
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 1

โครงการครบถ้วนสมบูรณ์เพิ่มพูนรายได้

ด้วยระบบ Tick Sheet
น าเสนอโดย

นางเอ้ืองพร   พิทักษ์สังข์ 
งานการพยาบาลตรวจรักษาผู้ป่วยนอก ฝ่ายการพยาบาล

นางอิงอร       ปองสุข     
งานการเงิน ฝ่ายการคลัง

นางสาวนิภาพรรณ  อินธิเดช         
งานวิเคราะห์และพัฒนาโปรแกรม ฝ่ายสารสนเทศ
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หัวข้อน าเสนอ

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

เหตุผลการท า (Reason for Action)1

วัตถุประสงค์2

3

4
5

6

กระบวนการและวธีิปฏิบัตหิลังปรับปรุง / โปรแกรมและการท างาน Tick Sheet7

การวัดและวเิคราะห์คุณภาพของผลการท างาน 8

การเรียนรู้ความต้องการและความคาดหวัง ของ "ลูกค้าของกระบวนการที่น าเสนอ" 

กระบวนการและวธีิปฏิบัตใินอดีต 

สรุปปัญหาส าคัญ แนวทางการแก้ไข และเคร่ืองมือที่ใช้

9

10 ปัจจัยแห่งความส าเร็จ และความยั่งยืน 

โครงการครบถ้วนสมบูรณ์เพ่ิมพูนรายได้
ด้วยระบบ Tick Sheet

การวเิคราะห์สาเหตุของปัญหา (Gap Analysis)

ปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการแก้ไข / ความท้าทายต่อไป 
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1. เหตุผลการท า (Reason for Action)

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล โครงการครบถ้วนสมบูรณ์เพ่ิมพูนรายได้
ด้วยระบบ Tick Sheet

 ผู้ป่วยรอช าระค่ารักษาพยาบาลค่าหัตถการต่าง ๆ นาน > 15นาที
 ผู้ป่วยต้องเดินกลับไปกลับมาระหว่างห้องตรวจกับห้องการเงิน

(ชื่อ / นามสกุล / เลขHN ผิด)
 บันทึกข้อมูลรายการค่าหัตถการผิดพลาด > 7 %         
 รายการราคาค่าหัตถการที่ไม่ชัดเจนและเป็นแนวทางเดียวกัน

(มี > 400 คลินิก , หัตถการ > 45,000 รายการ)
 ผู้ป่วยลืมไปช าระเงินค่าหัตถการ / เอกสารแจ้งค่าหัตถการสูญหาย



4คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล โครงการครบถ้วนสมบูรณ์เพ่ิมพูนรายได้
ด้วยระบบ Tick Sheet

2. วัตถุประสงค์ 

 ระยะเวลาในการรอช าระค่าหัตถการต่าง ๆ ลดลง < 8 นาที

 การรับช าระค่าหัตถการได้ถูกต้องครบถ้วน

 มีรายการราคาค่าหัตถการถูกต้องชัดเจน และ เป็นแนวทางเดียวกัน

 ความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้ให้บริการเพิ่มขึ้น
PIK
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3. การเรียนรู้ความต้องการและความคาดหวัง
ของ "ลูกค้าของกระบวนการที่น าเสนอ" 

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

1

2

ผู้บริหารก าหนดนโยบายและแนวทางปฎบิตัชัิดเจน 
Stakeholders เข้าใจและปฎิบตัแินวทางเดียวกัน
และแก้ปัญหาอย่างบรูณาการ

ลดขัน้ตอนซ า้ซ้อน (Double Work)
ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน
เพิ่มประสิทธิภาพแบบครบวงจร

โครงการครบถ้วนสมบูรณ์เพ่ิมพูนรายได้
ด้วยระบบ Tick Sheet
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4. กระบวนการและวิธีปฏิบัติในอดีต 

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล โครงการครบถ้วนสมบูรณ์เพ่ิมพูนรายได้
ด้วยระบบ Tick Sheet

PT   =  2 min 
FTQ = 95 %

PT   = 4 min  
FTQ = 80 %

การเงนิ
ยกเลิกใบเสร็จ

PT   = 5 min  
FTQ = 90 %

PT   = 4 min  
FTQ = 93 %

PT   = 3 min  
FTQ = 99%

การเงนิ
บันทกึค่าหัตถการ

ผู้ป่วยช าระค่าหัตถการ

PT   = 2 min  
FTQ = 93%

มีค าส่ังท าหัตถการ พยาบาล
บันทกึราคาค่าหัตถการ

ผู้ป่วยน าส่งห้องการเงนิ
การเงนิ

บันทกึค่าหัตถการ
ผู้ป่วยช าระค่าหัตถการ

ผู้ป่วยช าระค่าหัตถการ

PT   = 2 min  
FTQ = 93 %

1.ลอกช่ือนามสกุล เลข HN
2.ไม่ทราบราคาค่าหัตถการ/
บันทกึไม่ครบ

ลืมน าส่ง / ท าสูญหาย ไม่ทราบราคาค่าหัตถการ / 
บันทกึผิด / ไม่ครบ

ไม่ครบ / ไม่ถูกต้อง
7 min 7 min 1 min

3 min

จ านวน   4  processes
Process time (PT)   = เวลาที่ใช้ในกระบวนการ  = 10 นาที
Delay time (DT    )  = ระยะเวลาการรอคอย    =  15 นาที 
Total turn around time (TAT)       = รอบเวลาทัง้หมดใช้ในกระบวนการ (PT+DT)           = 25 นาที
Value Added (คุณค่าต่อผู้รับบริการ)  = ระยะเวลาที่ให้คุณค่า/รอบเวลาทัง้หมด (TAT) x 100 = 8 %
Total FTQ (ผลรวมของคุณภาพงานที่ท าได้ถกูต้องในครัง้แรก) = 62.2.% 

5 min 1 min
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5. การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา (Gap Analysis)

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล โครงการครบถ้วนสมบูรณ์เพ่ิมพูนรายได้
ด้วยระบบ Tick Sheet

ไม่รู้รหสั/ราคาหตัถการ

ขาดผู้ รับผิดชอบในการบนัทกึค่าหตัถการ

ขาดข้อมลูข้อก าหนดในการบนัทกึค่าหตัถการ

รายการรหสั/ค่าหตัถการไม่ครบถ้วน

ขาดเคร่ืองมือให้เห็นรายการ

เคาเตอร์การเงินไม่ชดัเจน

จดุบนัทกึรายการค่าหตัถการไม่ชดัเจน

มีหลายหน่วยตรวจท าหตัถการหลากหลาย

ช าระค่าหัตถการล่าช้า / ผิดพลาด

ขาดขัน้ตอนตรวจทานการบนัทกึให้ครบถ้วน

ไม่มีระบบปรับค่าหตัถการทนัสมยั / เหมือนกนั

การมอบหมายงานไม่ชดัเจน

ผู้ ป่วยไปเคาเตอร์การเงินไม่ถกู

ผู้ ป่วยจ านวนมาก
ไม่รู้ว่าต้องช าระค่าหตัถการ

บุคลากร เคร่ืองมือ/โปรแกรม สถานที่

ระบบ/ขัน้ตอนท างาน ผู้ป่วย



8

6. สรุปปัญหาส าคัญ แนวทางการแก้ไข
และเครื่องมือที่ใช้

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล โครงการครบถ้วนสมบูรณ์เพ่ิมพูนรายได้
ด้วยระบบ Tick Sheet

สาเหตุรากเหง้าของปัญหา แนวทางแก้ไข : ระบุแนวคดิและ
(root cause) เคร่ืองมือ Lean ที่ใช้ในการแก้ปัญหา

1. ชือ่ / เลขHN / รหัสแพทย ์ไม่ถกูต้อง 1. ไม่มีรายการรหัสหัตถการ/ราคาท่ีถกูต้องชดัเจน 1. Error Proff : Poka Yoka /Andon

2. ราคาค่าหัตถการ / รหัสหัตถการ ไม่ถกูต้อง 2. การเขยีนเป็นรายๆมีโอกาสผิดพลาด โปรแกรม Tick Sheet การ link เขา้ฐานขอ้มูล

3. บันทึกค่าหัตถการไม่ครบและเกนิจริง รพ.ตรวจสอบขอ้มูลประวติั Link เขา้ฐานขอ้มูล

4. เอกสารแจง้ค่าหัตถการสูญหาย รหัสหัตถการเขา้กบัรห้สคลินกิ บันทึกด้วยการ

Scan Barcord 

2. Continuous Flow จดัก าหนดจดุบันทึก

ค่าใชห้ัตถการอยา่งมีประสิทธภิาพ

1. ผู้รับบริการรอพยาบาลบันทึกค่าหัตถการ 1. ใชเ้วลาช าระค่าหัตถการแต่ละคร้ังนาน 3. Visual Sign Control

/ รอยืน่ใบค่าหัตถการ/รอการเงิน 2. ผู้ป่วยจ านวนมาก เปิดระบบonline ค่าหัตถการ / ค่าใชจ้า่ย

2. บันทึกเขา้ระบบ / รอช าระเงิน 3. ไม่มีผู้รับผิดชอบชดัเจน บนหนา้จอการเงิน

3. มีการเขา้แถวรอช าระเงินหลายรอบ 4. Pull systems บริหารจดัคิวช าระค่าหัตถการ

/ ค่าบริการต่าง ๆ ท่ีไม่มียา

5. Quick setup เชือ่มรายการค่าหัตถการกบั

ระบบการช าระค่าบริการด้วยตู้อตัโนมัติ (Kiosk)

Mobie Application (Siriraj Connect)

หัวข้อ ความสูญเปล่า

Defect rework : ท างาน

ซ้ าเพื่อแกไ้ขข้อบกพร่อง

 Waiting : การรอคอย
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6. สรุปปัญหาส าคัญ แนวทางการแก้ไข
และเครื่องมือที่ใช้ (ต่อ)

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล โครงการครบถ้วนสมบูรณ์เพ่ิมพูนรายได้
ด้วยระบบ Tick Sheet

สาเหตุรากเหง้าของปัญหา แนวทางแก้ไข : ระบุแนวคิดและ
(root cause) เคร่ืองมือ Lean ที่ใช้ในการแก้ปัญหา

1. ผู้ป่วยต้องมาติดต่อหลายคร้ังเพื่อช าระ 1. จดุบริการรักษาพยาบาลมีหลายจดุไม่ชดัเจน 6. Standardized Work 

ค่าหัตถการ 2. ขัน้ตอนบริการหลากหลาย - จดัท ารูปแบบการบริการและจดุติดต้ังการคิด

3. ไม่ทราบค่าใชจ้า่ยล่วงหนา้ ค่าหัตถการเป็น 3แบบ ให้เหมาะกบับริบทบริการ

แต่ละหนว่ย

-  การบันทึก / เกบ็ / ยกเลิกรายการค่าหัตถการ

ในระบบ

- เชือ่มรายการค่าหัตถการกบัระบบ Siriraj

Connectแจง้ให้ผู้ป่วยรับทราบค่าใชจ้า่ย

1.  ค้นหารายการค่าหัตถการมีการบันทึก 1. ใชเ้วลานาน / ไม่ได้ขอ้มูลท่ีถกูต้องและทันสมัย 7. One stop service

ชือ่ - นามสกลุ หลายจดุ

2. เจา้หนา้ท่ีการเงินต้องเปิดดูรายการค่าใชจ้า่ย

ในการบริการหลายคร้ัง

หัวข้อ ความสูญเปล่า

 Excessive 

processing : ขั้นตอน

มากเกินจ าเป็น

      Transportation :   

     การเดนิทาง



10คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล โครงการครบถ้วนสมบูรณ์เพ่ิมพูนรายได้
ด้วยระบบ Tick Sheet

7. กระบวนการและวิธีปฏิบัติหลังปรับปรุง / โปรแกรมและการท างาน Tick Sheet

PT   = 30 sec  
FTQ = 99 %

พยาบาล
บันทกึราคาค่าหัตถการ

การเงนิ
เรียก

ผู้ป่วยช าระค่าหัตถการ

บันทกึรายการด้วย
Bar Cord

7 min 1 min

มีค าสัง่ท าหตัถการ ผู้ ป่วยเดินไปห้องการเงิน

PT   = 2 min  
FTQ = 99 %

จ ำนวน   3 processes
Process time (PT)   = เวลำท่ีใชใ้นกระบวนกำร  = 2 นำที 30วินำที
Delay time (DT    )  = ระยะเวลำกำรรอคอย    =  8 นำที 
Total turn around time (TAT)       = รอบเวลำทั้งหมดใชใ้นกระบวนกำร (PT+DT)           = 10 นำที 30 วินำที
Value Added (คุณค่ำต่อผูรั้บบริกำร)  = ระยะเวลำท่ีใหคุ้ณค่ำ/รอบเวลำทั้งหมด (TAT) x 100 = 19 %
Total FTQ (ผลรวมของคุณภำพงำนท่ีท ำไดถู้กตอ้งในคร้ังแรก) = .98% 
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7. โปรแกรมและการท างาน Tick Sheet

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

1
การเข้าใช้งาน

2
หน้าจอ 

Menu home

3
Menu 

บันทึกค่าหัตถการ
และบริการผู้ป่วยนอก

(ทั่วไป)

4
Menu 

จัดการค่าบริการ
ที่ใช้บ่อยในคลินิก

โครงการครบถ้วนสมบูรณ์เพ่ิมพูนรายได้
ด้วยระบบ Tick Sheet
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8. การวัดและวิเคราะห์คุณภาพของผลการท างาน 

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล โครงการครบถ้วนสมบูรณ์เพ่ิมพูนรายได้
ด้วยระบบ Tick Sheet

คร้ังที่ 1 คร้ังที่ 2 คร้ังที่ 3

วัน/

เดือน/ปี 

พ.ค.60

วัน/

เดือน/ปี 

ธ.ค. 60

วัน/

เดือน/ปี 

ธ.ค.61

1. อตัราการรับช าระค่า

หตัถการได้ถูกตอ้งครบถ้วน
    ร้อยละ 95 ร้อยละ 0 ร้อยละ96 ร้อยละ98 ร้อยละ99

2. เพ่ือลดความผิดพลาดใน

การบนัทึกขอ้มูลรายการ
  ร้อยละ 0 ร้อยละ 5 ร้อยละ 4 ร้อยละ 2 ร้อยละ 0

3. เพ่ือลดระยะเวลารอช าระ

ค่าหตัถการต่าง ๆ
  10 นาที 12.5 นาที 9.5 นาที 8.8 นาที 8 นาที

เป้าหมาย 

(Target)

ผลลพัธ์การด าเนิน

ก่อนเร่ิม

โครง การ

หลงัด าเนินการโครงการ
(> 3 รอบการวัดผล)



ตอบมติิคุณภาพ

ที่แสดงในวัตถุประสงค์

(ใส่เคร่ืองหมาย )

1

4. ระดบัความพึงพอใจของ

ผูป้ฏิบติังาน


ตัววัด/ตัวช้ีวัดส าคัญ (PI/KPI)

2 3 4 5

ร้อยละ 85 N/A ร้อยละ 87 ร้อยละ 89 ร้อยละ 90



ต้องปรับเปลี่ยน Work Flow การทางานให้ผู้ใช้งานท าการบันทึก Tick Sheet

มรีายการที่เกิดข้ึนจาก Bug Fixed ทาให้ข้อมูลที่แสดงไม่ถูกต้องและไม่ครบถ้วน
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9. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการแก้ไข

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล โครงการครบถ้วนสมบูรณ์เพ่ิมพูนรายได้
ด้วยระบบ Tick Sheet

การบันทึกรายการยกเลิก รายการซ้ า จ าเป็นต้องหาวิธีการแก้ไข

วิธีการแก้ไข มีการประชมุวิเคราะห์หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือสรุปปัญหา 
หาสาเหตแุละแนวทางแก้ไขเพ่ือให้ทางผู้พฒันาระบบด าเนินการ

01

02

03

โรงพยาบาลและคณะกรรมการพฒันาระบบบริการผู้ ป่วยนอก
ก าหนดนโยบายให้ขยายการใช้งานระบบ Tick Sheet 

ก าหนดนโยบายท่ีชดัเจนและแจ้งผู้ใช้งานทราบถึงปัญหาและ
ผลกระทบท่ีเกิดขึน้เพ่ือให้ผู้ใช้งานเกิดความเข้าใจท่ีตรงกนั
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9. ความท้าทายต่อไป 

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล โครงการครบถ้วนสมบูรณ์เพ่ิมพูนรายได้
ด้วยระบบ Tick Sheet

02 พฒันาโปรแกรมเพ่ือใช้

เป็นต้นแบบส าหรับท าโปรแกรม
บนัทกึค่าธรรมเนียมแพทย์ โดย
น าจดุเด่นมาต่อยอด เพ่ือแแก้
ปัญหาจดุด้อย

CHALLENGES

03 เช่ือมโยงข้อมลูไปยงั

เคร่ืองรับช าระเงินอตัโนมตัิ
และ Mobie Application 

(Siriraj Connect)

01 ขยายขอบเขตพัฒนา

ระบบการสง่ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ 
เพ่ือ online ไประบบการรับ
ช าระเงิน
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10. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ และความยั่งยืน  

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล โครงการครบถ้วนสมบูรณ์เพ่ิมพูนรายได้
ด้วยระบบ Tick Sheet
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10. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ และความยั่งยืน (ต่อ)  

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล โครงการครบถ้วนสมบูรณ์เพ่ิมพูนรายได้
ด้วยระบบ Tick Sheet

1. ได้ รับการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับนโยบายทีมสหสาขาทั้ งด้ านบริการ
เช่น หน่วยตรวจต่าง ๆ งานการเงิน และ ฝ่ายสนับสนุนด้านสารสนเทศ
2. ได้รับความร่วมมือจากบุคลากรในหน่วยตรวจต่าง ๆ และ จุดบริการช าระเงินต่าง ๆ
ในการวางแผนงานและพัฒนาระบบ
3. บุคลากรมีความรู้ ความสามารถด้านกระบวนการ LEAN โดยมีการท างานแบบ
Team Work ทีด่ี
4 .  มีบรรยากาศที่ ดี ในการท า งานร่ วมกัน  ให้ความช่ วย เหลื อซึ่ งกั นและกัน
มี การแลก เปลี่ ยน เปลี่ ยนความคิ ด  ท า ให้ เ กิ ดความสุ ข  สนุ กกับการท า งาน
และร่วมกันท างานให้ส าเร็จตามเป้าหมาย



17คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล โครงการครบถ้วนสมบูรณ์เพ่ิมพูนรายได้
ด้วยระบบ Tick Sheet

A

TQM 

20th 

?

?

Q

with Success
Tick Sheet Project


