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ใบสมัครเพื่อเสนอบทความในงานการประชุม 
THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 21st 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  
     และกำรทดลองน ำเสนอผลงำน) 

ประเภทองค์กร [  ] หน่วยงำนธุรกิจเอกชน  [  ] หน่วยงำนรัฐวิสำหกิจ        [  ] หน่วยงำนด้ำนกำรศึกษำ   
[X] หน่วยงำนรำชกำรและองค์กรของรัฐ      [  ] หนว่ยงำนทำงด้ำนสำธำรณสุข 

ชื่อเรื่องน าเสนอ  โครงกำร FAST MRI/CT BY Partnership Model 
เป็น “วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างท่ีดีเยี่ยม” ของกระบวนการ ในหมวด (โปรดเลือก 1 หมวดเท่านั้น)  

[  ] 1. กำรน ำองค์กร     [  ] 2. กำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์และกำรจัดกำรนโยบำย  
[  ] 3. กำรเอำใจใส่ลูกค้ำและตลำด   [  ] 4. กำรวัด กำรวิเครำะห์ และ กำรจัดกำรควำมรู้  
[  ] 5. กำรเอำใจใส่ทรัพยำกรบุคคล   [X] 6. กำรจัดกำรกระบวนกำร  
[  ] 7. กำรประยุกต์ระบบมำตรฐำนต่ำงๆเข้ำกับกำรบริหำรจัดกำร  

ชื่อหน่วยงาน ภำควิชำรังสิวิทยำ / งำนกำรเงิน ฝ่ำยกำรคลัง คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล  
                  งำนกำรคลัง / งำนรังสีเทคนิค ศูนย์กำรแพทย์กำญจนำภิเษก คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล  
ที่อยู่ เลขที่ 2 โรงพยำบำลศิริรำช ถ.วังหลัง แขวงศิริรำช เขตบำงกอกน้อย กรุงเทพมหำนคร 10700 
โทรศัพท์ 02-4199469  โทรสำร  02-4199469 เว็บไซต์ http://www1.si.mahidol.ac.th/division/finance/ 
ชื่อผู้เขียน (ผู้น ำเสนอ)  

1. นำงสำวศุภวรรณ  จิวะพงศ ์ หัวหน้ำงำนรังสีเทคนิค  
2. นำงสำวกิตติรัตน์  กิตติไชยำกุล  หัวหน้ำงำนกำรเงิน  
3. นำงสำวอัญชุลี  เรื่องพลับพลำ  หัวหน้ำงำนกำรคลัง  
4. นำงสำวอุไรรัตน์   สุบรรณวิลำศ  ที่ปรึกษำฝ่ำยกำรคลัง  

ชื่อผู้ประสำนงำน 
นำงสำวอุไรรัตน์ สุบรรณวิลำศ ที่ปรึกษำฝ่ำยกำรคลัง โทรศัพท์ 085-111-0556 / 02-414-1808 (ฝ่ำยกำรคลัง)
อีเมล uryrat.sub@mahidol.ac.th / timaporn.pun@gmail.com 
 
สรุปจุดที่เป็น “วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยม” (อย่างน้อย 1 ข้อ)  

1) กำรจัดตั้ง ศูนย์ เอ็ม อำร์ ไอ ศิริรำช – กำญจนำภิเษก คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล เป็นต้นแบบกำร
ให้บริกำรตรวจรักษำทำงรังสีวินิจฉัย รูปแบบใหม่จำกกำรร่วมมือกันระหว่ำง 3 หน่วยงำน คือ ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด 
(เอกชน) ที่มีควำมพร้อมทำงด้ำนเครื่องมือ/อุปกรณ์และบุคลำกร กับภำควิชำรังสีวิทยำ คณะแพทยศำสตร์ศิริรำช
พยำบำล ที่มีควำมช ำนำญด้ำนกำรตรวจรักษำทำงรังสีวินิจฉัย และ ศูนย์กำรแพทย์กำญจนำภิเษก ที่มีควำมพร้อม
และเหมำะสมในเรื่องสถำนที่ โดย 3 หน่วยงำนได้ท ำข้อตกลงในกำรเปิดให้บริกำรตรวจรักษำทำงรังสีวินิจฉัย  
เพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรตรวจรักษำซึ่งมีจ ำนวนมำก 

2) ศูนย์ เอ็ม อำร์ ไอ ศิริรำช – กำญจนำภิเษก คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล เกิดขึ้นภำยใต้กำรวำงแผน 
กำรวิเครำะห์ กำรออกแบบขบวนกำรในกำรลดเวลำกำรรอคอยกำรตรวจวินิจฉัย ด้วยเครื่องสนำมแม่เหล็กไฟฟ้ำ 
(Magnetic Resonance Imaging : MRI) แ ล ะ  เค รื่ อ ง อั ล ต รำซ ำวน์ เอ กซ เรย์ ค อม พิ ว เตอ ร์  (Computer 
Tomography : CT) ของโรงพยำบำลศิริรำช ซึ่งมี Resource และทรัพยำกรจ ำกัด แต่มีจ ำนวนผู้ป่วยต้องกำร 
รับบริกำรจ ำนวนมำก ส่งผลให้คิวตรวจด้วยเครื่องสนำมแม่ เหล็กไฟฟ้ำ(Magnetic Resonance Imaging : MRI) 
และ เครื่องอัลตรำซำวน์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์  (Computer Tomography : CT) ในเวลำรำชกำรผู้ป่วยต้อง 
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รอคอยเพ่ือรับกำรบริกำรเป็นเวลำนำนมำกโดยเฉลี่ยประมำณ 1 ปี กำรจัดตั้งศูนย์ เอ็ม อำร์ ไอ ศิริรำช – กำญจนำ
ภิเษก คณะแพทยศำสตร์ศิริรำช จึงท ำให้เหลือระยะเวลำกำรรอคอยของผู้ป่วยน้อยลง และ ท ำให้ผู้ป่วยได้รับกำร
ตรวจวินิจฉัยรวดเร็วขึ้น ส่งผลให้กำรรักษำพยำบำลของผู้ป่วยมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้นและได้รับคุณภำพชีวิตทีด่ีขึ้น  

3) คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล สำมำรถเพ่ิมประสิทธิภำพกำรตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องสนำมแม่เหล็กไฟฟ้ำ
(Magnetic Resonance Imaging : MRI )  และ เครื่องอัลตรำซำวน์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (Magnetic Resonance 
Computer Tomography : CT)  ได้มำกขึ้น กำรได้รับกำรตรวจรวดเร็วขึ้นส่งผลให้กำรรักษำผู้ป่วยท ำได้ภำยใน
ระยะเวลำที่สั้นลง และกำรรักษำพยำบำลในภำพรวมมีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 

ประสิทธิผล (ต้องวัดค่าได้อย่างน้อย 1 ข้อ)  
1) ลดระยะเวลำกำรรอตรวจวินิจฉัยในเวลำรำชกำร ซึ่งก่อนจัดตั้งศูนย์ เอ็ม อำร์ ไอ ศิริรำช – กำญจนำภิเษก 
มีค่ำเฉลี่ยสูงมำกประมำณ 273 วัน เมื่อจัดตั้งศูนย์ เอ็ม อำร์ ไอ ศิริรำช – กำญจนำภิเษก แล้วระยะเวลำกำรรอคอย
เหลือเพียง  7 วัน ส่งผลให้กำรตรวจวินิจฉัยสำมำรถท ำได้รวดเร็ว ผู้ป่วยได้รับประโยชน์ในกำรรักษำพยำบำล 
ในเวลำสั้นและเพ่ิมคุณภำพชีวิตให้ดีขึ้น (ลดเวลำกำรรอคอย 266 วัน) 
2) เพ่ิมจ ำนวนผู้ป่วยให้เข้ำถึงกำรรับบริกำร ก่อนกำรเปิดให้บริกำรมีจ ำนวนผู้ป่วยที่เข้ำรับบริกำรจ ำนวน 2,140 รำย 
(ปี2561) เมื่อจัดตั้งศูนย์ เอ็ม อำร์ ไอ ศิริรำช – กำญจนำภิเษก แล้ว ท ำให้สำมำรถตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยได้เพ่ิมขึ้นเป็น 
9,900 รำย (ปี 2562) โดยผู้ป่วยที่แพทย์สั่งตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องสนำมแม่เหล็กไฟฟ้ำ(Magnetic Resonance 
Imaging : MRI ) ทุกรำยได้รับกำรตรวจที่ศูนย์ เอ็ม อำร์ ไอ ศิริรำช – กำญจนำภิเษก ส่งผลอย่ำงมำกในมิติของ 
กำรเพ่ิมควำมสะดวก รวดเร็ว ส่งผลให้กำรรักษำผู้ป่วยมีประสิทธิภำพยิ่งขึ้นไป 
3) เพ่ิมรำยได้ค่ำรักษำพยำบำล จำกกำรจัดตั้งศูนย์ เอ็ม อำร์ ไอ ศิริรำช – กำญจนำภิเษก ท ำให้มีรำยได้เพ่ิมขึ้นปีละ
ประมำณ 25 ล้ำนบำท 
4) เพ่ิมควำมพ่ึงพอใจในกำรเข้ำรับกำรรักษำพยำบำล โดยผู้ป่วยที่เข้ำตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องสนำมแม่เหล็กไฟฟ้ำ
(Magnetic Resonance Imaging : MRI ) และ เครื่องอัลตรำซำวน์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (Magnetic Resonance 
Computer Tomography : CT) ให้คะแนนควำมพึงพอใจมำกท่ีสุด ร้อยละ 99.3 ส ำหรับกำรใช้บริกำรตรวจวินิจฉัย
ทีศู่นย ์เอ็ม อำร์ ไอ ศิริรำช – กำญจนำภิเษก  
กำรอนุญำตให้มูลนิธิฯ จัดให้ผู้สนใจเข้ำเยี่ยมชม “Best-Practices” ขององค์กรผู้สมัครนี้ได้    
  [X] อนุญำต   [  ] ไม่อนุญำต 
กำรอนุญำตให้มูลนิธิฯ บันทึกวีดีโอผลงำนระหว่ำงที่น ำเสนอในวันกำรจัดงำนขององค์กรผู้สมัครนี้ได้ 
             [X] อนุญำต   [  ] ไม่อนุญำต 
 
 

บทคัดย่อ 
ชื่อเรื่อง : โครงกำร FAST MRI/CT BY Partnership Model  
ประวัติและความเป็นมาโดยย่อ : 
       โรงพยำบำลศิริรำชให้บริกำรด้ำนรังสีวินิจฉัย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2471 และมีกำรพัฒนำหน่วยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
และเครื่องสนำมแม่เหล็กไฟฟ้ำ (Magnetic Resonance Imaging : MRI) เพ่ือกำรให้บริกำรที่ทันสมัย ได้แก ่
อัลตรำซำวน์ เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (Computer Tomography : CT) และเครื่องสนำมแม่เหล็กไฟฟ้ำ (Magnetic 
Resonance Imaging : MRI ) แต่เนื่องจำกจ ำนวนผู้ป่วยที่ต้องกำรรับบริกำรตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่อง MRI และ CT 
Scan มีจ ำนวนมำก ปี 2561 ประมำณ 78,291 รำย ส่งผลให้คิวตรวจด้วยเครื่องสนำมแม่เหล็กไฟฟ้ำ (Magnetic 
Resonance Imaging : MRI) ใน เวลำรำชกำรผู้ ป่ วยต้องรอคอยเฉลี่ ยประมำณ  1 ปี  ซึ่ งจะมีผลกระทบ 
ในกำรรักษำพยำบำลผู้ป่วยที่จ ำเป็นต้องใช้ผลกำรตรวจวินิจฉัยทำงรังสีประกอบกำรรักษำพยำบำลในเวลำอันรวดเร็ว 
ทั้งนี้โรงพยำบำลศิริรำชมีพ้ืนที่และทรัพยำกรที่จ ำกัดไม่สำมำรถขยำยเพ่ิมเติมหรือก่อสร้ำงได้อีก เพ่ือเพ่ิมศักยภำพ 
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จึงมองหำสถำนที่ที่มีควำมเหมำะสมในกำรให้บริกำร ส ำหรับขยำยพ้ืนที่รองรับกับจ ำนวนผู้ป่วยที่มีควำมต้องกำรใช้
บริกำรจ ำนวนมำก เพ่ือให้ผู้ป่วยเข้ำถึงบริกำรได้เร็วขึ้น จำกกำรประเมินและวิเครำะห์พบว่ำศูนย์กำรแพทย์กำญจนำ
ภิเษก สังกัดคณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล เป็นสถำนที่เหมำะสม มีพ้ืนที่เพียงพอส ำหรับให้บริกำรและติดตั้ง 
เครื่องสนำมแม่เหล็กไฟฟ้ำ (Magnetic Resonance Imaging : MRI) และเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (Computer 
Tomography : CT)   

ศูนย์ เอ็ม อำร์ ไอ ศิริรำช – กำญจนำภิเษก เกิดขึ้นจำกกำรท ำสัญญำข้อตกลง (Memorandum of 
Understanding : MOU) ระหว่ำง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เพอร์เฟ็คท์ เมดิคอล มีเดีย และ มหำวิทยำลัยมหิดล 
(คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล และ ศูนย์กำรแพทย์กำญจนำภิเษก) เพ่ือส่งผู้ป่วยนอกของโรงพยำบำลศิริรำชไป
รับกำรตรวจด้วยเครื่องสนำมแม่เหล็กไฟฟ้ำ (Magnetic Resonance Imaging : MRI) และมีกำรขยำยกำรตรวจด้วย
เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (Computer Tomography : CT) ที่ ศูนย์กำรแพทย์กำญจนำภิเษก (เริ่มใช้งำนตั้งแต่ 
13 พ.ย. 2562) ท ำให้ผู้ป่วยได้รับกำรตรวจวินิจฉัยเร็วขึ้น และ ลดเวลำรอคอย ส่งผลให้ผู้ป่วยมีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น 
และยังส่งผลให้ผู้ป่วยได้รับควำมสะดวกจำกกำรใช้บริกำรได้ครบวงจร ไม่ต้องไปใช้บริกำรภำยนอกโรงพยำบำลแล้ว
น ำผลกลับมำวินิจฉัยซึ่งมีควำมยำกล ำบำกในกำรเดินทำงและเสียเวลำ และลดโอกำสสูญเสียรำยได้ของโรงพยำบำล 
นอกจำกนี้ศูนย์ เอ็ม อำร์ ไอ ศิริรำช – กำญจนำภิเษก ยังเป็นช่วยอ ำนวยควำมสะดวกในกำรให้ผู้ป่วยของทำง 
ศูนย์กำรแพทย์กำญจนำภิเษก ได้รับบริกำรด้วย 
       นอกจำกนี้กำรให้บริกำรรับช ำระค่ำบริกำรส ำหรับผู้ป่วยที่ โรงพยำบำลศิริรำชส่งไปตรวจวินิจฉัย ณ 
ศูนย์  เอ็ม อำร์ ไอ ศิริรำช – กำญจนำภิ เษก นั้น ผู้ป่วยจะต้องติดต่องำนเวชระเบียนเพ่ือตรวจสอบสิทธิ 
และท ำกำรช ำระเงินที่โรงพยำบำลศิริรำชเท่ำนั้น แม้จะมีค่ำใช้จ่ำยเพ่ิมเติมในกำรวินิจฉัย ท ำให้ผู้ป่วยต้องเสียเวลำ
เดินทำงไปมำระหว่ำงโรงพยำบำลศิริรำช และ ศูนย์ เอ็ม อำร์ ไอ ศิริรำช - กำญจนำภิเษก เพ่ือแก้ปัญหำเรื่อง
ดังกล่ำว งำนกำรเงิน ฝ่ำยกำรคลัง คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล และ งำนกำรคลัง ศูนย์กำรแพทย์กำญจนำ
ภิเษก จึงหำรือร่วมกันในกำรปรับปรุงวิธีกำรและขั้นตอนกำรรับช ำระเงิน เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ป่วย 
ที่มีค่ำใช้จ่ำยเพ่ิมเติมสำมำรถช ำระเงินเพ่ิมที่ศูนย์กำรแพทย์กำญจนำภิเษกได้เลย โดยมีกำรประสำนงำนกันระหว่ำง
เจ้ำหน้ำที่เพ่ือออกใบเสร็จรับเงิน หรือ ใบส ำคัญรับเงิน พร้อมส่งมอบให้กับผู้ป่วย นอกจำกนี้มีกำรวำงแผนอ ำนวย
ควำมสะดวกให้กับผู้ป่วยโดยในอนำคตจะมีกำรปรับปรุงให้สำมำรถตรวจสอบสิทธิและช ำระเงินได้ที่ ศูนย์ เอ็ม อำร์ 
ไอ ศิริรำช – กำญจนำภิเษก โดยไม่ต้องเดินทำงมำโรงพยำบำลศิริรำช 
 
รายละเอียดเพิ่มเติมของวิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยมที่สอดคล้องกับค่าประสิทธิผล : (1-2 หน้า) 
วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่ำงท่ีดีเยี่ยมที่สอดคล้องกับค่ำประสิทธิผลของ โครงกำร FAST MRI/CT to GJ มีดังนี ้
1. วิเครำะห์สถิติจ ำนวนผู้ป่วยที่มำรับบริกำรตรวจวินิจฉัย 
    1.1 สถิติกำรท ำ MRI / CT รำยปี (พ.ศ. 2557 – 2561) 

ประเภทการบริการทางรังสี ในเวลา / นอกเวลา และคลินิกพิเศษฯ 
 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ.2561 
MRI 10,102 10,494 11,146 14,060 16,841 
CT 34,161 35,181 36,929 55,735 61,450 
US 34,999 36,434 38,406 48,873 49,459 

 

    1.2 สถิติคิวนัด MRI / CT รำยเดือน (มกรำคม 2561 – มีนำคม 2562)  
         จำกกำรวิเครำะห์สถิติ ดังกล่ำวพบว่ำ มีผู้ป่วยมำรับบริกำรตรวจวินิจฉัยทำงรังสีมำกขึ้นอย่ำงต่อเนื่องทุกปี 
และรอคิวตรวจวินิจฉัยนำนสุดเป็นเวลำถึง  420 วัน (1 ปี 2 เดือน)  
 2. ประชุม วำงแผน วิเครำะห์ ออกแบบ ก ำหนดแผนกำรด ำเนินกำรเพ่ือแก้ไขปัญหำที่เกิดขึ้น  โดยในขั้นแรก 
มีแผนกำรขยำยพ้ืนทีเ่พ่ือใช้รองรับกำรให้บริกำรผู้ป่วย   
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 3. ปรึกษำเพ่ือหำรือแผนด ำเนินกำรกับผู้เกี่ยวข้องต่ำง ๆ ในหลำยส่วนงำน ในประเด็นเกี่ยวกับกำรจัดหำสถำนที่ 
ที่เหมำะสมส ำหรับเป็นพ้ืนที่ให้บริกำร  จนได้ข้อสรุปเป็นกำรร่วมมือกันระหว่ำง 3 ส่วน ท ำกำรก่อตั้งศูนย์ เอ็ม อำร์ 
ไอ ศิริรำช – กำญจนำภิเษก ที่ศูนย์กำรแพทย์ กำญจนำภิเษก และ ก ำหนดแผนงำนที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
 3.1 แผนด้ำนกำรก่อสร้ำงศูนย์ เอ็ม อำร์ ไอ ศิริรำช – กำญจนำภิเษก 
 3.2 แผนกำรติดตั้งระบบ และ เครื่องสนำมแม่เหล็กไฟฟ้ำ (Magnetic Resonance Imaging : MRI)  
 3.3 ระบบ Network และ กำรรับส่งข้อมูลภำพ 
 3.4 กำรรับส่งผู้ป่วย และ เส้นทำงกำรรับส่งผู้ป่วย 
 3.5 โครงกำรอบรมเจ้ำหน้ำที่ก่อนกำรเปิดด ำเนินกำรศูนย์ เอ็ม อำร์ ไอ ศิริรำช – กำญจนำภิเษก 
 3.6 ก ำหนดและวำงรูปแบบของขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน และผู้ปฏิบัติงำน 
  4. สรรหำบริษัทหรือห้ำงหุ้นส่วนเอกชนเพื่อรับผิดชอบด ำเนินกำรตำมแผนงำน 
  5. ด ำเนินกำรตำมแผนงำน และ ติดตำมควำมคืบหน้ำอย่ำงต่อเนื่อง 
  6. เปิดให้บริกำร และ เก็บสถิติผู้ป่วยที่มำรับบริกำร เพ่ือปรับปรุงกำรบริกำร หรือวำงแผนพัฒนำในอนำคต 
      ในส่วนของโรงพยำบำลศิริรำชเมื่อแพทย์มีกำรสั่งท ำ MRI/CT ที่โรงพยำบำลศิริรำชและได้คิวท ำหัตถกำร 
MRI/CT ของโรงพยำบำลศิริรำชเป็นเวลำนำนตั้งแต่ 6 เดือนถึง 1 ปี และแพทย์ต้องกำรตรวจวินิฉัยหัตถกำรเร่งด่วน 
เพ่ือประโยชน์ในกำรรักษำของผู้ป่วยท ำให้เกิดวิธีกำรใช้งำนดังรูปภำพที่ 1 
 
 
 

 
 
ผลการด าเนินงาน 
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   ประสิทธิผลในกำรปรับกระบวนกำรท ำงำนที่สำมำรถวัดค่ำจำกกำรใช้งำนที่ศูนย ์เอ็ม อำร์ ไอ ศิริรำช – กำญจนำ
ภิเษก 

วิธีปฎิบัติ ก่อนด าเนินการ หลังด าเนินการ 
ร้อยละ 

เพิ่มข้ึน/ลดลง 
1.ระยะเวลำรอคิวตรวจลดลง 
- MRI (เริ่มใช้งำน 15 ม.ค. 61 คัดเลือกผู้ป่วยที่ 
รอคิวนำน  273 วัน มีจ ำนวน 2140 รำย) 

273 วัน 7 วัน (97.4) 

2.อัตรำกำรให้บริกำรตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่อง MRI 
เพ่ิมข้ึน 

0 รำย 9,900 รำย 100 

3.เพ่ิมรำยได้ค่ำรักษำพยำบำลให้กับโรงพยำบำล 
ศิริรำช (เฉลี่ยต่อรำย 2,535 บำท) 

0 บำท 25 ล้ำนบำท 100 

4.ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร (>4) N/A ร้อยละ 99.3 99.3 
 
 
 


