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บทความฉบับเต็ม (TQM Full Paper) 
 

ชื่อเรื่องน าเสนอ  “โอกาสเพ่ิมรายได้และความพึงพอใจด้วยการเรียนรู้แบบ 360 องศา” 
ชื่อหน่วยงาน      งานเงินรายได้ ฝ่ายการคลัง คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
ผู้น าเสนอ     นางสาววชิราภรณ์  น้อยเหนื่อย      นักวิชาการเงินและบัญชี   
ที่ปรึกษา       รศ.พญ.อุบลรัตน์       สันตวัตร    รองคณบดีฝ่ายการคลัง  
ผู้ร่วมโครงการ  
     1. นางสาวนิอร  เหมือนภู่     เจ้าหน้าที่งานเงินรายได ้
     2. นางสาวรษิกา  บุญอินทร์         เจ้าหน้าที่งานเงินรายได ้
 
1. บทสรุปของผู้บริหาร  
          กลุ่ ม งาน  Call Center งาน เงิน ราย ได้  ฝ่ ายการคลั ง  มี หน้ าที่ ในการตรวจสอบข้อมู ลสิท ธิและ                 
สรุปค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในทุกราย รวมถึงการตอบข้อซักถามค่ารักษาพยาบาลและสิทธิประโยชน์ของผู้ป่วย มีการ
สรุปค่ารักษาพยาบาลในช่วงเวลาที่ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาพยาบาล หรือ สิ้นสุดการรักษาพยาบาล โดยมีผู้ป่วยสิทธิ
ประเภทจ่ายเงินเองและเครดิตเงินเชื่อ  สิทธิสวัสดิการข้าราชการ  สิทธิประกันสุขภาพแห่งชาติ  สิทธิประกันสังคม
และสิทธิต้นสังกัดหน่วยงานต่างๆ โครงการวิจัย แต่ละประเภทสิทธิมีเงื่อนไขในการเบิกจ่ายในอัตราที่แตกต่างกัน 
เช่น อัตราค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าอุปกรณ์ ค่าหัตถการที่มีราคาแพง ฯ อีกทั้งโครงการโรคเฉพาะที่มีความแตกต่างของ
แต่ละโปรโตคอล  จึงท าให้การสรุปค่ารักษาพยาบาลแต่ละรายมีความสลับซับซ้อน รวมถึงการประสานงานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้สามารถสรุปยอดค่ารักษาพยาบาลได้ถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลาท าให้โรงพยาบาล
สามารถจัดเก็บรายได้เพ่ือน าเงินที่ได้รับกลับมาบริหารจัดการโรงพยาบาลให้มีมาตรฐานระดับสากล งานเงินรายได้จึง
ไดม้ีการพัฒนากระบวนการท างานและเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรให้สามารถรองรับการปฏิบัติงาน
ที่มีความสลับซับซ้อนและยุ่งยากและมีภาวะแรงกดดันข้อจ ากัดทางด้านเวลาของผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอก 
ประกอบด้วย ผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย พยาบาล แพทย์เจ้าของไข้  เจ้าหน้าที่สังคมสงเคราะห์  หน่วยงานต้นสังกัดต่างๆ  
รวมทั้งผู้บริหารในส่วนงาน ที่เก่ียวข้อง  
        โครงการ “โอกาสเพ่ิมรายได้และความพึงพอใจด้วยการเรียนรู้แบบ 360 องศา” ถูกท าให้เกิดขึ้นเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของผู้ ใช้งานในหลาย ๆ ส่วนและอีกประเด็นหนึ่ งเป็นความต้องการของกลุ่มงาน           
Call Center ที่ต้องการก้าวผ่านปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานซึ่งมีข้อจ ากัดและระบบงานท าให้เกิดที่มาของ
โครงการดังนี้ 
1. ความซับซ้อนของกระบวนการท างานและระบบ e-HIS ที่มีข้อจ ากัดส่งผลให้เกิดปัญหาด้านต่าง ๆ ได้แก่ 
การแจ้งค่ารักษาพยาบาลไม่ถูกต้อง ครบถ้วน จากปัจจัยเกี่ยวกับเงื่อนไขของต้นสังกัดและอัตราค่ารักษาพยาบาล 
ที่แต่ละสิทธิให้ในจ านวนที่แตกต่าง และ ระบบการท างานในปัจจุบัน (ระบบ E-his) ไม่สามารถพัฒนาเพ่ิมหรือ
เปลี่ยนได ้ 
2. โปรแกรมการท างานที่จ าเป็นต้องเข้าหลายหน้าจอ มีเงื่อนไขโปรแกรมในแต่ละหน้าจอแตกต่างกัน  นอกจากนี้
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานต้องหาข้อมูลจากแหล่งอ่ืนมาช่วยในการประมวลผล(ข้อมูลค่ารักษาพยาบาลมีความสัมพันธ์
โดยตรงต่อสิทธิหรือการจ่ายค่ารักษาพยาบาลของต้นสังกัด) ส่งผลให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่แต่ละท่านมีความ
ขัดแย้งในการแก้ปัญหาที่แตกต่างกันเมื่อเจอปัญหาแนวเดียวกัน 
3. ข้อมูลที่ใช้ประกอบในการค านวณค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในมีข้อมูลหลายส่วนที่ต้องน ามาประกอบการพิจารณา 

 
2. ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงานของท่าน 
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 โครงสร้าง  งานเงินรายได้ ฝ่ายการคลัง คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
           

   
  

งานเงินรายได้ ฝ่ายการคลัง มีพันธกิจเป็นหน่วยงานที่จัดเก็บรายได้และบริหารจัดการลูกหนี้อย่างมี
ประสิทธิภาพโดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศระดับสากล โดยวิสัยทัศน์จัดเก็บรายได้ค่ารักษาพยาบาลรวมถึงรายได้อ่ืน ๆ 
และบริหารจัดการลูกหนี้ เร่งรัดหนี้สิน ของคณะฯ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา โดยจัดท ารายงานเสนอ
ผู้บริหารอย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาเทคโนโลยีระบบสารสนเทศเพ่ือใช้ในการด าเนินงานและพัฒนาบุคลากรให้มี
ประสิทธิภาพ  

ส าหรับโครงการ “โอกาสเพิ่มรายได้และความพึงพอใจด้วยการเรียนรู้แบบ 360 องศา” เป็นส่วนหนึ่ง 
ของงานเงินรายได้ ฝ่ายการคลัง ในส่วนของการคิดค่ารักษาพยาบาลให้กับผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และ
ทันเวลาก่อนจ าหน่ายออกจากโรงพยาบาล เพ่ือให้ผู้ป่วย / ญาติ และผู้เกี่ยวข้องต่าง ๆ ที่ต้องการใช้ข้อมูล เพ่ือ
รองรับความต้องการของ Stakeholder ต่าง ๆ ให้เกิดความพึงพอใจในระดับที่ดี และสามารถปฏิบัติงานได้ใน
สถานการณ์ต่าง ๆ รวมถึงความกดดันท่ีเกิดข้ึนในการท างานซึ่งต้องติดต่อกับผู้เกี่ยวข้องจ านวนมากในระยะเวลาที่
จ ากัด 

 
 
 

 วิสัยทัศน์  วัฒนธรรม  พันธกิจ 
วิสัยทัศน์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเป็นสถาบันทางการแพทย์ของแผ่นดิน มุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
ระดับสากล  
วัฒนธรรม 

วัฒนธรรมองค์กร  “SIRIRAJ”  ประกอบด้วย 
      S     =  Seniority    รักกันดุจพี่น้อง  
      I    =  Integrity    ซื่อสัตย์ ถูกต้อง เชื่อถือได้  
      R     =  Responsibility    รับผิดชอบ มีประสิทธิภาพ ตรงต่อเวลา   
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      I     =  Innovation     คิดสร้างสรรค์    
      R     =  Respect     ให้เกียรติ เอาใจเขามาใส่ใจเรา   
      A    =  Altruism     ค านึงถึงประโยชน์ของผู้อื่นและส่วนรวมเป็นที่ตั้ง   
      J     =  Journey to Excellence and Sustainability มุ่งม่ันพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 
                                อย่างยั่งยืน 
พันธกิจ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมีพันธกิจที่จะ  

• จัดการศึกษาเพ่ือผลิตบัณฑิตและบุคลากรทางการแพทย์ทุกระดับและแพทย์ผู้ เชี่ยวชาญ 
เฉพาะทาง  

        •   ทางการวิจัย สร้างบรรยากาศทางวิชาการ  
       • ให้บริการทางการแพทย์ ที่มีคุณภาพ คุณธรรม ทันสมัย ได้มาตรฐานสากล สอดคล้อง 
กับความต้องการของประเทศ และน ามาซึ่งศรัทธาและความนิยมสูงสุด จากประชาชน รวมทั้งชี้น าสังคมไทย
ในด้านสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิต  
 

ผลิตภัณฑ์  บริการที่ส าคัญ กลไกการส่งมอบให้กับลูกค้า 
    การสรุปยอดค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในและแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบเป็นขั้นตอนหนึ่งที่มีความส าคัญอย่างยิ่ง
ในการให้ข้อมูลและติดต่อกับผู้ต้องการใช้ข้อมูลจ านวนมากของกลุ่มงาน Call Center งานเงินรายได้ ฝ่ายการคลัง 
มีหน้าที่ในการเก็บรวบรวมรายการรักษาพยาบาลและสิทธิในการรักษาพยาบาล โดยน าข้อมูลมาประมวลผลเป็น   
ค่ารักษาพยาบาลในช่วงเวลาที่ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาพยาบาล หรือ สิ้นสุดการรักษาพยาบาล การพัฒนาและ
ปรับปรุงขั้นตอนการท างาน โดยค านึงถึงปัจจัยเรื่องของความถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา จึงเกิดเป็นโครงการ     
ที่เป็นประโยชน์และมีความส าคัญอย่างมากเพ่ือสร้างมาตรฐานและยกระดับการให้บริการอย่างบูรณาการ โครงการนี้
เป็นการพัฒนาระบบการท างานเพ่ือให้เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน Call Center งานเงินรายได้ พัฒนาศักยภาพทั้งทางด้าน 
ตัวบุคคล และ ระบบการท างาน (การติดต่อสื่อสาร / การตอบข้อซักถาม และ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า) โดย
ผลลัพธ์ต้องให้เกิดความพึงพอใจและมีปัจจัยเรื่องของการท างานที่อยู่ภายใต้ภาวะแรงกดดันและข้อจ ากัดทางด้าน
เวลา  
      เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน Call Center งานเงินรายได้  เป็นบุคลากรที่ต้องมีความรู้ และความสามารถในการใช้
ข้อมูลในระบบโรงพยาบาล ส าหรับผู้ป่วยใน (e-HIS) ซึ่งเป็นระบบงานหนึ่งที่มีความซับซ้อนและการท างานก่อนที่จะ
สามารถตอบข้อมูลให้กับผู้เกี่ยวข้องทราบต้องใช้ข้อมูลในหลาย ๆ ด้าน เช่น ประเภทของสิทธิ อัตราค่าบริการ 
รายละเอียดการเข้ารับการรักษาพยาบาลต่าง ๆ อย่างครบถ้วน รวมถึงเรื่องของการยกเว้นและลดหย่อนค่า
รักษาพยาบาลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการรักษาพยาบาล การติดตามและการท าความเข้าใจระบบผู้ป่วยในก็
เป็นส่วนหนึ่งที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องคอยปรับให้เป็นปัจจุบัน เนื่องจากต้นสังกัดของผู้ป่วยที่เข้ารับการ
รักษาพยาบาลมีจ านวนมากและการปรับปรุงสิทธิการรักษาพยาบาลเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา นอกจากนี้การท างานที่
เจ้าหน้าทีแ่ต่ละท่านต้องมีความรู้อย่างเท่าเทียมกันก็เป็นปัจจัยแห่งความส าเร็จหนึ่ง เพราะว่าการเข้ามาสอบถามหรือ
การแจ้งข้อมูลอาจจะเกิดขึ้นได้หลายครั้งต่อความต้องการหนึ่งเรื่อง จึงมีความจ าเป็นต้องสร้างความรู้และความเข้าใจ
ให้กับเจ้าหน้าที่ทุกท่านในกลุ่มงาน Call Center งานเงินรายได้ มีความรู้ที่สามารถตอบข้อซักถามได้ระดับเดียวกัน 
เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดการร้องเรียนหรือความไม่พึงพอใจ 
 

 กลุ่มลูกค้าที่ส าคัญ 

ประเภทผู้รับบริการ กลุ่มลูกค้า 
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 รางวัล/ประกาศนียบัตรที่ได้  
1. รางวัล THAILAND QUALITY CONFERENCE TQM-Best Practices ครั้งที่ 18 ปี. 2559 ระบบบริหารลูกหนี้
เพ่ือการจัดการที่เป็นเลิศของ คณะแพทยศาสตร์   ศิริราชพยาบาล 
2. รางวัล THAILAND QUALITY  CONFERENCE TQM-Best Practices ครั้งที่  19 ปี . 2560 ระบบบริหาร
ตรวจสอบการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลที่เป็นเลิศของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  (Siriraj Billing 
Report: SiBR ) 
3. รางวัล THAILAND QUALITY CONFERENCE TQM-Best Practices ครั้งที่  19 ปี. 2560 ระบบการจัดท า
รายงานเพื่อการบริหารจัดการตามกลุ่มสิทธิผู้ป่วยPatient segmentation report 
4. โครงการติดดาว นวัตกรรมดีเด่นด้านการบริหารทรัพยากรสุขภาพ โครงการพันธมิตรพิชิตหนี้ ปี. 2559 
5. โครงการติดดาว นวัตกรรมดีเด่นประเภททีมสหสาขา โครงการ SiBR ปี. 2559 
6. โครงการติดดาว นวัตกรรมดีเด่นประเภททีมสหสาขา การจัดท าโปรแกรม Siriraj AR Reconcile Statement 

ป.ี 2560 
7.รางวัล THAILAND QUALITY  CONFERENCE  TQM- Progressive Learners ครั้งที่19 การจัดท าโปรแกรม 

Siriraj AR Reconcile Statement ปี. 2560 
8. โครงการติดดาว นวัตกรรมดีเด่นประเภททีมสหสาขา โปรแกรมรายงานอายุลูกหนี้และรายได้ค่ารักษาพยาบาล

ค้างรับ(AR&AI Report) ปี. 2560 
9. โครงการติดดาว หน่วยงานดีเด่น ปี.2560 
10. โครงการติดดาว หน่วยงานดีเด่น ปี.2561 
11. โครงการติดดาว นวัตกรรมดีเด่นประเภททีมสหสาขา Dunning Letter Design and Process ปี.2561 
12. โครงการติดดาว นวัตกรรมดีเด่นประเภททีมสหสาขา  Save Cost Save คน ดล สุข ปี.2561  
13. รางวัล THAILAND QUALITY  CONFERENCE  TQM-Best Practices ครั้งที่ 20 ปี.2561การติดตามหนี้

แบบครบวงจร 
14. รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ  ประเภทพัฒนาการบริการ ระดับดี ประจ าปี. 2562 การบริหารจัดการเก็บ

รายได้ของภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 

3. การเรียนรู้ ความคาดหวัง ของ "ลูกค้าของกระบวนการที่น าเสนอ"  
การสรุปยอดค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในและแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบเป็นขั้นตอนหนึ่งที่มีความส าคัญใน

กระบวนการก่อนสุดท้ายของการให้บริการรักษาพยาบาล กลุ่มงาน Call Center งานเงินรายได้ ฝ่ายการคลัง 
มีหน้าที่ในการเก็บรวบรวมรายการรักษาพยาบาลและสิทธิในการรักษาพยาบาล  โดยน าข้อมูลมาประมวลผล 
เป็นค่ารักษาพยาบาลในช่วงเวลาที่ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาพยาบาล หรือ สิ้นสุดการรักษาพยาบาล 

ผู้ให้บริการ  เจ้าหน้าทีง่านเงนิรายได้ 
ผู้รับบริการ  เจ้าหน้าที่หอผู้ป่วย 

 ผู้ป่วย/ญาติผู้ป่วย 
 หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง เช่น เจ้าหน้าที่           

งานสิทธิประสุขภาพ 
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การพัฒนาและปรับปรุงขั้นตอนการท างาน เพ่ือให้สามารถสรุปยอดค่ารักษาพยาบาลได้ถูกต้อง ครบถ้วน 
และทันเวลา เป็นภาระงานที่มีความส าคัญอย่างยิ่งเนื่องจากเป็นส่วนที่ท าให้โรงพยาบาลสามารถจัดเก็บรายได้เพ่ือน า
เงินที่ได้รับกลับมาพัฒนาระบบการรักษาพยาบาลให้มีคุณภาพ และ บริหารจัดการโรงพยาบาลให้มีมาตรฐานระดับ
สากลงานเงินรายได้จึงพยายามพัฒนาระบบการท างาน และ เพ่ิมประสิทธิภาพการท างานของบุคลากร เพ่ือให้
สามารถรองรับการท างานที่อยู่ภายใต้ภาวะแรงกดดันและข้อจ ากัดทางด้านเวลา เพ่ือรองรับความต้องการของผู้ป่วย
ที่ต้องการทราบยอดค่าใช้จ่ายในเวลาที่เหมาะสม และ มีความถูกต้องครบถ้วน นอกจากผู้ป่วยแล้วยังมีผู้เกี่ยวข้องอีก
จ านวนมากที่ต้องการข้อมูลสรุปค่ารักษาพยาบาลเพื่อน าไปใช้ในวัตถุประสงค์ที่มีความแตกต่างกัน  

 โครงการ “โอกาสเพ่ิมรายได้และความพึงพอใจด้วยการเรียนรู้แบบ 360 องศา” ถูกท าให้เกิดขึ้นเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของผู้ ใช้งานในหลาย ๆ ส่วนและอีกประเด็นหนึ่ งเป็นความต้องการของกลุ่มงาน 
Call Center ที่ต้องการก้าวผ่านปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานซึ่งมีข้อจ ากัดและระบบงานท าให้เกิดที่มาของ
โครงการดังนี้ 

1.ความซับซ้อนของกระบวนการท างานและระบบ e-HIS ที่มีข้อจ ากัดส่งผลให้เกิดปัญหาด้านต่าง ๆ ได้แก่ 
      • การแจ้งค่ารักษาพยาบาลไม่ถูกต้อง ครบถ้วน จากปัจจัยเกี่ยวกับเงื่อนไขของต้นสังกัดและอัตราค่า

รักษาพยาบาลที่แต่ละสิทธิให้ในจ านวนที่แตกต่าง การค านวณค่ารักษาพยาบาลต่อผู้ป่วยหนึ่งรายอาจจะต้อง
พิจารณาสิทธิร่วมมากกว่าหนึ่งสิทธิ ถ้ามีการบันทึกข้อมูลหรือรายการค่ารักษาพยาบาลที่ไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ในช่วง
เวลาที่ก าหนดอาจจะท าให้ได้ยอดสรุปค่ารักษาพยาบาลผิดพลาดได้  

     • ระบบการท างานในปัจจุบัน (ระบบ e-HIS) ไม่สามารถพัฒนาเพ่ิมหรือเปลี่ยนได้  เนื่องจากเป็น
โปรแกรม standard ไม่เหมาะสมกับโรงพยาบาลที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาหรือจากการเปลี่ยนความต้องการ
ของหน่วยงานภายนอกที่เป็นคู่สัญญา  

2. โปรแกรมการท างานที่จ าเป็นต้องเข้าหลายหน้าจอ มีเงื่อนไขโปรแกรมในแต่ละหน้าจอแตกต่างกัน   
นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานต้องหาข้อมูลจากแหล่งอ่ืนมาช่วยในการประมวลผล (ข้อมูลค่ารักษาพยาบาลมี
ความสัมพันธ์โดยตรงต่อสิทธิหรือการจ่ายค่ารักษาพยาบาลของต้นสังกัด) ส่งผลให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่แต่ละ
ท่านมีความขัดแย้งในการแก้ปัญหาที่แตกต่างกันเมื่อเจอปัญหาแนวเดียวกัน  

    • เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน Call Center จ าเป็นจะต้องมีความรู้ในการปฏิบัติงานเท่าเทียมกันทุกท่าน 
เนื่องจากเป็นผู้รับเรื่องเกี่ยวกับการคิดค่ารักษาพยาบาลจากบุคคลหรือหน่วยงานต่าง  ๆ เช่น หอผู้ป่วย ผู้ป่วย และ 
หน่วยงานอ่ืน ๆ ที่ต้องการสอบถามรายละเอียดค่ารักษาพยาบาล   การมีระดับความรู้เกี่ยวกับงานที่เหมาะสมและ
ความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าจึงเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งในการปฏิบัติงาน เพ่ือป้องการการแจ้งข้อมูลที่ไม่
ถูกต้อง หรือ การจัดเก็บรายได้ที่อาจจะไม่ได้ตามที่ควรจะเป็น 

    • บางกรณีมีการสอบถามในเรื่องเดียวกันหรือคล้ายคลึงกันกับทางเจ้าหน้าที่หลายท่าน   การตอบค าถาม
ที่ไม่เหมือนกันก็เป็นปัจจัยที่ท าให้เกิดความเข้าใจผิด   ซึ่งจะส่งผลทั้งด้านการเงินและเสี่ยงต่อการถูกร้องเรียน 

    • ปัญหาเรื่องของระยะเวลาการรอคอยก็เป็นปัจจัยหนึ่ งที่ท าให้ เกิดการร้องเรียนและบางกรณี  
ถ้าเจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจในงานอย่างแท้จริง ส่งผลให้การแก้ปัญหาต้องเสียเวลา และไม่สามารถรองรับการ
ท างานที่มีความต้องการด่วนได ้

3.ข้อมูลที่ใช้ประกอบในการค านวณค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในมีข้อมูลหลายส่วนที่ต้องน ามาประกอบการ
พิจารณา  

    • เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน Call Center จะต้องสามารถน าข้อมูลที่จ าเป็นมาประกอบการค านวณ เพ่ือให้คิด
ออกมาเป็นค่ารักษาพยาบาลได้อย่างถูกต้อง การเข้าถึงข้อมูลและการมีความรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของข้อมูลจึงมี
ความจ าเป็นเพ่ือให้สามารถประกอบส่วนต่าง ๆ ออกมาเป็นสิ่งที่ผู้เกี่ยวข้องต้องการได้ นอกจากนี้อาจจะต้องมีความรู้
ในเรื่องของระเบียบและประกาศของโรงพยาบาลเพ่ือชี้แจงและให้ความรู้ความเข้าใจกับผู้ใช้ข้อมูลได้อย่างเป็น
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ประโยชน์ (บางกรณีจะมีค าถามเรื่องของประกาศยกเว้นต่าง ๆ ) ข้อมูลที่ให้มาจากหลายแห่งได้แก่ ห้องเวชระเบียน 
ห้องแลป ห้องเอ็กซ์เรย์ ห้องเภสัชกรรม ห้องผ่าตัดและการบันทึกจากหอผู้ป่วย จึงมีความจ าเป็นที่ต้องสามารถติดต่อ
ประสานงานได้อย่างถูกต้อง 

    • ข้อมูลต้องมาในเวลาที่ถูกต้อง เช่น ข้อมูลเวลาที่คาดว่าจ าหน่าย (prepare)   แสดงวันที่ไม่เป็นปัจจุบัน
ซึ่งแสดงว่าเป็นการบันทึกข้อมูลมาไม่ถูกต้องกรณีนี้จะท าให้รายการที่ส่งมามีค่าใช้จ่ายไม่เป็นไปตามความเป็นจริง   
ถ้ามีการลง (prepare) ในระบบแสดงผู้ป่วยเตรียมพร้อมกลับบ้าน การตัดสินใจตอบค าถามหรือการวิเคราะห์รายการ
ที่จะน ามาคิดค่ารักษาพยาบาลก็จะมีความแตกต่างกัน 

    • ผู้ปฏิบัติงานต้องมีความรู้ ขั้นตอนการท างานอย่างชัดเจน   การแก้ไขปัญหาของภาพรวมทั้งหมด   เช่น 
การแก้ไขปัญหาเวลาปฏิบัติงานแล้วเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลเกินความเป็นจริงหรือซ้ าซ้อนจะท าอย่างไรให้
หน่วยงานคู่สัญญาให้เกิดความพึงพอใจ เป็นต้น 
     

บริการหลักท่ีส าคัญ กลไกส่งมอบบริการลูกค้า 
1. ตรวจสอบสรุปยอดค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน          

ที่ยัง Admit  และผู้ป่วยที่จ าหน่าย         
 

2. ให้บริการเกี่ยวกับการตอบค าถามเรื่องสรุป          
ค่ารักษาพยาบาลและสิทธิประโยชน์ของผู้ป่วย
กับผู้ป่วย /เจ้าหน้าที่หอผู้ป่วย /ญาติ  
 

3. ประสานงานกับหน่วยงานอ่ืนๆภายใน 
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเพ่ือน ามา
เป็นข้อมูลและเอกสารที่ใช้การประกอบการ
เรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลโดยให้มีการจัดเก็บ 
ในระบบ Scan ต่อไป  
 

4. ตรวจสอบความถูกต้องเอกสารการปรับปรุง
รายการค่ารักษาพยาบาลตามที่จุดให้บริการ
แจ้งขอแก้ไขปรับปรุงก่อนผู้ป่วยจ าหน่ายพร้อม
จัดท าสรุปสถิติรายงาน 
 

5. จัดท ารายงานเกี่ยวกับการให้บริการผู้ป่วย เช่น 
รายการประจ าวันเรื่องจ านวนผู้รับบริการ (เป็น
รายการเพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาจ านวน
เจ้ าหน้ าที่ ให้ บริการเพ่ื อตอบสนองความ
ต้องการของ Stakeholders 

1. ตรวจสอบและสรุปแจ้งยอดค่ารักษาพยาบาล
ให้ผู้ป่วย/เจ้าหน้าที่หอผู้ป่วย ทราบ ได้ถูกต้อง 
ครบถ้วน รวดเร็ว 

2. การสื่อสารระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการ
ใช้วิธีการโทรศัพท์ภายในองค์กรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

3. ได้ข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ครบถ้วน
และสามารถสืบค้นจากเอกสารได้  ท าให้
เอกสารประกอบการเรียกเก็บครบถ้วน
สมบูรณ์  
 
 

4. แก้ไขปรับปรุงให้ถูกต้องทันเวลาก่อนผู้ป่วย
จ าหน่าย  

 
 
 

5. จัดท ารายงาน เป็ น รายวันและสรุป เป็ น 
รายเดือนเพ่ือใช้เป็นสถิติ เพ่ือรายงานผู้บริหาร
ได้ตามความต้องการ 
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กลุ่มลูกค้า ความคาดหวัง/ 
ความต้องการที่ส าคัญ 

วิธีการประเมิน ความถี่ 

กลุ่มลูกค้าภายใน 
1.เจ้าหน้างานเงินรายได ้
 
 
 
 
 
2.เจ้าหน้าที่หอผู้ป่วย  
 
 
 
3 .เจ้ าหน้ าที่ งานสิ ท ธิ
ประกันสุขภาพ 
 
 
4 . เ จ้ า ห น้ า ที่ สั ง ค ม
สงเคราะห ์

 
1.เจ้าหน้าที่งานเงินรายได้มีความรู้ใน
การปฏิบัติงานเท่าเทียมกัน โดยสามารถ
ตรวจสอบ/ปรับปรุงค่ารักษาพยาบาลใน
ร ะ บ บ  e-HIS พ ร้ อ ม แ จ้ ง ค่ า
รักษาพยาบาลได้ถูกต้อง ครบถ้วน 
 
2.เจ้าหน้าที่งานเงินรายได้ทุกคนสามารถ
ตอบค าถามได้ ในแนวทางเดี ยวกัน 
รวดเร็ว ครบถ้วน 

 
3.สามารถให้ข้อมูลเงื่อนไขการให้เครดิต
เงินเชื่อได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว 

 
 
4.ได้รับการแจ้งยอดค่ารักษาพยาบาล /
ข้อมูลผู้ป่วยถูกต้อง ครบถ้วน 

 
1.มีการวัดผลหลังการ
เข้าอบรม โดยการสอบ
ความรู้แบบข้อเขียน 
และปฏิบัติ 
 
 
2.แบบประเมินความ
พึงพอใจในการใช้งาน
(ส าหรับผู้รับบริการ) 

 
3.แบบประเมินความ
พึงพอใจในการใช้งาน
(ส าหรับผู้รับบริการ) 

 
4.แบบประเมินความ
พึงพอใจในการใช้งาน
(ส าหรับผู้รับบริการ) 
 

 
การวัดผล 1 ครั้ง
ต่อปี 
 
 
 
 
การวัดผล 1 ครั้ง
ต่อปี 
 
 
การวัดผล 1 ครั้ง
ต่อปี 
 
 
การวัดผล 1 ครั้ง
ต่อปี 
 

กลุ่มลูกค้าภายนอก  
1. ผู้ป่วย/ญาติผู้ป่วย 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
1.ได้รับการบริการที่สะดวก รวดเร็ว 
สามารถลดระยะเวลารอคอย และลด
ก า ร ร้ อ ง เรี ย น ใน ก า รแ จ้ ง ย อ ด ค่ า
รักษาพยาบาลของผู้ป่วย 
2.  ได้ รับบริการที่ ถู กต้อง สามารถ
เชื่อถือได้ 
 
 
 
 
 

 
1.แบบประเมินความ 
พึงพอใจในการใช้งาน  
(ส าหรับผู้รับบริการ)มี
ความพึงพอใจระดับ
ความพึงพอใจร้อยละ  
95สูงกว่าเป้าที่ตั้งไว้ที่
ระดับมากกว่าร้อยละ 
80 
2.สถิติหนังสือร้องเรียน 
(ข้อร้องเรียน) ไม่เกิน 1 
ฉบับ/เดือน 

 
การวัดผล 1 ครั้ง
ต่อปี 
 
 
1ครั้ง/เดือน 

4. กระบวนการและวิธีปฏิบัติในอดีต 
  ก่อนหน้าที่จะเกิดโครงการโอกาสเพ่ิมรายได้และความพึ งพอใจด้วยการเรียนรู้แบบ 360 องศา 
กลุ่มงาน Call Center งานเงินรายได้  มีการสอนงานให้ เฉพาะกลุ่ม เจ้าหน้าที่ เริ่มปฏิบัติ งานใหม่ เท่ านั้น 
โดยทั่วไปเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานปกติไม่ได้มีแผนการทบทวนหรือก าหนดระยะเวลาในการเพ่ิมเติมความรู้
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ความสามารถ นอกจากนี้การท างานต่าง ๆ เมื่อเกิดปัญหาจะใช้วิธีโทรศัพท์สอบถามรายละเอียดต่าง ๆ เป็นครั้ง ๆ ไป
ท าให้เกิดการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไป ไม่เป็นการส่งต่อความรู้ หรือการแก้ปัญหาอย่างบูรณาการ ท าให้เกิดความ
เสี่ยงในการท างานผิดพลาดและเป็นปัญหาในด้านการให้บริการที่มีโอกาสถูกร้องเรียนได้ง่าย 
  กระบวนการในอดีตจึงไม่ได้มีการสร้างรูปแบบที่ตายตัวเป็นแค่การท างานปกติของเจ้าหน้าที่กลุ่มงาน  
Call Center งานเงินรายได้  เข้ าปฏิบั ติ งานโดยเมื่ อมีการแจ้งทางโทรศัพท์ว่ าต้องการข้อมูลผู้ ป่ วยหรือ  
ค่ารักษาพยาบาลในแต่ละครั้งทางเจ้าหน้าที่ก็จะด าเนินการตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ ภายในระบบ และแจ้งกลับตาม
ความต้องการของเจ้าหน้าที่ Ward ต่าง ๆ หรือผู้ป่วยที่ต้องการข้อมูล การด าเนินการรูปแบบในอดีตส่งผลกระทบ
หลายอย่าง ได้แก่ 
     1. ผู้รับบริการ ไม่มีความมั่นใจในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ เนื่องจากไม่สามารถให้ค าตอบหรือข้อมูล  
ได้ทันที และบางกรณี มีการตอบค าถามไม่เหมือนกันในแต่ละครั้งที่โทรศัพท์มาสอบถามในเรื่องเดิม ทั้งยังมีผลท าให้มี
การร้องเรียนด้านการให้บริการ 
     2. ตัวเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ไม่มีความมั่นใจในการท างาน เนื่องจากได้รับค าต าหนิจากคู่สนทนา อีกทั้งมี      
ข้อมูลคา่รักษาพยาบาลที่หลากหลายสลับซับซ้อน 
     3. ระบบการท างานมีหลายหน้าจอ ผู้ปฏิบัติงานยังใช้ฟังก์ชั่นไม่ช านาญ และไม่ทราบเทคนิคการท างานท า
ให้การแจ้งข้อมูลกลับไปยังผู้รับบริการล่าช้า  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่   
     จากปัญหาที่พบ งานเงินรายได้ ฝ่ายการคลังได้น ามาวิเคราะห์เพ่ือให้เกิดการท างานที่มีประสิทธิภาพ และ
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยจัดให้มีการอบรม เพ่ือเพ่ิมความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ดังนี้ 

ปัญหาในอดีต การแก้ไขปัญหา 
1.เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน มีการหมุนเวียนการ
ท างานใน 24 ชั่วโมง โดยเจ้าหน้าที่บางส่วนไม่ได้
ปฏิบัติงานประจ าในส่วนของ Call Center          
ขาดความช านาญในการปฏิบัติงาน ท าให้เกิด 
ความล่าช้าในการแจ้งข้อมูลกลับ                                                                       

น าประเด็นปัญหามาวิเคราะห์เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
ทดแทนกันได้ และเป็นมาตรฐานเดียวกัน โดย แบ่งการอบรม
ออกเป็น 3 ประเภท คือ                                                         
1.จัดอบรมและจัดท าคู่มือเรื่องของการปฏิบัติงานในฟังก์ชัน
ระบบการท างาน                                                          
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2.ระบบการท างานที่มีความซับซ้อน เจ้าหน้าที ่  
ขาดความช านาญในการปฏิบัติงาน 

2.จัดอบรมและจัดท าคู่มือเรื่องสิทธิประโยชน์                       
ค่ารักษาพยาบาลต่างๆ เช่นสิทธิต้นสังกัด สิทธิหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ  สิทธิโครงการโรคเฉพาะ เป็นต้น                                                      
3.จัดอบรมเรื่องแนวทางการตอบชี้แจงประเด็นปัญหา ให้กับ
ผู้รับบริการ                                                                                           
 
 
 
 
 
 

3.เงื่อนไขในการเบิกจ่ายแต่ละสิทธิมีความแตกต่าง
กัน  เจ้าหน้าที่ขาดความรู้เรื่องของสิทธิประโยชน์ 

4.เจ้าหน้าที่ตอบค าถามให้ผู้บริการไม่ชัดเจน และ
ไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 

5.ปัญหาเรื่องการเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
เช่น เรื่องเอกสารสิทธิ   

 

 

 

 

 

 

     ด าเนินการวางแผนการสอน โดยก าหนดให้มีการจัดสอน 3 ปีต่อเนื่องกัน เพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องของการ
ท า ง าน แ ล ะ ส าม า รถ ป ร ะ เมิ น ผ ล ได้ อ ย่ า ง ชั ด เจ น  ซึ่ ง เจ้ า ห น้ า ที่ ทุ ก ท่ า น ต้ อ ง เข้ า อ บ รม ทั้ ง ห ม ด 
โดยในปีแรกเป็นการทบทวนระบบต่าง ๆ ที่ต้องใช้ในการหาข้อมูลการท างานทั้งหมด ก่อนการเข้าอบรมจะต้องมีการ
ท าข้อสอบเพ่ือวัดความรู้พ้ืนฐานก่อน หลังจากมีการเรียนรู้งานเสร็จสิ้นก็จะมีการวัดผลโดยให้ท าข้อสอบ ในปีที่ 2 มี
การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการด าเนินการในปีแรก และระหว่างปีมาท าการพิจารณาเพ่ือเตรียมการสอนเพ่ิมเติม 
เพ่ือให้เจ้าหน้าที่เกิดความมั่นใจ และ เรียนรู้เพ่ิมเติมในส่วนต่าง ๆ ที่ยังขาดการสอนและการเรียนรู้เพ่ิมข้ึน ส่วนในปีที่ 
3 น าข้อมูลการเรียนรู้และการสอนที่เกิดขึ้น ในปี 2 และ ระหว่างปี มาท าสอนพร้อมกับอัพเดตข้อมูลใหม่  ๆ 
ทั้งในเรื่องของสิทธิประโยชน์ของผู้ป่วย (รวมถึงการท าสัญญาให้การรักษาพยาบาลเพ่ิมเติมที่ เป็นเงินเชื่อ)  
รายการรักษาพยาบาลใหม่ ๆ และระบบโรงพยาบาลที่มีการปรับเปลี่ยนหรือ อัพเดท ให้เป็นปัจจุบัน  นอกจากนี้ยังมี
เรื่องของระบบอ่ืน ๆ ภายในโรงพยาบาลที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เพ่ือให้ผู้เข้ารักษาเรียนรู้เข้าใจระบบ
โรงพยาบาลอย่างละเอียด เช่น โรงพยาบาลเริ่มมีระบบการท างาน SivWork ระบบ e-Doc เป็นต้น 
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     การสอนใช้วิธีการสอนโดยใช้เทคนิคต่าง ๆ รวมถึงการน าข้อมูลหรือเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นจริงในการ
ท างานมาเป็นต้นแบบ หลังจากนี้ก็จะมาจ าลองสถานการณ์ในห้องอบรมเพ่ือให้เกิดความเข้าใจอย่างชัดเจนมากขึ้น 
นอกจากนี้ยังมีการสอนเทคนิคการใช้ระบบการท างาน ระบบ e-HIS ในแต่ละฟังก์ชั่นเพ่ือเป็นการเพ่ิมศักยภาพให้
เจ้าหน้าที่สามารถท างานได้สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น ทั้งยังจัดให้มีการท าคู่มือและเอกสารต่าง ๆ ให้กับเจ้าหน้าที่ในการ
น ามาเป็นคู่มือเพ่ือใช้แก้ปัญหาเวลาเกิดขึ้นจริง และใช้เป็นบรรทัดฐานในการท างานต่อไป 

 สร้างสภาพแวดล้อมให้เหมือนปฏิบัติงานจริงโดยการก าหนดขอบเขตของการปฏิบัติงานให้ครอบคลุมกับ
ปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน โดยเริ่มจากก าหนดหัวข้อในการสอน ปัญหาที่เกิดซ้ าบ่อย ๆ เพ่ือน ามาเป็นตัวอย่าง
หรือท าเป็นเอกสารประกอบการสอนรวมถึงวิธีการแก้ไขปัญหา 

 

                     
 

การจ าลองสถานการณ์พร้อมน ากระบวนการคิดเชิงบวกมาออกแบบเป็นกระบวนการในการให้ความรู้   
ความเข้าใจเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติโดยการใช้หลักการ Design Thinking เชิงระบบการท างานจริง  
 

                        
 

เข้าใจปัญหาถูกต้อง (Understand) ให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจปัญหาว่าอะไรคืออุปสรรคที่ส าคัญ เพ่ือสร้าง
ความคุ้นเคยให้ผู้ปฏิบัติงานหาสาเหตุ   หาวิธีขจัดปัญหาอย่างถูกวิธี เช่น ปัญหาเกี่ยวกับระบบ error ต้องท าอย่างไร 
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ข้อมูลสิทธิไม่ถูกต้องติดต่อหน่วยงานไหน  การบันทึกข้อมูลค่ารักษาพยาบาลไม่ครบถ้วนหรือมีการบันทึกซ้ าซ้อนต้อง
ติดต่อกับใครหน่วยงานไหน เป็นต้น 

คิดแบบกรอบการปฏิบัติงานและการแก้ปัญหาได้อย่างยั่ งยืน (Idea Evaluation) สามารถแก้ปัญหาและ
เรียนรู้ว่าปัญหานั้นเกิดจากปัจจัยใด โดยให้ผู้ปฏิบัติงานจะต้องไม่เกิดข้อผิดพลาดซ้ าเดิมที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้  และรู้
วิธีการในการแก้ปัญหาและสามารถประยุกต์ใช้ การใช้งานหรือการแก้ไขปัญหาเมื่อเกิดในลักษณะแบบนี้ในอนาคต 

การเรียนรู้และการแก้ปัญหาเมื่อเกิดขึ้นจริง (Prototype) สร้างต้นแบบในการปฏิบัติงานจริง แล้วให้
ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจสถานการณ์ โดยมีองค์ประกอบต่าง ๆ ที่จ าเป็นเพ่ือต้องการให้สามารถท างานในภาวะแรงกดดัน
เสมือนอยู่หน้างานจริง เช่น ก าหนดระยะเวลาการทดสอบ การตั้งค าถามที่ต้องแก้ไขปัญหา ตอบค าถามกับ
ผู้เกี่ยวข้องที่ต้องการได้อย่างถูกต้อง 
 

6. การวัดและวิเคราะห์คุณภาพของผลการท างาน และประโยชน์ที่ได้รับ 
      การวัดและวิเคราะห์คุณภาพ มีการวัดจากมุมมองหลังการสอนเสร็จสิ้นแล้ว ท าการพิจารณาว่าเจ้าหน้าที่ผู้
เข้ารับการเรียนสามารถลดเวลาการคิดค่ารักษาพยาบาล สามารถตอบค าถามจากบุคคลภายนอกได้ทันที หรือมี
ระยะเวลาในการรอคอยที่เหมาะสม นอกจากนี้ยังท าการวัดผลจากการลดจ านวนการโทรศัพท์กลับมาถามซ้ า ๆ 
ในเรื่องที่เคยสอบถามแล้วในอดีตอีกหรือไม่ ทั้งนี้ยังวัดความพึงพอใจของผู้รับบริการเป็นระยะ 
 
 
 
 
 
 

ตัววัด/ตัวชี้วัดส าคัญ(PI/KPI) 
เป้าหมาย 
(Target) 

   ก่อนเริ่ม
โครงการ     

1ต.ค.58-30
ก.ย.59 

 ผลลัพธ์การด าเนินการโครงการ              
(3 รอบการวัดผล) 

ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที ่3 

วัน/เดือน/ปี      
1ต.ค.59 - 
30 ก.ย.60 

วัน/เดือน/ปี     
1ต.ค.60 -     
30 ก.ย.61 

วัน/เดือน/ปี     
1ต.ค.61 -      
30 ก.ย.62  

1.อัตราเวลาการแจ้งยอด            
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน       
(ราย/นาที) ลดลง 

≤ 15 นาท ี 60 นาที 30 นาที 20 นาที 9 นาที 

2.อัตราการโทรศัพท์กลับมาสอบถาม
ข้อมูลเพ่ิมเติมหลังจากได้รับแจ้งยอด
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน(%) ลดลง 

≤ 20% 70% 60% 45% 18.60% 

3.ความพึงพอใจจากผู้รับบริการ (%) ≤90% N/A 75% 93% 95% 
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7. ปัจจัยแห่งความส าเร็จและความยั่งยืน 
โครงการ “โอกาสเพ่ิมรายได้และความพึงพอใจด้วยการเรียนรู้แบบ 360 องศา” เป็นส่วนหนึ่งของการสร้าง

สมรรถนะให้กับบุคลากร ทั้งในด้านการให้ความรู้ที่เป็นปัจจุบัน (Knowledge) และ ทักษะ (Skill) ในงานที่ท าอยู่ให้
เกิดมูลค่าเพ่ิมตลอดเวลา เพ่ือท าให้เกิดความส าเร็จอย่างแท้จริง และ ยั่งยืน จึงได้มีการด าเนินการดังนี้ 

1. มีการจัดท าคู่มือ รวบรวมข้อมูลการจัดท าสัญญาเครดิตในอดีต และปัจจุบันที่ยังใช้งานอยู่  (Active) 
เพ่ือท าการสรุปเงื่อนไขการให้เครดิตเป็นประเภทต่าง ๆ ส าหรับใช้เป็นรูปแบบในการสอนงานหรือคู่มือการท างาน 
พร้อมทั้งจัดเก็บเอกสารต่าง ๆ ที่จ าเป็นไว้ใน Share Disk เพ่ือความสะดวกในการเรียกใช้งานเมื่อเกิดความจ าเป็น 
  2. มีการรองรับพร้อมปรับเปลี่ยน ตามสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เช่น การก าหนดให้มีสิทธิใหม่       
การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการเบิกค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น เพ่ือเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้สามารถ
ตอบค าถามได้อย่างรวดเร็ว และ เป็นปัจจุบัน  
  3. ประเมินความพึงพอใจเป็นระยะ จากผู้รับบริการและน ามาพัฒนาปรังปรุงตามค าแนะน าอยู่เสมอ     
      4. รับฟังปัญหา /ค าถาม จากลูกค้าผู้ที่ติดต่อมายัง Call Center และรวบรวมค าถามหรือประเด็นปัญหา
ต่างๆมาประมวลผลและสรุป เพ่ือชี้แจงให้ผู้ปฏิบัติงานรับทราบเพ่ือเตรียมความพร้อมและเข้าใจสามารถตอบชี้แจง
และปฏิบัติได้ในแนวทางเดียวกันอย่างสม่ าเสมอ เช่น ในการตอบค าถาม โรคระบาด COVID-19 เป็นต้น 
     5. มีการเตรียมความพร้อมของผู้ปฏิบัติงาน ให้เข้าใจพ้ืนฐานการท างาน ของสิทธิค่ารักษาต่าง  ๆ 
การเชื่อมโยงการท างานของหน่วยงานภายใน และ ภายนอก กรณีในอนาคตมีการเปลี่ยนระบบใหม่จะได้สามารถ
ทราบช่องทางในการติดต่อสื่อสารได้รวดเร็ว และถูกช่องทาง 
  6. น าเสนอวิธีการและหลักการในการด าเนินการกับหน่วยงานเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาล ผู้ซึ่งต้องใช้ข้อมูล
ต่อเนื่องกับหน่วยงาน call center เพ่ือให้หน่วยงานเรียกเก็บสามารถระบุปัญหาที่เกิดขึ้นจากการท างานได้อย่าง
แท้จริง และน าปัญหานั้นมาสู่การแก้ไขปัญหาอีกครั้ง อีกทั้งยังเป็นการป้องกัน และ บูรณาการ การแก้ปัญหา     
แบบ 360 องศา 
           7.การมุ่งสู่ความส าเร็จและความมีส่วนร่วม ของผู้ปฏิบัติงานเพ่ือให้เป็นหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการที่
เป็นเลิศ    มีความภูมิใจและมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้  ในเชิงเวลาและคุณภาพ  
รวมทั้งได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูงขององค์กร 
 
8.ปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการแก้ไข 

ปัญหาและอุปสรรค แนวทางการแก้ไข 
1. ปัญหาระบบที่ใช้งาน – เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานยังขาด
ความช านาญในระบบงานที่ ใช้  เนื่องจากช่วงเวลา
ดังกล่าวโรงพยาบาลเริ่มน าระบบ  eHIS มาใช้งาน
ทดแทนระบบ IPDEx และระบบ Staging พร้อมกับการ
เปลี่ยนแปลงระบบผู้ป่วยใน ทั้งโรงพยาบาล  
 

1. ใช้สถานการณ์จริงในการเข้าระบบ eHIS ท าการ
สอนงานและทดสอบความเข้าใจ โดยท าการพิจารณา
ว่ามีผู้ โทรศัพท์กลับมาสอบถามเรื่องเดิมที่ เคยตอบ
ค าถามไปหรือไม ่
2.  ให้ค าแนะน าเจ้าหน้าที่กลุ่มงาน Call Center กรณี
ที่มีความจ าเป็นต้องใช้งานในระบบเดิมเพ่ือน าข้อมูล 
มาประกอบการตอบค าถามหน้างาน  
3.  จัดสอนและให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องเอกสารต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการใช้งาน  

2. ฟังก์ชั่นการใช้งานบางฟังก์ชั่นมีการใช้งานไม่มาก 
แต่พอผู้ใช้งานน าขึ้นมาใช้หรือมีความจ าเป็นต้องใช้งาน
เกิดความไม่ช านาญจึงใช้เวลานานในการท างาน และ

นัดประชุมและเก็บรวบรวมฟังก์ชั่ นการใช้ งานที่ 
ยังมีปัญหาเรื่องของความรวดเร็วในการท างาน และ 
ไม่มีความรู้เพียงพอในการน าข้อมูลมาประกอบการ
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ปัญหาและอุปสรรค แนวทางการแก้ไข 
ท าให้เกิดข้อผิดพลาดในการตอบค าถาม หรือค านวณ
ค่ารักษาพยาบาล 

ค านวณค่าใช้จ่าย หรือ ฟังก์ชั่นที่ต้องใช้ตอบค าถาม
ผู้เกี่ยวข้อง  

3.เรื่องสิทธิประโยชน์ของผู้ป่วย เนื่องจากมีหน่วยงาน 
ภายนอกแจ้งความจ านงค์ขอท าสัญญาเครดิต (เงินเชื่อ) 
กับทางโรงพยาบาลศิริราชเพ่ิมขึ้นเป็นจ านวนมาก ซึ่ง
แต่ละสัญญามีความหลากหลายในเงื่อนไขการจ่ายช าระ 
ค่ารักษาพยาบาล 

1. รวบรวมข้อมูลการจัดท าสัญญาเครดิตในอดีต 
แ ล ะปั จ จุ บั น ที่ ยั ง ใช้ ง าน อ ยู่  เ พ่ื อ ส รุ ป เงื่ อ น ไข 
การให้ เครดิตออกมาเป็นประเภทต่าง  ๆ ส าหรับ 
ใช้เป็นรูปแบบในการสอนงานหรือแนะน า 
2. จัดท าเป็นเอกสารสรุปสัญญาเครดิตและเงื่อนไข 
ในการใช้งาน  
3. จัดเก็บเอกสารต่าง ๆ ที่จ าเป็นไว้ใน Share Disk 
เพ่ือความสะดวกในการเรียกใช้งาน 
 
 

4.เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่ Call Center 24 ชั่วโมงเป็น
เจ้าหน้าที่ งานเงินรายได้  ซึ่งมี เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
ประจ าและผลัดเวรหมุนเวียน ในส่วนของเจ้าหน้าที่
ผลัดเวร หลายคนมาปฏิบัติ งานที่  Call Center มี
ค ว า ม ถี่ น้ อ ย   จึ ง ข า ด ทั ก ษ ะ ค ว า ม ช า น า ญ                      
ในการปฏิบัติงาน 

1.ให้ มีSupervisor เป็นผู้ให้ค าแนะน ากรณีที่ต้องแก้ไข
หน้างานแบบเร่งด่วน เฉพาะเรื่องนั้นๆ  
2.มีคู่มือ หรือเอกสารประกอบอย่างง่าย  เพ่ือให้
ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติตามได้อย่างคล่องและ
ถูกต้อง 
 

 
9. ความท้าทายต่อไป  
1. เพ่ิมเติมความรู้โดยมีการจัดอบรมบุคลากรเกี่ยวกับค าศัพท์เทคนิคทางการแพทย์ ให้เจ้าหน้าที่ call center 

เนื่องจากโรงพยาบาล ศิริราชแพทย์มีความเชี่ ยวชาญให้การรักษาเฉพาะด้าน  จึงมีค าศัพท์ทางการแพทย์ที่
หลากหลาย ซึ่งเชื่อมโยงไปยังการเบิกจ่ายค่าบริการทางแพทย์ ให้มีการเบิกจ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. การค้นหาข้อมูลค่ารักษาพยาบาลและข้อมูลผู้ป่วยในระบบปัจจุบัน (e-HIS) มีความยุ่งยากและซับซ้อนใน
การค้นหาหรือน ามาสรุปเสนอรายงานต่าง ๆ จะน าประเด็นปัญหาไปพัฒนาในระบบ SiriUS 

3. จะพัฒนาการสื่อสารให้เจ้าหน้า Call Center อย่างมืออาชีพ โดยการจัดอบรมทักษะการพูด การสื่อสาร 
  
10. เอกสารอ้างอิง 

  ไม่มี 


