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เป็ น “วิธีปฏิบตั ิที่เป็ นแบบอย่างที่ดีเยีย่ ม” ของกระบวนการในหมวด (โปรดเลือก 1 หมวดเท่านั้น)
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[X] 4. การวัดการวิเคราะห์และการจัดการความรู ้
[ ] 5. การเอาใจใส่ ทรัพยากรบุคคล
[ ] 6. การจัดการกระบวนการ
[ ] 7. การประยุกต์ระบบมาตรฐานต่างๆเข้ากับการบริ หารจัดการ
ชื่อหน่วยงาน ฝ่ ายการคลัง สํานักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ที่อยู่ ตึกชัยนาทนเรนทรานุสรณ์ ชั้น 2 เลขที่ 2 โรงพยาบาลศิริราช ถ.วังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย
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ชื่อผูเ้ ขียน (ผูน้ าํ เสนอ) นางสาวกิตติรัตน์ กิตติไชยากุล ตําแหน่ง หัวหน้างานการเงิน
โทรศัพท์ 02-4197184 โทรสาร 02-4199486
มือถือ 081-9868057 อีเมล warm_tree@hotmail.com
สรุปจุดทีเ่ ป็ น “วิธีปฏิบัติทเี่ ป็ นแบบอย่ างทีด่ ีเยีย่ ม” (อย่ างน้ อย 1 ข้ อ)
1) การรับชําระค่ารักษาพยาบาลเป็ นส่ วนสําคัญหนึ่ งสําหรับการให้บริ การรักษาพยาบาล การเตรี ยมความพร้อม
ก่อนการรับชําระค่ารักษาพยาบาล จึงเป็ นปั จจัยสําคัญหลักที่สนับสนุนการรับชําระค่ารักษาพยาบาล การวิเคราะห์
และการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Tableau) สําหรับบริ หารจัดการข้อมูลรับชําระเงินตามจุดบริ การใน
แต่ละช่วงเวลา เพื่อนําข้อมูลมาใช้ในการกําหนดมาตรฐานจํานวนผูใ้ ช้บริ การต่อชัว่ โมงต่อจุดรับชําระเงิน และ
จัดทําตารางปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่ผใู ้ ห้บริ การให้ตรงตามความต้องการของผูป้ ่ วยที่มีปริ มาณแตกต่างกันในแต่
ละช่ ว งเวลาและจุ ด รั บ ชําระเงิ น ต่ าง ๆ ที่ มี จ าํ นวนเคาน์ เตอร์ ใ ห้ บ ริ ก ารมากถึ ง 64 เคาน์ เตอร์ ภ ายในบริ เวณ
โรงพยาบาล
2) การบริ หารจัดการเงินทอนที่มีประสิ ทธิ ภาพเป็ นอีกปั จจัยสําคัญในการให้บริ การ การกําหนดรู ปแบบเงินทอน
ให้มีจาํ นวนธนบัตรและเหรี ยญเพียงพอต่อการใช้งานตลอดทั้งวันโดยไม่ให้เกิดการชะงักของการให้บริ การ ข้อมูล
การใช้เงินทอนในอดีตและความต้องการใช้เงินทอนในแต่ละจุดเก็บเงินจึงเป็ นข้อมูลที่นาํ มาประเมินความต้องการ
เพื่อจัดรู ปแบบเงินทอนให้มีจาํ นวนที่เหมาะสม โดยผลที่ได้รับทําให้ลดเวลาในการจัดเงินทอนและไม่ตอ้ งมีการ
แลกเงินในระหว่างวัน รวมถึงสามารถควบคุมต้นทุนและระยะเวลาการจัดเงินทอน
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3) การเพิ่มช่องทางการรับชําระเงินอัตโนมัติโดยนําเทคโนโลยีที่ทนั สมัยมาใช้เพิ่มความสะดวก ความรวดเร็ ว และ
ลดระยะเวลาการรอคอยของผูม้ ารั บ บริ ก าร โรงพยาบาลได้ท าํ ข้อ ตกลงร่ ว มกับ ธนาคารไทยพาณิ ช ย์ จํากัด
(มหาชน) พัฒนาเครื่ องรับชําระค่ารักษาพยาบาลอัตโนมัติ (Kiosk) ใช้เป็ นเครื่ องรับชําระเงินสําหรับโรงพยาบาล
ของรัฐเป็ นแห่ งแรก โดยมีการเชื่อมต่อข้อมูลทางการเงินของระบบโรงพยาบาล (OPD Finance) กับเครื่ อง Kiosk
ซึ่งจะรองรับการรับชําระและทอนเงินสด บัตรเครดิตและบัตรเดบิต
4) มีกระบวนการในการวัดผลการดําเนิ นการหลังจากการเริ่ มปรับเปลี่ยนจํานวนผูใ้ ห้บริ การในแต่ละช่ วงเวลา
รวมถึ งการติ ด ตามผลการนําเงิ น ทอนรู ป แบบใหม่ ไ ปใช้งานจริ งจนตอบสนองความต้อ งการของเจ้าหน้าที่
รับชําระเงิน พร้ อมทั้งมี การเพิ่มการให้เจ้าหน้าที่ การเงิน ส่ วนกลางไปให้การสนับสนุ นกรณี ที่มีความต้องการ
เงินทอนเพิ่มในช่วงเร่ งด่วน
ประสิ ทธิผล (ต้ องวัดค่ าได้ อย่ างน้ อย 1 ข้ อ)
1) การนําโปรแกรม Microsoft Access และ Tableau มาวิเคราะห์ขอ้ มูลการจ่ายชําระค่ารักษาพยาบาลจํานวน 64
เคาน์เตอร์ ทําให้พบช่วงเวลา Peak Time 11.00 -14.00 น. ที่มีผมู ้ ารับบริ การสู งถึง 100 รายต่อชัว่ โมงในบางจุดรับ
ชําระ นํามาสู่ การกําหนดมาตรฐานการให้บริ การเฉลี่ยที่ดีที่สุดควรจะไม่เกิน 60 รายต่อชัว่ โมง สําหรับใช้จดั สรร
เจ้าหน้าที่ให้เหมาะสมกับจํานวนผูจ้ ่ายชําระค่ารักษาพยาบาลอย่างมีประสิ ทธิภาพ และไม่ให้เกิดการรอคอย
2) การบริ หารจุดรับชําระโดยปรับจํานวนเพิ่ม (ลด) เจ้าหน้าที่ตามจุดรับชําระเงิน ทําให้สามารถควบคุมจํานวน
เจ้าหน้าที่โดยไม่จาํ เป็ นต้องเพิ่มอัตรากําลัง แต่สามารถลดจํานวนผูใ้ ห้บริ การในจุดที่ไม่จาํ เป็ นและนําไปเพิ่มในจุด
ที่ มีความต้องการ โดยสามารถลดค่าใช้จ่ายเป็ นเงิน จํานวน 589,680 บาทต่อปี และลดเวลารอคอยของผูม้ ารั บ
บริ การจากเดิ มเฉลี่ยเท่ากับ 1.71 นาทีต่อราย เหลือเพียง 1.28 นาทีต่อราย หรื อลดลงร้อยละ 33 โดยในส่ วนของ
ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ให้บริ การเพิ่มขึ้นจากเดิม ร้อยละ 70 เป็ นร้อยละ 90
3) การกําหนดมาตรฐานของรู ปแบบและจํานวนเงินทอนที่ ตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้งานอย่างแท้จริ ง
ลดลงจาก 11 รู ปแบบ 70 Patterns เหลือ 6 รู ปแบบ 10 Patterns ส่ งผลให้สามารถบริ หารจัดการจํานวนเงินสดที่ใช้
หมุนเวียนในการจัดเงินทอนอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ลดระยะเวลาในการจัดเงินทอนจากเดิม 180 นาทีต่อวัน เหลือ
เพียง 60 นาทีต่อวัน หรื อคิดเป็ นลดลงร้อยละ 67 และใช้พนักงานจัดเงินทอนจากเดิ มจํานวน 4 คน เหลือ 2 คน
หรื อคิดเป็ นลดลงร้อยละ 50
5) การเพิ่มช่ องทางการรับชําระค่ารักษาพยาบาลโดยพัฒ นาเครื่ องรับชําระค่ารักษาพยาบาลอัตโนมัติ (Kiosk)
ทําให้ลดระยะเวลาการรอคอยในการจ่ายชําระค่าบริ การสําหรับผูท้ ี่ตอ้ งการจ่ายเงินสด บัตรเครดิตและบัตรเดบิต
ซึ่งเป็ นต้นแบบให้กบั โรงพยาบาลแห่งอื่น และรองรับนวัตกรรมทางการเงินใหม่ ๆ ในอนาคต เช่น QR Code
การอนุญาตให้ มูลนิธิฯ จัดให้ ผู้สนใจเข้ าเยีย่ มชม “Best-Practices” ขององค์ กรผู้สมัครนีไ้ ด้
[X] อนุญาต
[ ] ไม่อนุญาต
การอนุญาตให้ มูลนิธิฯ บันทึกวีดีโอผลงานระหว่ างทีน่ ําเสนอในวันการจัดงานขององค์ กรผู้สมัครนีไ้ ด้
[X] อนุญาต
[ ] ไม่อนุญาต
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บทคัดย่ อ
ชื่ อเรื่ อง : โครงการเพิ่มประสิ ทธิภาพระบบการรับชําระค่ารักษาพยาบาลโรงพยาบาลศิริราช
ประวัติและความเป็ นมาโดยย่อ :
โรงพยาบาลศิริราชภายใต้สังกัดคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาลดําเนิ นการภายใต้วิสัยทัศน์การเป็ น
สถาบันทางการแพทย์ของแผ่นดิน มุ่งสู่ ความเป็ นเลิศระดับสากล นอกเหนื อจากการให้บริ การรักษาพยาบาลแล้ว
การให้บริ การรั บชําระค่ารักษาพยาบาลก็เป็ นส่ วนสําคัญหนึ่ งในการให้บริ การ การเพิ่มขึ้นของจํานวนผูม้ าใช้
บริ การอย่างต่อเนื่องทําให้โรงพยาบาลจําเป็ นต้องพัฒนาและปรับปรุ งการรับชําระค่ารักษาพยาบาลอย่างบูรณาการ
การเตรี ยมความพร้อมก่อนการให้บริ การจึงมีความสําคัญและสนับสนุนให้การบริ การเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ
ในแต่ละปี โรงพยาบาลศิริราชมีผูม้ าใช้บริ การมากกว่า 3,000,000 รายต่อปี ทําให้ตอ้ งเปิ ดเคาน์เตอร์ รับ
ชําระเงินค่ารักษาพยาบาลเป็ นจํานวนมากถึง 64 เคาน์เตอร์ ทว่ั โรงพยาบาล เพื่อการบริ หารจัดการจุดรับชําระเงิน
อย่างเป็ นระบบและตอบสนองความต้องการในหลากหลายรู ป แบบของผูม้ าจ่ ายชําระค่ารั ก ษาพยาบาล การ
ให้ บ ริ ก ารที่ ถู ก ต้อ ง รวดเร็ ว และลดการรอคอยจึ ง ถู ก นํามาเป็ นนโยบายที่ ใ ช้พ ัฒ นาระบบการรั บ ชํา ระค่ า
รักษาพยาบาลอย่างเสมอมา
การนํา ข้อ มู ล ในระบบการรั บ ชํา ระเงิ น ของโรงพยาบาล (OPD Finance) มาวิ เคราะห์ ป ริ ม าณการ
ให้บริ การด้วยโปรแกรม Microsoft Access และโปรแกรม Tableau ในการวางแผนบริ หารจัดการบุคลากรในแต่
ละชัว่ โมงการให้บริ การ เพื่อปรับจํานวนเจ้าหน้าที่ให้บริ การประจําเคาน์เตอร์ให้สอดคล้องกับความต้องการในแต่
ละจุดเก็บเงิน ตามช่ วงเวลาต่ าง ๆ จึงทําให้ผูม้ าใช้บริ การเกิ ดความพึงพอใจและช่ วยลดการรอคอย นอกจากนี้
การบริ หารรู ปแบบและจํานวนเงินทอนโดยการนําสถิติการใช้งานในอดีตมาวิเคราะห์เพื่อปรับเปลี่ยนรู ปแบบและ
จํานวนเงินทอน จากเดิมที่มีจาํ นวนรู ปแบบมากถึง 11 รู ปแบบ 70 Patterns ให้เกิดมาตรฐานในการบริ หารจัดการ
โดยปรับให้เหลือ 6 รู ปแบบ และ10 Patterns เป็ นการช่วยลดข้อผิดพลาดจากรู ปแบบที่หลากหลายและระยะเวลา
ในการจัดเงินทอน ซึ่ งส่ งผลให้สามารถลดต้นทุนในการบริ หารจัดการ การเพิ่มช่องทางการรับชําระเงินโดยการ
พัฒนาเครื่ องรั บชําระค่ารักษาพยาบาลอัตโนมัติ (Kiosk) ร่ วมกับธนาคารไทยพาณิ ชย์ จํากัด (มหาชน) เป็ นอีก
วิธีการหนึ่ งที่ช่วย ลดระยะเวลาในการรอคอยให้กบั ผูใ้ ช้บริ การ และเครื่ อง Kiosk ยังรองรับการจ่ายชําระเงินผ่าน
ระบบ Application ด้วย QR Payment
รายละเอียดเพิม่ เติมของวิธีปฏิบัติทเี่ ป็ นแบบอย่ างทีด่ ีเยีย่ มทีส่ อดคล้องกับค่ าประสิ ทธิผล : (1-2 หน้ า)
การนําข้อมูลในอดีตมาวิเคราะห์ความต้องการในปัจจุบนั เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศให้ใช้ออกแบบการ
ทํางานให้มีมาตรฐาน ร่ วมกับการนํานวัตกรรมทางการเงินต่าง ๆ มาเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการบริ การและ
ตอบสนองความต้องการของผูร้ ับบริ การที่มีจาํ นวนมากขึ้นเป็ นสิ่ งสําคัญ จึงทําให้เกิดขั้นตอนการทํางานที่เป็ น
มาตรฐานและวิธีปฏิบตั ิที่เหมาะสม ดังนี้
1. วิเคราะห์ปริ มาณความต้องการในการจ่ายชําระค่ารักษาพยาบาลเพื่อจัดสรรบุคลากรให้รองรับการให้บริ การ
โดยไม่จาํ เป็ นต้องเพิ่มจํานวนบุคลากร แต่ใช้วิธีการลดจํานวนเคาน์เตอร์ การให้บริ การในจุดที่มีผใู ้ ช้บริ การน้อย
ไปยังบริ เวณที่ มี ผูต้ ้อ งการใช้บ ริ ก ารจํานวนมาก ซึ่ งส่ งผลให้ ส ามารถตอบสนองความต้อ งการในเรื่ อ งของ
ระยะเวลาการให้บริ การและควบคุมต้นทุนการจ้างงาน
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2. สร้างมาตรฐานของรู ปแบบและจํานวนเงินทอนให้เกิดความคล่องตัว สะดวก และลดระยะเวลาในการจัดเงิน
ทอน ทําให้เจ้าหน้าที่จดั เงินทอนสามารถบริ หารจัดการเงินทอนได้สะดวกง่าย โดยไม่เกิดภาระเรื่ องการแลกเงินที่
นํามาใช้เป็ นเงินทอน ซึ่งทําให้ลดต้นทุนเรื่ องการเดินทางไปแลกเงินและควบคุมวงเงินที่ใช้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
3. ติดตาม ประเมินผลความพึงพอใจของผูใ้ ช้เงินทอน และนําผลลัพธ์มาปรับปรุ งเพื่อให้เกิดความเหมาะสมและ
ไม่เกิดการแลกเงินทอนเพิ่มในระหว่างวัน เพื่อให้ผใู ้ ช้บริ การไม่ตอ้ งเสี ยเวลาในการรอคอย
4. มีการนํานวัตกรรมทางการเงินมาใช้เพิ่มช่องทางการรับชําระเงิน และลดระยะเวลาในการรอคอยเป็ นการเพิ่ม
ทางเลือกในการจ่ ายชําระค่ารักษาพยาบาล และยังเป็ นการรองรั บการจ่ายชําระเงิน ผ่านระบบ Application ใน
อนาคต โดยเป็ นต้นแบบของเครื่ องรับชําระค่ารักษาพยาบาลอัตโนมัติ (Kiosk) ที่จะใช้สาํ หรับโรงพยาบาลของรัฐ
ขั้นตอนการดําเนินการโครงการเพิ่มประสิ ทธิภาพระบบการรับชําระค่ารักษาพยาบาลโรงพยาบาลศิริราช
วิธีการดําเนินการ

เครือ่ งมือที่ใช

วิเคราะหความตองการ
ชําระคารักษาพยาบาล
ตอชั่วโมงตอจุดเก็บเงิน

โปรแกรม Tableau

หาความตองการใชเงิน
ทอนและศึกษารูปแบบ
เงินทอนใหเหมาะสม

สถิติการใชเงินทอนและ
รูปแบบเงินทอน

หาเทคโนโลยีใหม ๆ ที่
รองรับการจายชําระเงิน
พรอมการทอนเงิน

เครื่องรับชําระเงิน
อัตโนมัติ

ผลลัพธ

ประมวลผล
ติดตาม

Counter รับชําระเงิน
ตอบสนองความตองการ
จายชําระเงิน
รูปแบบและจํานวนเงิน
ทอนที่เหมาะสม

ปรับปรุง

เครื่องรับชําระเงิน
อัตโนมัติ Kiosk

ตอบสนอง
ความตองการ
และสรางความ
พึงพอใจ
ของผูใหบริการ
และผูรับบริการ
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