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ใบสมัครเพ่ือเสนอบทความในงานการประชุม 
THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 20th Symposium on TQM-Best Practices in Thailand 
ประเภทการสมัคร [  ] 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   

[  ] หน่วยงำนรำชกำรและองค์กรของรัฐ  [  ] หน่วยงำนทำงด้ำนสำธำรณสุข 
 

ชื่อเรื่องน าเสนอ   โครงกำรพัฒนำระบบกำรวำงแผนและตดิตำมรำยได้ค่ำรักษำพยำบำลอย่ำงบูรณำกำร 
                       คณะแพทยศำสตร์ศิรริำชพยำบำล มหำวิทยำลัยมหิดล 
เป็น “วิธีปฏิบัติท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีเยี่ยม” ของกระบวนการ ในหมวด (โปรดเลือก 1 หมวดเท่าน้ัน)  

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

ชื่อหน่วยงาน    คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล มหำวิทยำลัยมหิดล  
ที่อยู ่  2 ถนนพรำนนก  แขวงศิริรำช  เขตบำงกอกน้อย  กรุงเทพมหำนคร  10700 
โทรศัพท์     02-4199649-53            โทรสำร 02-4184578 เว็บไซต์   www.si.mahidol.ac.th 
ช่ือผู้เขียน    นำงสำวนำถวดี  อุดมรัตนโยธิน  ต ำแหน่ง   หัวหน้ำฝ่ำยนโยบำยและแผน 
โทรศัพท ์    02-4199652-53            โทรสำร 02-4184578         มือถือ   090-9905954                     
อีเมล         siplan@mahidol.ac.th 
 
สรุปจุดท่ีเป็น “วิธีปฏิบัติท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีเยี่ยม” (อย่างน้อย 1 ข้อ)  

1)  เน้นกำรวำงแผนรำยได้ค่ำรักษำพยำบำลและติดตำมผลกำรด ำเนินงำนแบบมีส่วนร่วมอย่ำงบรูณำกำร 
2)  มีนโยบำยและมำตรกำรรองรบักำรประมำณกำรรำยได้ค่ำรักษำพยำบำลอย่ำงเป็นรูปธรรม  
3)  มีกำรประเมินและติดตำมผลกำรด ำเนินงำนเปรียบเทียบกับกำรวำงแผนรำยได้ค่ำรักษำพยำบำลอย่ำงต่อเนื่อง  
    เพื่อรองรับสถำนกำรณ์ที่อำจส่งผลกระทบตอ่กำรบรหิำรจัดกำรทั้งปจัจัยภำยในและภำยนอกของ 
    คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล 
 
ประสิทธิผล (ต้องวัดค่าได้อย่างน้อย 1 ข้อ)  

1) มีระบบกำรวำงแผนรำยได้ค่ำรักษำพยำบำลแบบมสี่วนร่วม ถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส ตรวจสอบได ้
2) มีรำยงำนติดตำมประสิทธิภำพกำรวำงแผนและกำรบริหำรจดักำรรำยได้ค่ำรักษำพยำบำล เพื่อใช้เป็น

เครื่องมือประกอบกำรตัดสินใจและเป็นข้อมูลบรหิำรงำนของคณะกรรมกำรบริหำรโรงพยำบำลอย่ำง
ต่อเนื่องและสอดคล้องกับสถำนกำรณ์ 

 
กำรอนุญำตให้มลูนิธิฯ จัดให้ผูส้นใจเข้ำเยี่ยมชม “Best-Practices” ขององค์กรผูส้มัครนี้ได ้   
  [ / ] อนุญำต   [  ] ไม่อนุญำต 
กำรอนุญำตให้มลูนิธิฯ บันทึกวีดีโอผลงำนระหว่ำงที่น ำเสนอในวันกำรจัดงำนขององค์กรผูส้มัครนี้ได้ 
             [ / ] อนุญำต   [  ] ไม่อนุญำต 
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เน้ือหาบทคัดย่อ (Abstract)  ไม่เกิน 2 หน้า A4 โดยให้ผู้สมัครเขียนเน้ือหาและรายละเอียดให้ครอบคลุม
ประเด็นดังน้ี   

 - ประวัติและความเป็นมาโดยย่อ  
 - วิสัยทัศน ์ค่านิยม วัฒนธรรม พันธกิจ นโยบาย (ตามความเหมาะสม)  
 - อธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมของวิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างทีด่ีเยี่ยมทีส่อดคล้องกบัค่าประสิทธิผล 

 ข้ันตอนที่ส ำคัญและวิธีปฏิบัติในข้ันตอนที่ส ำคัญเหล่ำน้ัน ที่ได้ออกแบบ-พัฒนำ-น ำไปปฏิบัต ิแล้ว
น ำไปสู่กำรป้องกัน  ปัญหำเกิดซ้ ำ ยกระดับคุณค่ำของผลกำรท ำงำนทีส่ง่มอบให้แกลู่กค้ำ หรอื 
สำมำรถสนองตอบควำมคำดหวังของลูกค้ำได้ดีข้ึน 

 ควรอธิบำยโดยใช้ Flowchart, แบบฟอร์ม, ตำรำง หรอื เครื่องมอืคุณภำพ ที่เหมำะสม 
(ตัวอย่างการเขียนบทคัดย่อได้ที่ www.ftqm.or.th) 

หมายเหตุ  1. ผู้เขียนต้องกรอกเอกสารเป็นภาษาไทยให้ครบถ้วน และใช้ Font TH SarabunPSK ขนาด 16  
2. Download เอกสารใบสมัครบทคัดย่อนี ้ประเภท MS-Word ได้ที ่    
   www.ftqm.or.th/tqmsymposium19 
3. วิธีการจัดส่งใบสมัครและบทคัดย่อ โดยทาง Electronic File มาที ่ftqm@ftqm.or.th  
 ตั้งแต่บัดน้ีจนถึง 15 เมษายน  2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทคัดย่อ 
 
ชื่อเรื่อง :   โครงกำรพฒันำระบบกำรวำงแผนและติดตำมรำยได้ค่ำรกัษำพยำบำลอย่ำงบรูณำกำร 
              คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล มหำวิทยำลัยมหิดล 
 
ประวัติและความเป็นมาโดยย่อ : 
  คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล มหำวิทยำลัยมหิดล เป็นโรงพยำบำลและโรงเรียนแพทย์แห่งแรกที่
ใหญ่และเก่ำแก่ที่สุดของประเทศไทย ได้รับพระมหำกรุณำธิคุณจำกพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว
สถำปนำข้ึนเมื่อวันที่ 26 เมษำยน พ.ศ. 2431 พระรำชทำนนำมว่ำ “โรงศิริรำชพยำบำล” เพื่อเป็น “โรงพยำบำลที่
พึ่งแก่ประชำชนทุกระดับ” และโปรดเกล้ำจัดต้ังโรงเรียนแพทย์แห่งแรกของไทย “โรงเรียนศิริรำชแพทยำกร” และ
เริ่มเปิดสอนตั้งแต่วันที่ 5 กันยำยน พ.ศ. 2433 ต่อมำใน พ.ศ.2512 ได้เปลี่ยนนำมเป็น “คณะแพทยศำสตร์ศิริรำช
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พยำบำล  มหำวิทยำลัยมหิดล” ด ำเนินกำรภำยใต้ปรัชญำ “ควำมส ำเร็จที่แท้จริงอยู่ที่กำรน ำควำมรู้ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์สุขแก่ประชำชนทุกระดับ”  ซึ่งเป็นพระรำชด ำรัสของสมเด็จพระมหิตลำธิเบศร อดุลเดชวิกรม  
พระบรมรำชชนก พระบิดำของกำรแพทย์ไทย ที่ทรงพัฒนำยกระดับมำตรฐำนทำงวิชำกำรแพทย์ และคณะ
แพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำลเข้ำสู่มำตรฐำนสำกล  ปัจจุบันมีวิสัยทัศน์ คือ “เป็นสถำบันทำงกำรแพทย์ของแผ่นดิน
มุ่งสู่ควำมเป็นเลิศระดับสำกล” โดยมีพันธกิจหลัก 3 ด้ำน คือ ให้บริกำรสุขภำพแก่ผู้ป่วยทุกระดับ  ผลิตแพทย์ 
ผู้เช่ียวชำญเฉพำะทำงทุกสำขำและนักวิทยำศำสตร์สุขภำพ  และวิจัยทำงกำรแพทย์เพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้           
             จำกควำมก้ำวหน้ำด้ำนเทคโนโลยีทำงกำรแพทย์  ส่งผลท ำให้คุณภำพชีวิตของมนุษย์ดีข้ึนอย่ำงต่อเนื่อง 
คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล มหำวิทยำลัยมหิดล ได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญจึงได้ มีกำรก ำหนดนโยบำยเพื่อ
พัฒนำยกระดับมำตรฐำนทำงกำรแพทย์และขยำยกำรบริกำรรักษำพยำบำลทั้งกำรแพทย์เฉพำะทำง หรือโครงกำร
ขนำดใหญ่ เช่น ศูนย์วิทยำกำรเวชศำตร์ผู้สูงอำยุระดับชำติ กำรให้บริกำรด้ำนเวชศำสตร์เฉพำะบุคคลและยีนบ ำบัด 
เพื่อผลักดันให้คณะฯ มุ่งสู่ควำมเป็นเลิศทั้งในระดับประเทศและภูมิภำคอำเซียน หรือกำรให้บริกำรสถำนพยำบำล
ภำยนอกโรงพยำบำล  
              กำรด ำเนินงำนของคณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล มหำวิทยำลัยมหิดล จึงได้พัฒนำระบบสำรสนเทศ
เพื่อช่วยในกำรบริหำรจัดกำรควบคู่ไปกับกำรพัฒนำทำงกำรแพทย์ ซึ่งกำรประมำณกำรรำยได้ค่ำรักษำพยำบำล
จ ำเป็นต้องอำศัยข้อมูล นโยบำย มำตรกำร จำกผู้รับผิดชอบหลักในกำรด ำเนินงำนด้ำนค่ำรักษำพยำบำล ดังนั้น
เพื่อให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุดในกำรบริหำรจัดกำรจึงได้มีกำรระบบกำรวำงแผนและติดตำมผลกำรด ำเนินงำนให้
สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ปัจจุบัน 
 
วิสัยทัศน์ ค่านิยม วัฒนธรรม พันธกิจ นโยบาย  : 
 ข้ันตอนที่ส ำคัญและวิธีปฏิบัติในข้ันตอนที่ส ำคัญเหล่ำน้ัน ที่ได้ออกแบบ-พัฒนำ-น ำไปปฏิบัต ิแล้วน ำไปสู่กำร

ป้องกัน  ปัญหำเกิดซ้ ำ ยกระดับคุณค่ำของผลกำรท ำงำนที่สง่มอบให้แกลู่กค้ำ หรือ สำมำรถสนองตอบควำม
คำดหวังของลกูค้ำได้ดีข้ึน 

 ควรอธิบำยโดยใช้ Flowchart, แบบฟอร์ม, ตำรำง หรอื เครื่องมอืคุณภำพ ที่เหมำะสม 
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ในยุคแรกของกระบวนกำรวำงแผนงบประมำณประจ ำปีเป็นกำรวำงแผนแบบ Top - Down Planning 

ซึ่งผู้บริหำรระดับสูงเป็นผู้ก ำหนดนโยบำย โดยใช้โปรแกรม Excel เป็นเครื่องมือหลักในกระบวนกำรท ำงำน ใน
ระยะเวลำต่อมำ คณะฯ ให้ควำมส ำคัญกับกำรบริหำรงำนตำมหลัก Good Governance ซึ่งเน้นกำรบริหำรงำนที่
โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเน้นกำรบริหำรงำนแบบมีส่วนร่วม โดยกำรให้บริกำรรักษำพยำบำลถือเป็นพันธกิจหลัก
ของคณะฯ กำรวำงแผนรำยได้ค่ำรักษำพยำบำลได้ผ่ำนกำรระดมควำมคิดระหว่ำงฝ่ำยนโยบำยและแผนร่วมกับ
หน่วยงำนที่รับผิดชอบด้ำนกำรรักษำพยำบำล และทีมผู้บริหำรโรงพยำบำลศิริรำช ซึ่งเป็นผู้ดูแลก ำกับด้ำนรำยได้ค่ำ
รักษำพยำบำลให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยน ำระบบสำรสนเทศมำพัฒนำกำรวำงแผนงบประมำณ กำร
ออกแบบรำยงำน กำรจัดเก็บฐำนข้อมูล ผ่ ำนระบบงำน Business Intelligence-Budget Planning and 
Simulation (BI-BPS) ซึ่งท ำให้สำมำรถวำงแผนงบประมำณและจ ำลองข้อมูลตำมสมมติฐำนต่ำงๆ ได้อย่ำงเหมำะสม
รวมถึงมีฐำนข้อมูลรองรับส ำหรับสถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่ำงรวดเร็ว ทันกำรณ์ ฝ่ำยนโยบำยและแผนจึงได้
พัฒนำระบบกำรวำงแผนรำยได้ค่ำรักษำพยำบำลอย่ำงบูรณำกำร เน้นกำรมีส่วนรวม โดยหำรือแนวทำงด ำเนินงำน
ร่วมกับผู้รับผิดชอบหลักในกำรด ำเนินงำนด้ำนค่ำรักษำพยำบำลแต่ละด้ำนโดยเฉพำะ  เช่น กำรบริกำรผู้ป่วยนอก 
กำรบริกำรผู้ป่วยใน กำรบริกำรคลินิกพิเศษนอกเวลำรำชกำร เพื่อก ำหนดนโยบำยกำรบริหำร มำตรกำรที่ส ำคัญ  
เช่น กำรทบทวนอัตรำค่ำบริกำร ค่ำห้อง ค่ำอำหำร ให้สอดคล้องกับต้นทุนอย่ำงเหมำะสม กำรบริหำรจัดกำรวันนอน
เฉลี่ยและอัตรำกำรครองเตียงอย่ำงมีประสิทธิภำพ บริหำรจัดกำรครุภัณฑ์ทำงกำรแพทย์ กำรหำแนวทำงลด
ระยะเวลำกำรรอรับบริกำรของผู้ป่วย กำรก ำหนดตัวแปรในกำรวำงแผนรำยได้ค่ำรักษำพยำบำล ประกอบด้วย 
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จ ำนวนผู้ป่วย วันนอนเฉลี่ย อัตรำครองเตียง รำยได้ต่อรำยค่ำยำ รำยได้ต่อรำยค่ำบริกำร รำยได้ต่อรำยค่ำห้อง รำยได้
ต่อรำยค่ำอำหำร ส่วนลดค่ำรักษำพยำบำล เป็นต้น รวมถึงวิเครำะห์ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนทั้งภำยใน
และภำยนอกคณะฯ และเพื่อผลักดันให้กำรบริหำรงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ หน่วยงำนจึงได้มีกำร
พัฒนำกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนเพื่อให้สอดคล้องกับแผนงำนที่วำงไว้โดยแบ่งเป็นระยะต่ำงๆ ดังนี้ 
 

    

                                                               

 
   ระยะเริม่ต้นกำรติดตำมและวิเครำะหร์ำยได้ค่ำรักษำพยำบำล ยังขำดกำรเช่ือมโยงข้อมูลไปสูผู่้บริหำร
ส่งผลให้กำรผลักดันไม่เป็นไปตำมนโยบำยและมำตรกำรที่วำงแผนไว้ ในระยะต่อมำฝ่ำยนโยบำยและแผนได้มกีำร
ประชุมหำรือร่วมกบัส ำนักงำนผูอ้ ำนวยกำรโรงพยำบำลศิริรำช เพื่อติดตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนอย่ำง
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ต่อเนื่องเป็นรำยไตรมำส พร้อมกับบูรณำกำรระหว่ำงหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม เช่น งำนประเมินต้นทุน ฝ่ำยกำร
คลัง ฝ่ำยเภสัชกรรม ฝ่ำยทรัพยส์ินและพัสดุ ส ำนักงำนคลินกิพิเศษนอกเวลำรำชกำร เป็นต้น  เพื่อน ำข้อมลูมำ
พัฒนำรปูแบบรำยงำน เพิ่มบทวิเครำะห์ข้อมลู จ ำลองข้อมูลผลกระทบจำกนโยบำยต่ำงๆ ช้ีประเด็นปญัหำน ำไปสู่
กำรแก้ไข ซึ่งถือเป็นกำรสนบัสนุนและประกอบกำรตัดสินใจของผู้บรหิำรระดับสูง และผูบ้รหิำรโรงพยำบำล ส่งผลให้
ภำพรวมกำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้  
  
รายละเอียดเพ่ิมเติมของวิธีปฏิบัติท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีเยี่ยมท่ีสอดคล้องกับค่าประสิทธิผล : (1-2 หน้า) 

 


