยระบบ Template และตรวจสอบกำรรำยงำนผลด้วยระบบ Checklist
ประวัติและความเป็นมาโดยย่อ:
คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำลเป็นโรงพยำบำลและโรงเรียนแพทย์แห่งแรกที่ใหญ่และเก่ำแก่ที่สุดของ
ประเทศไทย ได้รับ พระมหำกรุณำธิคุ ณจำกพระบำทสมเด็จ พระจุล จอมเกล้ำเจ้ ำอยู่หัวสถำปนำขึ้ นเมื่ อ วั น ที่
26 เมษำยน พ.ศ. 2431 พระรำชทำนนำมว่ำ "โรงศิริรำชพยำบำล" ต่อมำได้ โปรดเกล้ำให้จัดตั้งโรงเรียนแพทย์แห่ง
แรกของไทย "โรงเรียนศิริรำชแพทยำกร" และเริ่มเปิดสอนตั้งแต่วันที่ 5 กันยำยน 2433 นักศึกษำแพทย์รุ่นแรกได้
สำเร็จกำรศึกษำและได้รับประกำศนียบัตรแพทย์ พ.ศ. 2436 และต่อมำเมื่อ พ.ศ. 2443 โรงเรียนแพทย์นี้ได้รับ
พระรำชทำนนำมจำกรัชกำลที่ 5 ว่ำ "รำชแพทยำลัย"
จำกโรงเรียนแพทย์ ต่อมำได้พัฒนำขึ้นเป็นคณะแพทยศำสตร์ จัดกำรเรียนกำรสอนระดับปริญญำตรีแห่ง
แรกในประเทศไทย จำกนั้นได้จัดตั้ง "มหำวิทยำลัยแพทยศำสตร์" ใน พ.ศ.2485 ครั้นถึง พ.ศ.2512 ได้สถำปนำ
มหำวิทยำลัยมหิดล เปลี่ยนนำมจำกคณะแพทยศำสตร์และศิ ริรำชพยำบำลเป็นคณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล
ด้วยพระมหำกรุณำธิคุณของสมเด็จพระมหิตลำธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมรำชชนก ได้ทรงพัฒนำยกระดับ
มำตรฐำนทำงวิชำกำรแพทย์ และคณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำลเข้ำสู่มำตรฐำนสำกล
วิสัยทัศน์
คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำลเป็นสถำบันทำงกำรแพทย์ของแผ่นดิน มุ่งสู่ควำมเป็นเลิศระดับสำกล
ค่านิยมองค์กร
ซื่อสัตย์ ถูก ต้อ ง เชื่อ ถือ ได้ (Integrity) คิดสร้ำงสรรค์ (Innovation) บูร ณำกำร (Integration) คำนึง ถึง
ประโยชน์ ข องผู้ อื่ น และส่ ว นรวมเป็น ที่ ตั้ ง (Altruism) มุ่ ง มั่ น พั ฒ นำสู่ ค วำมเป็น เลิศ อย่ ำ งยั่ ง ยื น (Journey to
Excellence and Sustainability)
วัฒนธรรม
“วั ฒ นธรรมศิ ริ ร ำช” เป็ น ค ำที่ ใ ช้ เ รี ย กวั ฒ นธรรมองค์ ก รของคณะแพทยศำสตร์ ศิ ริ ร ำชพยำบำล
มหำวิทยำลัยมหิดล ซึ่งเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงลักษณะของ ค่ำนิยม ควำมเชื่อ รวมทั้งพฤติกรรมในกำรทำงำนและกำร
ดำเนินชีวิต ของ “คนศิริร ำช” ที่ ได้รับ กำรปลูก ฝัง หล่อหลอม และยึดถือปฏิบัติ สืบ ทอดกั นมำอย่ำงต่อเนื่อง
ตลอดจนกลำยเป็นเอกลักษณ์ของ “คนศิริรำช”
พันธกิจ
คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำลมีพันธกิจที่จะจัดกำรศึกษำ เพื่อผลิตบัณฑิตและบุคลำกรทำงกำรแพทย์
ทุกระดับ และแพทย์ผู้เชี่ยวชำญเฉพำะทำง ทำกำรวิจัย สร้ำงบรรยำกำศทำงวิชำกำร ให้บริกำรทำงกำรแพทย์ที่มี
คุณภำพ คุณธรรม ทันสมัย ได้มำตรฐำนสำกล สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศ และนำมำซึ่งศรัทธำและ
ควำมนิยมสูงสุดจำกประชำชน รวมทั้งชี้นำสังคมไทยในด้ำนสุขภำพอนำมัยและคุณภำพชีวิต
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รายละเอียดเพิ่มเติมของวิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยมที่สอดคล้องกับค่าประสิทธิผล : (1-2 หน้า)
คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำลมีกำรดำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ปี 2558-2562 ภำยใต้วิสัยทัศน์
สถำบันทำงกำรแพทย์ของแผ่นดิน มุ่งสู่ควำมเป็นเลิศระดับสำกล คณะฯ จำเป็นจะต้องถ่ำยทอดยุทธศำสตร์ลงไปยัง
ภำควิชำและหน่วยงำนเทียบเท่ำเพื่อปฏิบัตริ ่วมกันตำมแผนฯ ให้บรรลุเป้ำหมำยตำมที่ได้กำหนดไว้ ภำยใต้กำรจัดทำ
ข้อตกลงกำรปฏิบัติงำนตำมพันธกิจระดับภำควิ ชำ (Performance Agreement: PA) เพื่อนำมำเป็นแนวทำงในกำร
ปฏิบัติงำนให้เป็นไปในทิศทำงตำมที่ได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ แบ่งกำรทำงำนเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ตัวชี้วัดระดับภำควิชำ และ
โครงกำรตำมพันธกิจระดับภำควิชำ
กำรรำยงำนผลกำรด ำเนิ น งำนตั ว ชี้ วั ด ระดั บ ภำควิ ช ำและหน่ ว ยงำนเที ย บเท่ ำ ซึ่ ง จะรำยงำนโดยผู้
ประสำนงำนจำนวน 11 หน่วยงำน ได้แก่ ฝ่ำยกำรศึกษำก่อนปริญญำ งำนกำรศึกษำหลังปริญญำ งำนวิจัย
งำน
วิชำกำร งำนวิเทศสัมพันธ์ สำนักงำนผู้อำนวยกำรโรงพยำบำลศิริรำช ฝ่ำยกำรคลัง ฝ่ำยนโยบำยและแผน ฝ่ำย
ทรัพย์สินและพั สดุ ฝ่ ำยทรัพ ยำกรบุคคล และงำนพัฒ นำคุณภำพ ส่วนกำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำนโครงกำร
รำยงำนโดย 30 ภำควิชำและหน่วยงำนเทียบเท่ำ ทั้งนี้ ฝ่ำยนโยบำยและแผนเป็นผู้ดำเนินกำรรวบรวมและนำข้อมูล
เข้ำสู่ระบบสำรสนเทศและระบบ Tableau เพื่อประมวลผลข้อมูลออกมำในรูปแบบรำยงำนข้อตกลงกำรปฏิบั ติงำน
ระดับภำควิชำและหน่วยงำนเทียบเท่ำตำมรำยไตรมำส เพื่อนำเสนอแก่ผู้บริหำรคณะฯ และส่งรำยงำนให้แก่ภำควิชำ
เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในกำรบริหำรกำรจัดกำรภำยในหน่วยงำนเพื่อให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุดในกำรดำเนินงำนเพื่อให้
ได้ผลลัพธ์ตำมยุทธศำสตร์ที่คณะฯ วำงเป้ำไว้ ทั้งนี้ จำกกำรดำเนินกำรที่ผ่ำนมำพบปัญหำในกระบวนงำนและนำมำสู่
กำรใช้แนวคิด Lean ในกำรแก้ไขปัญหำ ดังตำรำงด้ำนล่ำง
Waste ของกระบวนการ
รากปัญหา
เครื่องมือ Lean : สรุปแนวทางแก้ไข
(DOWNTIME)
(Root cause)
1. Defect rework :
- วิธีกำรตรวจสอบซับซ้อนไม่ Standardized work, Visual/ Control:
- บุคลำกรใช้เวลำในกำรทำงำนมำกเนือ่ งจำก มีเอกสำรอย่ำงเป็นรูปธรรมที่ - จัดทำแบบฟอร์ม Check List ที่
แก้ไขข้อมูลหลำยครั้ง
ง่ำยในกำรทำงำน
สอดคล้องกับกำรทำงำนแต่ละหน่วยงำน
- กำรใช้เวลำในกำรตรวจสอบมำกเนื่องจำก
- ขั้นตอนกระบวนกำรทำงำน เพื่อใช้ตรวจสอบ ลดควำมผิดพลำดของ
เอกสำรแก้ไขหลำยครัง้
ไม่มีประสิทธิภำพ
ข้อมูล และเพื่อกำหนดรูปแบบกำรกำงำน
- กำรขำดกระบวนกำร
อย่ำงเป็นรูปธรรม
2. Overproduction :
ตรวจสอบทำให้ข้อมูล
- ถ่ำยสำเนำเอกสำรเพื่อใช้ในกำรตรวจสอบ
VSM, Standard work Cycle time,
ผิดพลำดโดยขอแก้ไขข้อมูล office file system :
หลำยครัง้
หลำยรอบ
3. Not using staff talent :
- ปรับปรุงกระบวนกำรทำงำนร่วมกัน
- กำรแก้ไขงำนไม่ได้ทำให้เกิดกำรฝึกทักษะกำร - กำรออกแบบระบบกำร ระหว่ำงหน่วยงำน
ทำงำนที่ไม่มปี ระสิทธิภำพ - ปรับวิธีกำรตรวจสอบข้อมูลโดยให้
ทำงำนด้ำนอื่น
- ขั้นตอนของกำรดำเนินงำน หัวหน้ำงำนตรวจสอบข้อมูลก่อนส่ง
4. Waiting :
ขำดกระบวนกำรทำงำนที่
- ระยะเวลำในกำรรอรวบรวมข้อมูลใช้ระยะ
Work load balance :
ชัดเจน
เวลำนำนเกินกว่ำกำหนด
- ปรับกระบวนกำรทำงำนให้เหมำะสม
5. Motion :
ตำมระยะเวลำที่กำหนด
- กำรเดิน Walk in เพื่อขอคำปรึกษำ
6. Excessive processing
- บุคคลำกรใช้เวลำในขั้นตอนกำรกรอกข้อมูล
หลำยครัง้ เนื่องจำกมีกำรแก้ไขหลำยครัง้ ส่งผล
ต่อกำรทำงำนในชั้นตอนกำรประมวลผลรำยงำน
ขึ้นระบบตำมมำอีกหลำยครั้งจำกกำรแก้ไขงำน
ในเบื้องต้นที่เกิดขึ้น
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ทั้งนี้ ได้ร่วมกันวิเครำะห์ปัญหำและหำแนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ด้วยกำรร่วมกัน
ก ำหนดหน่วยงำนนำร่อ งต้นแบบ จ ำนวน 4 หน่วยงำนจำก 11 หน่วยงำนข้ำงต้น ได้แก่ (1) งำนวิเทศสัมพันธ์
เป็นต้นแบบของข้อมูลจัดทำผ่ำนโปรแกรม Excel งำนวิชำกำรเป็นต้นแบบของข้อมูลจำกระบบ SAP ที่มีปริมำณ
ข้อมูลมำก (2) ฝ่ำยกำรคลัง และสำนักงำนผู้อำนวยกำรโรงพยำบำลศิริรำช เป็นต้นแบบของกำรบูรณำกำรข้อมูล
ระหว่ำงหน่วยงำน และข้อมูลที่ซับซ้อนนำเข้ำจำกหลำยระบบ และ (4) ฝ่ำยวิจัยเป็นต้นแบบของผู้ปฏิบัติงำนใหม่
ของกำรรำยงำน จึงได้พัฒนำ Template ด้วยกำรใช้ Excel Base โดยคัดเลือกตำมควำมถนัดของผู้ใช้งำนเป็นหลัก
ในกำรเก็บข้อมูลให้มีคุณภำพและเหมำะสมกับแต่ละหน่วยงำน นอกจำกนี้ยังได้จัดทำ Sheet Manual เพื่อเป็นคู่มือ
เพื่อประกอบกำรใช้งำนด้วย
ทั้ ง นี้ เมื่ อ มี ก ำรนำระบบ Template มำใช้ในกำรเก็ บ ข้อมู ล แล้ว แต่ก ำรรำยงำนผลฯ จะเกิ ดขึ้นเป็น
รำยไตรมำส ประกอบกับควำมไม่ชำนำญในกำรใช้ Template จึงยังทำให้เกิดควำมสับสนในกำรใช้งำน ฝ่ำยนโยบำย
และแผนจึง ได้จัดทำระบบ Checklist ขึ้นมำประกอบกำรใช้ง ำนควบคู่กัน เพื่อ เป็นแนวทำงในกำรกรอกข้อมูล
โดยกำหนดและแนะแนวทำงกำรกรอกข้อมูลที่เป็นลำดับขั้น มีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดกำรตรวจสอบที่เป็นระบบ
สอดคล้องกับกำรทำงำนของแต่ละ Template ทำให้ลดกำรแก้ไขงำนและลดระยะเวลำกำรทำงำน ป้องกันควำม
สับสนในกำรกรอกรำยละเอียดข้อมูล ประกำรสำคัญ สำมำรถตรวจสอบควำมถูกต้องของ Template ผ่ำนระบบ
Checklist ได้ นอกจำกนี้ เมื่อได้ทำกำรกรอกข้อมูลเพือ่ เตรียมรำยงำนผลแล้ว ในระบบ Checklist ยังให้ควำมสำคัญ
กับกำรตรวจสอบข้อมูลโดยระดับหัวหน้ำงำนและระดับผู้บริหำร ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดกำรติดตำมผลกำรดำเนินงำนที่เป็น
รูปธรรม ซึ่งจะทำให้ภำควิชำได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันต่อกำรนำข้อมูลไปใช้งำนต่อไป
กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ปรับปรุงใหม่
1. นโยบำยและแผนเตรียม Template
ไตรมำสปัจจุบันและอัพขึ้นระบบ Google drive
(เดิม: นโยบายและแผนส่งทาง Email)

2. ผู้ประสำนงำน
ดำวน์โหลด Template และกรอกข้อมูลรำยงำน
ผลกำรดำเนินงำน

3. ผู้ประสำนงำน
/หัวหน้ำงำน ตรวจสอบข้อมูล และนำเสนอต่อ
ผู้บริหำรรับทรำบ ผ่ำนระบบ Checklist
(เดิม: ไม่มีการตรวจสอบด้วย Checklist)

8. นโยบำยและแผนประมวลผลรำยงำน
(เดิม: นโยบายและแผนต้องแจ้ง IT เพื่อให้
ประมวลผลรายงานให้)

7. ผู้ประสำนงำนตรวจสอบข้อมูลบนระบบ
Tableau
(เดิม: นโยบายและแผนเป็นผู้ตรวจสอบข้อมูล
ก่อนส่งให้ผู้ประสานงาน)

6. นโยบำยและแผนนำข้อมูลขึ้นระบบ Tableau

9. นโยบำยและแผน
ตรวจสอบรำยงำน

10.นำส่งรำยงำนผลกำรดำเนินงำนไตรมำส
ปัจจุบันให้แก่ภำควิชำ

4. ผู้ประสำนงำนส่งTemplate KPI
ให้นโยบำยและแผน

5. นโยบำยและแผนตรวจสอบ Template KPI

เนื่องจำกมีกำรตรวจสอบข้อมูลด้วยระบบ Checklist ทำให้ลดกระบวนกำรทำงำนลงจำก 12 ขั้นตอน เหลือ
10 ขั้นตอน มี Process Time ลดลงจำก 22 วัน เหลือ 15 วัน 5 ชั่วโมง ทำให้ Total First Time Quality เพิ่มขึ้น
จำกร้อยละ 9 เป็นร้อยละ 87 ประกำรสำคัญทำให้ร้อยละของข้อมูลถูกต้องและไม่มีกำรปรับแก้ไขเพิ่มขึ้นจำกร้อยละ
46 เป็นร้อยละ 100
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