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ระบบบญัชลีกูหนี้

ระบบบญัชตีน้ทน

วธิปีฏบิตัทิีเ่ป็นแบบอยา่งทีด่เียีย่ม

The image cannot be displayed. Your computer may not have enough memory to open the image, or the image may have been corrupted. Restart your computer, and then open the file again. If the red x still appears, you may have to delete the image and then insert it  
again.

ร บบบญชตนทนุ

วธปฏบตทเปนแบบอยางทดเยยม
กระบวนการ หมวด 6 การจัดการกระบวนการ
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หวัขอ้นําเสนอ
1. บทสรปของผบ้รหิาร1. บทสรปุของผบูรหาร
2. ขอ้มลูเกีย่วกบับรษิทัและหนว่ยงาน
3. การเรยีนรูค้วามตอ้งการและความคาดหวงัของ 

" ้ ี่ ํ ""ลกูคา้ของกระบวนการทนีําเสนอ" 
4. กระบวนการและวธิปีฏบิตัใินอดตี 
5. กระบวนการและวธิปีฏบิตัทิ ีไ่ดป้รบัปรงใหม่5. กระบวนการและวธปฏบตทไดปรบปรงุใหม 
6. การวดัและวเิคราะหค์ณุภาพของผลการทาํงาน 

และประโยชนท์ีไ่ดร้บั
7 ปั ปส ใ ไ้7. ปญัหา อปุสรรค และแนวทางในการแกไข
8. ความทา้ทายตอ่ไป 
9. ปจัจยัแหง่ความสาํเร็จ และความย ัง่ยนื 
10. เอกสารอา้งองิ
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1 บทสรปผบ้รหิาร1. บทสรปุผบูรหาร
ระบบสวสัดกิารรกัษาพยาบาลไทย

จา่ยตามเกณฑ์
จา่ย
เอง

ประกนั
ั จายตามเกณฑ

RW Relative weight

่

เอง หน่วย
งานประกนั

ชวีติ

สงัคม บตัรทอง
30 บาท

พบวา่
ไดร้บัจา่ยชดเชย นอ้ยกวา่นอ้ยกวา่

คา่รกัษาพยาบาลจรงิ 

ชวต
ขา้ราชการ

โ ิ
• ผูป้่วยนอก 3 ลา้นรายตอ่ปี

ผป้่วยใน 8 หมืน่รายตอ่ปี

โรงพยาบาลศริริาช

• ผปูวยใน 8 หมนรายตอป
• เป็นโรงพยาบาลระดบัตตยิภมู ิ

ใหบ้รกิารเงนิเชือ่ > 90%

ฝ่ายการคลงั คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล ระบบการจดัทาํรายงานเพือ่การบรหิารจดัการตามกลุม่สทิธผิูป้่วย 
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1 บทสรปผบ้รหิาร1. บทสรปุผบูรหาร
คา่รักษาพยาบาล

ั ี ้ั ี ้
การตัง้หนี้

ั ี ี ้ั ี ี ้
การรับชาํระ

ั ี้ระบบบญัชตีน้ทนุระบบบญัชตีน้ทนุ ระบบบญัชลีกูหนีระบบบญัชลีกูหนี และตดัหนี
โปรแกรม 
Tableau

รปูแบบ
เขา้ใจงา่ย

Tableau

1. สามารถวเิคราะหแ์นวโนม้ รายไดค้า่
รกัษาพยาบาล
และจาํนวนผป้่วยในแตล่ะกลม่สทิธิ

ประมวลและ
แสดงผลทันที และจานวนผปูวยในแตละกลมุสทธ

2. ใชเ้จรจาตอ่รองกบัสทิธสิวสัดกิารตา่งๆ เพือ่ให้
เกดิการปรบัเพิม่เงนิชดเชยทีไ่ดร้บั (RW: Relative 
Weight)สรา้งฐานขอ้มลู

แสดงผลทนท

Weight)
3. เป็นตน้แบบของการเก็บและบนัทกึขอ้มลู ที่

กอ่ใหเ้กดิมาตรฐานของขอ้มลูในกลุม่โรงพยาบาล
ื ่ UHOSNETรวบรวมขอ้มล

ฐ ู
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โครงสรา้งองคก์ร
คณบดี

โครงสรางองคกร

งานงบประมาณ

ั ี ิี งานการเงนิ

งานบญัชี

บญัชบีรหิาร 
บญัชตีน้ทนุ

วเิคราะห ์รายงาน 

รองคณบดี
ฝ่ายการคลงั

หวัหนา้
ฝ่ายการคลงั

งานบญช

งาน
ประเมนิตน้ทน

จําลองสถานการณ์

ี้
งานเงนิรายได้

ประเมนตนทนุ บรหิารลกูหนี
- ลกูหนี้

คา่รกัษาพยาบาล
้ ่งานธรุการ

และสนบัสนนุ
- ลกูหนีอ้ ืน่ๆ

ฝ่ายการคลงั คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล ระบบการจดัทาํรายงานเพือ่การบรหิารจดัการตามกลุม่สทิธผิูป้่วย 
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3. การเรยีนรูค้วามตอ้งการและความคาดหวงัของ 
    "ลกูคา้ของกระบวนการทีน่ําเสนอ" 

                                 ลกูคา้ภายในลกูคา้ภายใน
1 ใ ่ ํ ี้

ู

                                    1. ความสามารถในการจา่ยชาระหน ี
                                          ของแตล่ะสทิธสิวสัดกิารการรกัษา

2 ขอ้มลตน้ทน-คา่รกัษา-การชําระ                                    2. ขอมลูตนทนุ คารกษา การชาระ
                                          เพือ่เจรจากบัสวสัดกิารการรกัษา

ลกูคา้ภายนอกลกูคา้ภายนอก
เป็นตน้แบบในการเก็บและบนัทกึขอ้มลเปนตนแบบในการเกบและบนทกขอมลู
ทาํใหก้ลุม่โรงพยาบาลในระดบัประเทศ
มรีปแบบขอ้มลทีม่มีาตรฐานเดยีวกนั

ฝ่ายการคลงั คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล ระบบการจดัทาํรายงานเพือ่การบรหิารจดัการตามกลุม่สทิธผิูป้่วย 
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4 ิ ปี ิ ั ใิ ี4. กระบวนการและวธิปีฏบิตัใินอดตี 
1 นําเสนอในภาพรวม • มคีวามซบัซอ้นเงือ่นไขการเบกิ1. นาเสนอในภาพรวม

ไมม่ขีอ้มลูความสามารถ
ในการชําระหนี้

• มความซบซอนเงอนไขการเบก
• อตัราการจา่ยคนืแตล่ะ

สทิธสิวสัดกิารแตกตา่งกนั
ของแตล่ะสทิธกิารรกัษา

2 ้

• สวสัดกิารของแตล่ะสทิธใิหส้ทิธิ
ประโยชนต์า่งกนั 

้ ่ ี้ ป ์ ี ั2. ขอ้มลูมหาศาล 
รายละเอยีดระดบั
รายบคคลรายผป้่วย

• ขอ้บง่ชขีองอปุกรณเ์ดยีวกนั 
ตา่งกนั

• โรคเดยีวกนั จา่ยตอบแทนรายบคุคลรายผปูวย
โดยจํานวนผูป้่วยใน
80,000 รายตอ่ปี

• โรคเดยวกน จายตอบแทน
ตา่งกนั

• มกีารจา่ยคนืคา่รกัษาพยาบาลที่,
คณะฯ ใชไ้ป ในรปูแบบ
หลากหลาย เชน่ จา่ยเป็นยา

ฝ่ายการคลงั คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล ระบบการจดัทาํรายงานเพือ่การบรหิารจดัการตามกลุม่สทิธผิูป้่วย 
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4 ิ ปี ิ ั ใิ ี4. กระบวนการและวธิปีฏบิตัใินอดตี 
ผลการดาํเนนิงานของผูป้่วยใน แสดงเป็น บาทตอ่ราย

90,000 

Cost คา่ใชจ้า่ย Charge รายไดค้า่รักษาพยาบาล
Actual  รายไดท้ีไ่ดร้ับจรงิจากสทิธสิวสัดกิารบาท/ราย

นโยบายของ
สวสัดกิารการรกัษา
1. ไมไ่ดจ้า่ยตาม1. ไมไดจายตาม

การใหบ้รกิารจรงิ
2. จา่ยตามเกณฑ์

วนิจิฉัยโรครว่ม
(ใชท้รัพยากรการรักษา
ใกลเ้คยีงกนัอยูก่ลุม่
เดยีวกนั)

Ratio of Actual:Cost = 0.6 : 1.0

-

ปี 2557- 2559
3. คณะฯ รับภาระได ้

เงนิชดเชยนอ้ยกวา่
    คา่รักษาจรงิ

ฝ่ายการคลงั คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล ระบบการจดัทาํรายงานเพือ่การบรหิารจดัการตามกลุม่สทิธผิูป้่วย 
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4 ิ ปี ิ ั ใิ ี4. กระบวนการและวธิปีฏบิตัใินอดตี 

Admit ไมส่ามารถนําไมส่ามารถนําโปรแกรมเรยีกเก็บโปรแกรมเรยีกเก็บAdmit ไมสามารถนาไมสามารถนา
ขอ้มลูการขอ้มลูการ
ชําระหนี้ชําระหนี้

E-claim
OP f

โปรแกรมเรยกเกบโปรแกรมเรยกเกบ

ชาระหนชาระหน
กลบัมากลบัมา

วเิคราะหไ์ด้วเิคราะหไ์ด้
OP refer
OP BKK
CSCD

Treatment
CSCD
HD
NAP l รปแบบ

Discharge
NAP plus
BPPDS
VMI

รปูแบบ
แตกตา่งกนัต ัง้หนี้

VMI
Excel ขอ้มลู

จํานวนมาก

ฝ่ายการคลงั คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล ระบบการจดัทาํรายงานเพือ่การบรหิารจดัการตามกลุม่สทิธผิูป้่วย 
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4 ิ ปี ิ ั ใิ ี4. กระบวนการและวธิปีฏบิตัใินอดตี 
ไมม่กีารจดัเก็บแหลง่ขอ้มลกระจดักระจาย

ขอ้มลูการรับชําระเป็นขอ้มลูทีส่ง่มา

ไมมการจดเกบ
ขอ้มลูการรบัชําระจากตน้สงักดั

แหลงขอมลูกระจดกระจาย

ู ู
จากสทิธติน้สงักดันัน้ๆ โดยอยูใ่น
รปูแบบ Excel File เป็นรายผูป้่วย 
ซึง่รปแบบจะแตกตา่งกนัไปตามแต่

ขอ้มลู
ผูป้่วยนอก

ขอ้มลู
ผูป้่วยใน

ซงรปูแบบจะแตกตางกนไปตามแต
สทิธสิวสัดกิาร โดยในการวเิคราะห์
ขอ้มลูรับชาํระ ตอ้งอาศยัขอขอ้มลู
จากสทิธติน้สงักดัเป็นครัง้ๆไป และขอ้มลูSAP จากสทธตนสงกดเปนครงๆไป และ
การวเิคราะหข์อ้มลูการรับชําระใน
ภาพรวมก็เป็นเรือ่งยาก ดว้ยตอ้งรวม

้ ป้่ ่ ใ ่

ู
ยาSAP

ขอ้มลูผูป้่วยแตล่ะรายในแตล่ะการ
รักษามารวมกนัขอ้มลู

lab
ขอ้มลู
ผา่ตดั

ฝ่ายการคลงั คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล ระบบการจดัทาํรายงานเพือ่การบรหิารจดัการตามกลุม่สทิธผิูป้่วย 
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4 ิ ปี ิ ั ใิ ี4. กระบวนการและวธิปีฏบิตัใินอดตี 

BIขอ้มลู
ผูป้่วยนอก

ขอ้มลู
ผูป้่วยใน

จํานวนผูป้่วย
SAP

รายได,้คา่ใชจ้า่ย

SAP

รายงานแสดงรายไดค้า่ใชจ้า่ย
ในภาพรวมของคณะฯ รายงานแสดงจํานวนผูป้่วย

ฝ่ายการคลงั คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล ระบบการจดัทาํรายงานเพือ่การบรหิารจดัการตามกลุม่สทิธผิูป้่วย 
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5 ิ ปี ิ ั ิ ีไ่ ป้ ั ป ใ ่5. กระบวนการและวธิปีฏบิตัทิไีดป้รบัปรงุใหม่

HIS SiOP

HCLAB

SAP
BI ศกึษาวเิคราะหข์อ้มลูในSAP

eHIS

ู
ระบบฐานขอ้มลูตา่งๆ

รวมถงึศกึษาการสง่ขอ้มลู

ก.พ. ม.ีค. เมย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
Timeframe

ฝ่ายการคลงั คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล ระบบการจดัทาํรายงานเพือ่การบรหิารจดัการตามกลุม่สทิธผิูป้่วย 
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5 ิ ปี ิ ั ิ ีไ่ ป้ ั ป ใ ่5. กระบวนการและวธิปีฏบิตัทิไีดป้รบัปรงุใหม่

 ประชุมทมีทาํงานระหวา่ง
งานประเมนิตน้ทนงานประเมนตนทนุ 
งานเงนิรายได้
ฝ่ายสารสนเทศ

 ตรวจสอบ
ความถกูตอ้ง

ของขอ้มล > 95%
จดัสรร

่ ของขอมลู > 95%แบงงาน
รบัผดิชอบ

ฝ่ายการคลงั คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล ระบบการจดัทาํรายงานเพือ่การบรหิารจดัการตามกลุม่สทิธผิูป้่วย 
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ข ัน้ตอนการดาํเนนิงานขนตอนการดาเนนงาน

ศกึษา วางแผน ทดลอง ตรวจสอบ

• ศกึษาระบบปฏบิตักิารทีม่ใีนคณะฯ
• กาํหนด Definition requirement• กาหนด Definition requirement  

ขอ้มลู
- คา่รกัษาพยาบาล

สว่นเกนิ/ สว่นลด/ สว่นตา่ง- สวนเกน/ สวนลด/ สวนตาง
- การต ัง้หนี้
- กระบวนการทาํงานท ัง้ Process chain

ฝ่ายการคลงั คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล ระบบการจดัทาํรายงานเพือ่การบรหิารจดัการตามกลุม่สทิธผิูป้่วย 
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ข ัน้ตอนการดาํเนนิงานขนตอนการดาเนนงาน

ศกึษา วางแผน ทดลอง ตรวจสอบ

• วางแผนการสือ่สาร
• Regular meeting• วางแผนการสือ่สาร

l iRegular meeting• Regular meeting

เตรยีมงานทีต่อ้งใช ้
เชน่ ตาราง priority สทิธิเตรยีมงานทีต่อ้งใช ้
เชน่ ตาราง priority สทิธิp y

ฝ่ายการคลงั คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล ระบบการจดัทาํรายงานเพือ่การบรหิารจดัการตามกลุม่สทิธผิูป้่วย 
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ข ัน้ตอนการดาํเนนิงานขนตอนการดาเนนงาน

ศกึษา วางแผน ทดลอง ตรวจสอบ

• ทดลองดงึขอ้มลูตาม “ฟิลด”์ 
• ตรวจสอบขอ้มลูน ัน้ๆ ทาํซํา้

่ ี่ ี่จนมนัใจวา่ เป็น “ฟิลด”์ ทเีก็บขอ้มลูทตีอ้งการจรงิ

ดงึขอ้มลูดงึขอ้มลู
ฟิ ์ฟิ ์ ตรวจสอบตรวจสอบ

ฝ่ายการคลงั คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล ระบบการจดัทาํรายงานเพือ่การบรหิารจดัการตามกลุม่สทิธผิูป้่วย 
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ข ัน้ตอนการดาํเนนิงานขนตอนการดาเนนงาน

ศกึษา วางแผน ทดลอง ตรวจสอบ

ไดข้อ้มลูครบทกุฟิลด์

• สุม่ขอ้มลูผูป้่วยมาตรวจสอบ ในเงือ่นไข “สทิธกิารรกัษา” ทีต่า่งๆ กนั
้• ทาํการตรวจสอบทกุข ัน้ตอน

ฝ่ายการคลงั คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล ระบบการจดัทาํรายงานเพือ่การบรหิารจดัการตามกลุม่สทิธผิูป้่วย 
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5 ิ ปี ิ ั ิ ีไ่ ป้ ั ป ใ ่5. กระบวนการและวธิปีฏบิตัทิไีดป้รบัปรงุใหม่

• ขึน้ระบบนําเสนอในรปูแบบรายงาน
โดยใชP้rogram Tableau 

• สะดวกในการเรยีกดขูอ้มลู
ี ้ ไ ้• เรยีกดขูอ้มลูไดต้ลอดเวลา

ฝ่ายการคลงั คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล ระบบการจดัทาํรายงานเพือ่การบรหิารจดัการตามกลุม่สทิธผิูป้่วย 

19



Foundation for TQM Promotion in Thailand
www.ftqm.or.th

5 ิ ปี ิ ั ิ ีไ่ ป้ ั ป ใ ่5. กระบวนการและวธิปีฏบิตัทิไีดป้รบัปรงุใหม่
ตวัอยา่งรายงาน

เลอืก
่

Graph แสดง
ชว่งเวลารายได ้

ตัง้หนี้
รับชาํระ

เลอืกสทิธิ

รบชาระ
แยกรายเดอืน

ฝ่ายการคลงั คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล ระบบการจดัทาํรายงานเพือ่การบรหิารจดัการตามกลุม่สทิธผิูป้่วย 
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5 ิ ปี ิ ั ิ ีไ่ ป้ ั ป ใ ่5. กระบวนการและวธิปีฏบิตัทิไีดป้รบัปรงุใหม่

รายงาน

ขอ้มลูตน้ทนุจาก
ระบบ BIระบบ BI

รปูแบบ Excel
+

ขอ้มลรายงานขอมลูรายงาน
Tableau

ฝ่ายการคลงั คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล ระบบการจดัทาํรายงานเพือ่การบรหิารจดัการตามกลุม่สทิธผิูป้่วย 
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5 ิ ปี ิ ั ิ ีไ่ ป้ ั ป ใ ่5. กระบวนการและวธิปีฏบิตัทิไีดป้รบัปรงุใหม่

200,000 

ตวัอยา่งรายงาน
บา

ท/
 A

N

-

บ

สทิธติน้สงักดั1 สทิธติน้สงักดั 2 สทิธติน้สงักดั 3C t Ch I i Actualสทธตนสงกด1               สทธตนสงกด 2                 สทธตนสงกด 3Cost
ตน้ทนุ

Charge
คา่

รักษาพยาบาล

Invoice
ตัง้หนีเ้รยีกเกบ็

Actual
ไดร้ับชาํระ
จากสทิธิ

ฝ่ายการคลงั คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล ระบบการจดัทาํรายงานเพือ่การบรหิารจดัการตามกลุม่สทิธผิูป้่วย 
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6.การวดัและวเิคราะหค์ณภาพของผลการทาํงาน6.การวดและวเคราะหคณุภาพของผลการทางาน 
และประโยชนท์ีไ่ดร้บั

ํ

ใชใ้นการ
บรหิารจัดการ
ปรับอตัรา

สามารถแสดงผล
การดาํเนนิงาน

่ ่ ิ ิ

ลดระยะเวลาการทาํ
รายงานเพือ่บรหิาร

จดัการตามกลม่

ปรบอตรา
คา่บรกิาร
ของคณะฯให ้
เหมาะสมกบั

แตล่ะกลุม่สทิธิ
สวสัดกิาร

จดการตามกลมุ
สทิธสิวสัดกิาร

(Patient Segmentation)

ตน้ทนุที่
เกดิขึน้

เป็นผน้ําในการนําขอ้มลไปตอ่รอง เปนผนูาในการ
นําเสนอ

รายงาน Patient

นาขอมลูไปตอรอง
เงนิชดเชย

คา่รกัษาพยาบาลสรา้งประโยชน์
์ ั ้ ่องคร์วมทังตอ่
ผูป้่วย 

สถานพยาบาลอืน่
และระดบัประเทศ

ฝ่ายการคลงั คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล ระบบการจดัทาํรายงานเพือ่การบรหิารจดัการตามกลุม่สทิธผิูป้่วย 
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6.การวดัและวเิคราะหค์ณภาพของผลการทาํงาน6.การวดและวเคราะหคณุภาพของผลการทางาน 
และประโยชนท์ีไ่ดร้บั

ประเภทสทิธิ อตัราฐาน (Base rate) ตอ่ 1 AdjRW
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

1. กรมบญัชกีลาง/ กทม.เบกิจา่ยตรง/ อปท. 13,483 13,387 13,387 13,387 13,629

2. ประกนัสงัคม 15,000 10,000 10,000 10,000 12,800

3. ประกนัสงัคม_กรณีทพุพลภาพ 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000

4. ประกนัสขุภาพถว้นหนา้ (หนว่ยบรกิาร กทม.) 8,500 8,500 8,500 8,500 7,100*

5. ประกนัสขุภาพถว้นหนา้ (ขา้มเขต) 9,600 9,600 9,600 9,600 9,600

6. บคุคลปญัหาสถานะสทิธิ 9,600 9,600 9,600 9,600 9,600

7. ประกนัสขุภาพแรงงานตา่งดา้ว 10,300 10,300 10,300 10,300 10,300

90 000บาท/ราย 90,000 บาท/ราย

Ratio of Actual:Cost = 0.7 : 1.0

ฝ่ายการคลงั คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล ระบบการจดัทาํรายงานเพือ่การบรหิารจดัการตามกลุม่สทิธผิูป้่วย 
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- ปี 2561

*ปัจจบุนั ปรับเป็น 8,000 บาท ตอ่ 1 AdjRW
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Cost Charge รายไดค้า่
90,000 

200,000 
คา่ใชจ้า่ย รักษาพยาบาล

Actual  รายไดท้ีไ่ดร้ับจรงิจากสทิธิ
สวสัดกิาร

ปี2561

-
-

สทิธติน้สงักดั1    สทิธติน้สงักดั2      สทิธติน้สงักดั3    ปี 2557- 2559
90,000 200,000 

-

Ratio of Actual:Cost = 0.6 : 1.0
-

Ratio of Actual:Cost = 0.7 : 1.0

ฝ่ายการคลงั คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล ระบบการจดัทาํรายงานเพือ่การบรหิารจดัการตามกลุม่สทิธผิูป้่วย 
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7 ปั ป ใ ไ้7. ปญัหา อปุสรรค และแนวทางในการแกไ้ข

• ฐานขอ้มลูของคณะฯ มหีลายระบบ กระจดักระจาย ยากตอ่
การสบืคน้ขอ้มลู ตอ้งทาํการรวบรวมขอ้มลูในแตล่ะฐานขอ้มลู
โ ื่ ้ ใ ้ ป ้ ีโดยทาํการเชอืมตอ่ฐานขอ้มลูตา่งๆใหเ้ป็นฐานขอ้มลูเดยีวกนั 
เพือ่ใหส้ะดวกตอ่การนําขอ้มลูไปใช ้รวมถงึการกาํหนดชือ่
เรยีกฟิลดใ์นแตล่ะระบบไมม่คีวามสอดคลอ้งตอ่เนือ่งกนั ตอ้ง
มกีารประชุมรว่มกนัเพือ่สอบถามหาความหมายของแตล่ะ
ฟิลด ์

• บรบิทของเจา้หนา้ทีท่ ีท่าํงานตา่งกนั ศพัทท์ ีใ่ชใ้นการเรยีก
หรอืนยิามขอ้มลูตา่งกนั จงึมกีารประชุมรว่มกนั โดยการ
รวบรวมขอ้มลความรข้องบคลากรท ัง้ในงานตนเองและงานที่รวบรวมขอมลูความรขูองบคุลากรทงในงานตนเองและงานท
เกีย่วขอ้งกบักระบวนการท ัง้หมด

ฝ่ายการคลงั คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล ระบบการจดัทาํรายงานเพือ่การบรหิารจดัการตามกลุม่สทิธผิูป้่วย 
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8 ้ ่ ไป8.ความทา้ทายตอ่ไป 

นําขอ้มลูตน้ทนุคา่ใชจ้า่ย
เขา้มาในโปรแกรม 

T bl ํ ใ ้Tableau ทาํใหท้ราบผล
การดาํเนนิงานในแตล่ะ

สทิธสิวสัดกิารไดท้นัทแีละสทธสวสดการไดทนทและ
ลงรายละเอยีดในระดบัราย

โรค รายหตัถการ

ฝ่ายการคลงั คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล ระบบการจดัทาํรายงานเพือ่การบรหิารจดัการตามกลุม่สทิธผิูป้่วย 
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9 ปั ั ่ ํ ็ ั่ ื9. ปจัจยัแหง่ความสําเร็จ และความยงัยนื 

• นําCross Functional Team
มาใช้

• พฒันาศกัยภาพผูท้าํงาน

• นําเครือ่งมอืดา้น IT มาใช้ นาเครองมอดาน IT มาใช

ฝ่ายการคลงั คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล ระบบการจดัทาํรายงานเพือ่การบรหิารจดัการตามกลุม่สทิธผิูป้่วย 
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ถาม-ตอบ
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