งานบริหาร

ทรัพยากรสุขภาพ
Utilization

Management
Division

วัตถุประสงค
ส่งเสริมสนับสนุนการท�างานประจ�าของทุกหน่วยงาน
ให้มีการบริหารทรัพยากรอย่างมีคุณค่า มีประสิทธิผล และ
ประสิทธิภาพ ที่สอดคล้องกันทั้งคณะฯ รวมทั้งมีการสร้าง
องค์ความรู้ นวัตกรรม งานวิจยั ในด้านการบริหารทรัพยากร
ตั ว ชี้ วั ด หลั ก ร้ อ ยละของนวั ต กรรมด้ า นการบริ ห าร
ทรัพยากรตามแนวคิด Lean ที่ส่งประเมินโครงการติดดาว
เพิ่มขึ้น/ปี >5 % ต่อปี
ตัวชี้วัดรองลดชั่วโมงงานของบุคลากร (Man hours)
เพื่อลดภาวะสูญเปล่า
ลดรอบเวลางาน เพือ่ ลดภาวะสูญเปล่า (Total around
time by decrease waste)
เพิ่มความสุขในการท�างาน (Staff Happiness)
เพิ่มความพึงพอใจของผู้รับบริการ (Customer
Satisfaction)
ลดค่าใช้จ่ายขององค์กร (Cost saving)
งานบริหารทรัพยากรสุขภาพ มีอัตราก�าลัง 9 คน
ประกอบด้วย หัวหน้างานฯ 1 คน พยาบาล UM 6 คน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 คน และคนงาน 1 คน ภาย
ใต้การก�ากับดูแลของรองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ และ
ผูช้ ว่ ยคณบดีฝา่ ยพัฒนาคุณภาพ 4 ท่าน โดยก�าหนดกลยุทธ์
หลัก 3 ประการ ดังนี้
1. ส่งเสริมความรูแ้ ละทักษะของบุคลากรในการบริหาร
จัดการทรัพยากรโดยใช้สถิตคิ วบคุมกระบวนการท�างานผ่าน
กลยุทธ์หลัก 2 ประการดังนี้
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Objective
Promote and support every division’s routine for
valuable, effective and efficient utilization management,
including creating knowledge organization and research
innovation in resource management.
Key Indicator: Percentage of utilization management
innovation according to Lean submitted for Tid Dao Project
Award increases > 5% per year.
Second Indicator:
Reduce man hours to decrease waste
Total around time by decrease waste
Increase staff’s happiness
Increase Customer’s Satisfaction
Cost saving
Utilization Management Division consists of
personnel ; 1 Head of division, 6 UM nurses, 1 general clerk, and
1 worker under the administration of Deputy Dean of Quality
Development and 4 Assistant Deans. Three principle
strategies are set as follows:
1. Promote knowledge and skills of the faculty
personnel in utilization management using statistics to
control the work process through two following principle
strategies.

1.1 Knowledge and skill enhancement in
1.1เพิม่ ความรูแ้ ละทักษะเรือ่ งการใช้สถิติ Control Chart ในการ
utilizing statistic control chart to control the work
ควบคุมกระบวนการท�างาน
1.2 วิเคราะห์และรายงานผลการใช้ทรัพยากรสุขภาพที่ส�าคัญ 4 process
1.2 Analyze and report the outcome of 4
เรื่องคือ
significant resource utilizations which are:
• ความเหมาะสมและคุ้มค่าของการใช้ห้องผ่าตัด
• Suitable and productive utilization of
• ความเหมาะสมและคุม้ ค่าของการใช้ CPG Severe sepsis/
operating theatres
Septic shock
• Suitable and productive utilization of CPG
• ความเหมาะสมและคุ้มค่าของการรักษาพยาบาลผู้ป่วยใน
Severe sepsis / Septic shock
โรงพยาบาล
• Suitable and productive patient care in
• การทบทวนการใช้ทรัพยากรฯในการรักษาผู้ป่วยใน
•

ส¶ิติ/ตัวชีéวัด
Statistics/Indicators

à»‡ÒËÁÒÂ
Target
(ครัéง / ป‚)

the hospital
Revision of resource utilization in
in-patient care
¼ลลัพ¸์
Outcomes

2553
2010

2554
2011

2555
2012

2556
2013

การให้ความรู้และเพิ่มทักษะการใช้สถิติ Control Chart
Knowledge and skill enhancement in utilizing statistic control chart
- จ�านวนการจัดอบรม
Number of organizing trainings

2

3

2

2

2

- ดัชนีความพึงพอใจของผู้เข้าอบรม(เต็ม 5)
Trainees satisfaction index (full marks 5)

4

3.9

3.8

4

4.1

การติดตาม วิเคราะห์ และรายงานผลการใช้
ทรัพยากรสุขภาพด้านการรักษาพยาบาล
Monitor, analyze and report the outcome of
health resource utilization in medical treatment
- จ�านวนครั้งการรายงานผล
Number of reportings

2556
21-30 มกราคม
January 2013

งานแสดงประติมากรรม “พ่อของแผ่นดิน” และงานศิลปกรรมกว่า 50 ผลงาน ณ โถงอาคาร 100 ป สมเด็จพระศรีนครินทร์ เพื่อ
หาทุนช่วยเหลือเด็กทารกเกิดก่อนกําหนดทัว่ ประเทศ ในโครงการช่วยเหลือทารกเกิดก่อนกําหนด เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
ทรงเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ
The sculpture exhibition “Father of the Land” and 50 pieces of art exhibition was held at the Hall of 100th
year Somdech PhraSrinagarindra building to raise the fund to assist the preterm labor in the country in
commemoration of HM Queen Sirikit’s 80 th birthday anniversary and HRH The Crown Prince
Maha Vajiralongkorn’s 60th birthday anniversary.
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ส¶ิติ /ตัวชีéวัดสíาคัÞ
Statistics/ Key Indicators

à»‡ÒËÁÒÂ
Target

2553
2010

2554
2011

2555
2012

2556
2013

•

การใช้ห้องผ่าตัด
Operating theatres utilization

4ครั้ง/ปี
(time/ year)

-

4

4

4

•

การใช้ CPG: Severe Sepsis/ Septic shock
CPG: Severe sepsis/ Septic shock utilization

6 ครั้ง/ ปี
(time/ year)

-

6

6

4

•

การใช้เลือดในการผ่าตัด
Blood utilization for operation

2 ครั้ง/ ปี
(time/ year)

-

2

1

-

•

การทบทวนการใช้ทรัพยากรฯในการรักษาผู้ป่วยใน
Revision of resource utilization in in-patient care

2 ครั้ง/ ปี
(time/ year)

-

-

-

1

•

ความรวดเร็ว ทันเวลา
Fastness and real time

95%

92

92

93

88.9

2. ส่งเสริมการจัดการทรัพยากรด้วยแนวคิด Lean
ด้วยกลยุทธ์หลัก 3 ประการ ดังนี้
2.1 Lean education & training 3 หลักสูตร คือ
• Lean Basic เป็ น การสอนพื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ
หลักการและแนวคิด Lean
• Lean Supervisor เป็นการให้ความรู้พื้นฐาน
และฝƒกทักษะการเขียนกระบวนการท�างาน การ
วิเคราะห์ภาวะสูญเปล่า การวิเคราะห์ปัญหา การ
วางแผน และหาแนวทางปรับปรุงงาน
• Lean Manager เป็นการให้ความรู้เพิ่มเติมจาก
Lean Supervisor ในด้านเทคนิคการจัดการให้
ค�าแนะน�า การช่วยเหลือและการจัดการโครงการ
2.2 Lean Clinic เพื่อให้ค�าปรึกษา แนะน�า แก่กลุ่ม
บุคลากรทีต่ อ้ งการพัฒนางานตามแนวคิด Lean ได้แก่ การ
สอนเทคนิคการพัฒนางานตามแนวคิด Lean การวิเคราะห์
(Lean diagnosis) การประสานและติดตามการด�าเนินการ
2.3 Lean Facilitation ท�าหน้าที่ช่วยเหลือทีมคร่อม
สายงานในการพัฒนางานตามแนวคิด Lean ในกรณีที่
เป็นกระบวนการหลักของคณะฯ และมีสายธารยาว (Value
Stream) โดยให้การช่วยเหลือประสานงานระหว่างทีม เอื้อ
อ�านวยความสะดวกในการจัดการประชุมหรือท�ากิจกรรม เป็น
พี่เลี้ยงที่ช่วยแนะน�าและร่วมในการพัฒนางาน เป็นต้น เพื่อ
ให้เกิดการขับเคลื่อนการพัฒนางานอย่างรวดเร็ว (Rapid
Improvement Event) จนบรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน
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2. Encourage resource management under Lean
concept with 3 strategies as follows:
2.1 Three programs of Lean education and training
• Lean Basic provides the basic of Lean principle
and concept.
• Lean Supervisor provides basic knowledge,
including skill practice in writing work process,
analyzing the waste status, problem analysis,
planning and finding method for work improvement.
• Lean Management provides additional knowledge on
technical management including giving advice and
assistance on project management besides
obtaining from Lean Supervisor.
2.2. Lean Clinic provides consultation and advice to
personnel interested in utilizing Lean concept for work
improvement, for example Lean techniques to improve work
functioning, Lean diagnosis, coordination and monitoring
the implementation.
2.3 Lean Facilitation is responsible for assisting the
cross-function team in utilizing Lean concept for work
improvement if it is the faculty principle process with value
stream, including providing coordination among teams, and
facilitating the meeting/ activity arrangement, acting as a
mentor to supervise and join the rapid improvement event
to accomplish the mutual objectives.

ผลการดำเนินการ

Performance

ส¶ิติ/ ตัวชีéวัด
Statistics/ Indicators

à»‡ÒËÁÒÂ
Target

¼ลลัพ¸์
Outcome
2553
2010

2554
2011

2555
2012

2556
2013

40

45

17

18

20

26

18

18

69

32

35

13

3

0

2

2

80

80

80

60

Lean education & training
- ภายในคณะฯ (Within the faculty)
- ภายนอกคณะฯ (Outside the faculty)
Lean Clinic
- Rapid Improvement Event
- อัตราความส�าเร็จของโครงการที่ให้การสนับสนุน

12 ครั้ง/ ปี
(time/ year)
12 ครั้ง/ ปี
(time/ year)
30 ครั้ง/ ปี
(time/ year)
2 ครั้ง/ปี
(time/ year)
80%

3. จั ด การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ (Knowledge
Management: KM) ด้านการบริหารจัดการทรัพยากร
ให้เกิดการต่อยอด ขยายผลงาน/ ความรู้ที่เป็น good/
best practiceเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อทุกฝ่ายทั้งด้านการ
พัฒนางานตามแนวคิด Lean และการวิเคราะห์ข้อมูลการ
ใช้ทรัพยากรด้วยสถิติต่างๆ รวมทั้ง Control Chart ทั้ง
ภายในและภายนอกคณะฯ

3.Knowledge Management: KM in utilization management
for the continuity of good/ best practice of performance/
knowledge for the most benefit of the work improvement under Lean
concept, using data analysis for resource utilization with
different statistics, including the Control Chart within and
outside the faculty

สรุป¼ลการดíาเนินการ·ี่สíาคัÞ
ความเหมาะสมและคุ้มค่าของการใช้ห้องผ่าตัด

Key Performance
Suitable and productive utilization of operating theatres

22

มกราคม 2556
January 2013

แถลงข่าว “ศิริราชเปดโครงการศัลยกรรมแก้ไขโรคปากแหว่ง เพดานโหว่ จํานวน 200 ราย ช่วยเหลือผู้ปวยยากไร้และ
ด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติ 85 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 80 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม
ราชินีนาถ และ 60 พรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร” ณ ห้องประชุมคณะฯ ตึกอํานวยการ ชั้น 2
Press conference on the project “Siriraj Cleft Lip - Cleft Palate Surgery” to assist 200 needy and
underprivileged patients in commemoration of HM King Bhumibol Adulyadej’s 85th birthday anniversary,
HM Queen Sirikit’s 80th birthday anniversary, and HRH The Crown Prince Maha Vajiralongkorn’s 60th
birthday anniversary at the faculty conference room, 2nd floor of Administration building.
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ผลการติดตามการใช้ห้องผ่าตัด พบว่าห้องผ่าตัดในเวลา
ท�าการ (9:00–16:00น.) มีการใช้งานอย่างสม�่าเสมอเฉลี่ย
5:14ช.ม./วัน รายได้จากการบริการห้องผ่าตัดมีแนวโน้มเพิ่ม
รายได้มากขึ้น (7,618/ 8,442/ 8,660 บาท: ห้อง: วัน
ในพ.ศ.2554 2555 2556 ตามล�าดับ) ซึ่งคณะอนุกรรม
การฯ สยามินทร์ ชั้น 5 ได้พัฒนาต่อยอดใน “โครงการ OR
manager” เมื่อปี 2556

The result of monitoring the utilization of operating
theatres was found that the operating theatres during the
office hours (09:00 – 16:00 hrs) were utilized regularly in
average of 5.14 hours/day; the revenue from operating
theatres service tended to increase (7,618/ 8,442/ 8,660
baht:room:day in 2011, 2012, 2013 respectively) in which
the sub-committee of 5th floor of Syamindra building has
continued the development on “OR manager” project in 2013.

ความเËมาÐสมแลÐคุ้มค‹าของการãช้Ë้อง¼‹าตัด
ผลการติดตามผลการรักษา ด้วย CPG Severe
sepsis/Septic shock พบว่ามีประสิทธิภาพดีขึ้นโดยเพิ่ม
คุณภาพ และลดค่าใช้จ่ายในการรักษา ดังแสดงในแผนภูมิ
เนื่องจากกระบวนการติดตามผลลัพธ์ของตัวชี้วัดโดยคณะ
กรรมการฯและที ม ผู ้ เ กี่ ย วข้ อ งทั้ ง หมดได้ ร ่ ว มกั น ปรั บ ปรุ ง
กระบวนการด�าเนินการอย่างเป็นระบบ
Suitable and productive utilization of CPG
Severe sepsis/ Septic shock
The result of monitoring the treatment with CPG
Severe sepsis/ Septic shock was found that the quality
was more effective and the treatment cost was a as
shown in the chart owing to the monitoring process
of the index result performed by the faculty members
and the relevant team who together improved the
systematic implementation process.

ความเหมาะสมและคุ้มค่าของการรักษาพยาบาลผู้ป่วย
ในโรงพยาบาลจากการวิเคราะห์ข้อมูลค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วย
คลอด และน�าเสนอรายงานฯ ต่อภาควิชาสูตศิ าสตร์-นรีเวชวิทยา
กรรมการบริหารโรงพยาบาล และกรรมการบริหารคณะฯ ส่งผล
ให้มีการปรับปรุงกระบวนการบริการ และค่าตอบแทนการรักษา
พยาบาลผู้ป่วยคลอดให้มีความสอดคล้องและความเหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน
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Suitable and productive patient care in the hospital
Data analysis of childbearing cost was presented to the
Department of Obstetrics and Gynecology, hospital executive
committee, and faculty executive committee resulted the improvement
of service process and remuneration for treatment to comply
with the present situation.

¼ลลั พ ¸์ : ส‹ ง เสริ ม การสร้ า งนวั ต กรรมด้ า นการบริ Ë าร·รั พ ยากรตามแนวคิ ด Lean ·ี่ ส ‹ ง ปรÐเมิ น โครงการติ ด ดาว
เพิ่มขÖéน/ป‚ 5 % ต‹อป‚
Outcome: Innovation enhancement in resource management under the Lean concept
submitted for Tid Dao Project award increased 5% per year

Lean project

จากการทบทวนพบว่า หน่วยงานเข้าใจว่าเกณฑ์การตัดสิน
โครงการติดดาวประเภทนวัตกรรมด้านการบริหารทรัพยากร ตาม
แนวคิด Lean ต้องเป็นแนวคิด/ องค์ความรู้ใหม่ในองค์กร
ทัง้ นี้ หน่วยงานต่างๆ ได้ดา� เนินโครงการฯ คล้ายคลึงกันอย่างแพร่
หลาย จึงไม่สง่ ประกวดรางวัล แต่หน่วยงานส่วนใหญ่ได้นา� โครงการฯดัง
กล่าว ประกอบการพิจารณาหน่วยงานดีเด่นซึ่งได้มีการสื่อสารและเพิ่ม
ความชัดเจนของเกณฑ์ต่อไป
From the revision, it was found that the
divisions understood that the consideration criteria of Tid
Dao Project award for innovation in resource management
under Lean concept had to be the new concept/ new
knowledge in the organization.
However, the division had widely implemented in similar
way; as a matter of fact, they did not submit the projects
for award competition. Most of them submitted the projects
for outstanding division. Therefore, the communication and
clear criteria had been added for their informations.

ส¶ิติ/ ตัวชีéวัดสíาคัÞ
Statistics/ Key Indicators
Decrease Man hours (hr/ yr)

2556
2013

2556
2013

2556
2013

83,551.53

138,422.07

19,235

Decrease Waiting Time (hr/ yr)

198,998.20
(22 โครงการ/ project)

202,611.70
(21 โครงการ/ project)

188,091
(15 โครงการ/ project)

Increase Employee Satisfaction (%)

90
(9 โครงการ/ project)

94
(16 โครงการ/ project)

95
(13 โครงการ/ project)

Increase Customer Satisfaction (%)

90%
(24 โครงการ/ project)

94%
(16 โครงการ/ project)

95
(13 โครงการ/ project)

Cost saving (baht/ yr)

13,325,533
(11 โครงการ/ project)

4,952,592
(10 โครงการ/ project)

3,342,344
(9 โครงการ/ project)
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การแข่งขันเทนนิสเชื่อมสัมพันธ์ ศาลฏีกา – ศิริราช ณ สนามเทนนิส คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ม.มหิดล
Tennis friendship match between the Supreme Court and Siriraj at the Tennis Court of
Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University
คณะแพทยศาสตรศิร�ราชพยาบาล
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