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สรุปจุดที่เป็น “วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยม” (อย่างน้อย 1 ข้อ)  

1)  ศึกษำและวิเครำะห์ปัญหำที่เกิดขึ้นโดยมีกำรน ำรูปแบบกำรปฏิบัติงำนที่ผ่ำนกระบวนกำรท ำงำนและมีกำร
ประเมินผลกำรด ำเนินกำรที่ดี มำเป็นต้นแบบกำรท ำโครงกำรเพ่ือส่งเสริมให้งำนที่มีลักษณะคล้ำยคลึงกันสำมำรถ
เพ่ิมประสิทธิภำพและประสิทธิผลได้อย่ำงเหมำะสม โดยโครงกำรนี้สำมำรถลดระยะเวลำในกำรปฏิบัติงำน เพ่ิมควำม
พึงพอใจ และ ลดข้อร้องเรียนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
2) รูปแบบกำรท ำงำนที่มีระบบกำรประสำนงำนที่ดี ในกำรสร้ำงกรอบควำมคิดริเริ่ม โดยกำรด ำเนินโครงกำรมีกำร
ประชุมร่วมกันระหว่ำงหลำยหน่วยงำน เพ่ือวิเครำะห์สภำพปัญหำที่แท้จริง เฉพำะอย่ำงยิ่งกำรมองแบบครบวงจร
ของกำรท ำงำนและควำมเชื่อมโยงของงำนแบบต้นทำงจนถึงปลำยทำง เพ่ือให้กำรวำงรูปแบบกำรแก้ไขปัญหำและ
กำรน ำระบบเข้ำมำช่วยสำมำรถท ำงำนได้จริง และ ชัดเจน ไม่เกิดปัญหำต่อเนื่องหลังจำกท่ีมีกำรขึ้นใช้งำน  
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3) กำรพัฒนำระบบที่มีกำรสื่อสำรแบบ 360 องศำ โดยมีผู้บริหำรมองเห็นควำมส ำคัญและเป็นทั้งจะเริ่มต้นและ
ผู้สนับสนุน ส่วนของผู้ปฏิบัติงำนมีกำรประสำนงำนและประชุมเพ่ือท ำควำมเข้ำใจปัญหำเพ่ือร่วมกันหำแนวทำง
ปฏิบัติงำนและหำระบบทดแทนกำรท ำงำนที่มีประสิทธิภำพ นอกจำกนี้ยังสร้ำงให้มีระบบกำรติดตำมหลังจำก 
กำรด ำเนินกำรอย่ำงเป็นระบบ 
ประสิทธิผล (ต้องวัดค่าได้อย่างน้อย 1 ข้อ)  
1) ลดระยะเวลำในบันทึกข้อมูลค่ำธรรมเนียมบุคลำกรทำงกำรแพทย์รำยหัตถกำร โดยมีกำรน ำระบบ Tick Sheet 
ซึ่งเป็นระบบที่ใช้ส ำหรับกำรบันทึกค่ำหัตถกำรมำใช้งำนทดแทนกำรบันทึกแบบ Manual เข้ำระบบ Finance OPD 
โดยเจ้ำหน้ำที่กำรเงินรับส่วนหน้ำผู้ป่วยนอก (Cashier) เป็นผู้บันทึกก่อนกำรช ำระเงิน ซึ่งมีทั้งควำมเสี่ยงในกำร
บันทึกไม่ถูกต้อง ส ำหรับเวลำที่ใช้ในกำรบันทึกรำยกำร 360 รำยกำรต่อวัน เท่ำกับ 8 ชั่วโมง ท ำให้เจ้ำหน้ำที่กำรเงิน
รับส่วนหน้ำผู้ป่วยนอกน ำเวลำที่ได้กลับคืนมำเพ่ือเสริมสร้ำงกำรบริกำรที่ดีขึ้น และลดระยะเวลำในกำรช ำระเงิน 
ที่เดิมผู้ช ำระเงินต้องรอคอยนำนสูงสุด 15 นำที เหลือแค่ไม่เกิน 5 นำที 
2) ป้องกำรกำรบันทึกรำยกำรผิดพลำด หรือ ไม่ได้บันทึกรำยกำรค่ำบริกำร เนื่องจำกเจ้ำหน้ำที่กำรเงินรับส่วนหน้ำ
ผู้ป่วยนอกเป็นผู้ได้รับข้อมูลจำกเอกสำรหลักฐำนคนสุดท้ำย และไม่ได้มีควำมรู้หรือเกี่ยวข้องกับกำรให้บริกำร
รักษำพยำบำลโดยตรง ท ำให้กำรบันทึกอำจไม่ถูกต้องได้ เช่น กรอกรำยละเอียดเกี่ยวกับผู้ให้บริกำรผิด หรือ 
จ ำนวนเงินไม่ถูกต้อง ซึ่งจะส่งผลให้ต้องติดตำมผู้ป่วยกลับมำช ำระเงินเพ่ิมหรือขอเงินคืน ท ำให้เกิดควำมสูญเสีย 
ทั้งในเรื่องของกำรใช้เวลำติดตำมที่ต้องจัดเจ้ำหน้ำที่ในกำรตรวจสอบและติดตำมทำงโทรศัพท์ นอกจำกนี้ผู้ป่วย  
ต้องเสียเวลำมำด ำเนินกำรจ่ำยเงินเพ่ิมหรือต้องมำติดต่อขอเงินคืนท ำให้เกิดค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงที่ไม่จ ำเป็น  
โดยในที่สุดส่งผลให้เกิดควำมไม่พึงพอใจและกำรร้องเรียนเป็นล ำดับสุดท้ำย 
3) เพ่ิมควำมสะดวกและพึงพอใจในกำรน ำระบบ Tick Sheet เข้ำมำด ำเนินกำรส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงำนคลินิกพิเศษ 
เกิดควำมสะดวกและพึงพอใจสูงถึง 85% และผู้ป่วยเกิดควำมพึงพอใจสูงถึง 90.3% อีกทั้งยังลดปัญหำเรื่องของกำร
ร้องเรียนท ำให้ไม่มีผู้ป่วยร้องเรียนหลังจำกข้ึนใช้งำนจริง 
กำรอนุญำตให้มูลนิธิฯ จัดให้ผู้สนใจเข้ำเยี่ยมชม “Best-Practices” ขององค์กรผู้สมัครนี้ได้    
  [X] อนุญำต   [  ] ไม่อนุญำต 
กำรอนุญำตให้มูลนิธิฯ บันทึกวีดีโอผลงำนระหว่ำงที่น ำเสนอในวันกำรจัดงำนขององค์กรผู้สมัครนี้ได้ 
             [X] อนุญำต   [  ] ไม่อนุญำต 
 
  



 

  3 

ชื่อเรื่อง : Speedy payment for Special-Clinic staff 

1. บทสรุปผู้บริหาร 
โรงพยำบำลศิริรำชเปิดให้บริกำรผู้รับบริกำรคลินิกพิเศษมำตั้งแต่ปี พ.ศ.2536 นับเป็นเวลำกว่ำ 27 ปี 

ผ่ำนมำแล้ว ปัจจุบันเปิดให้บริกำรกำรแพทย์ทั้งทั่วไปและเฉพำะทำงครอบคลุมทุกสำขำ มีคลินิกบริกำรมำกกว่ำ 70 
คลินิก มีแพทย์และทันตแพทย์หมุนเวียนให้บริกำรกว่ำ 550 คน รองรับผู้มำใช้บริกำร 1.1 ล้ำนครั้งบริกำรต่อปี โดย 
มีเจ้ำหน้ำที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกำรบริกำรผู้รับบริกำรกว่ำ 4,000 คน เจ้ำหน้ำที่เหล่ำนี้ได้รับค่ำตอบแทนใน 2 
รูปแบบ คือ ค่ำตอบแทนรำยชั่วโมงปฏิบัติงำน และ ค่ำตอบแทนตำมรำยผู้รับบริกำร ตำมประกำศของคณะ
แพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล 2 ประเภท คือ 1) ประกำศอัตรำกำรเก็บค่ำธรรมเนียมจำกผู้รับบริกำร และ  
2) ประกำศอัตรำค่ำตอบแทนเจ้ำหน้ำที่เสมือนเป็นกำรรับช ำระค่ำธรรมเนียมจำกผู้รับบริกำรและน ำมำจ่ำยเป็น
ค่ำตอบแทนแก่เจ้ำหน้ำที่โดยไม่มีกำรหักค่ำบริหำรจัดกำร จำกกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ มีกำรจัดเก็บค่ำธรรมเนียม
จำกผู้รับบริกำรน ำมำจ่ำยตอบแทนคืนแก่เจ้ำหน้ำที่คิดเป็น 5% ของยอดรำยได้รักษำพยำบำลรวม โดยอัตรำ
ค่ำธรรมเนียมมีควำมหลำกหลำย ทั้งกำรแปรผันตำมควำมยำก-ง่ำยของบริกำร และกำรแปรผันตำมประเภทของ
เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำน (พยำบำล ผู้ช่วยพยำบำล นักรังสีแพทย์ เป็นต้น) ทุกสิ้นวัน หน่วยตรวจโรคต้องด ำเนินกำรให้
เจ้ำหน้ำที่ลงนำมปฏิบัติงำนในเอกสำร และน ำส่งส ำนักงำนคลินิกพิเศษในวันรุ่งขึ้น ด้ำนส ำนักงำนคลินิกพิเศษเอง 
ต้องจัดเจ้ำหน้ำที่ท ำกำรตรวจสอบกระทบยอดค่ำธรรมเนียมกับค่ำตอบแทน และตรวจสอบรหัสประจ ำตัวเจ้ำหน้ำที่
ตำมผลัดที่ขึ้นปฏิบัติงำนอย่ำงถี่ถ้วน เพ่ือให้แน่ใจว่ำได้รับช ำระเงินถูกต้องตรงตำมควำมเป็นจริง และน ำจ่ำยแก่
เจ้ำหน้ำที่อย่ำงถูกต้องตรงบุคคล และถูกต้องตรงตำมเวลำทุกสิ้นเดือน เป็นภำระงำนที่ต้องใช้ควำมถ้วนถี่ ยุ่งยำก 
และซับซ้อน ต้องมีกำรจัดเจ้ำหน้ำที่ท ำหน้ำที่นี้ถึง 8 คน จำกเจ้ำหน้ำที่ทั้งหมด 35 คน (23%) นอกจำกนี้ยังต้องมี
กำรจัดเก็บเอกสำรต่ำง ๆ จ ำนวนมำกเพ่ือใช้ในกำรตรวจสอบ 

เมื่อต้องมีกำรรับช ำระค่ำธรรมเนียมน ำมำจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนในจ ำนวนเงินที่เท่ำกันอยู่แล้ว จึงมีกำรน ำ
แนวคิด LEAN มำประยุกต์ โดยใช้คอมพิวเตอร์และกำรจัดกำรกระบวนกำรมำพัฒนำ ให้สำมำรถจัดเก็บ
ค่ำธรรมเนียม และระบุรหัสประจ ำตัวเจ้ำหน้ำที่ พร้อมทั้งส่งข้อมูลทั้งสองส่วน บันทึกลงในระบบบัญชีรำยได้คณะ 
และระบบบัญชีค่ำตอบแทนเจ้ำหน้ำที่ได้อย่ำงถูกต้อง ตรงบุคคล ตรงเวลำ ลดข้อผิดพลำด ลดควำมคลำดเคลื่อน  
ลดภำระงำนด้ำนกำรตรวจสอบกระทบยอดค่ำธรรมเนียมและค่ำตอบแทน รวมถึงกำรลดระยะเวลำกำรท ำงำนที่สูญ
เปล่ำ  

จำกกำรพัฒนำดังกล่ำว ท ำให้ส ำนักงำนคลินิกพิเศษลดขั้นตอนกำรท ำงำนจำก 11 ขั้นตอน เหลือ 8 
ขั้นตอน และลดระยะเวลำกำรท ำงำนจำก 123 ชั่วโมง 19 นำที คงเหลือเพียง 42 ชั่วโมง 42 นำที อีกท้ังยังเกิดผลดี
ในกำรลดพ้ืนที่กำรจัดเก็บเอกสำร ลดเอกสำรสูญหำย และเพ่ิมควำมสุขในกำรท ำงำนจำกกำรลดภำระงำนที่สูญ
เปล่ำ 
ขั้นตอนที่ส าคัญและวิธีปฏิบัติในขั้นตอนที่ส าคัญเหล่านั้น ที่ได้ออกแบบ-พัฒนา-น าไปปฏิบัติ  
 จำกกระบวนกำรท ำงำนในอดีต ควำมหลำกหลำยของอัตรำค่ำธรรมเนียมบุคลำกรที่แยกตำมควำมยำก-ง่ำย
ของหัตถกำร และประเภทของบุคลำกรนั้น ท ำให้เกิดผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้ 

 กำรเก็บค่ำธรรมเนียมบุคลำกรผิดพลำด บันทึกผิด ลืมบันทึก ท ำให้คณะฯ สูญเสียรำยได้ที่ควรได้ หรือผู้ป่วย
เสียค่ำธรรมเนียมมำกกว่ำที่ควรเป็น 

 กำรเก็บเงินค่ำธรรมเนียมบุคลำกรจำกผู้ป่วยนี้  เป็นเงินที่จะน ำมำจ่ำยคืนเป็นค่ำตอบแทนแก่บุคลำกร ซึ่ง
เจ้ำหน้ำที่หน่วยบัญชีและค่ำตอบแทนของงำนคลินิกพิเศษจะท ำกำรตรวจสอบทุกวัน ทุกรำยผู้ป่วย และทุก
รำยบุคลำกร หำกพบว่ำ ยังมิได้มีกำรรับช ำระค่ำธรรมเนียม ก็จะชะลอกำรจ่ำยค่ำตอบแทน ซึ่งท ำให้
บุคลำกรได้รับค่ำตอบแทนช้ำลง ไม่ได้รับภำยในเดือน 
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 กำรจ่ำยค่ำตอบแทนบุคลำกรจำกกำรใช้ค่ำธรรมเนียมนี้  ต้องมีกำรตรวจสอบทั้งจำกหน่วยงำนผู้ให้บริกำร 
งำนคลินิกพิเศษนอกเวลำรำชกำร และงำนบริหำรค่ำตอบแทน ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล ซึ่งเป็นกำรตรวจสอบที่ซ้ ำซ้อน
ในเรื่องเดียวกัน 

 
 
จำกผลกระทบข้ำงต้น สำมำรถวิเครำะห์กระบวนกำร และพัฒนำกำรจัดกำรด้วยแนวคิด Lean จึงน ำมำซึ่ง

กำรจัดท ำโครงกำรลดข้อผิดพลำดในกำรเก็บค่ำธรรมเนียม และจ่ำยค่ำตอบแทน ลดควำมซ้ ำซ้อนในกำรท ำงำน 
 

 
  
 ระหว่ำงกำรด ำเนินกำรได้มีกำรประสำนงำนร่วมกันทุกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพื่อหำข้อบกพร่องด้ำนต่ำง ๆ เช่น 
เจ้ำหน้ำที่หน่วยตรวจไม่มี Username ส ำหรับกำรเข้ำระบบ Tick Sheet / กำรพัฒนำโปรแกรมในส่วนของระบบเชื่อมโยง 
SAP ซึ่งต้องมีกำรปรับอัตรำค่ำตอบแทนให้สอดคล้องกับกำรเก็บค่ำบริกำรปกติ และ กำรขึ้นใช้งำนที่มีผู้ปฏิบัติงำนจ ำนวน
มำกจึงท ำให้ต้องวำงแผนกำรอบรมเพิ่มเติม เป็นต้น หลังจำกที่ได้มีกำรแก้ไขและปรับปรุงกำรท ำงำนรวมถึงกำรพัฒนำให้
ระบบสำมำรถรองรับกำรท ำงำนอย่ำงครบวงจรแล้วจะเห็นได้ว่ำกระบวนกำรต่ำง ๆ ถูกท ำให้เกิดกำรอย่ำงเชื่อมโยงกำร
ท ำงำนอย่ำงต่อเนื่องจนถึงกระบวนกำรสุดท้ำยที่สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วน และ ตรวจสอบได้ 


