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สรุปจุดทีเ่ปน็ “วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเย่ียม” (อย่างน้อย 1 ข้อ)  
1) เป็นองค์กรที่วางยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเป็นเลิศอย่างย่ังยืน โดยหน่ึงในกลยุทธ์ทีใ่ช้คือการ

ขับเคลื่อนองค์กรด้วยระบบสารสนเทศ (Develop IT-driven Organization) ใช้ระบบสารสนเทศในการทํางานทั้ง
ในระดับ Operation (เช่น การบันทึกเวชระเบียน การบันทึกสถิติบริการ ฯลฯ) และระดับการวิเคราะห์ข้อมูล (เช่น 
โปรแกรม Business intelligence,โปรแกรม Qlikview, โปรแกรม Tableau ฯลฯ) 

2) มีกระบวนการการกําหนดอัตราค่าบริการบนพ้ืนฐานของการคํานวณต้นทุนอย่างชัดเจน โดยภาควิชาผู้
ให้บริการเป็นผู้วางแผนสถิติบริการ 

3) มีกระบวนการติดตามผลของกิจกรรมบริการท่ีผ่านมาคํานวณต้นทุนแล้วอย่างเป็นระบบ เพ่ือนํามาใช้
ในการปรับปรุงกระบวนการทํางานและประกอบการบริหารระดับนโยบาย 

ประสิทธผิล (ต้องวัดค่าได้อย่างน้อย 1 ข้อ)  
1) สามารถแสดงรายงานเปรียบเทียบแผน-ผลของรายการท่ีคํานวณต้นทุน ได้อย่างสมํ่าเสมอ ทุกครั้ง 
2) มีการนําผลสถติิ (Actual output) มาเป็นข้อมูลย้อนกลับในการวางแผนงบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ์/ วัสดุ

เวชภัณฑ์การแพทย์อย่างสมํ่าเสมอทุกปี 

การอนุญาตใหมู้ลนิธิฯ จัดใหผู้้สนใจเข้าเย่ียมชม “Best-Practices” ขององค์กรผู้สมัครน้ีได้ 
 [  ] อนุญาต   [  ] ไม่อนุญาต (ส่งประกวดแบบ Progressive learner จึงไม่ได้เลือก) 
การอนุญาตให้มูลนิธิฯ บันทึกวีดีโอผลงานระหว่างที่นําเสนอในวันการจัดงานขององค์กรผู้สมัครน้ีได้ 
 [X] อนุญาต    
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บทคัดย่อ (Abstract)  
การบริหารต้นทุนด้วยเทคนคิ Cost variance analysis โดยใช้ โปรแกรม Tableau 

งานประเมินต้นทุน ฝ่ายการคลัง และงานบริการสารสนเทศและฝึกอบรม ฝ่ายสารสนเทศ 
คณะแพทยศาสตร์ศริิราชพยาบาล 

 
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เป็นโรงพยาบาลและโรงเรียนแพทย์แห่งแรกทีใ่หญแ่ละเก่าแก่ทีส่ดุของ

ประเทศไทย ก่อต้ังมากว่า 130 ปี ให้บริการผู้ป่วยจํานวนมาก โดยมีการพัฒนาบริการด้านการแพทย์เพ่ิมขึ้นอย่างมา
กกมาย เพ่ือมุ่งหวังให้ประชาชนได้รับการบริการที่เหมาะสมกับโรค อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถเข้าถึงได้จริง 
โดยใช้ระบบสารสนเทศเป็นแกนกลางในการบันทึกค่ารักษาพยาบาล (Paperless) ปัจจุบันระบบสารสนเทศที่คณะฯ 
ใช้ในการบันทกึค่ารักษาพยาบาลตามรายการบริการด้านการแพทย์ สามารถแบ่งออกได้เป็น 
 4 ระบบงานหลัก ซึ่งมกีารบันทึกข้อมูลและมี Master data ในการใหบ้ริการ ดังน้ี 

ระบบงานที่ใชบ้ันทึกคา่รักษาพยาบาล จํานวนรายการบริการ (Master data): Item 
1. ระบบเก็บค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน 12,427 
2. เก็บค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก 2,489 
3. เก็บค่ารักษาพยาบาลในห้องผ่าตัด 14,108 
4. เก็บค่ารักษาพยาบาลแล็บห้องปฏิบัติการ 3,079 

รวม 32,103 

รายการบริการด้านการแพทย์เหล่าน้ี ต้องผ่านกระบวนการพิจารณา “กําหนดอัตรา” จากคณะกรรมการ 
ซึ่งเป็นผู้บริหารทั้งในระดับโรงพยาบาลและระดับคณะฯ ก่อนจะประกาศอัตราค่าบริการได้ โดยต้องรับการคํานวณ
ต้นทุนจากหน่วยงานส่วนกลางของคณะฯ ทุกคร้ัง คณะฯ วางแผนการทบทวนอัตราค่าบริการ เพ่ือความเป็นธรรม
ต่อสังคม และเพียงพอต่อการพัฒนาอย่างย่ังย่ืนทุกๆ 3 ปี ซึง่กําหนดเป็น “ข้อตกลงการปฏิบัติการ” กับหน่วยงานผู้
ให้บริการ (ภาควิชาต่างๆ) 

กระบวนการคํานวณต้นทุนจะต้องเป็นความร่วมมือระหว่างภาควิชาผู้ให้บริการในการวางแผนสถิติ
(คาดการณ์อนาคต หรือการเทียบเคียงกับสถิติอดีตที่ผ่านมา) กับงานประเมินต้นทุนที่เป็นผู้นําข้อมูลต้นทุนจาก
ระบบEnterprise Resource Planning (ERP) มาคํานวณและต้องมีการติดตามสถิติการให้บริการเพ่ือประเมินผล
การดําเนินการในรายรายการ (by Item) น้ันๆ ในอดีตทีผ่า่นมา หน่วยงานส่วนกลางไม่สามารถให้ข้อมูลสถิติบริการ
ได้อย่างสมํ่าเสมอ การรวบรวมข้อมูลสถิติราย item แต่ละคร้ังใช้เวลานาน (มากกว่า 3 เดือน) 
ผู้บริหารไม่สามารถมองเห็นภาพรวมของสถิติราย itemได้ บ่อยคร้ังที่มีหลายหน่วยงานเก็บบันทึกสถิติ item 
เดียวกัน แต่ได้สถิติที่ไม่เท่ากัน เน่ืองจากช่วงเวลาและการกําหนดนิยามท่ีต่างกัน 

เพ่ือให้ข้อมูลการให้บริการระดับ Item รายละเอียดระดับปฏิบัติการ (Transaction) ที่มีจํานวนมหาศาล
เหล่าน้ี (ผู้ป่วยนอก 42,000 records ต่อวัน ผู้ป่วยใน 47,000 records ต่อวัน) ถูกจัดเก็บในส่วนกลาง และสามารถ
ประมวลผลออกมาได้อย่างรวดเร็ว ฝ่ายสารสนเทศจึงมีการนําระบบ Tableau มาใช้ในการจัดการ ให้การฝึกอบรม
แก่ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งมีความเขา้ใจในเน้ืองานของตนเอง จนสามารถก่อเกิดรายงานเพ่ือการทํางานและการบริหาร
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จัดการอย่างแท้จริง ฝ่ายการคลังก็เป็นหน่ึงในหน่วยงานที่มีการนํา Tableau มาใช้ในการประมวลผล โดยรายงาน
หน่ึงในน้ันคือ “รายงานการติดตามแผน / ผล รายการทีป่ระกาศอัตราค่าบริการ” รายงานน้ีเป็นการรวบรวม
ข้อมูลราย item ที่ภาควิชาและงานประเมินต้นทุนได้ร่วมมือกันคํานวณต้นทุนไว้ โดยจะมีรายละเอียดที่จําเป็น
ครบถ้วน เช่น รายการบริการพร้อมรหัสบริการ ต้นทุนต่อหน่วย อัตราค่าบริการ สถิติทีว่างแผน สถิติที่เกิดขึ้นจริง 
ระยะเวลากําหนดการใช้งาน ความพร้อมของข้อมูลเหล่าน้ี ทําให้สามารถใช้เทคนิคการวิเคราะห์ความต่าง (Plan / 
Actual variances) เพ่ือแสดงผลการดําเนินงานในช่วงเวลาที่สนใจ ทั้งในภาพรวม และการลงรายละเอียด by item  

 

รายงานน้ีสามารถประมวลแสดงผลได้ทุกครั้งที่มีการเรียกรายงาน โดยเป็นข้อมูลชุดเดียวกันทั้งคณะฯ 
Interface เข้ามาอัตโนมัติ อย่างสมํ่าเสมอทุกวัน ทําให ้

1) ภาควิชาสามารถเห็นข้อมูลการให้บริการ by item ที่สนใจ ซึ่งจะเป็นข้อมูลที่ตรงกันเทา่กันทั้งคณะฯ  
2) ผู้บริหารของโรงพยาบาลและงานประเมินต้นทุนสามารถนําสถิติบริการเหล่าน้ีมาใช้ในการคํานวณและ

ติดตาม หากพบvariances เกินกว่าค่าเป้าหมายที่ต้ังไว้ ก็สามารถนํารายการกลับมาทบทวนร่วมกับภาควิชาผู้
ใหบ้ริการ ได้อย่างรวดเร็วขึ้น 

3) คณะฯ และ ผูบ้ริหารของโรงพยาบาลสามารถมองเห็นภาพรวมและขนาดของปัญหา สามารถนําข้อมูล 
variances มาใช้ในการบริหารจัดการ เพ่ิม/ ลด/ ปรับปรุงงานบริการในระดับ by item โดยเป็นการบริหาร by 
fact  
 


