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สำ�นักงาน
หมายเลขโทรศัพท์
Office
Tel.
Website

อาคารชลพัฒนา ชั้น 4
0 2419 8300, 0 2419 8418
4th Fl, Chonpattana Building
66 2419 8300, 66 2419 8418
http://www.si.mahidol.ac.th/th/division/um

งานบริหารทรัพยากรสุขภาพ (UM)
สังกัดส�ำนักงานคณบดีคณะแพทยศาสตร์
ศิรริ าชพยาบาล ภายใต้การก�ำกับดูแลของ
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ ท�ำหน้าที่
หลัก คือ สนับสนุน ส่งเสริมบุคลากร
ทุกหน่วยงาน ทุกพันธกิจ ของคณะฯ ให้
มีการพัฒนากระบวนการท�ำงานประจ�ำ
อย่างต่อเนือ่ ง โดยมุง่ เน้นการใช้ทรัพยากร
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ใช้บริการ ผู้ให้
บริการ หน่วยงาน และคณะฯ ทั้งในด้าน
ความปลอดภัย คุณภาพ ความเหมาะสม
และคุ ้ ม ค่ า เพื่ อ สนั บ สนุ น การท� ำ งาน
ประจ�ำให้เกิดคุณค่า มีประสิทธิผล และ
ประสิทธิภาพ อย่างสอดคล้องทั้งคณะฯ
รวมทั้งมีการสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม
งานวิจัยในด้านการบริหารทรัพยากร

The Utilization Management Division (UM)
is a division affiliated to the Office of the Dean
under supervision of the Deputy Dean of Quality
Development with main functions to support and
encourage all personnel in all divisions and missions of the Faculty in development of routine
work process. To do so, the Division emphasized
on utilizing the resources most worthily for clients,
service providers, divisions and the Faculty in all
aspects including safety, quality, appropriateness,
and worthiness, in order to enhance value, efficiency
and effectiveness of routine work correspondingly
within entire Faculty, in which included establishment of knowledge, innovations and researches
on resource management.

งานบริหาร
ทรัพยากรสุขภาพ
Utilization Management
Division
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แผนที่กลยุทธ์
Strategic Map

สถาบันทางการแพทย์ของแผ่นดิน มุ่งสู่ความเป็นเลิศระดับสากล

UMtilization
anagament

ได้รับการยอมรับว่าเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านการเรียนรู้ด้านการบริหารทรัพยากรสุขภาพ

UMtilization
anagament

ลดการใช้จ่ายที่ไม่จำ�เป็น
สร้างรากฐานทางการเงินที่มั่นคงและเพียงพอเพื่อให้สามารถธำ�รงไว้ซึ่งพันธกิจและบรรลุซึ่งวิสัยทัศน์ขององค์กร
F1. การจัดการทรัพยากรที่มี
ประสิทธิภาพ

S1. ให้บริการรักษาพยาบาลที่คุ้มราคา

ให้บริการและผลผลิตที่มีคุณค่าสูงแก่ผู้ ใช้บริการและผู้เกี่ยวข้องที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย
I1. วิเคราะห์ รายงาน และ
ติดตามการใช้ ทรัพยากรสุขภาพ
ขององค์กร

I2. ส่งเสริมให้บุคลากรมีความตระหนักและมีความรู้
ความเข้าใจในการวิเคราะห์และหาโอกาสในการปรับปรุง
การใช้ทรัพยากรสุขภาพอย่างเหมาะสม

I3. สนับสนุนการพัฒนางานวิจัย
เชิงเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข

I4. ปรับปรุงการใช้ทรัพยากรสุขภาพ
โดยใช้แนวคิด Lean

มุ่งมั่นสู่ผลการดำ�เนินการที่เป็นเลิศ
ทุนด้านบุคลากร

L1. พัฒนาทักษะความรู้บุคลากร
ภายในหน่วยงาน

ทุนขององค์กร

L2. ส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วน
ร่วมในการบริหารงาน

ทุนด้านสารสนเทศ

L3. เสริมสร้างแรงจูงใจ

L4. พัฒนาการใช้ IT

พัฒนาฐานรากของการเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพสูง

1. ระบบงาน

1. Operation System

ภายใต้อัตราก�ำลังที่จ�ำกัด 9 คน ประกอบด้วย พยาบาลหัวหน้างานฯ 1 คน พยาบาล UM 6 คน
With limited manpower of 9
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 คน และคนงาน 1 คน จึงวางแผนในการด�ำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมาย personnel consisting of 1 nurse
ด้วยกระบวนการหลัก 3 ประการคือ
as head of the Division, 6 nurses
as Resource Management personnel, 1 general administrator and
1 worker, though, the division
planned to attain the targets via
3 key processes of :

จดหมายเหตุรายวันศิริราช
21 มกราคม 2555

งานคืนสู่เหย้า - ชาวศิริราช ณ บริเวณอาคารศรีสวรินทิรา
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CEO
มอบนโยบาย

กำ�หนดแผนกลยุทธ์

มอบหมายงาน

ประยุกต์ ใช้ ใน
การพัฒนางาน

Unit

CEO/QD/
KM/R2R

Siriraj Utilization Management Process
Monitoring

Yes

ประเมินผล

Data
Knowledge
Lean
Management Management management

จัดการหลักสูตร

Lean
Clinic

ปรับปรุงงาน

Yes

สรุปรายงานผล

ปฎิบัติเป็นมาตรฐาน

No

No

Lean
education
&training

รายงานผลการดำ�เนินงาน UM

Facilitations

Monitoring

best practice

Yes

ขยายผลเชื่อมโยงทั้งระบบ
(Rapid Improvement Event)

สรุปและรายงานผล

No

จัดการอบรม

สร้างเครือข่าย

เชื่อมโยงความรู้

จัดเวทีแลกเปลี่ยน

จัดเวทีเชิดชูเกียรติ

SPCC
education &
training

Approved by
peer review
ออกแบบการเก็บ
ข้อมูล

จัดเก็บข้อมูล

วิเคราะห์ทางสถิติ

สรุปและรายงานผล

Yes

สรุปและรายงานผล

อภิปรายผล
No

1.1 Process of knowledge and skill enhancement in resource management for
1.1 กระบวนการส่ ง เสริ ม ความรู ้
และทั ก ษะของบุ ค ลากรในการบริ ห าร personnel under statistic control via 2 sub-processes as follows
จั ด การทรั พ ยากร โดยใช้ ส ถิ ติ ค วบคุ ม
1.1.1 Knowledge and skill enhancement in utilizing statistic control chart
กระบวนการท� ำ งาน ประกอบด้ ว ย 2
กระบวนการย่อย ดังนี้
1.1.1 การให้ความรู้และเพิ่ม
ทักษะการใช้สถิติ Control Chart
1.1.2 การติดตามและวิเคราะห์
ข้อมูลและรายงานผลการใช้ทรัพยากร
สุขภาพขององค์กร เพือ่ เป็นข้อมูลส�ำหรับ
1.1.2 Data monitoring, analyzing and reporting the result of resource utilizaผู้บริหารประกอบการพิจารณาบริหาร
tion to the organizations, thence to be used as the information for the executives in
จัดการและพัฒนาองค์กร
consideration of organization’s administration and management

Siriraj Journal
21 January 2012

Siriraj Home Coming Night was held at the area of Srisavarindira building.
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1.2 กระบวนการส่งเสริมความรู้และทักษะของบุคลากรในการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อเพิ่ม
1.2 Process of knowledge and
ประสิทธิภาพของงานด้วยแนวคิด Lean มุ่งการปรับเปลี่ยนความสูญเปล่าในกระบวนการท�ำงาน ให้ skill enhancement in resource
เกิดคุณค่าในมุมมองของผู้ใช้บริการ โดยมี 3 กระบวนการย่อย ดังนี้
management to increase operational effectiveness through Lean
1.2.1 Lean education & training แบ่งเป็น 3 หลักสูตรคือ
concept focusing on adjustment
of operational process’s waste to
create valuable perspective from
the clients via 3 sub-processes as
follows
1.2.1 3 programs under
Lean education & training
1.2.1.1 Lean Basic เป็นการสอนพื้นฐานเกี่ยวกับหลักการและแนวคิด Lean

1.2.1.1 Lean Ba1.2.1.2 Lean Supervisor เป็นการให้ความรู้พื้นฐาน และการเข้าฝึกทักษะ การเขียน sic: providing the basic of Lean
กระบวนการท�ำงาน การวิเคราะห์ภาวะสูญเปล่า การวิเคราะห์ปัญหา การวางแผน และหาแนวทาง principle and concept
ปรับปรุงงาน
1.2.1.2 Lean Su1.2.1.3 Lean Manager เป็นการให้ความรู้เพิ่มเติมจาก Lean Supervisor ในด้าน pervise: providing the basic knowledge, skill practicing, writing workเทคนิคการจัดการ ให้ค�ำแนะน�ำ การช่วยเหลือ และการจัดการโครงการ
ing process, analyzing conditions
1.2.2 Lean Clinic เพื่อให้ค�ำปรึกษา แนะน�ำ  แก่กลุ่มบุคลากรที่สนใจในการพัฒนางาน in waste of resource, analyzing the
ตามแนวคิ ด Lean และยั ง เป็ น แหล่ ง รวบรวม/เชื่ อ มโยงองค์ ค วามรู ้ / ประสบการณ์ ใ นการประยุ ก ต์ problems, planning and finding
ใช้แนวคิด Lean ในการพัฒนางาน โดยทีม UM จะท�ำหน้าที่ในการวิเคราะห์ (Lean diagnosis) และ method for work improvement
แนะน�ำแนวทางการด�ำเนินการตาม ความพร่องของกลุ่มบุคลากรที่มาปรึกษา เช่น การสอนเทคนิค
1.2.1.3 Lean Maการพั ฒ นางานตามแนวคิ ด Lean การอ� ำ นวยการประสานระหว่ า งที ม และติ ด ตามการด� ำ เนิ น การ
nager: providing additional knowให้ทีมที่มาปรึกษาสามารถด�ำเนินการได้จนส�ำเร็จตามวัตถุประสงค์
ledge to Lean Supervisor e.g.
management technique including
advice and assistance on project
management
1.2.2 Lean Clinic: providing
consultation and advisory service
for personnel interested in utilizing
1.2.3 Lean Facilitation ท�ำหน้าที่ในการช่วยเหลือทีมในการพัฒนางานตามแนวคิด Lean Lean concept in work functioning
โดยให้ ก ารช่ ว ยเหลื อ ประสานงานระหว่ า งที ม เอื้ อ อ� ำ นวยความสะดวกในการจั ด การประชุ ม หรื อ improvement, it also compiled
ท�ำกิจกรรม เป็นพี่เลี้ยงที่คอยแนะน�ำและร่วมคิดในการพัฒนางาน เป็นต้น ซึ่งการช่วยเหลือในบทบาท and connected the knowledge
and experiences acquired from

จดหมายเหตุรายวันศิริราช
23 มกราคม 2555

การประชุมวิชาการ Quality Conference ครั้งที่ 1/2555 เรื่อง “Lean and Clinical Tracer Proven
Care” ณ ห้องประชุมอทิตยาทรกิติคุณ ตึกสยามินทร์ ชั้น 7
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นี้จะท�ำในกรณีที่เป็นกระบวนการหลัก
ของคณะฯ และมีสายธารยาว (Value
Stream) มีผู้เกี่ยวข้องหลายหน่วยงาน
เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการพัฒนางาน
อย่างรวดเร็ว (Rapid Improvement
Event) จนบรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน

applying Lean concept for UM team to conduct Lean diagnosis then provide the
advice in accordance with consultees’ inadequacy e.g. Lean technique to improve
work functioning, directing team coordination and monitoring the process till it reaches
consultees’ objectives attainment

1.2.3 Lean Facilitation: For the teams utilizing Lean concept on work operating
improvement, providing assistance, advisory and brain storming in, for example,
1.3 กระบวนการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ teams’ mutual coordination and activities/meeting arrangement etc., especially for the
(KM) ด้านการบริหารจัดการทรัพยากร Faculty’s key processes with value stream involving various divisions, in order to propel
ให้เกิดประโยชน์สงู สุด ทัง้ ความเหมาะสม rapid improvement event for mutual objectives attainment
และคุ้มค่า โดยน�ำความรู้ที่เกิดจากการ
บริ ห ารจั ด การทรั พ ยากร ทั้ ง ด้ า นการ
พัฒนางานตามแนวคิด Lean และการ
วิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล การใช้ ท รั พ ยากรด้ ว ย
สถิติต่างๆ รวมทั้ง Control Chart ให้
เกิดการแลกเปลี่ยนทั้งภายในและภาย
นอกคณะฯ ด้วยวิธีการสอน การจัดเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผลงานที่ประสบ
ความส�ำเร็จ รวมทัง้ ใช้สอื่ ต่างๆ ทัง้ สิง่ พิมพ์
เอกสาร และระบบสารสนเทศที่ทันสมัย
เพื่อให้บุคลากรได้เข้าถึงความรู้ได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว มุ่งให้เกิดการ แพร่ขยาย
การพัฒนางานตามแนวคิด Lean

1.3 Process on knowledge sharing (KM) for utmost benefits in both value and worthiness from resource management, in which all knowledge gained from Lean concept
for work operating improvement as well as from analysis of resource utilization data
via various statistics including Control Chart were shared within and outside the Faculty through teaching method, knowledge sharing stages on successful performances
and the media e.g. printings, documents and modern information systems, in order
to provide knowledge’s convenient and quick access aimed for expansion of Lean
concept for work operating improvement

Siriraj Journal
23 January 2012

The 1st Quality Conference 2012 on “Lean and Clinical Tracer Proven Care” was organized at
Aditayadhorn Kitikhun conference room, 7th floor of Syamindra building.
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2. ผลการด�ำเนินการที่ส�ำคัญในระดับคณะฯ ย้อนหลัง 4 ปี
สถิติ/ตัวชี้วัด
Statistics/Key Indicators

2. Key performance in the
past 4 years
เป้าหมาย
Target

ผลลัพธ์
Outcome
2552
2009

2553
2010

2554
2011

2555
2012

2.1 กระบวนการส่งเสริมความรู้และทักษะ บุคลากร ในการจัดการทรัพยากร โดยใช้สถิติควบคุมกระบวนการท�ำงาน
Process of personnel’s knowledge and skill enhancement in resource management through statistic control
2.1.1 การให้ความรู้และเพิ่มทักษะการใช้สถิติ Control Chart
2 ครั้ง/ปี
2
3
2
2
Knowledge and skill enhancement in utilizing
2 times/year
statistic control chart
• ดัชนีความพึงพอใจของผู้เข้าอบรม
4
3.8
3.9
3.8
4
Satisfaction index of training participants
2.1.2 การติดตาม วิเคราะห์ และรายงานผลการใช้ทรัพยากร
สุขภาพด้านการรักษาพยาบาล
Data monitoring, analyzing and reporting the result
of resource utilization in medical treatment
2.1.2.1 จ�ำนวนครั้งการรายงานผล
Times of Report
- การใช้ห้องผ่าตัด
4 ครั้ง/ปี
11
12
4
4
Utilizing of operation room
4 times/year
- การใช้ CPG: Severe Sepsis/Septic shock
6 ครั้ง/ปี
6
6
Utilizing of CPG: Severe Sepsis/Septic
6 times/year
shock
- การใช้เลือดในการผ่าตัด
2 ครั้ง/ปี
2
1
Blood utilizing in surgical operation
2 times/year
2.1.2.2 ความรวดเร็ว ทันเวลา
95%
90
92
92
93
In-time operation
2.2 กระบวนการส่งเสริมความรู้และทักษะ บุคลากร ในการจัดการทรัพยากรเพื่อประสิทธิภาพงานด้วยแนวคิด Lean
Process of personnel’s knowledge and skill enhancement in resource management for effective operation through Lean concept
2.2.1 Lean education & training
• ภายในคณะฯ
12 ครั้ง/ปี
20
40
45
17
Within the Faculty
12 times/year
• ภายนอกคณะฯ
12 ครั้ง/ปี
10
20
26
18
Outside of the Faculty
12 times/year

จดหมายเหตุรายวันศิริราช
24 มกราคม 2555

ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจ�ำปี 2554 เยี่ยมชมคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
และห้องสมเด็จพระบรมราชชนก ตึกสยามินทร์ชั้น 2 พร้อมทั้งการแสดงปาฐกถา ณ ห้องประชุมอทิตยาทรกิติคุณ
ตึกสยามินทร์ ชั้น 7
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สถิติ/ตัวชี้วัด
Statistics/Key Indicators
2.2.2 Lean Clinic
• Lean Diagnosis
• Rapid Improvement Event

เป้าหมาย
Target
30 ครั้ง/ปี
30 times/year
2 ครั้ง/ปี
2 times/year
2 เรื่อง/ปี
2 subjects/year
80%

ผลลัพธ์
Outcome
2552
2009

2553
2010

2554
2011

2555
2012

8

69

32

35

3

5

0

1

0

3

0

2

80%

80%

80%

2

-

2

1

1

4

12

12

12

2

5

3

• อัตราความส�ำเร็จของโครงการที่ให้การสนับสนุน
61%
Achievement of the projects under support
2.3 กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการทรัพยากรให้มีความเหมาะสมและคุ้มค่า
Process of knowledge exchange for appropriate and worthy resource management
2.3.1 จัดการศึกษาดูงานความรู้ด้านบริหารทรัพยากรสุขภาพ
1 ครั้ง/ปี
1
Conducting study visit in Health Resource
1 times/year
Management
2.3.2 จัดการให้เป็นแหล่งศึกษาดูงานจากสถาบันอื่น
1 ครั้ง/ปี
Arrangement for study visit from other institues
1 times/year
2.3.3 จัดการเผยแพร่ความรู้ทางสื่อต่างๆ
12 ครั้ง/ปี
12
Knowledge dissemination via media
12 times/year
2.3.4 ช่วยสนับสนุนการศึกษาวิจัย R2R
1 เรื่อง/ปี
8
Support R2R
1 Subject/year

Siriraj Journal
24 January 2012

The laureates of Prince Mahidol Award 2011 visited the Faculty of Medicine Siriraj Hospital and
Somdej Phraboromrajanok room, 2nd floor of Syamindra building, as well as delivering the honorary
lectures at Aditayadhorn Kitikhun conference room, 7th floor of Syamindra building.
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ผลลัพธ์ของการด�ำเนินโครงการบริหารทรัพยากรตามแนวคิด Lean
Outcome from Operation of Lean concept in Resource Management
ตัวชี้วัด
KPI
ลดชั่วโมงงาน
Reduce man hours
ลดรอบเวลางาน โดยลดภาวะสูญเปล่า
Reduce waste of resource to reduce round-robin (RR)
เพิ่มความสุขในการท�ำงาน
Increase Staff Happiness
เพิ่มความพึงพอใจของผู้รับบริการ
Clients’ Satisfaction
ลดค่าใช้จ่าย
Cost saving

2552 - 2553
2009 - 2010

2554
2011

โครงการ
Project (N=57)

มูลค่า
Cost

โครงการ
Project (N=57)

มูลค่า
Cost

31

12

24

83,551.53 นาที
minutes
198,998.20 นาที
minutes
89%

16

30,267.80 นาที
minutes
202,611.70 นาที
minutes
89%

17

90%

9

90%

11

13,325,533

10

4,952,592

22

21

