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ใบสมัครเพื่อเสนอบทความในงานการประชุม
THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 20th Symposium on TQM-Best Practices in Thailand
ประเภทการสมัคร
[X] TQM-Best Practices (ต้องจัดทำ Abstract, Full Paper, Presentation Slide
และกำรทดลองนำเสนอผลงำน)
[ ] TQM-Progressive Learners (ต้องจัดทำ Abstract, Presentation Slide เท่ำนั้น)
ประเภทองค์กร [ ] หน่วยงำนธุรกิจเอกชน
[ ] หน่วยงำนรัฐวิสำหกิจ [ ] หน่วยงำนด้ำนกำรศึกษำ
[X] หน่วยงำนรำชกำรและองค์กรของรัฐ [ ] หน่วยงำนทำงด้ำนสำธำรณสุข
ชื่อเรื่องนาเสนอ ครบถ้วน สมบูรณ์ เพิ่มพูนรำยได้ด้วยระบบ Tick Sheet
เป็น “วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่ำงที่ดีเยี่ยม” ของกระบวนกำร ในหมวด (โปรดเลือก 1 หมวดเท่านั้น)
[ ] 1. กำรนำองค์กร
[ ] 2. กำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์และกำรจัดกำรนโยบำย
[ ] 3. กำรเอำใจใส่ลูกค้ำและตลำด
[X] 4. กำรวัด กำรวิเครำะห์ และ กำรจัดกำรควำมรู้
[ ] 5. กำรเอำใจใส่ทรัพยำกรบุคคล
[ ] 6. กำรจัดกำรกระบวนกำร
[ ] 7. กำรประยุกต์ระบบมำตรฐำนต่ำงๆเข้ำกับกำรบริหำรจัดกำร
ชื่อหน่วยงาน ฝ่ำยกำรพยำบำลโรงพยำบำลศิรริ ำช ฝ่ำยกำรคลังและฝ่ำยสำรสนเทศ คณะแพทยศำสตร์ศิรริ ำช
พยำบำล
ที่อยู่ เลขที่ 2 โรงพยำบำลศิริรำช ถ.วังหลัง แขวงศิริรำช เขตบำงกอกน้อย กรุงเทพมหำนคร 10700
โทรศัพท์ 02 4199310 โทรสำร 024197379 เว็บไซต์ http://www1.si.mahidol.ac.th/division/finance/
ชื่อผู้เขียน (ผู้นำเสนอ)
1. นำงเอื้องพร พิทักษ์สังข์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยกำรโรงพยำบำลศิริรำช โทรศัพท์ 02-419-9310
โทรสำร 02-419-7379 อีเมล auengporn.pit@mahidol.ac.th
2. นำงอิงอร ปองสุข ตำแหน่ง นักวิชำกำรเงินและบัญชี โทรศัพท์ 02-419-8554 มือถือ 085-989-1498
3. นำงสำวนิภำพรรณ อินทิเดช ฝ่ำยสำรสนเทศ โทรศัพท์ 02-4199177 มือถือ 081-874-2994
สรุปจุดที่เป็น “วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยม” (อย่างน้อย 1 ข้อ)
1) กระบวนกำรพัฒนำโปรแกรม Tick Sheet ให้มีประสิทธิภำพ ตำม Requirement ของผู้ใช้งำน โดยกำรนำปัญหำ
หน้ำ งำนมำวิเครำะห์ถึ งสำเหตุของปัญหำต่ำง ๆ และนำผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดในกระบวนกำรบริก ำรนั้น ๆ มำร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบกำรณ์ ทั้ ง เสนอแนวทำงแก้ ไข วิเ ครำะห์ท รัพยำกรที่ มี อยู่ ทั้ ง ด้ำนคนและโปรแกรม
แบบครบวงจร มำพัฒนำให้เกิดกระบวนกำรทำงำนใหม่ ๆ ค้นหำสร้ำงนวัตกรรมและกระบวนกำรทำงำนใหม่
2) กำรบันทึกรำยกำรค่ำใช้จ่ำยค่ำหัตถกำรต่ำง ๆ (Tick Sheet) เป็นส่วนสำคัญหนึ่งสำหรับกำรชำระค่ำบริก ำร
รักษำพยำบำลได้อย่ำงถูกต้อง ทั้งด้ำนรำคำ ตำมสิทธิค่ำรักษำพยำบำล รวมถึงต้องเพิ่มควำมสะดวดและรวดเร็ว
เพื่อลดระยะเวลำกำรรอคอย โดยกำหนดวิธีกำรกำรขึ้นใช้งำนระบบจำก Work flow กำรทำงำน อุปกรณ์เพิ่มเติม
User และสิทธิ์กำรเข้ำใช้งำนระบบ Items ที่ใช้ในหน่วยตรวจ
3) กำรจัดให้มีระบบ Training ที่เข้ำถึงและเข้ำใจง่ำย จัดทำคู่มือให้ทบทวน จัดทำตำรำงเปิดสิทธิ กำรเข้ำใช้ระบบ
ของบุคลำกร กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบกำรณ์ ผู้ใช้ระบบที่มีทัศนะคติที่ดีต่อกำรใช้ระบบกับผู้ใช้ใหม่ (System
Friendly)
4) มีกระบวนกำรในกำรวัดผลกำรดำเนินกำรหลังจำกกำรเริ่มปรับเปลี่ยนระบบกำรบันทึกค่ำหัตถกำร Tick Sheet
ด้ำนกำรรับชำระค่ำหัตถกำรได้ถูกต้อง ครบถ้วน และตรวจสอบได้
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ประสิทธิผล (ต้องวัดค่าได้อย่างน้อย 1 ข้อ)
1) กำรเพิ่มพูนรำยได้หลังขึ้นใช้งำนระบบ Tick sheet โดยนำโปรแกรมบันทึกรำยกำรค่ำใช้จ่ำยค่ำหัตถกำรต่ำง ๆ
(Tick Sheet) มำใช้บันทึกรำยกำรค่ำค่ำหัตถกำรต่ำง ๆ และค่ำหัตถกำรของแพทย์ (DF) ส่งไปให้รับชำระที่กำรเงิน
ผู้ป่วยนอก ใน 121 ห้อ งตรวจ และคลินิกพิ เศษนอกเวลำนั้น ส่ง ผลให้มี กำรเพิ่มพูนรำยได้ หลังขึ้นใช้งำนระบบ
Tick sheet ครบถ้วน คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำลมีกำรรับชำระค่ำรักษำพยำบำลในส่วนของกำรทำหัตถกำร
ผ่ำนระบบ Tick sheet เพิ่มขึ้น (เทียบกับรำยได้ปี 2560 ไตรมำสเดียวกัน (มี.ค. 60 – พ.ค. 60) ในจำนวนผู้ป่วย
ใกล้เคียงกันและเป็นช่วงไม่มีกำรปรับขึ้นอัตรำค่ำบริกำรใด ๆ ดังนี้ เดือน มี.ค. 61 รำยได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 69 เดือน
เม.ย. 61 รำยได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 66 และเดือน พ.ค. 61 รำยได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 89 ) นอกจำกนั้นยังพบข้อมูลกำรค้ำง
ชำระซึ่งเดิมไม่สำมำรถตรวจเช็คได้ นำมำวิเครำะห์ปรับขบวนกำรทำงำนเพื่อลดอัตรำผู้ป่วยที่ค้ำงชำระค่ำหัตถกำรลง
จำกเดิมเมื่อติดตั้งระบบเดือนพฤษภำคม 2560 พบค้ำงชำระร้อยละ 34 แต่ในเดือนธันวำคม 2561 เหลือเพียงร้อย
ละ 0.5
2) กำรรับชำระค่ำหัตถกำรได้ถูกต้องครบถ้วนหลังจำกกำรติดตั้งระบบ Tick sheet และจัดทำรหัสรำคำค่ำหัตถกำร
จำกระบบตัวเลข 4 – 5 หลักเป็นระบบ Barcode เพื่อให้มีระบบรำคำหัตถกำรครบถ้วน ถูกต้อง ใช้ง่ำย สะดวกต่อ
กำรเข้ำถึง พร้อมทั้งมีกำร Online ข้อมูล ให้ทุกหน่วยตรวจ/หน่วยบริกำรได้นำไปใช้ในกำรคิดค่ำบริกำรหัตถกำร
พร้อมทั้งมีระบบกำรส่งข้อมูลค่ำใช้จ่ำยจำกหน่วยตรวจไปยังเจ้ำหน้ำที่กำรเงินอย่ำ งถูกต้อง ครบถ้วนทำให้มีกำร
บริหำรจัดกำรเรื่องรำยได้แต่ละห้องตรวจอย่ำงมีประสิทธิภำพ รวดเร็วลดระยะเวลำรอคอย เพิ่มควำมพึงพอใจแก่
ผู้รับบริกำรจำกระบบกำรชำระเงินแบบเดิม โดยสำมำรถเพิ่มอัตรำกำรรับชำระค่ำหัตถกำรได้ถูกต้องครบถ้วนจำก
เดิมร้อยละ 0 เพรำะไม่สำมำรถตรวจเช็คได้เนื่องจำกเป็นเอกสำรไม่มีกำรเก็บรวบรวมตรวจเช็คได้เพิ่มเป็นร้อยละ 99
นอกจำกนั้นพบว่ำกำรบันทึกข้อมูลตำมแบบเอกสำรค่ำใช้จ่ำยที่มำจำกห้องตรวจผิดพลำดร้อยละ 5 จำกกำรปรับ
เปลี่ยนเจ้ำหน้ำที่กำรเงินนั้นลดลงเป็น 0 ครั้ง และลดระยะเวลำในกำรรอชำระค่ำหัตถกำร จำกเฉลี่ย 12.5 นำที/รำย
เหลือ 4 นำที/รำย ส่วนของควำมพึงพอใจของแพทย์/เจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรเพิ่มขึ้นจำกร้อยละ 87 เป็นร้อยละ 95
3) กำรเพิ่ม ช่องทำงกำรรับ ชำระค่ำหัตถกำรด้วยเครื่องรั บ ชำระค่ำรัก ษำพยำบำลอัตโนมั ติ (Kiosk) ได้ถูก ต้อง
ครบถ้วน โดยกำรขยำยกำรคิดค่ำหัตถกำรด้วยระบบ Tick sheet ในรหัสคลินิกที่ให้บริกำรแบบผูป้ ่วยนอกประมำณ
400 คลินิก ทำให้ลดระยะเวลำกำรรอคอยในกำรจ่ำยชำระค่ำบริกำรสำหรับผู้ที่ต้องกำรจ่ำยเงินสด บัตรเครดิตและ
บั ต รเดบิ ต ซึ่ ง เป็ น ต้ น แบบให้ กั บ โรงพยำบำลแห่ ง อื่ น และรองรั บ นวั ต กรรมทำงกำรเงิ น ใหม่ ๆ ในอนำคต
เช่น QR Code
กำรอนุญำตให้มูลนิธิฯ จัดให้ผู้สนใจเข้ำเยี่ยมชม “Best-Practices” ขององค์กรผู้สมัครนี้ได้
[X] อนุญำต
[ ] ไม่อนุญำต
กำรอนุญำตให้มลู นิธิฯ บันทึกวีดีโอผลงำนระหว่ำงที่นำเสนอในวันกำรจัดงำนขององค์กรผูส้ มัครนี้ได้
[X] อนุญำต
[ ] ไม่อนุญำต
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บทคัดย่อ
ชื่อเรื่อง ครบถ้วน สมบูรณ์ เพิ่มพูนรำยได้ด้วยระบบ Tick Sheet
ประวัติและความเป็นมาโดยย่อ :
โรงพยำบำลศิริรำชภำยใต้สังกัดคณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำลดำเนินกำรภำยใต้วิสัยทัศน์กำรเป็นสถำบัน
ทำงกำรแพทย์ของแผ่นดิน มุ่ ง สู่ควำมเป็นเลิศระดับสำกล นอกเหนือจำกกำรให้บริก ำรรักษำพยำบำลแล้วกำร
ให้บริกำรรับชำระค่ำรักษำพยำบำลก็เป็นส่วนสำคัญหนึ่งในกำรให้บริกำร กำรเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้มำใช้บริกำรอย่ำง
ต่อเนื่องทำให้โรงพยำบำลจำเป็นต้องพัฒนำและปรับปรุงกำรรับชำระค่ำรักษำพยำบำลอย่ำงบูรณำกำร
ในแต่ละปีโรงพยำบำลศิริรำชมีผู้มำใช้บริกำรผู้ป่วยนอกมำกกว่ำ 3,000,000 รำยต่อปี เฉลี่ย 10,000 รำยต่อ
วัน มีห้องตรวจ 121 ห้องตรวจ แต่ละวันมีผู้ป่วยที่มำทำหัตถกำรต่ำง ๆ ในแต่ละห้องตรวจ วันละ 580 รำย รวมทัง้ ปี
142,715 รำย เดิมเมื่อแพทย์สั่งทำหัตถกำรต่ำง ๆ ทำงห้องตรวจจะทำหัตถกำรให้ผู้ป่วย เมื่อทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว
จะเช็ครำยกำรค่ำหัตถกำรในเอกสำรรำยกำรค่ำหัตถกำรที่ทำงหน่วยจัดทำขึ้น ว่ำครั้งนี้มีกำรทำรำยกำรหัตถกำร
อะไรบ้ำง แล้วให้ผู้ป่วย/ญำตินำไปที่เคำน์เตอร์กำรเงิน ทำงกำรเงินก็จะบันทึกข้อมูลตำมรำยกำรในเอกสำร ด้วยรหัส
HIS Code เพื่อสรุปออกมำเป็นค่ำรักษำพยำบำลในแต่ครั้ง ซึ่งกระบวนกำรชำระค่ำหัตถกำรดังกล่ำวส่งผลให้ ห น่วย
ตรวจและเจ้ำหน้ำที่กำรเงินไม่เห็นรำยกำรค่ำหัตถกำรอื่น ๆ ของโรงพยำบำลเพรำะเป็นเอกสำรที่ใช้ในแต่ละหน่วย
ตรวจซึ่ง มี บ ริบ ทกำรบริก ำรที่ แตกต่ำงกั นจึง ท ำให้ก ำรคิดค่ำหัตถกำรผิด ไม่ ครบถ้วน ไม่ ส อดคล้องกั บ สิท ธิ์ ค่ำ
รัก ษำพยำบำลแต่ละประเภท และเจ้ำหน้ำที่ก ำรเงินบันทึ กข้อมู ลตำมแบบเอกสำรค่ำใช้จ่ำยที่ม ำจำกห้องตรวจ
ผิดพลำดร้อยละ 5 นอกจำกนั้นพบว่ำ มีก ำรสูญ หำยของเอกสำรแบบฟอร์ม ค่ำใช้จ่ำยที่ ผู้ป่วยถือมำชำระเงินที่
เคำน์เตอร์กำรเงินทำให้โรงพยำบำลสูญเสียรำยได้จำกกำรรักษำพยำบำลจำนวนมำกในแต่ละวัน ในส่วนของกำร
บริหำรจัดกำรรำยได้ขององค์กรนั้นขำดข้อมูลรำยได้จำกกำรทำหัตถกำร ขำดประวัติกำรค้ำงชำระของผู้ป่วยในแต่ละ
ครั้งได้ ดังนั้นเพื่อให้กำรบริหำรจัดกำรรำยได้อย่ำงถูกต้อง ลดควำมผิดพลำดของข้อมูลและกำรสูญหำยของเอกสำร
ค่ำใช้จ่ำย หรือรวมทั้งสำมำรถติดตำมรำยกำรค้ำงชำระของผู้ป่วยโรงพยำบำล ดังนั้นเพื่อให้กำรบริหำรจัดกำรในกำร
เก็บเงินค่ำรักษำพยำบำลผู้ปว่ ยนอกได้รวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วนและสำมำรถรองรับเทคโนโลยี่สมัยใหม่ทำงกำรเงิน ที่
มีกำรเปลี่ยนแปลงตลอดเวลำ จำกปัญหำดังกล่ำว จึงได้นำมำคิดวิเครำะห์ปัญหำอย่ำงเป็นระบบร่วมกับหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องภำยใต้คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำลร่วมมือกันและให้ควำมสำคัญโอกำสในกำรพัฒนำงำนให้มีคุณภำพ
ประสิทธิภำพ จึงเกิดกำรบูรณำกำรโดยพัฒนำโปรแกรมระบบ Tick Sheet ติดตั้งใช้งำนที่ห้องตรวจต่ำงๆ และจัดทำ
รหัสรำคำค่ำหัตถกำรจำกระบบตัวเลข 4 – 5 หลักเป็นระบบ Barcode เพื่อให้มีระบบรำคำหัตถกำรครบถ้วน ถูกต้อง
ใช้ง่ำย สะดวกต่อกำรเข้ำถึง พร้อมทั้งมีกำร On Line ข้อมูล ให้ทุกหน่วยตรวจ/หน่วยบริกำรได้นำไปใช้ในกำรคิด
ค่ำบริก ำรหัตถกำร พร้อ มทั้ง มีระบบกำรส่งข้อมูลค่ำใช้จ่ำยจำกหน่วยตรวจไปยัง เจ้ำหน้ำที่กำรเงินอย่ำงถูกต้อง
ครบถ้วนทำให้มีกำรบริหำรจัดกำรเรื่องรำยได้แต่ละห้องตรวจอย่ำงมีประสิทธิภำพ รวดเร็ว ลดระยะเวลำรอคอย เพิ่ม
ควำมพึงพอใจแก่ผู้รับบริกำร
รำยละเอียดเพิ่มเติมของวิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่ำงที่ดีเยี่ยมที่สอดคล้องกับค่ำประสิทธิผล : (1-2 หน้ำ)
กำรนำข้อมูลในอดีตมำวิเครำะห์ควำมต้องกำรในปัจจุบัน เพื่อพัฒนำระบบสำรสนเทศใช้ออกแบบกำรทำงำนให้มี
มำตรฐำน ร่วมกับกำรนำนวัตกรรมทำงเทคโนโลยีต่ำง ๆ มำเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรบริกำรและตอบสนองควำม
ต้องกำรของผู้รับ บริก ำรที่มี จำนวนมำกขึ้นและออกแบบกระบวนกำรให้บริกำรที่ ง่ำย สั้นกระชับ กั บบุคลำกรที่
ให้บริกำรงำน พร้อมทั้งทำให้เกิดขั้นตอนกำรทำงำนที่เป็นมำตรฐำนและวิธีปฏิบัติที่เหมำะสม ดังนี้
1) กระบวนกำรพั ฒนำโปรแกรม Tick Sheet ให้มี ป ระสิท ธิภำพ ตำม Requirement ของผู้ใช้ง ำน โดยกำรนำ
ปัญหำหน้ำงำนมำวิเครำะห์ถึงสำเหตุของปัญหำต่ำงๆ นำผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดในกระบวนกำรบริกำรนั้น ๆ มำร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบกำรณ์ทั้งเสนอแนวทำงแก้ไข วิเครำะห์ทรัพยำกรที่มีอยู่ทั้งด้ำนคน โปรแกรมมำพัฒนำให้
เกิดกระบวนกำรทำงำนใหม่ๆ ค้นหำสร้ำงนวัตกรรม/กระบวนกำรทำงำนใหม่ ทดลองใช้เก็บข้อมูล นำมำวิเครำะห์
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ปรับปรุงและจัดเวทีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขยำยกำรใช้งำน ซึ่ งกำรทำงำนแบบนี้ส่งผลให้เกิดกำรทำงำนเป็นทีม เกิด
ควำมร่วมมือสำมำรถนำนวัตกรรม/กระบวนกำรทำงำนใหม่ ไปใช้อย่ำงกว้ำงขวำง พร้อมทั้งสำมำรถพัฒนำต่อยอด
งำนนั้น ๆ ให้มีคุณภำพดีขึ้นอย่ำงรวดเร็ว เช่นกำรขยำยระบบกำรบันทึกรำยกำรค่ำบริกำรแพทย์ในคลินิกนอกเวลำ
รำชกำร
2) กำรบันทึกรำยกำรค่ำใช้จ่ำยค่ำหัตถกำรต่ำงๆ (Tick Sheet) เป็นส่วนสำคัญ หนึ่งสำหรับกำรชำระค่ำบริกำร
รักษำพยำบำลได้อย่ำงถูกต้องทั้งด้ำนรำคำ ตำมสิทธิค่ำรักษำพยำบำล รวมถึงต้องรวดเร็วเพื่อลดระยะเวลำกำรรอ
คอย โดยกำหนดวิธีกำรกำรขึ้นใช้งำนระบบจำก work flow กำรทำงำน อุปกรณ์เพิ่มเติม Userและสิทธิ์กำรเข้ำใช้
งำนระบบ Item ที่ใช้ในหน่วยตรวจ ซึ่งกำรเตรียมข้อมูลค่ำหัตถกำร กำรพัฒนำติดตั้งโปรแกรม Tick Sheet กำร
ปรับ กระบวนกำรทำงำนในห้อ งตรวจที่ มี ควำมหลำกหลำยจำนวน 121 ห้องตรวจ จึง เป็นปัจ จัยส ำคัญหลักที่
สนับสนุนให้กำรรับชำระค่ำหัตถกำรนั้นถูกต้อง จึงต้องมีกำรเก็บข้อมูลรำคำค่ำหัตถกำร/กำรชำระเงิน ในหน่วยตรวจ
มำวิเครำะห์ จัดทำเป็นหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับบริบทของแต่ละหน่วยตรวจ พร้อมทั้งจัดทำ barcode ให้แต่ละ
หัตถกำรแทนกำร key รหัส ตัวเลขหัต ถกำรเพื่อให้ง่ำย สะดวกต่อกำรใช้ง ำนของผู้ใช้งำนและที่ สำคัญลดควำม
ผิดพลำด จัดทำเอกสำรสื่อสำรจำกจุดทำหัตถกำร ถึงจุดชำระเงิน จัดหำทรัพยำกรสนับสนุนในกำรใช้งำนอย่ ำง
เหมำะสม ส่งผลให้กำรรับชำระค่ำหัตถกำรได้ถูกต้องครบถ้วน กำรค้ำงชำระค่ำหัตถกำรลดลงและระยะเวลำในกำร
รอชำระค่ำหัตถกำรต่ำงๆ ลดลง
3) กำรจัดให้มีระบบTraining ที่เข้ำถึงง่ำยเข้ำใจง่ำย จัดทำคู่มือให้ทบทวน จัดทำตำรำงเปิดสิทธิกำรเข้ำใช้ระบบของ
บุคลำกร กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบกำรณ์ผู้ใช้ระบบที่มีทัศนะคติที่ดีต่อกำรใช้ระบบกับผู้ใช้ใหม่ และกำรสร้ำง
ควำมตระหนักถึงควำมจำเป็น /ควำมสำคัญ ข้อดี/ข้อเสียของกำรบันทึกรำยกำรค่ำใช้จ่ำยค่ำหัตถกำรต่ำงๆ (Tick
Sheet) ส่ง ผลให้เ กิ ดควำมร่วมมื อ ของบุคลำกรพยำบำล/ผู้ช่วยพยำบำลและบุคลำกรในหน่วยงำนที่ ให้บริกำร
หัตถกำรใช้ระบบกำรบันทึกรำยกำรค่ำใช้จ่ำยค่ำหัตถกำรต่ำง ๆ (Tick Sheet) ประสิทธิภำพสูงสุด แม้ว่ำจะเป็นภำระ
งำนที่เพิ่มขึ้น
4) มีกระบวนกำรในกำรวัดผลกำรดำเนินกำรหลังจำกกำรเริ่มปรับเปลี่ยนระบบกำรบันทึกค่ำหัตถกำร Tick Sheet
ด้ำนกำรรับชำระค่ำหัตถกำรได้ถูกต้องครบถ้วน จำนวนรำยกำรค้ำงชำระ รำยได้ ระยะเวลำรอคอยในกำรชำระค่ำ
หัตถกำร รวมถึงวัดควำมพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงำน รวมถึงกำรติดตำมผลกำรขยำยกำรใช้งำนจริง
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ผลจากการดาเนินงาน
ประสิทธิผลในการปรับกระบวนการทางานที่สามารถวัดค่าได้จากการใช้งานโปรแกรม
วิธีปฏิบตั ิ

ก่อนดาเนินการ

หลังดาเนินการ

1. การติดตั้งโปรแกรมบันทึกรายการค่าใช้จ่ายค่าทา
หัตถการต่างๆ(Tick sheet) ครบถ้วนทุกห้อง
ตรวจ (121 ห้องตรวจ)
2. การรับชาระค่าหัตถการต่างๆได้ถูกต้องครบถ้วน
3. ระยะเวลาในการรอชาระค่าหัตถการต่างๆลดลง
4. อัตราผูป้ ่ วยที่คา้ งชาระค่าหัตถการ
5. ผูร้ ับบริ การมีความพึงพอใจ > 4

0

ร้อยละ 100
(ติดตั้งครบถ้วน
121 ห้องตรวจ)
ร้อยละ 100
ร้อยละ 8.5

0
ร้อยละ 12.5
N/A
N/A

เก็บได้ร้อยละ 96

ร้อยละ 90

ร้อยละ
เพิ่มขึ้น/
(ลดลง)
100

100
(32)
96
90
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