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ใบสมัครเพื่อเสนอบทความในงานการประชุม 
THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 23rd Symposium on TQM-Best Practices in Thailand 

ประเภทการสมัคร [X] TQM-Best Practices   
ประเภทองค์กร  [X] หน่วยงานราชการและองค์กรของรัฐ      
ชื่อเรื่องน าเสนอ   กระบวนการค านวณต้นทุนแบบ Speed up Cost Calculation 
เป็น “วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างท่ีดีเยี่ยม” ของกระบวนการ ในหมวดที่ 6. การจัดการกระบวนการ  
ชื่อหน่วยงาน งานประเมินต้นทุน ฝ่ายการคลัง คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  
ที่อยู่ เลขที ่2 โรงพยาบาลศิริราช พรานนก บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 เว็บไซต์  www.si.mahidol.ac.th  
 
ชื่อผู้เขียน (ผู้น าเสนอ)   
1. นางดารารัตน์     กระนีจิตร ต าแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชี * 
2. นางสาวปาริตา    อาสนกุล ต าแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
3. นางสาวปรียาภัทร     แสงสุวรรณ ต าแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชี 
 
ผู้ร่วมโครงการ 
นางกนกพร    จิวโพธิ์เจริญ ต าแหน่ง พยาบาล 
 
ที่ปรึกษาโครงการ 

1. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอุบลรัตน์    สันตวัตร ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายการคลงั 

2. นางสาวณัฐวสา     สันต์จิตโต ต าแหน่ง  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการคลัง 
3. นางหนึ่งฤทัย    ต่อสุวรรณ ต าแหน่ง  หัวหน้างานประเมินตน้ทนุ 
 
* ผู้ประสานงาน  โทรศัพท์  02-4141814 มือถือ 089-6069719 อีเมล  dararat.kra@mahidol.ac.th 
 
สรุปจุดที่เป็น “วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างท่ีดีเยี่ยม”  

1) การปรับกระบวนการท างาน และออกแบบขั้นตอนการท างานมุ่งลดระยะเวลาในการท างานทุกภาคส่วนที่ครบ
วงจร ช่วยให้ภาควิชา/หน่วยงานที่เป็นผู้ขับเคลื่อนงานพันธกิจหลักของคณะฯมีโอกาสทบทวนต้นทุน และ
จัดสรรทรัพยากร ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้อย่างรวดเร็ว 

2) การน าแนวคิดร่วม 5P ( People, Process, Policy, Project Management and Participation ) มาพัฒนา 
Template เพ่ือการจัดท าข้อมูลในรูปแบบ Predesigned Excel File ด้วยแบบฟอร์ม Excel Auto Costing 
Form ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และสื่อสารสองทางสนับสนุนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าไปใช้งาน 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ประสิทธิผล  

1) ระยะเวลาที่ใช้ในการค านวณต้นทุนลดลงจากการใช้กระบวนการท างานที่ออกแบบใหม่ โดยลดเวลาการท างาน
จากกระบวนการเดิมที่ใช้เวลาถึง 115 วัน เหลือเพียง 14 วัน หรือ คิดเป็นลดลงสูงถึงร้อยละ 88  

2) ความพึงพอใจจากการท างานด้วยกระบวนการที่ออกแบบใหม่เพ่ิมขึ้น จากคะแนนความพึงพอใจเดิมที่ 4 
คะแนน (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) เพ่ิมเป็นคะแนนความพึงพอใจที ่4.7 คะแนน หรือ คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 18 

 
การอนุญาตให้มูลนิธิฯ จัดให้ผู้สนใจเข้าเยี่ยมชม “Best-Practices” ขององค์กรผู้สมัครนี้ได้             [X] อนุญาต  
 
การอนุญาตให้มูลนิธิฯ บันทึกวีดีโอผลงานระหว่างที่น าเสนอในวันการจัดงานขององค์กรผู้สมัครนี้ได้      [X] อนุญาต 
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บทคัดย่อ 

ชื่อเรื่อง : กระบวนการค านวณต้นทุนแบบ Speed up Cost Calculation 
 
ประวัติและความเป็นมาโดยย่อ : 

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเป็นองค์กรไม่แสวงหาก าไร มีวิสัยทัศน์เป็นสถานบันการแพทย์ของแผ่นดิน
เพ่ือสร้างสรรค์สุขภาวะแก่มวลมนุษยชาติ คณะฯบริหาร 5 แผนยุทธศาสตร์หลักเพ่ือมุ่งสู่วิสัยทัศน์ โดยหนึ่งใน
ยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ คือ ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมฐานความยั่งยืน เน้นการมีความมั่นคงทางการเงิน มีรายได้สูงกว่า
ค่าใช้จ่ายในระดับท่ีท าให้คณะฯมีสถานะการเงินที่เพียงพอต่อการพัฒนาในระยะยาว และพร้อมรับปรับตัวให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีที่ก้าวล้ าทันสมัย และโรคภัยที่คุกคามระบบสาธารณสุขระดับประเทศ ซึ่งรายได้หลักของ
คณะฯ มาจากการบริการรักษาพยาบาล คณะฯจึงให้ความส าคัญกับการก าหนดอัตราค่าบริการที่เป็นธรรมทั้งต่อคณะฯ 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กลุ่มสถาบัน คู่สัญญา ผู้ร่วมจ่าย และผู้รับบริการ คณะฯจึงจ าเป็นต้องมีการค านวณต้นทุนการ
ให้บริการก่อนจะประกาศอัตราราคาขายที่ถูกต้อง และรวดเร็ว ทั้งนี้กระบวนการรวบรวมข้อมูลและการค านวณต้นทุน
ต้องได้รับการติดตามผลด าเนินการให้ครบถ้วน ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาต้นทุนปัจจัยหลักต่างๆ ทั้งต้นทุนค่ายา 
วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ บุคลากร และงบลงทุนที่นับวันจะเพ่ิมมูลค่าสูง  

งานประเมินต้นทุน ฝ่ายการคลัง เป็นหน่วยงานภายใต้ฝ่ายการคลัง มีหน้าที่หลักในการให้บริการปรึกษาแนะน า 
การค านวณต้นทุนของคณะฯ งานบริการก่อนที่จะมีการขอก าหนดอัตรา เดิมกระบวนการค านวณต้นทุน  เป็น 
กระบวนการ Manual โดยอาศัยการท างานของเจ้าหน้าที่ 3 ท่านเป็นหลัก เป็นการใช้แบบฟอร์มระบุความต้องการ
ค านวณต้นทุนในรูปแบบกระดาษ เพ่ือให้ภาควิชาฯที่มีเจ้าหน้าที่หน้างาน และเจ้าหน้าที่สนับสนุนหน่วนงานภาควิชา 
ประสานงานกันเพ่ือกรอกข้อมูลน าเข้าในการค านวณต้นทุน และน าส่งมาที่งานประเมินต้นทุน จากนั้นจะมีการ
ประสานงาน ซักถามเรื่องกระบวนการท างาน พฤติกรรม ปริมาณการใช้ทรัพยากรของงานบริการนั้นๆ เพ่ือขอ
รายละเอียดข้อมูลสถิติการบริการ ทั้งค่า Planning และ Actual ที่เกิดขึ้น มาค านวณต้นทุน  

จากสถิติการเก็บข้อมูลกิจกรรม ทั้งจ านวนรายการค านวณต้นทุนกิจกรรม ( Micro Costing) ที่ผ่านมาย้อนหลัง  
ปี 2562- 2565 (6 เดือน) ดังตารางที่ 1  ระยะเวลาในการท างาน และจากการวัดผลความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย พบว่าด้วยกระบวนการท างานเดิม ไม่สามารถตอบสนองงานคณะฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพที่เพียงพอ  
และการประสานงานข้อมูลต้นทุนกับผู้ประสานงานในระดับปฏิบัติการของภาควิชาฯใช้เวลานาน ในขณะที่ระดับ
ผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชาฯอาจได้รับการรายงานรายละเอียดความคืบหน้าเพ่ือเร่งรัดงานไม่ครบถ้วน ดังนั้นเพ่ือให้ 
การค านวณต้นทุนสอดคล้องทันการณ์ กับการลงทุนเพ่ือเพ่ิมคุณค่าแก่ผู้รับบริการด้วยเครื่องมืออุปกรณ์ และเทคนิค
ทางการแพทย์ที่ทันสมัย น าไปสู่การค านวณอัตราค่าบริการที่เป็นธรรมได้ผลได้อย่างรวดเร็ว น ามาซึ่งรายได้  
เพ่ือการพัฒนาในอนาคตที่เหมาะสม  ผลจากการปรับกระบวนการท างานใหม่ภายใต้ชื่อโครงการ Speed up Cost 
Calculation โดยน าแนวคิดร่วม 5P (People, Process, Policy, Project Management and Participation)   
เข้ามาใช้ในการปรับกระบวนการท างาน และออกแบบขั้นตอนการท างานที่มุ่งลดระยะเวลาในการท างานทุกภาคส่วน 
ที่ครบวงจร พัฒนา Template เพ่ือการจัดท าข้อมูลในรูปแบบ Predesigned Excel File ด้วยแบบฟอร์ม Excel Auto 
Costing Form ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และสื่อสารสองทางสนับสนุนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าไปใช้งานได้ 
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อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้ภาควิชา/หน่วยงานที่เป็นผู้ขับเคลื่อนงานพันธกิจหลักของคณะฯมีโอกาสทบทวนต้นทุน 
และจัดสรรทรัพยากร ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้อย่างรวดเร็ว  

 
 

 
 
 
 

ตารางที ่1 จ านวนรายการค านวณต้นทุนกิจกรรม ( Micro Costing)  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1  ที่มาของโครงการ 

ขั้นตอนที่ส าคัญ และวิธีปฏิบัติในขั้นตอนที่ส าคัญ : 
1. ประชุมทีมท างาน และที่ปรึกษาโครงการ คลี่กระบวนการค านวณต้นทุนภายใน เพื่อหา leading KPI ที่ 

เหมาะสมโดยก าหนดที่ Leading KPI = อายุเรื่องคงค้าง < 10 วัน  หากพบเร่ืองคงค้างที่อายุ > 10 วัน จะท าการ
ติดตามใกล้ชิดผู้ประสานงานของภาควิชาฯอย่างใกล้ชิด หากพบว่ามีโอกาสที่ข้อมูลเพื่อการค านวณต้นทุนล่าช้า 
จะขอท าเร่ืองส่งคืนภาควิชาฯผ่าน eDoc (เพื่อแจ้งหัวหน้าภาควิชาฯรับทราบ) โดยด าเนินการในช่วงเวลา 4 วัน 

2. ทีมท างานค านวณต้นทุนก าหนดแนวทางการน าเสนอ Lagging KPI เดิมน าเสนอผ่านทาง e-mail แต่พบว่ายังมี
การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมากกว่า คือ การน าเสนอผ่าน Line group ซึ่งทีมค านวณต้นทุน ร่วมกันแก้ไขปัญหา 
เพื่อการสื่อสารและติดตามอย่างฉับไว ทั้งระดับปฏิบัติการ และระดับบริหาร  

3. ออกแบบและทดสอบแบบฟอร์ม Auto Costing Form เพื่อเชื่อมโยงและตอบโจทย์การค านวณต้นทุนที่ครบถ้วน 
ได้อย่างฉับไว แทน Manual form เดิม 

ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564
 ป2ี565

(6 เดอืน)

จ ำนวนรำยกำรค ำนวณตน้ทุน

กจิกรรม (Micro costing) 498 868 573 346

กจิกรรม

รำยกำร/ปี
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3.1. รวบรวมข้อมูลที่ต้องใช้ในการค านวณ และต้องให้ภาควิชาฯ ระบุมา เช่น เวลาที่ใช้ในการท างาน รายการ
วัสดุที่ใช้ในการทดสอบ เครื่องมือที่ใช้ในการท างาน เป็นต้น 

3.2. ออกแบบร่างแบบฟอร์ม  
 - ผูกสูตรการค านวณของ Excel การใช้ Function ของ Excel ในการป้องกันการใส่ข้อมูลผิดรูปแบบ 

(Data validation) 
 - ค านวณต้นทุนพื้นฐานที่ต้องใช้ร่วมกับการใช้ Function Lookup ให้เรียกข้อมูลจากค่าอ้างอิงมาใส่ได้ 

เช่น ค่าแรงต่อชั่วโมงของบุคลากรแยกประเภทตามต าแหน่ง (แพทย์ พยาบาล นักรังสีเทคนิค เป็นต้น) 
ค่าพื้นที่ต่อชั่วโมง 

 - ผูกสูตรให้ หลังได้ต้นทุนต่อหน่วยแล้ว สามารถแสดงอัตราค่าบริการ ที่ก าหนดตามเกณฑ์ของคณะฯ 
ได้ (อ้างอิงประกาศคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เรื่องหลักเกณฑ์การคิดค านวณอัตราค่าบริการ
โรงพยาบาลศิริราช พ.ศ. 2558) 

3.3. ทดสอบแบบฟอร์มโดยบุคลากรภายในงานประเมินต้นทุนจนได้ผลลัพธ์ตามที่ก าหนด แล้วจึงทดสอบกับ
ภาควิชาฯ/หน่วยงาน 

3.4. เผยแพร่แบบฟอร์ม โดยอัพโหลดใน Website ฝ่ายการคลัง และระบบ eDoc 
3.5. ก าหนดรอบการปรับปรุงข้อมูลต้นทุนต่อหน่วยในแบบฟอร์ม โดยก าหนดทุกต้นปีปฏิทิน เนื่องจากเป็น

ช่วงเวลาที่ได้ประสานงานรับข้อมูลค่าแรงบุคลากรแยกประเภทจากฝ่ายทรัพยากรบุคคลทุกต้นปีปฏิทิน 
4. ปรับกระบวนการส่งแบบ Auto Costing Form จากการระบุให้ภาควิชาฯเสนอขออนุมัติผ่านผู้อ านวยการ

โรงพยาบาล เป็นกระดาษ เปลี่ยนเป็นการส่งผ่านระบบ eDoc ของคณะฯ โดยสร้างแบบฟอร์ม DFD-001-ขอ
ค านวณต้นทุน เพื่อให้ภาควิชาฯ สามารถระบุข้อมูลได้ครบถ้วนตามที่ต้องการ และเมื่อแสดงในหน้า Layout ของ
โปรแกรม eDoc แสดงข้อความครบถ้วน ไม่ตกหน้ากระดาษ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 2  ขั้นตอนการด าเนินการ 
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ภาพที่ 3   กระบวนการวิธีปฏิบัติงาน และแนวคิดการปรับกระบวนการ 

 
ผลลัพธ์จากการปรับกระบวนการท างาน และตัวชี้วัดหลังจบโครงการ 
ประโยชน์ที่ได้รับ 

1) จากการมองประโยชน์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สมดุลเป็นหลัก เกิดการพัฒนางาน ออกแบบกระบวนการท างานใหม่
โดยใช้แนวคิด 5P ช่วยให้ระยะเวลาในการค านวณต้นทุนการให้บริการรวดเร็ว มีกรอบเวลาที่ก าหนดเป็น
มาตรฐานกลางที่สื่อสารชัดเจน ครบวงจร การวางแผน ด าเนินการ ก ากับงาน รายงาน ควบคุมแผน ติดตามผล 
แก้ปัญหาที่ทั่วถึงทั้งระดับปฏิบัติการ และระดับบริหาร ส่งผลให้คะแนนความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องเพ่ิมข้ึน  
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2) การฝึกการวางแผน การติดตาม และการท างานเป็นทีม โดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดขององค์กร   
3) การจัดการความรู้ การพัฒนาคู่มือการท างานเพ่ือความยั่งยืนขององค์กร   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) ระยะเวลาที่ใช้ในการค านวณต้นทุนลดลงจากการใช้กระบวนการท างานที่ออกแบบใหม่ โดยลดเวลาการท างาน
ลงจากเดิม 115 วัน เหลือเพียง 14 วัน หรือ คิดเป็นลดลงสูงถึงร้อยละ 88  

2) ความพึงพอใจจากการท างานด้วยกระวนการที่ออกแบบใหม่เพ่ิมข้ึน จากคะแนนความพึงพอใจเดิมที่ 4 คะแนน  
เพ่ิมคะแนนความพึงพอใจเป็น 4.7 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 หรือ คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 18 

 
แผนการจะด าเนินต่อไป 

 ขยายผลการใช้/ประยุกต์ใช้นอกหน่วยงาน => น า Auto Costing Form มาเป็นฐานในการพัฒนาแบบฟอร์ม 

PCH-001 แบบฟอร์มการขอพิจารณาอนุมัติงบลงทุน ซึ่งท าให้ภาควิชาฯที่ของบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ์  

ได้มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล และร่วมรับทราบต้นทุนต่อหน่วย ร่วมพิจารณาความเหมาะสม ในการปรับราคา

ให้เป็นปัจจุบันไดด้้วยตนเอง 

 น าข้อมูลสถิติ Plan ไปติดตามเปรียบเทียบกับสถิติ Actual ในระบบ Tableau และสื่อสารภาควิชา  

เพ่ือวิเคราะห์สาเหตุ ค้นหาโอกาสพัฒนาผลงานพัฒนาระบบฐานข้อมูล Cost master เพ่ือให้กระบวนการ

ทบทวนต้นทุนครบวงจรอย่างเป็นระบบ PDCA เชิงรุก 

 
 
 
 


