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ใบสมัครเพื่อเสนอบทความในงานการประชุม 
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ประเภทการสมัคร [] TQM-Best Practices  (ต้องจัดท ำ Abstract,  Full Paper, Presentation Slide   
                                    และกำรทดลองน ำเสนอผลงำน) 

[  ] TQM-Progressive Learners (ต้องจัดท ำ Abstract, Presentation Slide  
     และกำรทดลองน ำเสนอผลงำน) 
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ชื่อเรื่องน าเสนอ Seamless pathology registration กำรลงทะเบียนสิ่งส่งตรวจพยำธิวิทยำอย่ำงไร้รอยต่อ 
เป็น “วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างท่ีดีเยี่ยม” ของกระบวนการ ในหมวด (โปรดเลือก 1 หมวดเท่านั้น)  

[  ] 1. กำรน ำองค์กร     [  ] 2. กำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์และกำรจัดกำรนโยบำย  
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[  ] 5. กำรเอำใจใส่ทรัพยำกรบุคคล   [] 6. กำรจัดกำรกระบวนกำร  
[  ] 7. กำรประยุกต์ระบบมำตรฐำนต่ำงๆเข้ำกับกำรบริหำรจัดกำร  

ชื่อหน่วยงาน ฝ่ำยกำรคลัง โรงพยำบำลศิริรำช มหำวิทยำลัยมหิดล 
ที่อยู่ เลขที่ 2 ถนนวังหลัง เขตบำงกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700  
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สรุปจุดที่เป็น “วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยม” (อย่างน้อย 1 ข้อ)  

1) กำรน ำปัญหำมำท ำกำรวิเครำะห์โดยผู้เกี่ยวข้องทั้งกระบวนกำรเพ่ือหำแนวทำงในกำรปรับขั้นตอนกำรด ำเนินกำร
กำรตรวจชิ้นเนื้อตั้งแต่ขั้นตอนกำรรับ – ส่งชิ้นเนื้อจนถึงกำรรับช ำระค่ำบริกำรส่งสิ่งส่งตรวจทำงพยำธิวิทยำ 
โดยท ำกำรวิเครำะห์ปัญหำต่ำง ๆ (Pain Point) ที่เกิดขึ้น ได้แก่ กำรระบุรำยกำรสิ่งส่งตรวจในกล่อง check list 
ด้ำนหลังใบขอส่งสิ่ งส่งตรวจไม่ครบถ้วน / กำรระบุรำยกำรต่ำง ๆ ที่จ ำเป็นไม่ เป็นแนวปฏิบัติ เดี ยวกัน / 
ควำมหลำกหลำยของสิ่งส่งตรวจที่มีหลำยรูปแบบและอัตรำค่ำบริกำรที่แตกต่ำงกัน / ควำมยำกในกำรพิจำรณำ  
เรื่องของลำยมือของแต่ละบุคคลที่แตกต่ำงกัน เมื่อท ำกำรระดมสมองและจัดให้มีกำรประชุมหำรืออย่ำงต่อเนื่อง  
ถึงผลที่เกิดขึ้นก่อนและเมื่อได้แนวทำงในกำรด ำเนินกำรที่ เหมำะสมที่สุดแล้ว จึงเริ่มมีกำรวำงแผนกำรพัฒนำและ
ปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำนใหม่ หลังจำกนั้นได้มีกำรด ำเนินกำรทดสอบกำรท ำงำน จัดหำเครื่องมือ/เครื่องใช้ต่ำง ๆ 
จนกระทั่งกระบวนกำรสำมำรถตอบสนองกำรใช้งำนของทุกหน่วยงำน จึงเริ่มใช้งำนและเก็บรวบรวมประเด็นปัญหำ
ที่เกิดขึ้นหลังใช้งำนเพ่ือปรับปรุงกำรท ำงำนอย่ำงต่อเนื่อง 
2) สำมำรถลดระยะเวลำในกำร process ตั้งแต่บันทึกข้อมูลสิ่งส่งตรวจทำงพยำธิวิทยำ จนถึงรับช ำระเงินจำกเดิมที่
ใช้เวลำนำน บำงรำยกำรเจ้ำหน้ำที่กำรเงินรับส่วนหน้ำผู้ป่วยนอกจะต้องน ำเอกสำรกลับไปยังจุดให้บริกำร  
เพ่ือสอบถำมรำยละเอียดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับสิ่งส่งตรวจก่อนจึงจะสำมำรถเปรียบเทียบรำยกำรนั้นกับ รำยกำรรำคำ
ค่ำบริกำร เพ่ือท ำกำรรับช ำระค่ำบริกำรจำกผู้ป่วยท ำให้บำงครั้งผู้ป่วยต้องใช้เวลำในกำรรอคอยนำนถึง 15 นำที  
แต่จำกกำรปรับวิธีกำรและกระบวนกำรท ำให้ผู้ป่วยที่มำติดต่อเจ้ำหน้ำที่กำรเงินรับส่วนหน้ำผู้ป่วยนอกสำมำรถจ่ำย
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ช ำระเงินได้ทันทีเนื่องจำกข้อมูลจะ Online มำยังระบบรับช ำระเงิน Finance OPD ทันที นอกจำกนี้ยังมีกำรเก็บ
สถิติกำรบันทึกรำยกำรหลังกำรใช้งำนจริงแล้วพบว่ำอัตรำกำรลงทะเบียนสิ่งส่งตรวจทำงพยำธิวิทยำผ่ำนระบบ  
HC LAB ก่อนรับช ำระเงิน 
3) กำรสร้ำงทัศนคติที่ดีต่อกำรประสำนงำนและร่วมมือกันระหว่ำงหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกัน เพ่ือให้มองปัญหำทั้ง  
ภำพของหน่วยงำนนั้น ๆ และภำพรวมขององค์กร ท ำให้เกิดเป็นโครงกำรที่มองครบกระบวนกำรท ำงำนตั้งแต่ต้นน้ ำ
จนถึงปลำยน้ ำ นอกจำกนี้วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่ำงที่ดีเยี่ยมของโครงกำรนี้คือกำรมองประโยชน์ที่ได้รับของ 
ทุกหน่วยงำนและผู้ใช้บริกำร (Stakeholders) จึงสำมำรถท ำให้โครงกำรส ำเร็จและมีผู้ใช้งำนครบตำมเป้ำหมำย 
ที่ก ำหนด 
ประสิทธิผล (ต้องวัดค่าได้อย่างน้อย 1 ข้อ)  
1) กำรด ำเนินโครงกำรท ำให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องต้นทำงมองเห็นควำมส ำคัญและเป็นผู้บันทึกรำยกำรตรวจชิ้นเนื้อ
เข้ำระบบก่อนส่งสิ่งส่งตรวจเข้ำตำม Work Flow กำรท ำงำน ซึ่งส่งผลให้สำมำรถจัดเก็บรำยได้ได้ครบตำมที่บันทึก
รำยกำรเข้ำระบบ ส่วนกำรปฏิบัติงำนก็สำมำรถลดขั้นตอนในกำรท ำงำนที่เจ้ำหน้ำที่กำรเงินรับส่วนหน้ำผู้ป่วยนอก
ต้องเสียเวลำในกำรติดต่อกลับไปยังหน่วยตรวจเพ่ือยืนยันรำยกำรตรวจชิ้นเนื้อ ส ำหรับใช้ในกำรเรียกเก็บค่ำส่งสิ่งส่ง
ตรวจทำงพยำธิ ถูกต้อง ครบถ้วน 100%  
2) จำกกำรด ำเนินโครงกำรผู้ปฏิบัติงำนสำมำรถท ำตำมข้อตกลงที่ก ำหนดและจำกกำรใช้งำนจริงมี อัตรำ 
กำรลงทะเบียนสิ่งส่งตรวจทำงพยำธิวิทยำผ่ำนระบบ HC LAB ก่อนรับช ำระเงิน ร้อยละ 99.96 % ท ำให้ผลกำรขึ้น 
ใช้งำนมีประสิทธิภำพทั้งในด้ำนกำรส่งสิ่งส่งตรวจไปยังหน่วยงำนที่รับผิดชอบได้ครบถ้วน รวมถึงขั้นตอนเกี่ยวกับ 
กำรรับช ำระเงินซึ่งท ำให้เจ้ำหน้ำที่กำรเงินรับส่วนหน้ำผู้ป่วยนอกสำมำรถให้บริกำรได้ทันทีเมื่อผู้ป่วยมำติดต่อช ำระ
ค่ำรักษำพยำบำล ไม่เกินเวลำที่ก ำหนดภำยใน 5 นำที จำกเดิมที่ต้องใช้เวลำในกำรให้บริกำรส ำหรับกรณีที่มีปัญหำ
ไม่สำมำรถรับช ำระเงินได้ต้องติดต่อประสำนงำนกับทำงพยำบำลที่จุดตรวจส่งผลให้ผู้ป่วยต้องเสียเวลำในกำรรอคอย
นำนถึง 15 นำท ี
3) ควำมผิดพลำดในกำรลงทะเบียนต่ ำกว่ำ 5% (รวมทุกจุดลงทะเบียน ทั้งทีเ่จ้ำหน้ำที่ของทำงพยำธิวิทยำด ำเนินกำร 
และหน่วยตรวจด ำเนินกำร) 
กำรอนุญำตให้มูลนิธิฯ จัดให้ผู้สนใจเข้ำเยี่ยมชม “Best-Practices” ขององค์กรผู้สมัครนี้ได้    
  [ ] อนุญำต   [  ] ไม่อนุญำต 
กำรอนุญำตให้มูลนิธิฯ บันทึกวีดีโอผลงำนระหว่ำงที่น ำเสนอในวันกำรจัดงำนขององค์กรผู้สมัครนี้ได้ 
             [ ] อนุญำต   [  ] ไม่อนุญำต 
 
 
 

บทคัดย่อ 
ชื่อเรื่อง : Seamless pathology registration กำรลงทะเบียนสิ่งส่งตรวจพยำธิวิทยำอย่ำงไร้รอยต่อ 
ประวัติและความเป็นมาโดยย่อ : 

ภำควิชำพยำธิวิทยำ มีกำรให้บริกำรตรวจทำงพยำธิวิทยำที่หลำกหลำย ครอบคลุมทุกควำมต้องกำรของ 
ผู้รับบริกำร ได้แก่ กำรตรวจชิ้นเนื้อศัลยกรรม (surgical pathology) กำรตรวจทำงเซลล์วิทยำ (cytology)  
กำรตรวจศพ autopsy) ส ำหรับสิ่งส่งตรวจจำกผู้ป่วยของโรงพยำบำลศิริรำช โดยเฉพำะผู้ป่วยนอก (OPD)  
มีควำมจ ำเป็นต้องได้รับบริกำรที่ถูกต้อง รวดเร็ว แต่เนื่องจำกสถำนที่ตั้งของภำควิชำพยำธิวิทยำอยู่ไกลจำก  
หน่วยตรวจมำก โรงพยำบำลจึงจ ำเป็นต้องแก้ปัญหำควำมล่ำช้ำ โดยให้เจ้ำหน้ำที่กำรเงิน  direct key ในระบบ 
Finance OPD เพ่ือให้ผู้ป่วยช ำระเงินและผู้ป่วยสำมำรถกลับบ้ำนได้ จำกนั้นจึงให้หน่วยตรวจน ำสิ่งส่งตรวจมำ
ลงทะเบียนที่ภำควิชำพยำธิวิทยำภำยหลัง ประเด็นปัญหำคือเนื่องจำกเจ้ำหน้ำที่กำรเงินไม่คุ้นเคยกับรหัสกำรตรวจ
พยำธิวิทยำที่มีจ ำนวนมำก (มำกกว่ำ 200 รำยกำร) และขำดควำมเข้ำใจเพียงพอในกำรพิจำรณำและตัดสินใจเลือก
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รำยกำรเก็บเงินค่ำตรวจให้ถูกต้อง เนื่องจำกประเภทกำรตรวจทำงพยำธิวิทยำที่มีขั้นตอนกำรตรวจที่แตกต่ำงกัน 
ควำมซับซ้อนในกำรตรวจที่ต่ำงกัน ขนำดของชิ้นเนื้อที่ต่ำงกัน และวิธีกำรตรวจที่ไม่เหมือนกัน ใบส่งตรวจเขียน
รำยละเอียดไม่ชัดเจน ไม่ครบถ้วน ลำยมืออ่ำนยำก และไม่เข้ำใจในศัพท์ทำงกำรแพทย์ ท ำให้กำรตัดสินใจในกำร
เลือกรำยกำรเก็บเงินค่ำตรวจไม่ถูกต้อง นอกจำกนี้กำรบันทึกรำยกำรตรวจทำงพยำธิวิทยำของเจ้ำหน้ำที่กำรเงิน 
รหัสที่บันทึกไม่ตรงกับรหัสที่เจ้ำหน้ำที่พยำธิวิทยำบันทึกกำรตรวจในระบบห้องปฏิบัติกำร (HC LAB)  ท ำให้เกิด
โอกำสในกำรเรียกเก็บเงิน และกำรส่งข้อมูลกำรตรวจสิ่งส่งตรวจทำงห้องปฏิบัติกำรทำงพยำธิวิทยำเพ่ือเรียกเก็บ  
ต้นสังกัด (สิทธิเบิกจ่ำยตรง) ล่ำช้ำกว่ำก ำหนด เนื่องจำกฝ่ำยกำรคลังจะต้องสืบหำข้อมูลรำยละเอียดกำรส่งตรวจ 
ทำงห้องปฏิบัติกำรส่งให้กับฝ่ำยสำรสนเทศด ำเนินกำร Mapping รำยกำรช ำระเงินในระบบกำรเงินผู้ป่วยนอก 
(Finance OPD) กับ Lab Number ระบบ HC lab เพ่ือส่งข้อมูลเรียกเก็บต้นสังกัดกรมบัญชีกลำง กำรด ำเนินกำร
ดังกล่ำวต้องใช้ระยะเวลำนำนประมำณ 60 วันในกำรตรวจสอบข้อมูล และส่งผลให้เกิดควำมเสี่ย งที่หำข้อมูลไม่พบ
ท ำให้เกิดโอกำสในกำรเรียกเก็บเงินจำกต้นสังกัดกรมบัญชีกลำงไม่ได้  โดยในปี 2561 มีจ ำนวนรำยกำรดังกล่ำว 
2,624 รำยกำร เป็นจ ำนวนเงิน 9.18 ล้ำนบำท  

ดังนั้นจึงเป็นที่มำให้เกิดควำมร่วมมือระหว่ำงภำควิชำพยำธิวิทยำ ฝ่ำยกำรคลัง งำนกำรพยำบำลตรวจรักษำ
ผู้ป่วยนอกฝ่ำยกำรพยำบำล และฝ่ำยสำรสนเทศ บูรณำกำรให้เกิดระบบกำรลงทะเบียนพยำธิวิทยำที่ไร้รอยต่อ โดย
เริ่มด ำเนินกำรเพ่ือวิเครำะห์และพัฒนำขั้นตอนกำรท ำงำน ตั้งแต่ขั้นตอนกำรรับ– ส่งชิ้นเนื้อ กำรลงทะเบียนในระบบ 
กำรส่งต่อข้อมูลค่ำใช้จ่ำยเข้ำไปเชื่อมต่อกับระบบกำรเงิน และขั้นตอนสุดท้ำยกำรรับช ำระค่ำบริกำรส่งสิ่งส่งตรวจ
ทำงพยำธิวิทยำ โดยมี 2 แนวทำงในกำรก ำหนดจุดรับลงทะเบียนและคิดรำคำสิ่งส่งตรวจ ดังนี้ คือ Flow ขั้นตอน
กำรลงทะเบียนและคิดรำคำสิ่งส่งตรวจทำงพยำธิวิทยำของจุดบริกำร 218 ตึกผู้ป่วยนอกชั้น 2 และ ห้องปฏิบัติกำร
พยำธิวิทยำ ตึกอดุลยเดชวิกรม 

กำรปรับเปลี่ยน Flow ท ำให้ได้ขั้นตอนกำรท ำงำนที่ไม่ซับซ้อน มีควำมถูกต้อง  สำมำรถกำรเรียกเก็บเงิน
จำกต้นสังกัดกรมบัญชีกลำงได้ รวดเร็ว และส่งผลให้ผู้รับบริกำรและผู้เกี่ยวข้องมีควำมพึงพอใจ จำกกำรพัฒนำ
ระบบ Seamless pathology registry นี้ ซึ่ง Flow ดังกล่ำว ครอบคลุมผู้ป่วยนอก ที่มำตรวจรักษำพยำบำลที่
หน่วยตรวจต่ำงๆ ทั่วโรงพยำบำล  

 
รายละเอียดเพิ่มเติมของวิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยมที่สอดคล้องกับค่าประสิทธิผล : (1-2 หน้า) 

ขั้นตอนกำรให้บริกำรส่งสิ่งสิ่งตรวจดังนี้ แพทย์เขียนใบขอส่งสิ่งส่งตรวจทำงพยำธิวิทยำ >>ผู้ป่วยถือ 
ใบ Request ไปให้เจ้ำหน้ำที่พยำธิวิทยำบันทึกลงทะเบียนและคิดรำคำสิ่งส่งตรวจในระบบห้องปฏิบัติกำร  
(HC LAB)>>ข้อมูล Online ไปยังระบบกำรเงินผู้ป่วยนอก (Finance OPD) >>ผู้ป่วยช ำระเงินที่จุดเก็บเงิน>>  
หน่วยตรวจน ำส่งสิ่งส่งตรวจทำงพยำธิวิทยำให้ห้องปฏิบัติกำรพยำธิวิทยำ  โดยมี  2 แนวทำงแยกตำมจุดรับ
ลงทะเบียนและคิดรำคำสิ่งส่งตรวจ ดังนี้ 

Flow ขั้นตอนการลงทะเบียนและคิดราคาสิ่งส่งตรวจทางพยาธิวิทยาของจุดบริการ 218 ตึกผู้ป่วยนอกชั้น 2 
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Flow ขั้นตอนการลงทะเบียนและคิดราคาสิ่งส่งตรวจทางพยาธิวิทยาของห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา 

 
จำกกำรพัฒนำท ำให้เกิดกำรเรียนรู้และบูรณำกำรขั้นตอนกำรท ำงำนร่วมกันของหน่วยงำนหลำย ๆ ฝ่ำย 

เกิดควำมเข้ำใจกระบวนกำรส่งสิ่งตรวจ (ชิ้นเนื้อ) แบบ end-to-end ท ำให้สำมำรถร่วมกันวิเครำะห์สำเหตุ และ 
หำแนวทำงแก้ไขปัญหำร่วมกัน  จึงสำมำรถออกแบบปรับปรุงขั้นตอนกำรท ำงำนและกำรให้บริกำรผู้ป่วย  
ที่มีเพ่ิมประสิทธิภำพมำกขึ้น ซึ่งแผนพัฒนำต่อไป จะท ำกำรกระทบยอดกำรให้บริกำรส่งสิ่งส่งตรวจห้องปฏิบัติกำร
พยำธิวิทยำ กับระบบกำรเงินผู้ป่วยนอก(Finance OPD)เพ่ือตรวจสอบควำมครบถ้วน  และขยำยผลต่อเนื่อง 
ไปยังห้องปฏิบัติกำรอ่ืนๆ เพ่ือให้สำมำรถตรวจสอบกำรรับช ำระเงินและกำรเรียกเก็บจำกต้นสังกัด ถูกต้องครบถ้วน  
ป้องกันกำรเกิดโอกำสสูญเสียรำยได้ของโรงพยำบำล 


