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โครงการพัฒนาระบบการวางแผนและติดตาม
รายได้ค่ารักษาพยาบาลอย่างบูรณาการ 

น ำเสนอโดย 

คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล มหำวิทยำลัยมหิดล  

ฝ่ำยนโยบำยและแผน คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล มหำวิทยำลัยมหิดล 
นำงรสสุคนธ์  วัฒนมะโน และ นำงสำวณัฏฐพร  เอกสิทธิพงษ์  
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หัวข้อน าเสนอ 

บทสรุปผู้บริหาร 1 
ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรและหน่วยงาน 2 

การเรียนรู้ความต้องการและความคาดหวังของ “ลูกค้าของกระบวนการที่น าเสนอ” 3 
กระบวนการและวิธีปฏิบัติในอดีต 4 

กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่ 5 
การวัดและวิเคราะห์คุณภาพของผลการท างานและประโยชน์ที่ได้รับ 6 

ปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการแก้ไข 7 
ความท้าทายต่อไป 8 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ และความยั่งยืน 9 

คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล มหำวิทยำลัยมหิดล  
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บทสรุปของผู้บริหาร 

มุ่งเน้นการวางแผนแบบมีส่วนรว่ม   I 

วิเคราะห์และติดตามผลการด าเนินงานอย่างบูรณาการ II 

คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล มหำวิทยำลัยมหิดล  

1. ทุกหน่วยงานมีส่วนร่วมในการวางแผน 
2. ผู้บริหารมีข้อมูลเพยีงพอในการก าหนดนโยบายและมาตรการ 
3. การวางแผนและจ าลองข้อมูลผา่นระบบสารสนเทศ ERP 
 

1. พัฒนารูปแบบรายงานและบทวิเคราะหผ์่าน Dashboard 
2. วิเคราะห์ความคุ้มคา่การลงทนุโครงการขนาดใหญ่ของคณะฯ 
3. ผลักดันให้ด าเนินการตามนโยบายและมาตรการอย่างมีประสิทธิภาพ 
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เป็นสถาบันการแพทยท์ี่เก่าแก่ท่ีสุด และเป็นโรงพยาบาลหลวงแห่งแรก
ในประเทศไทย  มีประวัติความเป็นมายาวนานถึง 131 ปี  
ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5  

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานแก่ปวงชนชาวไทยใน 
พ.ศ.2431 และมีการพัฒนาเป็นโรงเรียนแพทย์ และเป็น 

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลในปัจจุบัน 

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
“โรงพยาบาลศิริราช  โรงพยาบาลของแผ่นดิน” 

ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรและหน่วยงาน 

คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล มหำวิทยำลัยมหิดล  
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วิสัยทัศน์ 

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
สถาบันการแพทย์ของแผ่นดิน ที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับสากล 

พันธกิจ 
  - จัดการศึกษา เพื่อผลิตบัณฑิตและบุคลากรทางการแพทย์ทุกระดับ 

และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง  
 -  ท าการวิจัย และให้บริการทางวิชาการ  
  - ให้บริการทางการแพทย ์
       ที่มีคุณภาพ คุณธรรม ทันสมัย ได้มาตรฐานสากล สอดคล้องกับความ
ต้องการของประเทศ และน ามาซึ่งศรัทธาและความนิยมสูงสุดจากประชาชน 
รวมทั้งชี้น าสังคมไทยในด้านสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิต 

ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรและหน่วยงาน 

คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล มหำวิทยำลัยมหิดล  
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  การเรียนรู้ความต้องการและความคาดหวัง  
  ของ "ลูกค้าของกระบวนการที่น าเสนอ"  
 ความคาดหวังที่ส าคัญ 

คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล มหำวิทยำลัยมหิดล  

- มีข้อมูลสนับสนุนการก าหนดนโยบายและมาตรการที่ส าคัญ 
- การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 

ผู้บริหารระดับสงู  
และผู้บริหารโรงพยาบาล 

ผู้ปฎิบัติงาน 
- มีกระบวนการวางแผนและจ าลองข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศ 
- มีการวิเคราะห์ความคุ้มค่าการลงทุนโครงการขนาดใหญ่ของคณะฯ 
- แสดงรายงานและบทวิเคราะห์ข้อมูลที่ตรงประเด็น 

เนน้การมสีว่นรว่มอยา่งบรูณาการ 

ฝ่ายนโยบาย
และแผน 

ฝ่าย 
การคลัง 

ฝ่าย
ทรัพยส์นิ
และพัสด ุ

ฝ่ายเภสชั
กรรม 

สนง.ผอ.
รพ.ศริริาช 

สนง.คลนิกิ
พเิศษนอก
เวลาราชการ 
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กระบวนการและวิธีปฏิบัติในอดีต  

คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล มหำวิทยำลัยมหิดล  

Before 

 

    การวางแผนและติดตามผลรายได้ค่ารักษาพยาบาล 
 วางแผนแบบ Top Down Planning 
 ผู้บริหารระดับสูง ก าหนดอัตราการเติบโต 
 ประมาณการจากผลการด าเนินงานปีที่ผ่านมา 
 เน้นการท ากรอบ “รายปี” มากกว่า “ระยะยาว” 
 การรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลการวางแผน 
     และติดตามผลการด าเนินงานผ่าน Excel  

รายไดเ้งนิ
งบประมาณ  

XX% 

รายได ้
คา่

รกัษาพยาบา
ล XX% 

รายไดอ้ ืน่ๆ 
XX%  

รายไดเ้งนิ
นอก

งบประมาณ  
XX% 

สัดส่วนรายได้รวม 
ของคณะฯ 
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กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่  

เป็นสถาบันทางการแพทย์ของแผ่นดิน  
มุ่งสู่ความเป็นเลิศระดับสากล  

  เน้นการวางแผนแบบมีส่วนร่วม โปร่งใส ตรวจสอบได้  

  ก าหนดแผนงานและ Flow การวางแผนรายได้ค่ารักษาพยาบาล 

  วางแผนและ Simulate ข้อมูล ผ่านระบบสารสนเทศ ERP 

วิสัยทัศน์ 

แนวทางพัฒนา 

  วิเคราะห์ความคุ้มค่าการลงทนุโครงการขนาดใหญ่ 

  พัฒนารายงานและวิเคราะห์ผลการด าเนินงานอย่างสม่ าเสมอ  

คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล มหำวิทยำลัยมหิดล  

จดุเปลีย่น 
แปลง 

After 

A 

B 

C 

D 

E 



ผู้บริหารระดับสูง 
และผู้บริหารโรงพยาบาล  

TOP-DOWN PLANNING 
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กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่  
แผนงานการวางแผน เน้นการมีส่วนร่วม 

คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล มหำวิทยำลัยมหิดล  

Flow Chart 
BOTTOM UP PLANNING 

ฝ่าย
ทรัพยส์นิ
และพัสด ุ

ฝ่าย
นโยบาย
และแผน 

เนน้ 
การมี
สว่นรว่ม 

ฝ่าย 
การคลัง 

สนง.
ผอ.ร.พ. 
ศริริาช คลนิกิ

พเิศษ
นอกเวลา
ราชการ 

ฝ่าย
เภสชั
กรรม 

เม.ย. 

- แจง้ก าหนดการวางแผน 
- ตรวจสอบ Template  
  การวางแผน 

พ.ค. 

- ประชมุกลุม่ยอ่ยก าหนด 
   สมมตฐิานการวางแผน 
    - ผูป่้วยนอก – ผูป่้วยใน 
      ทัง้คลนิกิปกตแิละคลนิกิพเิศษ 
    - Pricing Strategy 
- จ าลองขอ้มลูการวางแผน 

ม.ิย. 

- ผูอ้ านวยการรพ. และผูบ้รหิาร  
  พจิารณากรอบรายไดค้า่รักษาฯ 
- คณะกรรมการงบประมาณ 
  พจิารณากรอบรายได ้

A B 
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กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่  

I-BPS  

1. ประมาณการจ านวนผู้ป่วยนอก-ผู้ป่วยใน 
     - อัตราการครองเตียง    - จ านวนวันนอนเฉลี่ย 
     - จ านวนเตียงให้บริการ  - จ านวนวันท าการ   

   สมมติฐานการวางแผน     

2. Pricing Strategy 
     - รายได้ค่ายาต่อราย  - รายได้ค่าบริการต่อราย  
     - รายได้ค่าห้องและค่าอาหารต่อราย 

3. ส่วนลดหย่อนค่ารักษาพยาบาล 

คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล มหำวิทยำลัยมหิดล  

   Action Plan 

New Services 
เปิดใหบ้รกิาร
ไดต้ามแผนที่

ก าหนด 

บรหิารเตยีง 
โดยเพิม่อตัรา
การครองเตยีง
และลดจ านวน
วนันอนเฉลีย่ 

ลดระยะเวลา
การรบับรกิาร
ของผูป่้วยโดย
พฒันาและ 
น าระบบ IT  
มาชว่ย 

เพิม่ความ
รว่มมอืระหวา่ง

องคก์ร 

ทบทวนอตัรา
คา่บรกิาร 

อยา่งสม า่เสมอ
ใหค้รอบคลมุ

ตน้ทนุ 

ควบคมุสว่นลด
คา่รกัษา 
พยาบาล 

ใหเ้หมาะสม 

งบประมาณ วงเงนิ (ลบ.) 

 รายไดค้า่รกัษาพยาบาล  XX,XXX 

      สว่นลดรายได ้ (X,XXX) 

รายไดค้า่รกัษาพยาบาล-สทุธ ิ XX,XXX 

Growth X% 

C 
C 



11 

     กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่  

I-BPS  
ก าหนดมาตรการที่ส าคัญ 

คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล มหำวิทยำลัยมหิดล  

C 
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    กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่  
พัฒนาระบบสารสนเทศส าหรับการวางแผน 

รายได้ค่ารักษาพยาบาล 

วางแผนจ านวนผู้ป่วย 

BI-BPS  

วางแผนรายได้เฉลี่ยต่อราย 

วางแผนส่วนลด 

Simulate 
ข้อมูล  

หน่วยงานภาครัฐ 
แห่งแรก 

คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล มหำวิทยำลัยมหิดล  

C 
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    กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่  

วิเคราะห์ความเป็นไปได้โครงการลงทุนของคณะฯ 
(Project Feasibility) 

I-BPS  

ประเภทคลินิก 

1. คลินิกทันตกรรม 

2. คลินิกผู้สูงอำยุ  

3. Day Hospital   -แพทย์แผนไทย  -กำยภำพบ ำบัด   
    -กิจกรรมบ ำบัด  -อรรถบ ำบัด     -ธำรำบ ำบัด  
    -จิตวิทยำกำรปรึกษำและนันทนำกำรบ ำบัด    

คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล มหำวิทยำลัยมหิดล  

D 

หมำยเหตุ : งผด. หมำยถึง เงินงบประมำณแผ่นดิน 
               งรด. หมำยถึง เงินรำยได้ส่วนงำน 



พัฒนารายงานผลการด าเนินงาน 
รายได้ค่ารักษาพยาบาล 
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    กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่  

คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล มหำวิทยำลัยมหิดล  

B-BPS  

E 
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รายได้และต้นทุนเฉลี่ยต่อราย  
ผู้ป่วยนอก  ผู้ป่วยใน  

     กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่  

เพิ่มการวิเคราะห์ข้อมูล 
รายได้และต้นทุนเฉลี่ยต่อราย  

คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล มหำวิทยำลัยมหิดล  

E 
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Charge Cost Ratio 

    กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่  

เพิ่มการวิเคราะห์ข้อมูล 

สัดส่วนผู้รับบริการ 
จ าแนกตามสิทธิการรักษา  

คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล มหำวิทยำลัยมหิดล  

E 
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       การวัดและวิเคราะห์คุณภาพ 
   ของผลการท างานและประโยชน์ที่ได้รับ 
  

หมายเหต ุ  :  สดัสว่นรายไดร้กัษาพยาบาลตอ่รายไดข้องคณะฯ  > 60% จะสง่ผลให ้Total Margin > 8 % ในปี 2558 
                     Total Margin > 9 % ในปี 2559  Total Margin > 10 % ในปี 2560-2561 
                    

คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล มหำวิทยำลัยมหิดล  

เปรียบเทียบอัตราความแตกต่าง 
การวางแผนและผลการด าเนินงาน เปรียบเทียบสัดส่วน 

รายได้ค่ารักษาพยาบาลต่อรายได้ภาพรวม จ านวนครั้ง 
ในการน าเสนอผู้บริหาร 
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   ปัญหา อุปสรรคและแนวทางในการแก้ไข 

ปัญหาและอุปสรรค แนวทางแก้ไข เป้าหมาย 

• วางแผนแบบ Top Down 
Planning เทา่น ัน้ 
 
 

 
 
 

• ไมม่รีะบบในการเชือ่มโยง
ขอ้มลู 

 
 

• ตดิตามมาตรการและการ
รายงานผลการด าเนนิงาน
ตอ่ผูบ้รหิารไมต่อ่เนือ่ง 

 
 

 

• มกีารท างานรว่มกบั
หนว่ยงานทีเ่ก ีย่วขอ้งอยา่ง
บรูณาการพรอ้มก าหนด
ระยะเวลาการท างานอยา่ง
เหมาะสม 
 

• น าระบบสารสนเทศมา
วางแผนและจดัเก็บขอ้มลู 
 
 

• วเิคราะหแ์ละรายงานผล 
   การด าเนนิงานแกผู่บ้รหิาร 
   ทกุไตรมาส 

ผลลัพธ ์

• ทกุสว่นงานมสีว่นรว่มใน 
   การวางแผนและตดิตามผล 
   การด าเนนิงาน 

 
 
 

• มรีะบบสารสนเทศในการ
เชือ่มโยงการวางแผนและ
รายงานผล 

 
• ผูบ้รหิารมขีอ้มลูในการ
บรหิารงาน 

 

• ผูบ้รหิารมขีอ้มลูในการตดัสนิใจ  
   เพือ่ก าหนดนโยบายและมาตรการ 

 

• บรหิารจดัการวนันอนเฉลีย่และอตัรา 
   ครองเตยีงไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพเพิม่ข ึน้ 
 

• มกีารทบทวนอตัราคา่บรกิาร 
   ใหส้อดคลอ้งกบัตน้ทนุอยา่งเหมาะสม  
   (Charge Cost Ratio) 
 

• เปิด New Services เพิม่ข ึน้ 
 

• รายไดค้า่รกัษาพยาบาลเตบิโตขึน้  
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 ความท้าทายต่อไป  

เน้นการวางแผนตามกลุ่มบริการอย่างเหมาะสม 

 วิเคราะห์ข้อมูลและน าเสนอแนวทางเพื่อก าหนดนโยบายให้องค์กรมีความยั่งยืน 

ผลักดันให้ภาควิชา/หน่วยงานปฏิบัติตามมาตรการที่ก าหนด 
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    ปัจจัยแห่งความส าเร็จและความยั่งยืน  

ผู้บริหารให้ความส าคญัและ 
ใช้ข้อมูลในการขับเคลือ่นองคก์ร 

Vision 

Change น าระบบสารสนเทศมาวางแผน 
และจ าลองข้อมูล 

Integration 
ทุกส่วนงานมีส่วนรว่มในการวางแผน 

รายงานและวิเคราะห์ผลการด าเนนิงาน  
ผ่าน Dashboard  

Report 

คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล มหำวิทยำลัยมหิดล  



21 คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล มหำวิทยำลัยมหิดล  


