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ใบสมัครเพ่ือเสนอบทความในงานการประชุม 
THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 20th Symposium on TQM-Best Practices in Thailand 
ประเภทการสมัคร [X] TQM-Best Practices  (ต้องจัดท ำ Abstract,  Full Paper, Presentation Slide   
                                    และกำรทดลองน ำเสนอผลงำน) 
   [  ] TQM-Progressive Learners (ต้องจัดท ำ Abstract, Presentation Slide เท่ำนั้น) 
ประเภทองค์กร [  ] หน่วยงำนธุรกิจเอกชน  [  ] หน่วยงำนรัฐวิสำหกิจ  [  ] หน่วยงำนด้ำนกำรศึกษำ   

[X] หน่วยงำนรำชกำรและองค์กรของรัฐ  [  ] หน่วยงำนทำงด้ำนสำธำรณสุข 
ชื่อเรื่องน าเสนอ  โครงกำรลดข้ันตอนกำรท ำงำนใหเ้กิดประสิทธิภำพด้วยระบบค่ำธรรมเนียมแพทย ์(DF :Doctor 
Free) 
เป็น “วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่ำงที่ดีเยี่ยม” ของกระบวนกำร ในหมวด (โปรดเลือก 1 หมวดเท่าน้ัน)  

[  ] 1. กำรน ำองค์กร     [  ] 2. กำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์และกำรจัดกำรนโยบำย  
[  ] 3. กำรเอำใจใส่ลูกค้ำและตลำด   [  ] 4. กำรวัด กำรวิเครำะห ์และ กำรจัดกำรควำมรู ้ 
[  ] 5. กำรเอำใจใส่ทรพัยำกรบุคคล   [X] 6. กำรจัดกำรกระบวนกำร  
[  ] 7. กำรประยกุต์ระบบมำตรฐำนต่ำงๆเข้ำกบักำรบรหิำรจัดกำร  

ชื่อหน่วยงาน ส ำนักงำนคลินิกพเิศษ ฝ่ำยกำรคลัง และฝ่ำยสำรสนเทศ คณะแพทยศำสตร์ศิรริำชพยำบำล 
ที่อยู ่ ตึกชัยนำทนเรนทรำนุสรณ์ ช้ัน2 เลขที่ 2 โรงพยำบำลศิริรำช ถ.วังหลงั แขวงศิริรำช เขตบำงกอกน้อย 
กรุงเทพมหำนคร 10700 
โทรศัพท์ 02 4199469 โทรสำร 02-4199469  เว็บไซต ์http://www1.si.mahidol.ac.th/division/finance/ 
ช่ือผู้เขียน (ผู้น ำเสนอ)  
1. นำงนภำพร พูนพัฒนสุข ต ำแหน่ง หัวหน้ำงำนคลินิกพเิศษนอกเวลำรำชกำร โทรศัพท์ 02-4141075 
   มือถือ 098-559-5901 อีเมล sinpn1973@gmail.com 
2. นำงกชพร ชโยปถัมภ์ ต ำแหน่ง หัวหน้ำงำนกำรเงิน โทรศัพท์ 02-4197331 มือถือ 062-5343279  
    อีเมล kojchapron@hotmail.com   
3. นำยศิษฏพล หิรัญศิริ ต ำแหน่งนกัวิชำกำรคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ 02-4198374 มือถือ 081-925-8560 
    อีเมล sittapol.hir@mahidol.ac.th 
สรุปจุดท่ีเป็น “วิธีปฏิบัติท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีเยี่ยม” (อย่างน้อย 1 ข้อ)  

1) คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำลท ำกำรพัฒนำ “โปรแกรม DF แพทย“์ โดยน ำแนวคิด LEAN มำใช้พัฒนำระบบ
และวิธีกำรปฏิบัติงำนส ำหรับกำรคิดและเก็บค่ำธรรมเนียมแพทย์คลินิกพิเศษ (DF แพทย์) เพื่อลดและป้องกัน
ไม่ให้เกิดข้อผิดพลำด ลดข้ันตอนกำรตรวจสอบ ลดเจ้ำหน้ำที่ในกำรปฏิบัติงำน และลดกำรใช้ทรัพยำกรต่ำง ๆ  โดย
เพิ่มควำมสะดวกรวดเร็วในกำรบันทึกและเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมแพทย์คลินิกพิเศษนอกเวลำรำชกำร 
ท ำให้มีข้อมูลค่ำธรรมเนียมแพทย์แบบ Real Time ซึ่งผู้เกี่ยวข้อง เช่น แพทย์เกิดควำมพึงพอใจ และ งำนคลินิก
พิเศษนอกเวลำรำชกำร สำมำรถใช้งำนได้ทันที ส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่โรงพยำบำลศิริรำช ที่มีจ ำนวนผู้มำ
ใช้บริกำรจ ำนวนมำกกว่ำ 3 ล้ำนคนต่อปี หรือสูงกว่ำ 1 หมื่นคนต่อวัน รวมถึงเพิ่มควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำร
โดยกำรลดเวลำในกำรรอช ำระค่ำบริกำร  และยังเป็นกำรเพิ่มรำยได้ค่ำบริหำรจัดกำรจำกกำรติดตำมหนี้ค้ำงช ำระ
ได้อย่ำงรวดเร็ว และมีประสิทธิภำพมำกข้ึน 

2) คณะฯมี ร ะบบส ำรสนเทศที่ ช่ วย ในกำรบริห ำรจั ดกำร ค่ำ ธรรม เนี ยมแพทย์  (DF : Doctor Free) 
ที่ได้มำตรฐำนสำกล สำมำรถบริหำรจัดกำรกำรคิดค่ำธรรมเนียมแพทย์อย่ำงเป็นระบบและตอบสนอง 
ควำมต้องกำรในหลำกหลำยรูปแบบของผู้มำจ่ำยช ำระค่ำรักษำพยำบำล และเพิ่มประสิทธิภำพกำรให้บริกำร 
ที่สะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและครบถ้วน ระบบมีควำมเสถียร น่ำเช่ือถือและปลอดภัยสูง 
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ประสิทธิผล (ต้องวัดค่าได้อย่างน้อย 1 ข้อ)   
1) กำรน ำระบบค่ำธรรมเนียมแพทย์ (DF : Doctor Free) ติดตั้งใช้งำนที่ห้องตรวจนอกเวลำรำชกำรต่ำง  ๆ 
จ ำนวน 150 ห้องตรวจ โดยแพทย์เป็นผู้บันทึกข้อมูลแทนเจ้ำหน้ำที่กำรเงิน ได้อย่ำงรวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วน 
เพื่อลดและป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลำด ท ำให้สำมำรถลดข้อผิดพลำดลงได้ 100 % หรือไม่มีข้อผิดพลำดเกิดข้ึน
(ก่อนใช้โปรแกรมผิดพลำด 12.5 % หลังใช้งำนไม่พบข้อผิดพลำด 0%) และช่วยลดระยะเวลำในกำรรอคอยกำรจ่ำย
ช ำระเงินค่ำธรรมเนียมแพทย์ลงได้ 86.7% (จำกเดิมใช้ระยะเวลำรอคอยเฉลี่ย 15 นำทีต่อรำย เมื่อน ำระบบใหม่มำ
ใช้งำนสำมำรถลดกำรรอคอยลงเฉลี่ยเหลือเพียง 2 นำทีต่อรำย) 
2) กำรพัฒนำและใช้ “โปรแกรม DF แพทย“์ โดยน ำแนวคิด LEAN มำใช้พัฒนำระบบและวิธีกำรปฏิบัติงำนส ำหรับ
กำรคิดและเก็บค่ำธรรมเนียมแพทย์คลินิกพิเศษ  (DF แพทย์) เพื่อลดข้ันตอนที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำนลง 62.5% (เดิม
ใช้ 8 ข้ันตอนลดลงเหลือเพียงข้ันตอนที่จ ำเป็น 3 ข้ันตอน) และลดเจ้ำหน้ำที่ในกำรปฏิบัติงำนส ำหรับตรวจสอบ
เอกสำรควำมถูกต้องและครบถ้วน ลงได้ 100 % ท ำให้ไม่พบข้อผิดพลำด (เดิมใช้บุคลำกรในกำรปฏิบัติงำน 5 คน
ระบบใหม่ไม่ต้องใช้บุคลำกรตรวจสอบ และสำมำรถบริหำรจัดกำรบุคลำกรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพในกำรไปท ำงำน
ด้ำนกำรวิเครำะห์แทน) และลดทรัพยำกรต่ำง ๆ  โดยเพิ่มควำมสะดวกรวดเร็วในกำรบันทึกรำยกำรและเรียกเก็บ
ค่ำธรรมเนียมแพทย์คลินิกพิเศษนอกเวลำรำชกำร ท ำให้มีข้อมูลค่ำธรรมเนียมแพทย์แบบ Real Time ซึ่งผู้เกี่ยวข้อง 
เช่น แพทย์เกิดควำมพึงพอใจ และ งำนคลินิกพิเศษนอกเวลำรำชกำร สำมำรถใช้งำนได้ทันที ส่งผลให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่โรงพยำบำลศิริรำช และผู้ป่วยที่ต้องเสียเวลำในกำรรอจ่ำยค่ำรักษำพยำบำล 
3) ผู้ปฏิบัติงำนมีควำมพึ่งพอใจในกำรใช้โปรแกรม โดยได้รับควำมพอใจสูงถึงร้อยละ 89.5  
กำรอนุญำตให้มลูนิธิฯ จัดให้ผูส้นใจเข้ำเยี่ยมชม “Best-Practices” ขององค์กรผูส้มัครนี้ได ้   
  [X] อนุญำต   [  ] ไม่อนุญำต 
กำรอนุญำตให้มลูนิธิฯ บันทึกวีดีโอผลงำนระหว่ำงที่น ำเสนอในวันกำรจัดงำนขององค์กรผูส้มัครนี้ได้ 
             [X] อนุญำต   [  ] ไม่อนุญำต 
 

 
บทคัดย่อ 

 
ชื่อเรื่อง : โครงกำรลดข้ันตอนกำรท ำงำนใหเ้กิดประสิทธิภำพด้วยระบบค่ำธรรมเนียมแพทย์ (DF : Doctor Free) 
 

ประวัติและความเป็นมาโดยย่อ : 
         โรงพยำบำลศิริรำชภำยใต้สังกัดคณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำลด ำเนินกำรภำยใต้วิสัยทัศน์กำรเป็นสถำบนั
ทำงกำรแพทย์ของแผ่นดิน มุ่งสู่ควำมเป็นเลิศระดับสำกล นอกเหนือจำกกำรให้บริกำรรักษำพยำบำลแล้วกำรให้  
บริกำรรับช ำระค่ำรักษำพยำบำลก็เป็นส่วนส ำคัญหนึ่งในกำรให้บริกำร กำรเพิ่มข้ึนของจ ำนวนผู้มำใช้บริกำรอย่ำง
ต่อเนื่องท ำให้โรงพยำบำลจ ำเป็นต้องพัฒนำและปรบัปรุงกำรรับช ำระค่ำธรรมเนียมแพทย์(DF : Doctor Free) อย่ำง
บูรณำกำร  
          ในแต่ละปีโรงพยำบำลศิริรำชมีผู้มำใช้บริกำรผู้ป่วยนอกมำกกว่ำ 3,000,000 รำยต่อปี หรือคิดโดยเฉลี่ย 
10,000 รำยต่อวัน จำกจ ำนวนผู้ป่วยดังกล่ำวเป็นส่วนของผู้ป่วยนอกที่เข้ำรับกำรรักษำคลินิกพิเศษนอกเวลำรำชกำร
จ ำนวนสูงถึง 1,146,350 รำยต่อปี  (โดยเฉลี่ยวันธรรมดำและวันอำทิตย์ 3,000 รำยต่อวัน / วันเสำร์ 6,000 รำยต่อ
วัน) และยังมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนอย่ำงต่อเนื่อง  
 กำรคิดค่ำธรรมเนียมแพทย์  กำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมแพทย์  กำรตรวจสอบค่ำธรรมเนียมแพทย์ที่เรียก
เก็บมำแล้ว  กำรจ่ำยคืนค่ำธรรมเนียมแพทย์ให้กับแพทย์  รวมถึงกำรติดตำมค่ำธรรมเนียมแพทย์ค้ำงจ่ำย 
เป็นกระบวนกำรส ำคัญอย่ำงยิ่งนอกเหนือจำกกำรเก็บเงินค่ำรักษำพยำบำล โดยกระบวนกำรต่ำง ๆ ดังกล่ำว
เกี่ยวข้องกับหลำยภำคส่วน คือ แพทย์ผู้ปฏิบัติงำนคลินิกพิเศษนอกเวลำรำชกำร งำนกำรเงิน ฝ่ำยกำรคลัง ส ำนักงำน
คลินิกพิเศษนอกเวลำรำชกำรงำนบริหำรค่ำตอบแทน ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล และฝ่ำยสำรสนเทศ 
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          ในอดีตที่ผ่ำนมำกำรคิดค่ำธรรมเนียมแพทย์ (DF) แพทย์ผู้ตรวจเป็นผู้บันทึกค่ำธรรมเนียมแพทย์ในใบสั่งยำ  
ต่อมำในปี 2553 เปลี่ยนมำเป็นบันทึกในใบแจ้งค่ำบริกำรคลินิกพิเศษนอกเวลำรำชกำร เพื่อกำรจัดเก็บได้ถูกต้อง
ตำมตำมระเบียบสำรบัญ ส ำนักนำยกรฐัมนตร ีเพื่อเป็นเอกสำรส ำหรบัสือ่สำรกบัเจ้ำหน้ำที่กำรเงินรบัสว่นหน้ำ ผู้ป่วย
นอกใช้ท ำกำรบันทึกรำยกำรค่ำธรรมเนียมแพทย์ (DF) เข้ำระบบกำรเงินเพื่อเก็บกับผู้ป่วยที่มำรับกำรรักษำพยำบำล 
ในลักษณะ Free key จึงท ำให้มีโอกำสเกิดข้อผิดพลำดจำกปัจจัยทำงด้ำน Human error ได้หลำกหลำยประเภท 
เช่น กำรบันทึกจ ำนวนเงินค่ำธรรมเนียมแพทย์ผิดพลำด (สูงหรือต่ ำกว่ำจ ำนวนเงินในเอกสำรใบแจ้งค่ำบริกำรฯ) กำร
บั น ทึ ก เ ล ข  ว .  แ พ ท ย์ ผิ ด พ ล ำ ด ท ำ ให้ ร ำ ย ก ำ ร บั นทึ ก ไ ปยั ง แ พ ทย์ ท่ ำ นอื่ น  ๆ  ที่ ไ ม่ ไ ด้ ใ ห้ บ ริ ก ำ ร 
กำรไม่คิดค่ำธรรมเนียมแพทย์เนื่องจำกไม่พบเอกสำรแจ้งค่ำบริกำรฯ หรือลืมบันทึกค่ำธรรมเนียมแพทย์ เป็นต้น 
จำกสำเหตุต่ำง ๆ ข้ำงต้นเป็นข้อผิดพลำด ที่เกิดข้ึนอย่ำงต่อเนื่อง จำกกำรเก็บสถิติเกิดข้อผิดพลำดประมำณ 
130 - 150 ครั้งต่อเดือน ซึ่งคิดเป็น ร้อยละ 12.5 จำกจ ำนวนใบแจ้งค่ำรักษำพยำบำลทั้งหมด ถึงแม้หน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องจะพยำยำมหำแนวทำงกำรแก้ไข และป้องกันเพื่อลดข้อผิดพลำดดังกล่ำว  เช่น กำรจัดท ำตรำยำงช่ือแพทย์
และเลข ว. ให้มีควำมชัดเจน  กำรรณรงค์ให้แพทย์และผู้ช่วยแพทย์เขียนบันทึกค่ำธรรมเนียมแพทย์ให้อ่ำนออกและ
ชัดเจน รวมถึงกำรเพิ่มบทลงโทษแก่ผู้ปฏิบัติงำนที่บันทึกข้อมูลคลำดเคลื่อน ตลอดจนคณะกรรมกำรบริหำรคลินิก
พิเศษนอกเวลำรำชกำรออกกฎระเบียบห้ำมแพทย์ที่ไม่ได้สมัครปฏิบัติงำนคลินิกพิเศษนอกเวลำรำชกำรออกตรวจ 
เพื่อลดกำรใช้รหัสแพทย์นำมสมมุติ  
           กำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมแพทย์ผิดพลำดไม่เพียงส่งผลกระทบโดยตรงกับแพทย์เท่ำนั้น ยังส่งผลกระทบ 
กับผู้รับบริกำรคลินิกพิเศษนอกเวลำรำชกำรด้วย  เนื่องจำกกำรบันทึกค่ำธรรมเนียมแพทย์ไม่ถูกต้อง ในกำรเก็บค่ำ
รักษำพยำบำล กำรบันทึกรำยกำรเรียกเก็บที่สูงไปท ำให้เกิดภำระที่ผู้รับบริกำรต้องมีรำยจ่ำยสูง  และถ้ำตรวจสอบ 
พบก็จะท ำให้เกิดมีข้ันตอนในกำรขอคืนเงินซึ่งท ำให้เกิดควำมยุ่งยำกในกำรเดินทำงมำท ำเรื่องขอคืนเงินและทำง  
คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำลต้องมี ข้ันตอนต่ำง ๆ หลำยข้ันตอนท ำให้สิ้นเปลืองเวลำและทรัพยำกร 
และหำกคิดในอัตรำที่ต่ ำกว่ำก็จะส่งผลกระทบด้ำนช่ือเสียงองค์กร  กำรเกิดข้อร้องเรียนและเสี่ยงต่อกำรไม่ได้รับกำร
ช ำระค่ำธรรมเนียมแพทย์ส่วนต่ำงนั้น ซึ่งหมำยถึงแพทย์ก็จะไม่ได้รับค่ำตอบแทนที่ครบถ้วน และถูกต้อง และส่งผล
ให้โครงกำรคลินิกพิเศษนอกเวลำรำชกำรสูญเสียรำยได้ค่ำบริหำรจัดกำรด้วยเช่นกัน 
           นอกจำกผลกระทบดังกล่ำวแล้ว กำรได้มำซึ่งข้อมูลค่ำธรรมเนียมแพทย์ทั้งหมด เพื่อตัดจ่ำยเป็นค่ำตอบ 
แทนในระบบ SAP ต้องใช้ผู้ปฏิบัติงำนจ ำนวนมำกถึง 5 คน (งำนกำรเงิน ฝ่ำยกำรคลังจ ำนวน 3 คน และ ส ำนักงำน
คลินิกพิเศษนอกเวลำรำชกำรจ ำนวน 2 คน) โดยใช้เวลำตรวจสอบข้อมูลประมำณ 1 - 2 วัน นอกจำกนี้เพื่อให้ได้
ข้อมูลค่ำธรรมเนียมแพทย์ค้ำงช ำระต้องใช้เวลำตรวจสอบรำยกำรประมำณ 30 วัน ส่งผลให้เกิดภำระในกำรติดตำม
หนี้อย่ำงต่อเนื่องและท ำให้เกิดกำรติดตำมทวงหนี้แบบไม่เป็นปัจจุบัน ท ำให้เสี่ยงต่อกำรเกิดข้อร้องเรียน  รวมถึง
แพทย์ได้รับค่ำตอบแทนที่ไม่ถูกต้องครบถ้วนตำมรอบปกติ และคลินิกพิเศษนอกเวลำรำชกำรต้องสูญเสียรำยได้ค่ำ
บริหำรจัดกำรอย่ำงที่ไม่ควรจะเป็น (ข้อมูลสถิติผู้ป่วยค้ำงช ำระค่ำธรรมเนียมแพทย์  ประมำณ 120 – 150 
คนต่อเดือน หรือคิดเป็นจ ำนวนเงิน 50,000 - 80,000 บำทต่อเดือน) 
           จำกกำรวิเครำะห์ข้อผิดพลำดต่ำง ๆ  ที่เกิดข้ึนเพื่อหำแนวทำงในกำรปรับปรุงวิธีกำรท ำงำนและหำระบบ
คอมพิวเตอร์มำช่วยในกำรแก้ปัญหำท ำให้ จำกปัญหำดังกล่ำว จึงได้น ำมำคิดวิเครำะห์ปัญหำอย่ำงเป็นระบบร่วมกับ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องภำยใต้คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล ร่วมมือกันน ำแนวคิด LEAN มำใช้พัฒนำระบบและ
วิธีกำรปฏิบัติงำนส ำหรับกำรคิดและเก็บคิดค่ำธรรมเนียมแพทย์คลินิกพิเศษ (DF แพทย์) เพื่อลดและป้องกันไม่ให้
เกิดข้อผิดพลำด ลดข้ันตอนกำรตรวจสอบ ลดเจ้ำหน้ำที่ในกำรปฏิบัติงำน และลดทรัพยำกรต่ำง ๆ โดยเพิ่มควำม
สะดวกรวดเร็วในกำรบันทึก/เรียกเก็บค่ำธรรมเนียมแพทย์คลินิกพิเศษนอกเวลำรำชกำร ท ำให้มีข้อมูลค่ำธรรมเนียม
แพทย์แบบ Real Time ซึ่งผู้เกี่ยวข้อง เช่น แพทย์เกิดควำมพึงพอใจ และ งำนคลินิกพิเศษนอกเวลำรำชกำร 
สำมำรถใช้งำนได้ทันที ส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่โรงพยำบำลศิรริำช รวมถึงสร้ำงควำมพึงพอใจในกำรให้บรกิำร 
คือกำรลดเวลำในกำรรอช ำระค่ำบริกำร  และเพิ่มรำยได้ค่ำบริหำรจัดกำร จำกกำรติดตำมหนี้ค้ำงช ำระได้อย่ำง
รวดเร็ว ท ำให้เกิดประสิทธิภำพมำกข้ึน 
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รายละเอียดเพ่ิมเติมของวิธีปฏิบัติท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีเยี่ยมท่ีสอดคล้องกับค่าประสิทธิผล : (1-2 หน้า) 
    กำรน ำข้อมูลในอดีตมำวิเครำะห์ควำมต้องกำรในปัจจุบัน เพื่อพัฒนำระบบสำรสนเทศให้ใช้ออกแบบกำรท ำงำน
ให้มีมำตรฐำน ร่วมกับกำรน ำนวัตกรรมทำงเทคโนโลยีต่ำง ๆ  มำเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรบริกำรและตอบสนอง
ควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรที่มีจ ำนวนมำกข้ึนและออกแบบกระบวนกำรให้บริกำรที่ง่ำย สั้นกระชับกับบุคลำกรที่
ให้บริกำรงำน พร้อมทั้งท ำให้เกิดข้ันตอนกำรท ำงำนที่เป็นมำตรฐำนและวิธีปฏิบัติที่เหมำะสม ดังนี ้
  1. กระบวนกำรพัฒนำโปรแกรมค่ำธรรมเนียมแพทย์ (DF : Doctor Free) ให้มีประสิทธิภำพ ตำม Requirement 
ของผู้ใช้งำน โดยกำรน ำปัญหำที่เกิดจำกกำรปฏิบัติงำน มำวิเครำะห์ถึงสำเหตุของปัญหำต่ำงๆ น ำผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด
ในกระบวนกำรบริกำรนั้นๆมำร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบกำรณ์ทั้งเสนอแนวทำงแก้ไข วิเครำะห์ทรัพยำกรที่มีอยู่
ทั้งด้ำนคน โปรแกรมมำพัฒนำให้เกิดกระบวนกำรท ำงำนใหม่ๆ ค้นหำสร้ ำงนวัตกรรม/กระบวนกำรท ำงำนใหม่ 
ทดลองใช้เก็บข้อมูล น ำมำวิเครำะห์ปรับปรุงและจัดเวทีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งกำรท ำงำนแบบนี้ส่งผลให้เกิดกำร
ท ำงำนเป็นทีม เกิดควำมร่วมมือ สำมำรถน ำนวัตกรรม/กระบวนกำรท ำงำนใหม่ไปใช้อย่ำงกว้ำงขวำง พร้อมทั้ง
สำมำรถพัฒนำต่อยอดงำนน้ันๆให้มีคุณภำพดีข้ึนอย่ำงรวดเร็ว 
    2. โปรแกรม DF แพทย์ ได้พัฒนำตำมมำตรฐำนของกำรพัฒนำโปรแกรมแบบบูรณำกำร คือมีกำรศึกษำควำม
เป็นไปได้และควำมคุ้มค่ำที่จะพัฒนำระบบ แล้วมำวำงแผน วิเครำะห์และออกแบบระบบ พัฒนำโปรแกรมต้นแบบ 
ทดสอบระบบและติดตั้งใช้งำน พร้อมติดตำมผลกำรใช้งำนตลอดเวลำ 
    3. โปรแกรม DF แพทย์ พัฒนำโดยมีกำรเช่ือมโยง (Interface) ข้อมูลประวัติผู้ป่วย (ระบบเวชระเบียน) ท ำให้
ผู้ใช้งำนเข้ำถึงข้อมูลได้ง่ำยแบบ Real time สะดวก รวดเร็ว ระบบมีควำมเสถียร น่ำเช่ือถือและปลอดภัยสูงตำม
มำตรฐำน ISO 27001:2013 (คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำลผ่ำนกำรรับรองมำตรฐำน ISO 27001:2013 ด้ำน
ควำมมั่นคง ปลอดภัยสำรสนเทศ ป2ี559)  
    4. ติดตำม ประเมินผลควำมพึงพอใจของผู้ใช้งำนระบบ DF แพทย์ และน ำผลลัพธ์มำปรับปรุงเพื่อให้เกิดควำม
เหมำะสม เพื่อให้ผู้ใช้บริกำรไม่ต้องเสียเวลำในกำรรอคอยและเพิ่มประสิทธิภำพในกำรท ำงำน 
 
                      ขั้นตอนการด าเนินงานระบบค่าธรรมเนียมแพทย์ (DF :Doctor Free) 
                                           ก่อนด าเนินการมี 8 ขั้นตอน 
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                                         สรุปขบวนการใหม่ เหลือ 3 ขั้นตอน 
 

 
 

 
ผลจากการด าเนินงาน  

ประสิทธิผลในการปรับกระบวนการท างานท่ีสามารถวดัค่าไดจ้ากการใชง้านโปรแกรม 

วิธีปฎิบติั ก่อนด าเนินการ หลงัด าเนินการ 
ร้อยละ 
เพ่ิมข้ึน/
(ลดลง) 

1.อตัราการบนัทึกค่าธรรมเนียมแพทย ์ผดิพลาด
ลดลง 

12.5 % 0  (100) 

2.ระยะเวลาท่ีใชใ้นการตรวจสอบ เอกสาร
ค่าธรรมเนียมแพทยล์ดลง (เอกสาร DF =1,750 
รายการ/วนั 1 รายการใชเ้วลาตรวจสอบ = 2 นาที) 

 
58 ช.ม/วนั 

 

 
0 

 

 
        (100) 

3.จ  านวนบุคลากรท่ีใชใ้นการปฏิบติังานลดลง 5 คน 0 (100) 
4.จ านวนขั้นตอนท่ีใชใ้นการปฏิบติังานลดลง 8 ขั้นตอน 3 ขั้นตอน (62.5) 
5..ผูรั้บบริการมคีวามพึงพอใจมาก 0 ร้อยละ 89.5 89.5 

 


