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ใบสมัครเพื่อเสนอบทความในงานการประชุม 
THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 21st 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  
     และกำรทดลองน ำเสนอผลงำน) 

ประเภทองค์กร [  ] หน่วยงำนธุรกิจเอกชน  [  ] หน่วยงำนรัฐวิสำหกิจ        [  ] หน่วยงำนด้ำนกำรศึกษำ   
[ ] หน่วยงำนรำชกำรและองค์กรของรัฐ      [  ] หน่วยงำนทำงด้ำนสำธำรณสุข 

ชื่อเรื่องน าเสนอ โอกำสเพ่ิมรำยได้และควำมพึงพอใจด้วยกำรเรียนรู้แบบ 360 องศำ   
เป็น “วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างท่ีดีเยี่ยม” ของกระบวนการ ในหมวด (โปรดเลือก 1 หมวดเท่านั้น)  

[  ] 1. กำรน ำองค์กร     [  ] 2. กำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์และกำรจัดกำร
นโยบำย  

[  ] 3. กำรเอำใจใส่ลูกค้ำและตลำด   [  ] 4. กำรวัด กำรวิเครำะห์ และ กำรจัดกำรควำมรู้  
[ ] 5. กำรเอำใจใส่ทรัพยำกรบุคคล   [  ] 6. กำรจัดกำรกระบวนกำร  
[  ] 7. กำรประยุกต์ระบบมำตรฐำนต่ำงๆเข้ำกับกำรบริหำรจัดกำร  

ชื่อหน่วยงาน งำนเงินรำยได้ ฝ่ำยกำรคลัง คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล มหำวิทยำลัยมหิดล 
ที่อยู่ เลขที่ 2 โรงพยำบำลศิริรำช ถนนพรำนนก แขวงพรำนนก เขตบำงกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700  
โทรศัพท์ 02-4197214  โทรสำร 02-4181592 เว็บไซต์ www.si.mshidol.ac.th 
ชื่อผู้เขียน (ผู้น ำเสนอ)  

1. นำงสำววชิรำภรณ์  น้อยเหนื่อย  นักวิชำกำรกำรเงินและบัญชี 
2. นำงสำวนิอร     เหมือนภู่   เจ้ำหน้ำที่งำนเงินรำยได้ 
3. นำงสำวรษิกำ    บุญอินทร์   เจ้ำหน้ำที่งำนเงินรำยได้ 

ชื่อผู้ประสำนงำน 
นำงสำววชิรำภรณ ์ น้อยเหนื่อย โทรศัพท์ 02-4197214 / 089-0373218 email: pronra_si@hotmail.com 
สรุปจุดที่เป็น “วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยม” (อย่างน้อย 1 ข้อ)  

1) กำรประเมินปัญหำกำรท ำงำนและกำรป้องกันควำมไม่พึงพอใจในกำรให้บริกำร ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่เจ้ำหน้ำที่กลุ่ม
งำน Call Center งำนเงินรำยได้ ฝ่ำยกำรคลัง เนื่องจำกกำรให้บริกำรของส่วนงำนนี้ เป็นกระบวนก่อนสุดท้ำย 
ของกำรให้บริกำรหลักของโรงพยำบำลส ำหรับผู้ป่วยใน กำรสรุปยอดค่ำรักษำพยำบำลผู้ป่วยในและแจ้งข้อมูล 
ให้ผู้เกี่ยวข้องทรำบเป็นขั้นตอนหนึ่งที่มีควำมส ำคัญอย่ำงยิ่ง กำรสร้ำงวัฒนธรรมกำรเรียนรู้และกำรจัดให้เจ้ำหน้ำที่
กลุ่มงำน Call Center มีโอกำสพัฒนำควำมรู้ให้เป็นปัจจุบัน (รวมกำรปรับเปลี่ยนระบบและพัฒนำระบบเพ่ิมเติม
เมื่อมีควำมจ ำเป็น) จึงเป็นส่วนหนึ่งของกำรให้บริกำรรักษำพยำบำลที่ดีและเพ่ิมควำมพึงพอใจให้กับผู้ใช้บริกำรได้ 
2) กำรรวบรวมปัญหำโดยแบ่งออกเป็นส่วน ๆ เพ่ือให้สำมำรถเข้ำใจปัญหำได้ง่ำยและมองปัญหำได้อย่ำงตรง
ประเด็น ได้แก่ ปัญหำข้อมูลได้รับไม่ครบถ้วน และ ปัญหำระบบกำรท ำงำนไม่ตอบสนองควำมต้องกำร 100% เป็น
ต้ น 
และกำรน ำปัญหำมำสรุปเพ่ือด ำเนินกำรแก้ไขและสะท้อนภำพออกมำเป็นกำรให้บริกำรที่ดี เพ่ือใช้เป็นบรรทัดฐำน
และสร้ำงมำตรฐำนกำรสอนงำน โดยใช้วิธีกำรมองแบบ 360 องศำ และน ำหลักกำร Design Thinking เชิงระบบ
กำรท ำงำนจริงมำร่วมในกำรสอนงำน ท ำให้โครงกำร “โอกำสเพ่ิมรำยได้และควำมพึงพอใจด้วยกำรเรียนรู้แบบ 
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360 องศำ” ถูกจัดท ำเป็นโครงกำรแบบต่อเนื่องมำแล้ว 3 ปี เนื่องจำกได้รับผลกำรด ำเนินกำรที่ดีและมี
ประสิทธิภำพ   
3) กำรควบคุม และ ติดตำม หลังจำกกำรด ำเนินกำร รวมถึงกำรประเมินผลกำรผู้ปฏิบัติงำนก่อนและหลังกำร
ด ำเนินกำรเพ่ือเป็นกำรประเมินกำรสอนงำน และเก็บรวมรวมสถิติกำรโทรศัพท์กลับมำสอบถำมหลังจำกกำรให้
ข้อมูลผู้ใช้บริกำร  
ประสิทธิผล (ต้องวัดค่าได้อย่างน้อย 1 ข้อ)  
(เช่น) ผลลัพธ์ด้านของเสียลดลง ต้นทุนต่อหน่วยลดลง รอบเวลาท างานลดลง ความผันแปรของคุณภาพงานลดลง 
ข้อร้องเรียนของลูกค้าลดลง ผลิตภาพต่อพนักงานเพิ่มข้ึน อายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์เพ่ิมข้ึน วัฒนธรรมองค์กรดี
ขึ้น อัตราการรักษาลูกค้าเพ่ิมขึ้น ยอดขายเพ่ิมข้ึน เป็นต้น  

1) ลดระยะเวลำในกำรแจ้งข้อมูลกลับผู้เกี่ยวข้องได้ตำมควำมต้องกำรจำกเดิมใช้เวลำ 60 นำที หลังจำกมีกำร
ด ำเนินโครงกำรแล้วใช้เวลำเพียง 9 นำท ี    
2) ลดปริมำณกำรโทรศัพท์กลับมำสอบถำมเพ่ิมเติม (เพ่ิมเวลำกำรท ำงำนให้มีประสิทธิภำพจำกกำรไม่ต้องคอยตอบ
ค ำถำมเดิมหลำย ๆ ครั้ง) จำกเดิม 70% โทรศัพท์กลับมำสอบถำมอีกครั้ง เหลือเพียง 18.6%   
3) เกิดควำมพึงพอใจในกำรด ำเนินโครงกำรสูงถึง 95% ของผู้เกี่ยวข้อง  
กำรอนุญำตให้มูลนิธิฯ จัดให้ผู้สนใจเข้ำเยี่ยมชม “Best-Practices” ขององค์กรผู้สมัครนี้ได้    
  [   ] อนุญำต  [  ] ไม่อนุญำต 
กำรอนุญำตให้มูลนิธิฯ บันทึกวีดีโอผลงำนระหว่ำงที่น ำเสนอในวันกำรจัดงำนขององค์กรผู้สมัครนี้ได้ 
             [   ] อนุญำต   [  ] ไม่อนุญำต 
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บทคัดย่อ 
ชื่อเรื่อง : โอกำสเพ่ิมรำยได้และควำมพึงพอใจด้วยกำรเรียนรู้แบบ 360 องศำ   
ประวัติและความเป็นมาโดยย่อ : 

กลุ่มงำน Call Center งำนเงินรำยได้ ฝ่ำยกำรคลัง มีหน้ำที่ในกำรเก็บรวบรวมรำยกำรรักษำพยำบำลและ 
สิทธิในกำรรักษำพยำบำล โดยน ำข้อมูลมำประมวลผลเป็นค่ำรักษำพยำบำลในช่วงเวลำที่ผู้ป่วยเข้ำรับกำร
รักษำพยำบำล หรือ สิ้นสุดกำรรักษำพยำบำล กำรพัฒนำและปรับปรุงขั้นตอนกำรท ำงำน เพ่ือให้สำมำรถสรุปยอด
ค่ำรักษำพยำบำลได้ถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลำ เป็นภำระงำนที่มีควำมส ำคัญอย่ำงยิ่งเนื่องจำกเป็นส่วนที่ท ำให้
โรงพยำบำลสำมำรถจัดเก็บรำยได้เพ่ือน ำเงินที่ ได้รับกลับมำพัฒนำระบบกำรรักษำพยำบำลให้มีคุณภำพ  
และ บริหำรจัดกำรโรงพยำบำลให้มีมำตรฐำนระดับสำกลงำนเงินรำยได้จึงพยำยำมพัฒนำระบบกำรท ำงำน 
และ เพ่ิมประสิทธิภำพกำรท ำงำนของบุคลำกร เพ่ือให้สำมำรถรองรับกำรท ำงำนที่อยู่ภำยใต้ภำวะแรงกดดันและ
ข้อจ ำกัดทำงด้ำนเวลำ เพ่ือรองรับควำมต้องกำรของผู้ป่วยที่ต้องกำรทรำบยอดค่ำใช้จ่ำยในเวลำที่เหมำะสม และ 
มีควำมถูกต้องครบถ้วน นอกจำกผู้ป่วยแล้วยังมีผู้เกี่ยวข้องอีกจ ำนวนมำกที่ต้องกำรข้อมูลสรุปค่ำรักษำพยำบำล
เพ่ือน ำไปใช้ในวัตถุประสงค์ที่มีควำมแตกต่ำงกัน  

โครงกำร “โอกำสเพ่ิมรำยได้และควำมพึงพอใจด้วยกำรเรียนรู้แบบ 360 องศำ” ถูกท ำให้เกิดขึ้นเพ่ือ
ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ใช้งำนในหลำย ๆ ส่วนและอีกประเด็นหนึ่งเป็นควำมต้องกำรของกลุ่มงำน 
Call Center ที่ต้องกำรก้ำวผ่ำนปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรปฏิบัติงำนซึ่งมีข้อจ ำกัดและระบบงำนท ำให้เกิดที่มำของ
โครงกำรดังนี้ 
1. ควำมซับซ้อนของกระบวนกำรท ำงำนและระบบ e-HIS ที่มีข้อจ ำกัดส่งผลให้เกิดปัญหำด้ำนต่ำง ๆ ได้แก ่
กำรแจ้งค่ำรักษำพยำบำลไม่ถูกต้อง ครบถ้วน จำกปัจจัยเกี่ยวกับเงื่อนไขของต้นสังกัดและอัตรำค่ำรักษำพยำบำล 
ที่แต่ละสิทธิให้ในจ ำนวนที่แตกต่ำง และ ระบบกำรท ำงำนในปัจจุบัน (ระบบ E-his) ไม่สำมำรถพัฒนำเพ่ิมหรือ
เปลี่ยนได ้ 
2. โปรแกรมกำรท ำงำนที่จ ำเป็นต้องเข้ำหลำยหน้ำจอ มีเงื่อนไขโปรแกรมในแต่ละหน้ำจอแตกต่ำงกัน  
นอกจำกนี้เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนต้องหำข้อมูลจำกแหล่งอ่ืนมำช่วยในกำรประมวลผม  (ข้อมูลค่ำรักษำพยำบำล 
มีควำมสัมพันธ์โดยตรงต่อสิทธิหรือกำรจ่ำยค่ำรักษำพยำบำลของต้นสังกัด ) ส่งผลให้กำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่
แต่ละท่ำนมีควำมขัดแย้งในกำรแก้ปัญหำที่แตกต่ำงกันเมื่อเจอปัญหำแนวเดียวกัน 
3. ข้อมูลที่ใช้ประกอบในกำรค ำนวณค่ำรักษำพยำบำลผู้ป่วยในมีข้อมูลหลำยส่วนที่ต้องน ำมำประกอบกำร
พิจำรณำ  
 
ขั้นตอนที่ส าคัญและวิธีปฏิบัติในขั้นตอนที่ส าคัญเหล่านั้น ที่ได้ออกแบบ-พัฒนา-น าไปปฏิบัติ 
ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรโครงกำรแบ่งออกเป็นขั้นตอนหลัก ๆ 5 ขั้นตอน ได้แก่ 
1. เก็บรวบรวมประเด็น ปัญหำ และ ควำมต้องกำรของผู้เกี่ยวข้องต่ำง ๆ จำกกำรเก็บปัญหำที่เกิดขึ้น 
ในปีที่ผ่ำนและจัดกำรบริหำรปัญหำเพ่ือจัดกลุ่มกำรแก้ปัญหำออกเป็นกลุ่ม ๆ ตำมที่มำของปัญหำ เช่น ปัญหำที่มำ
จำกระบบ ปัญหำจำกควำมรู้จำกตัวเจ้ำหน้ำที่กลุ่มงำน Call Center กำรเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขกำรให้สิทธิประโยชน์
ของผู้ป่วย และควำมต้องกำรข้อมูลของผู้บริหำรหรือผู้น ำข้อมูลไปใช้ต่อ เป็นต้น 
2. วิเครำะห์ สำเหตุของปัญหำที่เกิดขึ้น ในแต่ละประเด็นโดยเทคนิคกำรหำสำเหตุจำกที่มำของปัญหำอย่ำง
แท้จริง (Root cause Analysis ) พิจำรณำต้นเหตุของปัญหำและปัจจัยที่ส่งผลกระทบกับกำรปฏิบัติงำน ปัจจัย 
ท ำให้เกิดควำมเสี่ยงต่อกำรเรียกเก็บค่ำรักษำพยำบำลไม่ถูกต้อง  ควำมไม่พอใจในกำรบริกำรของเจ้ำหน้ำที่และ
ปัจจัยที่ไม่สำมำรถท ำงำนได้ส ำเร็จตำมเป้ำหมำยที่วำงไว้ในเรื่องของระยะเวลำในกำรรอคอย 
3. ศึกษำปัญหำที่รวบรวมไว้  โดยขอค ำปรึกษำจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ใช้วิธีกำรสัมภำษณ์และรวบรวม
ประเด็นจำกเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นในกำรปฏิบัติงำนจริงของหน้ำงำน จัดท ำเอกสำรและคู่มือเพ่ือใช้ส ำหรับด ำเนินกำร
สอน ก ำหนดวิธีกำรด ำเนินกำรโดยสร้ำงเป้ำหมำยที่ตัวเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฎิบัติให้มีควำมรู้เพียงพอต่อกำรท ำงำน  
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ทั้งในด้ำนของกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลที่มีจ ำนวนมำกในระบบคอมพิวเตอร์และเอกสำรที่ เ กี่ยวข้อง หรือ 
กำรใช้ประโยชน์ในกำรเข้ำสู่ระบบใช้งำนต่ำง ๆ อย่ำงถูกต้องและเหมำะสมกับกำรน ำมำประกอบกำรท ำงำน 
4. ด ำเนินงำนจัดเตรียม ข้อมูลในกำรสอน ก ำหนดตัวผู้สอนและอุปกรณ์ต่ำง ๆ โดยอิงกำรปฏิบัติงำนจริงและ 
สร้ำงสภำพแวดล้อมโดยกำรใช้กำรเรียนแบบกำรปฏิบัติงำนจริงในรูปแบบ Learning by doing ซึ่งผู้เรียนผู้สอนจะ
อยู่ในสภำพแวดล้อมเหมือนอยู่ในห้องปฏิบัติงำนจริงพร้อมทั้งให้ลงมือปฏิบัติงำนและแก้ไขสถำนกำรณ์ต่ำง  ๆ 
ที่เคยเกิดขึ้นจริงเพ่ือพัฒนำกำรท ำงำนในสภำพของสิ่งแวดล้อมที่มีควำมกดกันและอยู่ในเวลำที่จ ำกัด  นอกจำกนี้
จะใช้วิธีกำรให้เจ้ำหน้ำที่คิดเชิงบวก (Design Thinking) ในกำรช่วยแก้ไขปัญหำและสถำนกำรณ์ผู้ปฏิบัติงำนจะได้
สำมำรถปฏิบัติได้อย่ำงมีคุณภำพและมีประสิทธิภำพคงที่ในกำรควบคุมอำรมณ์ เนื่องจำกมีผู้ติดต่อจ ำนวนมำกท่ีเข้ำ
มำขอขอ้มูล และเป็นกำรหลีกเลี่ยงหรือป้องกันกำรถูกร้องเรียนได้ 
5. ท ำกำรประเมินและติดตำมผลจำกกำรสอน  โดยวิธีตรวจสอบหน้ำงำน หรือ กำรสอบถำมจำกหน่วยงำน 
ที่เกี่ยวข้อง โดยกำรประเมินจะรวมไปถึงกำรเรียกเก็บหนี้ที่ต้องน ำข้อมูลที่ได้รับไปใช้งำนในกำรเรียกเก็บหนี้  
ผลที่ได้รับจะต้องมีส่วนหนึ่งท ำให้ผู้ปฏิบัติงำนสำมำรถประสำนงำนผู้เกี่ยวข้องต่ำง ๆ ทุกด้ำน (360 องศำ) 
อย่ำงรำบรื่น ไม่มีควำมขัดแย้ง และผู้เกี่ยวข้องได้รับสะดวกรวดเร็วขึ้น และ สำมำรถน ำข้อมูลค่ำรักษำพยำบำล 
ที่มีในระบบ มำใช้งำนได้อย่ำงถูกต้อง ไม่ก่อให้เกิดผลเสียในระยะเวลำกำรรอคอย 
วิธีการใช้งาน 
1. สร้ำงสภำพแวดล้อมให้เหมือนปฏิบัติงำนจริงโดยกำรก ำหนดขอบเขตของกำรปฏิบัติงำนให้ครอบคลุมกับ
ปัญหำที่เกิดขึ้นในกำรปฏิบัติงำน โดยเริ่มจำกก ำหนดหัวข้อในกำรสอน ปัญหำที่เกิดซ้ ำบ่อย ๆ เพ่ือน ำมำเป็น
ตัวอย่ำงหรือท ำเป็นเอกสำรประกอบกำรสอนรวมถึงวิธีกำรแก้ไขปัญหำ 

 

                                 
 

2. ในระหว่ำงกำรด ำเนินกำรท ำกำรจ ำลองสถำนกำรณ์พร้อมน ำขบวนกำรคิดเชิงบวกมำออกแบบเป็น
ขบวนกำรในกำรให้ควำมรู้ ควำมเข้ำใจเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงำนสำมำรถปฏิบัติโดยกำรใช้หลักกำร Design Thinking 
เชิงระบบกำรท ำงำนจริง 
 เข้ำใจปัญหำถูกต้อง (Understand) ให้ผู้ปฏิบัติงำนเข้ำใจปัญหำว่ำอะไรคืออุปสรรคที่ส ำคัญ   เพ่ือสร้ำง
ควำมคุ้นเคยให้ผู้ปฏิบัติงำนหำสำเหตุ หำวิธีขจัดปัญหำอย่ำงถูกวิธี เช่น ปัญหำเกี่ยวกับระบบ error ต้องท ำอย่ำงไร 
ข้อมูลสิทธิไม่ถูกต้องติดต่อหน่วยงำนไหน  กำรบันทึกข้อมูลค่ำรักษำพยำบำลไม่ครบถ้วนหรือมีกำรบันทึกซ้ ำซ้อน
ต้องติดต่อกับใครหน่วยงำนไหน เป็นต้น 
 คิดแบบกรอบกำรปฏิบัติงำนและกำรแก้ปัญหำได้อย่ำงยังยืน (Idea Evaluation) สำมำรถแก้ปัญหำ และ
เรียนรู้ว่ำปัญหำนั้นเกิดจำกปัจจัยใด โดยให้ผู้ปฏิบัติงำนจะต้องไม่เกิดข้อผิดพลำดซ้ ำเดิมที่เกิดขึ้นก่อนหน้ำนี้ 
และรู้วิธีกำรในกำรแก้ปัญหำและสำมำรถประยุกต์ใช้ กำรใช้งำนหรือกำรแก้ไขปัญหำเมื่อเกิดในลักษณะแบบนี้ใน
อนำคต 
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 กำรเรียนรู้และกำรแก้ปัญหำเมื่ อเกิดขึ้นจริ ง (Prototype) สร้ำงต้นแบบในกำรปฏิบัติ งำนจริง 
แล้วให้ผู้ปฏิบัติงำนเข้ำใจสถำนกำรณ์ โดยมีองค์ประกอบต่ำง ๆ ที่จ ำเป็นเพ่ือต้องกำรให้สำมำรถท ำงำนในภำวะแรง
กดดันเสมือนอยู่หน้ำงำนจริง เช่น ก ำหนดระยะเวลำกำรทดสอบ กำรตั้งค ำถำมที่ต้องแก้ไขปัญหำ ตอบค ำถำมกับ
ผู้เกี่ยวข้องทีต่้องกำรได้อย่ำงถูกต้อง 
 

  
 
 


