คณะแพทยศาสตร์ ศิ ริ ราชพยาบาล
มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล
เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เปิดกว้างให้องค์กรสามารถวิเคราะห์
ข้อมูลที่ส�าคัญ ทั้งอดีต ปัจจุบัน และอนาคต เพื่อทบทวนและก�าหนด
ทิศทาง บทบาท และเป้าหมายขององค์กร ท�าให้มองเห็นโอกาสพัฒนา และ
การเรียนรู้ในการบริหารจัดการองค์กรอย่างมุ่งเป้า คณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้กา� หนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
ในการเป็นองค์กรที่เป็นเลิศ มุ่งสู่อนาคตด้วยผลงานที่เป็นเลิศ รวมทั้ง
การเป็ นผู้น�าและผู้ชี้น�าทางการแพทย์ที่ ได้รับความเชื่อถือระดั บ สากล
และสร้ า งองค์ ค วามรู ้ ที่ เ ป็ น ประโยชน์ ต ่ อ วงการแพทย์ ร ะดั บ ประเทศ
และระดับโลก จึงด�าเนินการในรูปแบบ การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ขององคาพยบต่างๆ มีการก�าหนดทิศทางที่ชัดเจน เพื่อให้ทุกภาคส่วน
สามารถออกแบบ ปรับปรุงกระบวนการท�างานที่มุ่งเน้นผู้รับบริการ
และตอบสนองเป้ า หมายคณะฯ โดยมีการบริหารจัดการทรัพยากร
บุคคลให้มีความผูกพัน ภาคภู มิ ใ จในการท� า งานที่ มี คุ ณค่า ส�าหรับ
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลนั้น การน�าเกณฑ์รางวัลคุณภาพ
แห่งชาติ (Thailand Quality Award: TQA) มาประยุกต์ ใช้ ในการ
พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร ได้ก่อให้เกิดความสามารถในการ
บูรณาการ พันธกิจหลักทั้ง 3 ด้าน คือ การศึกษา การวิจัย และการ
ดูแลรักษาพยาบาลและการบริการวิชาการ และระบบสนับสนุน ได้อย่าง
กลมกลืนและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อมุ่งสร้างคุณค่าให้แก่ลูกค้า
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสังคม สู่ความยั่งยืน
ศ. ดร.นพ.ประสิ ท ธิ์ วั ฒ นาภา
คณบดี คณะแพทยศาสตร์ ศิ ริ ร าชพยาบาล
มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล
33

Thailand Quality Class Plus : Operation

ลั ก ษณะองค์ ก ร
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ถือก�าเนิด
เมื่อ 26 เมษายน 2431 ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้ า เจ้ า อยู ่ หั ว ให้ เ ป็ น โรงพยาบาล (รพ.)
รัฐแห่ง แรก “โรงพยาบาลที่พึ่งแก่ประชาชนทุกระดับ” ปี 2433
ตั้ ง เป็ นโรงเรียน (รร.) แพทย์แห่งแรกของประเทศ ปี 2512 พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช โปรดเกล้าฯ ให้เป็นมหาวิทยาลัย
เต็มรูปแบบ พระราชทานนามว่า “มหาวิทยาลัยมหิดล” โดยองค์กร
เป็นหนึ่งใน 4 ส่วนงานแรก ปัจจุบันเป็น 1 ใน 43 ส่วนงานของ
มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล ตั้ ง อยู ่ ณ วิทยาเขตบางกอกน้อย ริมแม่น�้า
เจ้าพระยาฝั่งตะวันตก บนพื้นที่ 110 ไร่
องค์กรด�าเนินการภายใต้พันธกิจหลัก 3 ด้าน 1) การศึกษา เพื่อผลิต
บัณฑิต บุคลากรทางการแพทย์ และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
2) การวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้และบรรยากาศทางวิชาการ และ
3) การบริการทางการแพทย์ที่มคี ณุ ภาพ คุณธรรม ทันสมัย ได้มาตรฐาน
สากล และน�ามาซึ่งศรัทธาและความนิยมสูงสุดจากประชาชน รวมทั้ง
ชีน้ า� สังคมไทยในด้านสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวติ องค์กรบูรณาการ
ทั้ง 3 พันธกิจภายใต้ระบบบริหารจัดการเดียวกัน สนับสนุนการบรรลุ
วิสัยทัศน์ “เป็นสถาบันการแพทย์ของแผ่นดิน ที่สร้างสุขภาวะเพื่อ
มวลมนุษยชาติ” ภายใต้วัฒนธรรมและค่านิยม (V) “S-I-R-I-R-A-J”
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ผลิตภัณฑ์ขององค์กรภายใต้พนั ธกิจหลัก 3 ด้ า น 1) ด้ า นการศึกษา
มี 2 ระดับ คือ ก่อนและหลังปริญญา รวม 164 หลักสูตร นักศึกษา (นศ.)
3,931 คน จัดการเรียนการสอนแบบ outcome-based และ
active learning โดยระดับก่อนปริญญา (ปริญญา (ป.) ตรี มี นศ. 58.2%)
ได้แก่ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ. มีนศ.พ. 46.7%) ผลิ ต บั ณ ฑิ ต
แพทย์ เป็นอันดับสองของประเทศ และกลุ่มหลักสูตรวิทยาศาสตร์
สุขภาพ (นศ. 11.5%) ระดับหลังปริญญา ได้แก่ หลักสูตรบัณฑิตศึกษา
(ป.โทและเอก มีนศ. 11.6%) และหลักสูตรแพทย์เฉพาะทาง (แพทย์
ประจ�าบ้าน (พป.) และพป.ต่อยอด มีผู้ฝึกอบรม 30.2%) ผลิตแพทย์เฉพาะ
ทางมากที่สุดของประเทศ 2) ด้านการวิจัย ผลิตผลงานตีพิมพ์ด้าน
วิทยาศาสตร์สุขภาพมากทีส่ ดุ ของประเทศ ได้แก่ ผลงานวิจยั เชิงคลินกิ
และชีวการแพทย์ เพือ่ สร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมด้านวิทยาการทางการ
แพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ และ 3) ด้านการบริการทางการแพทย์
ให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยเน้นระดับตติยภูมิขั้นสูง ทุกกลุม่ โรคส�าคัญ
ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีประสิทธิผลสูง ต้นทุนการรักษาทีเ่ หมาะสม
โดยไม่มุ่งหวังก�าไร มีผู้ใช้บริการทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกมากทีส่ ดุ ของ
ประเทศ มีบคุ ลากร 15,795 คน แบ่งตามลักษณะงานเป็น 1) สายวิชาการ
ได้แก่ อาจารย์ เป็นกลุ ่ ม หลั ก ด�าเนินการทัง้ 3 พันธกิจ 2) สายสนับสนุน
วิชาชีพเฉพาะ ต้องมีใบประกอบวิชาชีพ ได้แก่ พยาบาล เภสัชกร
รวมถึงสายสนับสนุนวิชาการ และ 3) สายสนั บ สนุนทัว่ ไป ได้แก่ สนับสนุน
การบริหาร และสนับสนุนการปฏิบั ติ การและลูกจ้าง

องค์กรด�าเนินการภายใต้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2550
กฎหมาย กฎระเบียบ ประกาศกระทรวงที่เกี่ยวข้อง และมาตรฐาน
พื้นฐานที่เป็น ภาคบั ง คั บ และระดับสากลด้ ว ยความสมั ค รใจ เพื่อ
ความปลอดภัยและคุณภาพที่เป็นเลิศ
โครงสร้างองค์กร คณบดีเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด รายงานตรงต่อ
อธิการบดีและสภามหาวิทยาลัย บริหารองค์กรร่วมกับกรรมการ (กก.)
บริหาร (EC) รวม 21 คน (คณบดีเป็นประธาน รองคณบดี 17 คน และ
ผู้อ�านวยการโรงพยาบาล (ผอ.รพ.) 3 คน) และกก.ประจ�าคณะฯ (FC)
รวม 36 คน (คณบดีเป็นประธาน รองคณบดีและผูอ้ �านวยการโรงเรียน
แพทย์ หัวหน้าภาควิชา/สถาน/ศูนย์ที่เทียบเท่าภาควิชา 30 คน และ
ตัวแทนคณาจารย์ประจ�า 4 คน) ท�าหน้าที่ให้ค�าแนะน�า ข้อเสนอแนะ
และความเห็นชอบเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาและกรอบการด�าเนินงาน
ขององค์กร ให้สอดคล้องกับนโยบาย ข้อบังคับ และไม่ ก ่ อ ให้ เกิด
ผลกระทบเชิ ง ลบต่ อ ชุ ม ชนและสั ง คม

โครงสร้างการบริหารจัดการและระบบการรายงานผล แบ่งตามบทบาท
การก�ากับดูแล ได้แก่ 1) ภาควิชาหรือเทียบเท่า 30 แห่ง ก�ากับดูแลโดย
หัวหน้าภาควิชา/สถาน/ศูนย์ที่เทียบเท่า ด�าเนินงานทัง้ 3 พันธกิจหลัก
2) โรงพยาบาล 3 แห่ง มีผอ.รพ.และกก.บริหารรพ.รับผิดชอบและ
บริหารจัดการแยกกัน เพื่อตอบสนองต่างกลุ่มลูกค้า แต่ประสานการ
ท�างานกัน และ 3) หน่วยงานสนับสนุนส่วนกลาง ก�ากับดูแลโดยรองคณบดี
สินทรัพย์สา� คัญ มีอาคารรวม 82 หลัง เครื่องมือและเทคโนโลยีส�าคัญ มีระบบการก�ากับดูแลองค์กรและการตรวจสอบผ่านกลไกและกก.ต่าง ๆ
ที่ทันสมัย ด้านการศึกษา ได้แก่ 59 ห้องเรียน 38 ห้องปฏิบัติการ
ศูนย์ฝึกทักษะทางการแพทย์ระดับนานาชาติ (SIMSET) หอสมุดดิจิทัล
มีต�าราและวารสารทางการแพทย์กว่า 200,000 เล่ม ระบบโสตทัศนูปกรณ์
และระบบสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์และทางไกลที่ทันสมัย
ด้านการวิจัย ได้แก่ อาคารปฏิบัติการวิจัยรวม อุปกรณ์และเครื่องมือ
สนับสนุนการวิจยั ชัน้ สูง หน่วยเครือ่ งมือกลาง ศูนย์วิจัยคลินิก ศูนย์วิจัย
และเลี้ยงสัตว์ทดลอง คลังเนือ้ เยือ่ ห้องปฏิบตั กิ ารชีวนิรภัยระดับ 3 ห้อง
ปฏิบัติการเซลล์เพื่อการบ�าบัด (Clean room ISO Class 5) และห้อง
ปฏิบตั งิ านวิจัยจ�าเพาะในภาควิชาต่างๆ ด้วยมาตรฐานความปลอดภัย
ระดับสากล ด้านการบริการทางการแพทย์ ได้แก่ รพ. 3 แห่ง 2,423 เตียง
อุปกรณ์และเทคโนโลยี ทั นสมัย เน้นการดู แ ลผู ้ ป ่ ว ยโรคซั บ ซ้ อ น
ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ผ ่ า นการรับรองมาตรฐาน ISO 15189,
15190 ทุกแห่ง ระบบสนั บ สนุ น ได้แก่ ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
ที่สนับสนุน 3 พันธกิจและการบริหารจัดการ และ WiFi ทั้งองค์กร
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สิ่ ง ส� ำ คั ญ ที่ มี ผ ลต่ อ
วิ ธี ก ำรด� ำ เนิ น งำน
สู่ระดับโลก 2) ความต้องการ ความคาดหวังของลูกค้า ผูม้ สี ว่ นได้ส่วนเสีย
ชุมชนและสังคม 3) แนวโน้มและการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์
ภายนอก เช่น เทคโนโลยี สภาวะสุขภาพ ข้อมูลขององค์กรที่เป็น
เลิศระดับโลก คู่แข่ง คู่เทียบ และ 4) ผลการด�าเนินการ ผลประเมิน
ความส�าเร็จ ผลประเมินภายในและองค์กรภายนอกด้านคุณภาพ
ความปลอดภัย ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุ้มค่า

ปัจจัยส�าคัญที่มีผลต่อการด�าเนินพันธกิจทั้ง 3 ซึ่งต้องคล่องตัวต่อการ
ปรับเปลี่ยนเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และความยั่งยืน ได้แก่
1) กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐานระดับพื้นฐานและสากล
นโยบายและทิศทางของโลก ประเทศ และองค์กรแม่ เช่น แผนยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี ที่ก�าหนดให้ medical service เป็น 1 ใน 12 อุตสาหกรรม
เพือ่ สร้างรายได้ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ก�าหนดให้ transform organization เพื่อผลิ ต Frontier research
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ควำมท้ ำ ทำยส� ำ คั ญ ที่
องค์ ก รเผชิ ญ
จ�านวนรร.แพทย์และสถาบันคู่แข่งทั้งในและประเทศเพื่อนบ้าน
เพิ่มขึ้น และทัศนคติ แนวคิด และพฤติกรรมของผู้เรียนที่ต่างไป
แนวโน้มการวิจัยที่มุ่งเน้น precision medicine และให้รร.แพทย์
ผลิตผลงานวิจัยที่มีความล�้าหน้า
การสร้างคุณภาพการดูแลรักษาและความน่าไว้วางใจระดับสากล
สอดคล้ อ งกั บ แนวโน้ ม สภาวะสุ ข ภาพของประเทศและสังคม
ภายใต้ทรัพยากรที่จ�ากัดและผู้ป่วยที่มาก
การเปลี่ ย นแปลงของเทคโนโลยี ส ารสนเทศ และเทคโนโลยี
ทางการแพทย์ท่ีพัฒนาก้าวกระโดด รวดเร็ว
โครงสร้างการบริหารจัดการและรูปแบบการท�างานขององค์กร
ซับซ้อน ไม่รองรับต่อการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน เพือ่ ทันต่อการเปลีย่ นแปลง
และเทคโนโลยี
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กำรปฏิ บั ติ ก ำร
องค์กรจัดระบบงานเป็น 4 ระบบใหญ่ เพื่อตอบสนองพันธกิจหลักทั้ง 3
และระบบการบริหารจัดการที่รวมศูนย์เพื่อส่งเสริมประสิทธิผลและ
สร้างคุณค่าให้องค์กร ภายใต้ระบบงานทัง้ 4 ยังประกอบด้วย กระบวนการ
หลักและกระบวนการสนับสนุน โดยกระบวนการสนับสนุนมีทั้งระดับ
องค์กรและระดับพันธกิจ ซึง่ จะมีการพิจารณาตัดสินการด�าเนินการโดย
ผู้ส่งมอบ พันธมิตร และคู่ความร่วมมือด้วย เพื่อช่วยส่งเสริมการบรรลุ
ยุทธศาสตร์ สนับสนุน CC ขององค์กร และเกื้อหนุนประโยชน์กนั และกัน
จากการด�าเนินการดังกล่าวท�าให้มพี นั ธมิตรระดับ world class ร่วมพัฒนา
หลักสูตร เช่น Oregon Health Science University, Peking University
Health Science Center เป็นต้น
การระบุและจัดท�าข้อก�าหนดส�าคัญของผลิตภัณฑ์และกระบวนการท�างาน
โดยกก.พันธกิจ เริม่ ตัง้ แต่ขั้นตอนการออกแบบ เพือ่ ให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์
และกระบวนการในพันธกิจหลักทั้ง 3 มีคุณภาพ สามารถตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าตลอดวงจรชีวิต และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียส�าคัญ
และน�าสู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อความเป็นเลิศ การเป็นผู้นา� และผู้ชี้นา� ใน
ระดับประเทศและโลก โดยพิจารณาจาก

1) กฎหมายและมาตรฐานทีก่ า� กับแต่ละพันธกิจทัง้ ระดับชาติและนานาชาติ
2) การประมวลและวิเคราะห์สารสนเทศลู กค้า ผู้มสี ว่ นได้ส่วนเสีย และ
ตลาด ทั้งระดับประเทศและโลก เพื่อวิเคราะห์เชิงลึก ออกแบบ ปรับปรุง
ผลิตภัณฑ์ กระบวนการหลักและกระบวนการสนับสนุน ทั้งทั่วไปและ
เฉพาะกลุม่ และเชิงกลยุทธ์เพือ่ ให้ตรงความต้องการของตลาดและพัฒนาสู่
ความเป็นเลิศ เช่น การผลิตหลักสูตร Flexi program การพัฒนาเครือข่าย
งานวิจัยเพื่อตอบโจทย์ของสังคม และการให้บริการผู้ป่วยระดับตติยภูมิ
ขั้ น สู ง ด้ ว ยคุณภาพทีเ่ ป็นเลิศระดับสากล ด้วยการจัดตั้ ง ศู น ย์บรู ณาการ
ความเป็นเลิศทางการแพทย์ (SiCOE) ทีบ่ รู ณาการทั้ง 3 พันธกิจหลัก
ให้การดูแลรักษากลุม่ ผูป้ ว่ ยเฉพาะโรคทีซ่ บั ซ้อนและเป็นความเชีย่ วชาญ
ขององค์กร มีการจ�าแนกกระบวนการตามความเร่งด่วน พัฒนาและสร้าง
นวัตกรรมการดูแลผูป้ ว่ ยด้วยทีมสหสาขาวิชาชีพ เพื่อผลลัพธ์และอัตรา
การรักษาหายที่ดีกว่าค่าเทียบเคียงระดับสากล มีต้นทุนการรักษาที่
สมเหตุสมผล เช่น การจัดบริการช่องทางด่วน (Fast track) ในกลุม่
ผู้ป่วยโรคหลอดเลื อ ดสมองเฉียบพลัน โรคกล้ามเนื้อ หั ว ใจขาดเลื อ ด
เฉียบพลัน กระดูกสะโพกหักระยะเฉียบพลันในผูป้ ่วยสูงอายุ เป็นต้น และ
3) ขีดความสามารถขององค์กรในการบริหารจัดการ

รูป 1 ระบบงานส�าคัญ
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แนวคิดการออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการท�างานหลักของ 3 พันธกิจ
และระบบบริหารจัดการ ได้แก่ ความปลอดภัย คุณภาพ ความคุ้มค่า
และความสมดุลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยกระบวนการการออกแบบแบ่งเป็น
4 ระยะ ดังนี้ ระยะที่ 1 การวางแผนและออกแบบระยะแรก (Planning
& conceptual design) ระยะที่ 2 การจัดท�ารายละเอียดข้อก�าหนด
ของผลิตภัณฑ์และกระบวนการ (Detailed design) ระยะที่ 3 การน�า
สู่การปฏิบัติและการบริหารกระบวนการ (Implementation & process
management) และระยะที่ 4 การทบทวนและการปรับปรุง (Review
& improvement) ทุกผลิตภัณฑ์และกระบวนการหลักจะถูกทบทวน
เป็นประจ�าโดยกก.พันธกิจและผู้รับผิดชอบ จากการรายงานผลรายเดือน
ไตรมาส การเทียบเคียงกับคู่เทียบ คู่แข่ง การวิเคราะห์ความเสี่ยง
การประเมินสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง ได้แก่ การวิเคราะห์แนวโน้ม
อัตราการเกิดของประชากร ความนิยมและความต้องการของลูกค้า
ประเทศ และตลาดทั้งปัจจุบันและอนาคต เทคโนโลยีใหม่ๆ และผล
ประเมินจากการเยี่ยมส�ารวจในระบบคุณภาพประจ�าปี ช่วยให้องค์กร
ปรับปรุง ปรับเปลี่ยนรูปแบบของผลิตภัณฑ์ กระบวนการ และการบริการ
เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและสร้างความคล่องตัว
เช่น การปรับปรุงกลไกบางส่วนของหลักสูตรพ.บ. ในโครงการนวเมธี
เพื่อเสริมทักษะด้านวิจัยให้นศ.พ. เป็นแพทย์วิจัยระดับแนวหน้า และ
โครงการรับผู้จบปริญญาตรีเข้าศึกษาในระดับพ.บ. เพื่อเปิดโอกาสให้
ผูส้ นใจเรียนแพทย์และมีคณุ วุฒทิ เี่ หมาะสม ชดเชยแนวโน้มความต้องการ
ของประเทศในอนาคต การใช้ผรู้ บั เหมาด้านรปภ.ในบางพื้นที่ เพื่อตัดลด
กระบวนการภายในบางส่วนและต้นทุน

การน�ากระบวนการที่ออกแบบไปสู่การปฏิบัติ ผ่านทางหน่วยงานที่
รับผิดชอบตามโครงสร้างองค์กร โดยรองคณบดี หัวหน้าภาควิชา
และหัวหน้าหน่วยงาน ก�ากับดูแลตามล�าดับชั้น มีการติดตามประเมิน
ผลตามตัวชี้วัดและตัว วั ดกระบวนการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (HR)
ท�าหน้าที่วิเคราะห์อัตราก�าลัง ขีดความสามารถ และพัฒนาบุคลากร
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
กลไกการบริหารจัดการทั้งกระบวนการหลักและกระบวนการสนับสนุน
เพื่ อ ให้ ไ ด้ คุ ณ ภาพตามที่ อ อกแบบไว้ ด� า เนิ นการอย่างเป็นระบบ
ดังนี้ 1) การจัดท�าเอกสารก�ากับการปฏิบัติงาน การถ่ายทอดและ
การสื่อสารสู่การปฏิบัติผ่านช่องทางต่างๆ 2) การก�าหนดหน่วยงาน
และผู้รับผิดชอบ เพื่อบริหารจัดการ ติดตามตัวชี้วัดและตัววัด และ
ใช้ผลเพื่อปรับปรุงอย่างต่อเนื่องด้วยเครื่องมือคุณภาพ 3) ระบบการ
บริหารความเสี่ยงทั้งเชิงรุกและเชิงรับ ตามโยบายและแนวทางทีอ่ งค์กร
ก�าหนด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหารุนแรง 4) ระบบการประเมิน
คุณภาพภายในทั่ ว ทั้ ง องค์ กรประจ�าปี ซึ่งออกแบบและบูรณาการ
มาตรฐานส�าคัญสู่การปฏิบัติงานประจ�า และเป็นกลไกส�าคัญในการ
ติดตามประเมินคุณภาพของกระบวนการท�างานของทุกพันธกิจและ
ระบบสนับสนุน เพื่อให้กก.คร่อมสายงาน (CFT) ทุกภาควิชาและ
หน่วยงานทบทวนและปรับปรุงงาน สร้างนวัตกรรม อย่างต่อเนื่อง
บูรณาการ เชื่อมโยงกับเป้าหมายขององค์กร และรองรับการรับรอง
มาตรฐานจากสถาบันภายนอก

รูป 2. ตัวอย่าง KPI Matrix
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การควบคุมการปฏิบัติงานประจ�าวัน ผ่านการติดตามผลของตัววัด
ตัวชีว้ ดั ทัง้ ระดับปฏิบัติการและระดับองค์กร โดยวิเคราะห์ความเชื่อมโยง
ของตัววัดด้วย SiKPI matrix (รูป 2) และ Logic model เพื่อถ่ายทอดให้
ทุกหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบตัววัดให้ครอบคลุมมิตคิ ณุ ภาพ ความปลอดภัย
การส่งมอบ ความคุม้ ค่า และความพึงพอใจ สร้างความเชื่อมโยงกับหน่วย
เหนือและองค์กร และใช้ออกแบบ ปรับปรุงกระบวนการท�างาน ให้บรรลุ
ความส�าเร็จ และประเมินผลตามระบบการประเมินคุณภาพภายในประจ�าปี
กระบวนการสนั บ สนุ น ภายใต้ พั น ธกิ จ หลั ก ได้ รั บ การออกแบบและ
บริหารจัดการควบคู่กับกระบวนการหลักของแต่ละพันธกิจ มีการระบุ
ข้อก�าหนดส�าคัญและวิเคราะห์ตัวชี้วัด ตัววัดกระบวนการด้วย Logic
model โดยฝ่าย HR ใช้เป็นเครื่องมือถ่ายทอดเป้าหมาย มอบหมายงาน
พัฒนาสมรรถนะ และประเมินผลปฏิบัติงานรายบุคคล ตลอดจนติดตาม
ผลลัพธ์ในทีป่ ระชุมหน่วยงาน ภาควิชา กก.ปฏิบตั กิ าร (คณบดีเป็นประธาน
หัวหน้าฝ่าย/งาน เลขาภาควิชา) EC การประเมินคุณภาพประจ�าปี
เพื่อส่งเสริมให้เกิดการปรับปรุงผลิตภัณฑ์และกระบวนการทั้งระดับ
องค์กร ภาควิชา และหน่วยงาน อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ตามระบบ
ปรับปรุงผลการด�าเนินการในองค์กร (Siriraj Performance Improvement
System) โดยใช้แนวคิด PDCA (รูป 3) และกระบวนการแก้ไขปัญหา
ทั้งระดับกระบวนการ (CQI) ภายใต้ระบบประเมินคุณภาพภายใน และ
โครงการประกวดประจ�าปี ได้แก่ โครงการติดดาว และงานวิจัยจาก
งานประจ�า (R2R) เพื่อสนับสนุนการสร้างผลการด�าเนินการที่เหนือกว่า
ความคาดหมาย การประกาศจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพประจ�าปีตั้งแต่
ปี 2551 เพื่อใช้ขับเคลื่อนและยกระดับการพัฒนาคุณภาพทั้งองค์กร
ส่งผลให้ระดับการพัฒนาของหน่วยงานจากผลการเยี่ยมส�ารวจภายใน
ประจ�าปี มีค่าเฉลี่ยสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 3.07 (เต็ม 5) ในปี 2555 เป็น
3.50 ในปี 2562 การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย ภายใต้นโยบาย
“No harm, No blame, No shame” โดยส่งเสริมให้บุคลากรกล้าน�า
ปัญหาความเสี่ยง อุบัติการณ์ ที่พบในการท�างาน รายงานในระบบ
ก�าหนดประเด็น วิเคราะห์รากปัญหา และแก้ไขปัญหาเพือ่ ความปลอดภัย
ตอบสนองจุดเน้นความปลอดภัยของผู้ป่วยที่ชัดเจน องค์กรมีการ
พัฒนาเครื่องมือบริหารความเสี่ยงเชิงรุก (SiCTT) ในกลุ่มเสี่ยงส�าคัญ
และสร้างหลักสูตร Safety ส�าหรับบุคลากรทุกระดับ ขยายสู่นศ.พ.
และแพทย์เฉพาะทาง ท�าให้ผลการส�ารวจวัฒนธรรมความปลอดภัย
ด้านระดับความปลอดภัยและการรายงานอุบัติการณ์ดีขึ้นและดีกว่า
AHRQ (รพ.ในประเทศสหรัฐอเมริกา) อย่างต่อเนื่อง ส่วนโครงการระดับ
องค์กร โดย EC ได้แก่ โครงการ SiIPEx ที่มุ่งยกระดับการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการองค์กรด้วยเกณฑ์ TQA ตัง้ แต่ปี 2556 ท�าให้ได้รบั รางวัล TQC
ในปี 2559 และ TQC Plus: Operation ในปี 2563 เป็นแห่งแรก
ของสถาบันการศึกษาของประเทศทั้ง 2 ประเภทรางวัล

ระบบงานที่เกี่ยวข้องกับผู้ส่งมอบ พันธมิตรและคู่ความร่วมมือ มีการ
ถ่ายทอดโอกาสการปรับปรุงเป็นนโยบาย แผนงาน หรือโครงการ เช่น
โครงการพันธมิต รพิ ชิ ต หนี้ โ ดยฝ่ า ยการคลัง เพื่อพัฒนาผู้ส่งมอบ
และพันธมิตรในการปรับปรุงและสร้างนวัตกรรม ระบบการช�าระหนี้
และบริหารกระบวนการด้วยกลไกทางบัญชี ท�าให้ระยะเวลารอช�าระหนี้
เฉลี่ยลดลงอย่างต่อเนื่องจาก 85 วันเหลือประมาณ 40 วัน ลดค่า
เผื่อหนี้สูญแต่ละปีจาก 9% เหลือ 0.5%
องค์กรปลูกฝังความคล่องตัวขององค์กร ผ่านกระบวนการท�างาน
ของระดับปฏิบัติการและ CFT ชุดต่าง ๆ ที่ประกอบด้วย ผู้บริหาร
ระดั บ องค์ ก ร/รพ. ตั ว แทนของพั น ธกิ จ หลั ก ระดั บ ภาควิ ช าและ
ระบบสนั บ สนุ น ต่ า งๆ เพื่ อ ร่ ว มแก้ ไ ขปั ญ หาและจุ ด อ่ อนของการ
ด�าเนิ น การอย่ า งทั น ท่ ว งที แม้ ใ นเหตุ ก ารณ์ ที่ อ าจเป็ น เรื่ อ งใหม่
เช่น กรณีเ หตุการณ์โควิด-19 ผู้บริหารระดับสูงได้รับรู้และประเมิน
สถานการณ์ ตลอดเวลา ซึ่ ง องค์ ก รจั ด ท� า แผนรองรั บ การระบาด
ของเชื้ออุบัติใหม่ (BCP) ท�าให้ ส ามารถตอบสนองอย่ า งทั น ท่ ว งที
ด้ ว ยการตั้ ง คณะท� า งาน COVID-19 BCM เพื่ อ ร่ ว มกั น ติ ด ตาม
ดูแลแก้ไขปัญหา จัดการ และควบคุม ให้ เ กิ ด ความปลอดภั ย แก่
ผู้รับบริการ นศ. และบุคลากร จึงไม่พบการแพร่ ร ะบาดของเชื้ อ
จากการปฏิ บั ติ ง าน
การประเมินความสามารถในการแข่งขัน ด้วยการเทียบเคียงและใช้ข้อมูล
เชิงเปรียบเทียบ การวิเคราะห์การเปลีย่ นแปลงของสถานการณ์ภายนอก
และความจ�าเป็นในการลงทุน เพือ่ สนับสนุนการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ภายใต้
SiSPP เกิดโครงการเชิงกลยุทธ์ และการปฏิบตั กิ ารประจ�า มีการรายงานผล
ต่อที่ประชุม EC และ FC เพื่อพิจารณาและปรับปรุง นอกจากนี้
คณบดีฯ สรุปและแจ้งความก้าวหน้าต่อประชาคมปีละ 2 ครั้ง

รูป 3 การปรับปรุงด้วยเครือ่ งมือ PDCA
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การรับรองคุณภาพด้วยมาตรฐานต่างๆ เป็นรายแรกของประเทศ ได้แก่
มาตรฐาน AHA มาตรฐาน JCI ของรพ.รัฐ เป็นต้นแบบของการผ่าน
การประเมิน WFME ระดับนานาชาติของหลักสูตรพ.บ. และพป. มาตรฐาน
AAHRPP จริยธรรมการวิจัยในคน ประเทศสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้
คณบดีฯ ยังเป็นผู้ริเริ่มในการก่อตั้ง ASEAN Medical School Network
เมื่อปี 2557 และเป็นประธาน 2 วาระแรก การที่ผู้บริหารและบุคลากร
อุทิศตนและทุ่มเทเวลาให้แก่งานทั้งที่เป็นประโยชน์โดยตรงต่อองค์กร
และประเทศ ท�าให้องค์กรได้รับการยอมรับในระดับประเทศ ผู้บริหาร
ระดับสูงได้รับการยกย่องและได้รับรางวัล บุคคลคุณภาพดีเด่น ด้าน
สาธารณสุข ปี 2560 นักบริหารโรงพยาบาลดีเด่นแห่งชาติ ปี 2563
Best Brand Performance on Social Media (Hospital) จาก Thailand
Zocial Awards 2020, Asian Service Award จาก Asian Network
for Quality ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความไว้วางใจและการยอมรับของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย และรับรางวัลจากภายนอกเป็นแห่งแรกของประเทศ
อย่างต่อเนื่อง (รูป 4) และผลส�ารวจความศรัทธาของประชาชนต่อการ
ด�าเนินการของรร.แพทย์และรพ.เป็นอันดับหนึ่งของประเทศ

องค์กรบูรณาการระบบการจัดการความรู้ (KM) ทัง้ องค์กร (SiKMS) เข้า
กับระบบคุณภาพ ใช้ KM strategy “Siriraj Link-Share-Learn” โดย
ที ม งานผู ้ เ ชี่ ย วชาญก� า หนดหั ว ข้ อ และด� า เนิ น การร่ ว มกั บ เจ้ า ของ
กระบวนการในลักษณะคร่อมสายงาน (Siriraj Community Practice
Style) เกิดการถอดรหัส best practice ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
ผสานกับเครื่องมือคุณภาพ เพื่อยกระดับคุณภาพองค์กรด้วยการ
พัฒนาคนและงานประจ�า ส่งผลให้กระบวนการท�างานมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล มีคุ ณ ภาพที่ ต อบสนองความต้องการของลูกค้าและ
เป้าหมาย เสริมสร้าง CC และลดความแปรปรวนของกระบวนการ น�าไป
ขยายผลหรือปรับใช้ในการบริหารจัดการระบบงานต่าง ๆ บูรณาการ
สู่ความเป็นเลิศ เช่น ขยายผลงานวิจัยการดูแลผู้ป่วยสูงวัยที่มีภาวะ
สับสนหลังผ่าตัดเป็นแนวปฏิบตั ใิ นการดูแลผูป้ ว่ ยในงานประจ�า แนวปฏิบัติ
จาก SiCTT ท�าให้อัตราการติดเชื้อปอดจากเครื่องช่วยหายใจและ
การเกิดแผลกดทับลดลงอย่างต่อเนื่อง ผลส�ารวจดัชนีองค์กรแห่ง
การเรียนรู้และบรรยากาศการเรียนรู้และท�างานเป็นทีมคร่อมสายงาน
บรรลุเป้าหมายและมีแนวโน้มดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งองค์กรได้รับ

รูป 4 Award-timeline

คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิรริ าช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
โทรศัพท์ 0 2419 7000
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