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ใบสมัครเพ่ือเสนอบทความในงานการประชุม 
THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 20th Symposium on TQM-Best Practices in Thailand 
ประเภทการสมัคร [X] TQM-Best Practices  (ต้องจัดท ำ Abstract,  Full Paper, Presentation Slide   
                                    และกำรทดลองน ำเสนอผลงำน) 
   [  ] TQM-Progressive Learners (ต้องจัดท ำ Abstract, Presentation Slide เท่ำนั้น) 
ประเภทองค์กร [  ] หน่วยงำนธุรกิจเอกชน  [  ] หน่วยงำนรัฐวิสำหกิจ  [  ] หน่วยงำนด้ำนกำรศึกษำ   

[X] หน่วยงำนรำชกำรและองค์กรของรัฐ  [  ] หน่วยงำนทำงด้ำนสำธำรณสุข 
ชื่อเรื่องน าเสนอ  ครบถ้วน สมบูรณ์ เพิ่มพูนรำยได้ด้วยระบบ Tick Sheet 
เป็น “วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่ำงที่ดีเยี่ยม” ของกระบวนกำร ในหมวด (โปรดเลือก 1 หมวดเท่าน้ัน)  

[  ] 1. กำรน ำองค์กร     [  ] 2. กำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์และกำรจัดกำรนโยบำย  
[  ] 3. กำรเอำใจใส่ลูกค้ำและตลำด   [X] 4. กำรวัด กำรวิเครำะห ์และ กำรจัดกำรควำมรู ้ 
[  ] 5. กำรเอำใจใส่ทรพัยำกรบุคคล   [  ] 6. กำรจัดกำรกระบวนกำร  
[  ] 7. กำรประยกุต์ระบบมำตรฐำนต่ำงๆเข้ำกบักำรบรหิำรจัดกำร  

ชื่อหน่วยงาน ฝ่ำยกำรพยำบำลโรงพยำบำลศิรริำช ฝ่ำยกำรคลังและฝ่ำยสำรสนเทศ คณะแพทยศำสตร์ศิรริำช
พยำบำล 
ที่อยู ่ เลขที่ 2 โรงพยำบำลศิริรำช ถ.วังหลัง แขวงศิริรำช เขตบำงกอกน้อย กรงุเทพมหำนคร 10700 
โทรศัพท์ 02 4199310 โทรสำร 024197379  เว็บไซต์ http://www1.si.mahidol.ac.th/division/finance/ 
ช่ือผู้เขียน (ผู้น ำเสนอ)  
1. นำงเอื้องพร พิทักษ์สังข์ ต ำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลศิริรำช โทรศัพท ์02-419-9310   
โทรสำร 02-419-7379 อีเมล auengporn.pit@mahidol.ac.th 
2. นำงอิงอร ปองสุข ต ำแหน่ง นักวิชำกำรเงินและบัญชี โทรศัพท์ 02-419-8554 มือถือ 085-989-1498  
3. นำงสำวนิภำพรรณ อินทเิดช ฝ่ำยสำรสนเทศ โทรศัพท์ 02-4199177 มือถือ 081-874-2994 
สรุปจุดท่ีเป็น “วิธีปฏิบัติท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีเยี่ยม” (อย่างน้อย 1 ข้อ)  

1) กระบวนกำรพัฒนำโปรแกรม Tick Sheet ให้มีประสิทธิภำพ ตำม Requirement ของผู้ใช้งำน โดยกำรน ำปัญหำ
หน้ำงำนมำวิเครำะห์ถึงสำเหตุของปัญหำต่ำง ๆ และน ำผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดในกระบวนกำรบริกำรนั้น ๆ มำร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้  ประสบกำรณ์ ทั้งเสนอแนวทำงแก้ไข วิเครำะห์ทรัพยำกรที่มีอยู่ทั้งด้ำนคนและโปรแกรม 
แบบครบวงจร มำพัฒนำให้เกิดกระบวนกำรท ำงำนใหม่ ๆ ค้นหำสร้ำงนวัตกรรมและกระบวนกำรท ำงำนใหม่  
 2) กำรบันทึกรำยกำรค่ำใช้จ่ำยค่ำหัตถกำรต่ำง ๆ (Tick Sheet) เป็นส่วนส ำคัญหนึ่งส ำหรับกำรช ำระค่ำบริกำร
รักษำพยำบำลได้อย่ำงถูกต้อง ทั้งด้ำนรำคำ ตำมสิทธิค่ำรักษำพยำบำล รวมถึงต้องเพิ่มควำมสะดวดและรวดเร็ว 
เพื่อลดระยะเวลำกำรรอคอย โดยก ำหนดวิธีกำรกำรข้ึนใช้งำนระบบจำก Work flow กำรท ำงำน อุปกรณ์เพิ่มเติม 
User และสิทธ์ิกำรเข้ำใช้งำนระบบ Items ที่ใช้ในหน่วยตรวจ  
3) กำรจัดให้มีระบบ Training ที่เข้ำถึงและเข้ำใจง่ำย จัดท ำคู่มือให้ทบทวน จัดท ำตำรำงเปิดสิทธิกำรเข้ำใช้ระบบ
ของบุคลำกร กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบกำรณ์ ผู้ใช้ระบบที่มีทัศนะคติที่ดีต่อกำรใช้ระบบกับผู้ใช้ใหม่ (System 
Friendly) 
4) มีกระบวนกำรในกำรวัดผลกำรด ำเนินกำรหลังจำกกำรเริ่มปรับเปลี่ยนระบบกำรบันทึกค่ำหัตถกำร Tick Sheet
ด้ำนกำรรับช ำระค่ำหัตถกำรได้ถูกต้อง ครบถ้วน และตรวจสอบได้ 
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ประสิทธิผล (ต้องวัดค่าได้อย่างน้อย 1 ข้อ)   
1) กำรเพิ่มพูนรำยได้หลังข้ึนใช้งำนระบบ Tick sheet โดยน ำโปรแกรมบันทึกรำยกำรค่ำใช้จ่ำยค่ำหัตถกำรต่ำง ๆ 
(Tick Sheet)  มำใช้บันทึกรำยกำรค่ำค่ำหัตถกำรต่ำง ๆ และค่ำหัตถกำรของแพทย์ (DF) ส่งไปให้รับช ำระที่กำรเงิน
ผู้ป่วยนอก ใน 121 ห้องตรวจ และคลินิกพิเศษนอกเวลำนั้น ส่งผลให้มีกำรเพิ่มพูนรำยได้หลังข้ึนใช้งำนระบบ 
Tick sheet ครบถ้วน คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำลมีกำรรับช ำระค่ำรักษำพยำบำลในส่วนของกำรท ำหัตถกำร
ผ่ำนระบบ Tick sheet เพิ่มข้ึน (เทียบกับรำยได้ปี 2560 ไตรมำสเดียวกัน (มี.ค. 60 – พ.ค. 60) ในจ ำนวนผู้ป่วย
ใกล้เคียงกันและเป็นช่วงไม่มีกำรปรับข้ึนอัตรำค่ำบริกำรใด ๆ ดังนี้ เดือน มี.ค. 61 รำยได้เพิ่มข้ึนร้อยละ 69 เดือน 
เม.ย. 61 รำยได้เพิ่มข้ึนร้อยละ 66 และเดือน พ.ค. 61 รำยได้เพิ่มข้ึนร้อยละ 89 ) นอกจำกนั้นยังพบข้อมูลกำรค้ำง
ช ำระซึ่งเดิมไม่สำมำรถตรวจเช็คได้ น ำมำวิเครำะห์ปรับขบวนกำรท ำงำนเพื่อลดอัตรำผู้ป่วยที่ค้ำงช ำระค่ำหัตถกำรลง
จำกเดิมเมื่อติดตั้งระบบเดือนพฤษภำคม 2560 พบค้ำงช ำระร้อยละ 34 แตใ่นเดือนธันวำคม 2561 เหลือเพียงร้อย
ละ 0.5 
2) กำรรับช ำระค่ำหัตถกำรได้ถูกต้องครบถ้วนหลังจำกกำรติดตั้งระบบ Tick sheet  และจัดท ำรหัสรำคำค่ำหัตถกำร
จำกระบบตัวเลข 4 – 5 หลักเป็นระบบ Barcode เพื่อให้มีระบบรำคำหัตถกำรครบถ้วน ถูกต้อง ใช้ง่ำย สะดวกต่อ
กำรเข้ำถึง พร้อมทั้งมีกำร Online ข้อมูล ให้ทุกหน่วยตรวจ/หน่วยบริกำรได้น ำไปใช้ในกำรคิดค่ำบริกำรหัตถกำร 
พร้อมทั้งมีระบบกำรส่งข้อมูลค่ำใช้จ่ำยจำกหน่วยตรวจไปยังเจ้ำหน้ำที่กำรเงินอย่ำ งถูกต้อง ครบถ้วนท ำให้มีกำร
บริหำรจัดกำรเรื่องรำยได้แต่ละห้องตรวจอย่ำงมีประสิทธิภำพ รวดเร็วลดระยะเวลำรอคอย เพิ่มควำมพึงพอใจแก่
ผู้รับบริกำรจำกระบบกำรช ำระเงินแบบเดิม โดยสำมำรถเพิ่มอัตรำกำรรับช ำระค่ำหัตถกำรได้ถูกต้องครบถ้วนจำก
เดิมร้อยละ 0 เพรำะไม่สำมำรถตรวจเช็คได้เนื่องจำกเป็นเอกสำรไม่มีกำรเก็บรวบรวมตรวจเช็คได้เพิ่มเป็นร้อยละ 99
นอกจำกนั้นพบว่ำกำรบันทึกข้อมูลตำมแบบเอกสำรค่ำใช้จ่ำยที่มำจำกห้องตรวจผิดพลำดร้อยละ 5  จำกกำรปรับ 
เปลี่ยนเจ้ำหน้ำที่กำรเงินน้ันลดลงเป็น 0 ครั้ง และลดระยะเวลำในกำรรอช ำระค่ำหัตถกำร จำกเฉลี่ย 12.5 นำที/รำย
เหลือ 4 นำที/รำย ส่วนของควำมพึงพอใจของแพทย์/เจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรเพิ่มข้ึนจำกร้อยละ 87 เป็นร้อยละ 95 
3) กำรเพิ่มช่องทำงกำรรับช ำระค่ำหัตถกำรด้วยเครื่องรับช ำระค่ำรักษำพยำบำลอัตโนมัติ (Kiosk) ได้ถูกต้อง 
ครบถ้วน โดยกำรขยำยกำรคิดค่ำหัตถกำรด้วยระบบ Tick sheet  ในรหัสคลินิกที่ให้บริกำรแบบผูป้่วยนอกประมำณ 
400 คลินิก ท ำให้ลดระยะเวลำกำรรอคอยในกำรจ่ำยช ำระค่ำบริกำรสำหรับผู้ที่ต้องกำรจ่ำยเงินสด บัตรเครดิตและ 
บัตรเดบิต ซึ่งเป็นต้นแบบให้กับโรงพยำบำลแห่งอื่น  และรองรับนวัตกรรมทำงกำรเงินใหม่  ๆ ในอนำคต 
เช่น QR Code 
 
กำรอนุญำตให้มูลนิธิฯ จัดให้ผู้สนใจเข้ำเยี่ยมชม “Best-Practices” ขององค์กรผู้สมัครนี้ได้    
  [X] อนุญำต   [  ] ไม่อนุญำต 
กำรอนุญำตให้มลูนิธิฯ บันทึกวีดีโอผลงำนระหว่ำงที่น ำเสนอในวันกำรจัดงำนขององค์กรผูส้มัครนี้ได้ 
             [X] อนุญำต   [  ] ไม่อนุญำต 
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บทคัดย่อ 
 
ชื่อเรื่อง  ครบถ้วน สมบูรณ์ เพิ่มพูนรำยได้ด้วยระบบ Tick Sheet 
 
ประวัติและความเป็นมาโดยย่อ : 
         โรงพยำบำลศิริรำชภำยใต้สังกัดคณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำลด ำเนินกำรภำยใต้วิสัยทัศน์กำรเป็นสถำบนั
ทำงกำรแพทย์ของแผ่นดิน มุ่งสู่ควำมเป็นเลิศระดับสำกล นอกเหนือจำกกำรให้บริกำรรักษำพยำบำลแล้วกำร
ให้บริกำรรับช ำระค่ำรักษำพยำบำลก็เป็นส่วนส ำคัญหนึ่งในกำรให้บริกำร กำรเพิ่มข้ึนของจ ำนวนผู้มำใช้บริกำรอย่ำง
ต่อเนื่องท ำให้โรงพยำบำลจ ำเป็นต้องพัฒนำและปรับปรุงกำรรับช ำระค่ำรักษำพยำบำลอย่ำงบูรณำกำร  
         ในแต่ละปีโรงพยำบำลศิริรำชมีผู้มำใช้บริกำรผู้ป่วยนอกมำกกว่ำ 3,000,000 รำยต่อปี เฉลี่ย 10,000 รำยต่อ
วัน มีห้องตรวจ 121 ห้องตรวจ แต่ละวันมีผู้ป่วยที่มำท ำหัตถกำรต่ำง ๆ  ในแต่ละห้องตรวจ วันละ 580 รำย รวมทัง้ปี 
142,715 รำย เดิมเมื่อแพทย์สั่งท ำหัตถกำรต่ำง ๆ  ทำงห้องตรวจจะท ำหัตถกำรให้ผู้ป่วย เมื่อท ำเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
จะเช็ครำยกำรค่ำหัตถกำรในเอกสำรรำยกำรค่ำหัตถกำรที่ทำงหน่วยจัดท ำข้ึน ว่ำครั้งนี้มีกำรท ำรำยกำรหัตถกำร
อะไรบ้ำง แล้วให้ผู้ป่วย/ญำติน ำไปที่เคำน์เตอร์กำรเงิน ทำงกำรเงินก็จะบันทึกข้อมูลตำมรำยกำรในเอกสำร ด้วยรหัส 
HIS Code เพื่อสรุปออกมำเป็นค่ำรักษำพยำบำลในแต่ครั้ง ซึ่งกระบวนกำรช ำระค่ำหัตถกำรดังกล่ำวส่งผลให้หน่วย
ตรวจและเจ้ำหน้ำที่กำรเงินไม่เห็นรำยกำรค่ำหัตถกำรอื่น ๆ  ของโรงพยำบำลเพรำะเป็นเอกสำรที่ใช้ในแต่ละหน่วย
ตรวจซึ่งมีบริบทกำรบริกำรที่แตกต่ำงกันจึงท ำให้กำรคิดค่ำหัตถกำรผิด ไม่ครบถ้วน ไม่สอดคล้องกับสิทธ์ิค่ำ
รักษำพยำบำลแต่ละประเภท และเจ้ำหน้ำที่กำรเงินบันทึกข้อมูลตำมแบบเอกสำรค่ำใช้จ่ำยที่มำจำกห้องตรวจ
ผิดพลำดร้อยละ 5 นอกจำกนั้นพบว่ำมีกำรสูญหำยของเอกสำรแบบฟอร์มค่ำใช้จ่ำยที่ผู้ป่วยถือมำช ำระเงินที่
เคำน์เตอร์กำรเงินท ำให้โรงพยำบำลสูญเสียรำยได้จำกกำรรักษำพยำบำลจ ำนวนมำกในแต่ละวัน  ในส่วนของกำร
บริหำรจัดกำรรำยได้ขององค์กรนั้นขำดข้อมูลรำยได้จำกกำรท ำหัตถกำร ขำดประวัติกำรค้ำงช ำระของผู้ป่วยในแต่ละ
ครั้งได้ ดังนั้นเพื่อให้กำรบริหำรจัดกำรรำยได้อย่ำงถูกต้อง ลดควำมผิดพลำดของข้อมูลและกำรสูญหำยของเอกสำร
ค่ำใช้จ่ำย หรือรวมทั้งสำมำรถติดตำมรำยกำรค้ำงช ำระของผู้ป่วยโรงพยำบำล ดังนั้นเพื่อให้กำรบริหำรจัดกำรในกำร
เก็บเงินค่ำรักษำพยำบำลผู้ปว่ยนอกได้รวดเรว็ ถูกต้อง ครบถ้วนและสำมำรถรองรับเทคโนโลยี่สมยัใหม่ทำงกำรเงนิ ที่
มีกำรเปลี่ยนแปลงตลอดเวลำ จำกปัญหำดังกล่ำว จึงได้น ำมำคิดวิเครำะห์ปัญหำอย่ำงเป็นระบบร่วมกับหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องภำยใต้คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำลร่วมมือกันและให้ควำมส ำคัญโอกำสในกำรพัฒนำงำนให้มีคุณภำพ 
ประสิทธิภำพ จึงเกิดกำรบูรณำกำรโดยพัฒนำโปรแกรมระบบ Tick Sheet ติดตั้งใช้งำนที่ห้องตรวจต่ำงๆ และจัดท ำ
รหัสรำคำค่ำหัตถกำรจำกระบบตัวเลข 4 – 5 หลักเป็นระบบ Barcode เพื่อให้มีระบบรำคำหัตถกำรครบถ้วน ถูกต้อง 

ใช้ง่ำย สะดวกต่อกำรเข้ำถึง พร้อมทั้งมีกำร On Line ข้อมูล ให้ทุกหน่วยตรวจ/หน่วยบริกำรได้น ำไปใช้ในกำรคิด
ค่ำบริกำรหัตถกำร พร้อมทั้งมีระบบกำรส่งข้อมูลค่ำใช้จ่ำยจำกหน่วยตรวจไปยัง เจ้ำหน้ำที่กำรเงินอย่ำงถูกต้อง 
ครบถ้วนท ำให้มีกำรบริหำรจดักำรเรื่องรำยได้แต่ละห้องตรวจอย่ำงมีประสทิธิภำพ รวดเร็ว ลดระยะเวลำรอคอย เพิ่ม
ควำมพึงพอใจแก่ผู้รับบริกำร 
รำยละเอียดเพิ่มเติมของวิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่ำงที่ดีเยี่ยมที่สอดคล้องกับค่ำประสิทธิผล : (1-2 หน้ำ) 
    กำรน ำข้อมูลในอดีตมำวิเครำะห์ควำมต้องกำรในปัจจุบัน เพื่อพัฒนำระบบสำรสนเทศใช้ออกแบบกำรท ำงำนใหม้ี
มำตรฐำน ร่วมกับกำรน ำนวัตกรรมทำงเทคโนโลยีต่ำง ๆ มำเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรบริกำรและตอบสนองควำม
ต้องกำรของผู้รับบริกำรที่มีจ ำนวนมำกข้ึนและออกแบบกระบวนกำรให้บริกำรที่ง่ำย สั้นกระชับกับบุคลำกรที่
ให้บริกำรงำน พร้อมทั้งท ำให้เกิดข้ันตอนกำรท ำงำนที่เป็นมำตรฐำนและวิธีปฏิบัติที่เหมำะสม ดังนี ้
  1) กระบวนกำรพัฒนำโปรแกรม Tick Sheet ให้มีประสิทธิภำพ ตำม Requirement ของผู้ใช้งำน โดยกำรน ำ
ปัญหำหน้ำงำนมำวิเครำะห์ถึงสำเหตุของปัญหำต่ำงๆ น ำผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดในกระบวนกำรบริกำรนั้น  ๆ มำร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบกำรณ์ทั้งเสนอแนวทำงแก้ไข วิเครำะห์ทรัพยำกรที่มีอยู่ทั้งด้ำนคน โปรแกรมมำพัฒนำให้
เกิดกระบวนกำรท ำงำนใหม่ๆ ค้นหำสร้ำงนวัตกรรม/กระบวนกำรท ำงำนใหม่ ทดลองใช้เก็บข้อมูล น ำมำวิเครำะห์
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ปรับปรุงและจัดเวทีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขยำยกำรใช้งำน ซึ่งกำรท ำงำนแบบนี้ส่งผลให้เกิดกำรท ำงำนเป็นทีม เกิด
ควำมร่วมมือสำมำรถน ำนวัตกรรม/กระบวนกำรท ำงำนใหม่ไปใช้อย่ำงกว้ำงขวำง พร้อมทั้งสำมำรถพัฒนำต่อยอด
งำนนั้น ๆ ให้มีคุณภำพดีข้ึนอย่ำงรวดเร็ว เช่นกำรขยำยระบบกำรบันทึกรำยกำรค่ำบริกำรแพทย์ในคลินิกนอกเวลำ
รำชกำร 
 2) กำรบันทึกรำยกำรค่ำใช้จ่ำยค่ำหัตถกำรต่ำงๆ (Tick Sheet) เป็นส่วนส ำคัญหนึ่งส ำหรับกำรช ำระค่ำบริกำร
รักษำพยำบำลได้อย่ำงถูกต้องทั้งด้ำนรำคำ ตำมสิทธิค่ำรักษำพยำบำล รวมถึงต้องรวดเร็วเพื่อลดระยะเวลำกำรรอ
คอย โดยก ำหนดวิธีกำรกำรข้ึนใช้งำนระบบจำก work flow กำรท ำงำน อุปกรณ์เพิ่มเติม Userและสิทธ์ิกำรเข้ำใช้
งำนระบบ Item ที่ใช้ในหน่วยตรวจ ซึ่งกำรเตรียมข้อมูลค่ำหัตถกำร กำรพัฒนำติดตั้งโปรแกรม  Tick Sheet  กำร
ปรับกระบวนกำรท ำงำนในห้องตรวจที่มีควำมหลำกหลำยจ ำนวน 121 ห้องตรวจ  จึงเป็นปัจจัยส ำคัญหลักที่
สนับสนุนให้กำรรับช ำระค่ำหัตถกำรนั้นถูกต้อง จึงต้องมีกำรเก็บข้อมูลรำคำค่ำหัตถกำร/กำรช ำระเงิน ในหน่วยตรวจ
มำวิเครำะห์ จัดท ำเป็นหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับบริบทของแต่ละหน่วยตรวจ พร้อมทั้งจัดท ำ  barcode ให้แต่ละ
หัตถกำรแทนกำร key รหัสตัวเลขหัตถกำรเพื่อให้ง่ำย สะดวกต่อกำรใช้งำนของผู้ใช้งำนและที่ส ำคัญลดควำม
ผิดพลำด จัดท ำเอกสำรสื่อสำรจำกจุดท ำหัตถกำร ถึงจุดช ำระเงิน จัดหำทรัพยำกรสนับสนุนในกำรใช้งำนอย่ำง
เหมำะสม ส่งผลให้กำรรับช ำระค่ำหัตถกำรได้ถูกต้องครบถ้วน กำรค้ำงช ำระค่ำหัตถกำรลดลงและระยะเวลำในกำร
รอช ำระค่ำหัตถกำรต่ำงๆ ลดลง 
3) กำรจัดให้มีระบบTraining ที่เข้ำถึงง่ำยเข้ำใจง่ำย จัดท ำคู่มือให้ทบทวน จัดท ำตำรำงเปิดสิทธิกำรเข้ำใช้ระบบของ
บุคลำกร กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบกำรณ์ผู้ใช้ระบบที่มีทัศนะคติที่ดีต่อกำรใช้ระบบกับผู้ใช้ใหม่  และกำรสร้ำง
ควำมตระหนักถึงควำมจ ำเป็น/ควำมส ำคัญ ข้อดี/ข้อเสียของกำรบันทึกรำยกำรค่ำใช้จ่ำยค่ำหัตถกำรต่ำงๆ (Tick 
Sheet) ส่งผลให้เกิดควำมร่วมมือของบุคลำกรพยำบำล/ผู้ช่วยพยำบำลและบุคลำกรในหน่วยงำนที่ให้บริกำร
หัตถกำรใช้ระบบกำรบันทกึรำยกำรค่ำใช้จ่ำยค่ำหัตถกำรต่ำง ๆ  (Tick Sheet) ประสิทธิภำพสูงสุด แม้ว่ำจะเป็นภำระ
งำนที่เพิ่มข้ึน  
4) มีกระบวนกำรในกำรวัดผลกำรด ำเนินกำรหลังจำกกำรเริ่มปรับเปลี่ยนระบบกำรบันทึกค่ำหัตถกำร Tick Sheet
ด้ำนกำรรับช ำระค่ำหัตถกำรได้ถูกต้องครบถ้วน จ ำนวนรำยกำรค้ำงช ำระ รำยได้ ระยะเวลำรอคอยในกำรช ำระค่ำ
หัตถกำร รวมถึงวัดควำมพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงำน  รวมถึงกำรติดตำมผลกำรขยำยกำรใช้งำนจริง 
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ผลจากการด าเนินงาน  

ประสิทธิผลในการปรับกระบวนการท างานท่ีสามารถวดัค่าไดจ้ากการใชง้านโปรแกรม 

วิธีปฏิบติั ก่อนด าเนินการ หลงัด าเนินการ 
ร้อยละ 
เพ่ิมข้ึน/
(ลดลง) 

1. การติดตั้งโปรแกรมบนัทึกรายการค่าใชจ่้ายค่าท า
หตัถการต่างๆ(Tick sheet) ครบถว้นทุกหอ้ง
ตรวจ (121 หอ้งตรวจ) 

              0 ร้อยละ 100 
(ติดตั้งครบถว้น  
121 หอ้งตรวจ) 

100 

2. การรับช าระค่าหตัถการต่างๆไดถู้กตอ้งครบถว้น 0 ร้อยละ 100  100 
3.  ระยะเวลาในการรอช าระค่าหตัถการต่างๆลดลง ร้อยละ 12.5 ร้อยละ 8.5  (32) 
4. อตัราผูป่้วยท่ีคา้งช าระค่าหตัถการ N/A เกบ็ไดร้้อยละ 96 96 
5. ผูรั้บบริการมคีวามพึงพอใจ > 4 N/A ร้อยละ 90 90 

 


