
งานเงนิรายได ้ฝ่ายการคลงั 

1. นางสาวธญัชดิา วงศก์ลอ่ม
2. นางสาวแสงดาว บญุพันธ์
3. นางสาวชลธชิา วอิุน่

TQM-Best Practices 
หมวดที่ 6 การจดัการกระบวนการ 

กระบวนการพฒันารายงาน 

Specific Diseases Scheme on Tableau

คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล



คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 2

1. บทสรุปของผู้บริหาร
2. ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรและหน่วยงาน
3. การเรียนรู้ความต้องการและความคาดหวัง ของ “รายงานกระบวนการพัฒนารายงาน 
Specific Diseases Report on Tableau" 
4. กระบวนการและวิธีปฏิบัติในอดีต 
5. กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่ 
6. การวัดและวิเคราะห์คุณภาพของผลการท างาน และประโยชน์ที่ได้รับ
7. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการแก้ไข
8. ความท้าทายต่อไป 
9. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ และความยั่งยืน 
10. เอกสารอ้างอิง

หัวข้อน าเสนอ



วธิปีฏบิตั ิ
ทีเ่ป็น

แบบอยา่ง
ทีด่เีย ีย่ม

•การน า
เทคโนโลยี
ทีม่มีาตรฐาน 
ประสทิธภิาพ 
ปลอดภัยสงู
มาใชใ้น

กระบวนการ
ท างานใหม ่
แทน Manual 

•การรวมทักษะ
ความสามารถ 

2 ศาสตร ์
ทัง้ IT และ

ดา้นการบรหิาร
จัดการลกูหนี้
เขา้ดว้ยกนั

3
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No. ชือ่โครงการ
สทิธหิลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาติ

(UC)
สทิธปิระกนัสงัคม

(SS)

1 โครงการปลกูถา่ยไต √ √

2 โครงการปลกูถา่ยตบั √ √

3 โครงการผา่ตดัเปลีย่นหวัใจ √ √

4 โครงการปลกูถา่ยปอด √

5 โครงการปลกูถา่ยตบัออ่น √

โครงการปลกูถา่ยอวยัวะมากกวา่หนึง่อวยัวะพรอ้มกนั

√

6 - ปลกูถา่ยหวัใจและปอด

7 - ปลกูถา่ยหวัใจและไต

8 - ปลกูถา่ยตบัและไต

9 - ปลกูถา่ยตบัออ่นและไต

10 โครงการผา่ตดัเปลีย่นกระจกตา √

11 โครงการปลกูถา่ยไขกระดกู √ √

12 โครงการลา้งไตทางชอ่งทอ้ง √ √

13 โครงการฟอกเลอืดดว้ยเครือ่งไตเทยีม √ √

14 โครงการโรคเลอืดออกงา่ย Hemophilia √ √

15 โครงการผูต้ดิเชือ้ HIV และผูป่้วย AIDS √ √

16 โครงการยาในบญัช ีจ.ขอ้ยอ่ย 2 √ √

17 โครงการวนิจิฉยัโรคหายาก (Rare Disease) √

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

โครงการโรคเฉพาะของโรงพยาบาลศริริาช
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กอ่น
ผา่ตดั

ระหวา่ง
ผา่ตัด

หลัง 
ผา่ตดั

ตวัอยา่ง

ปลกูถา่ยไต
สทิธิ

ประกนัสงัคม

คา่ใชจ้า่ยจรงิ

อตัราชดเชย
ทีไ่ดรั้บ

31,300 292,000 30,000 /เดอืน 

50,000 450,000 16,000/เดอืน

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
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2. ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรและหน่วยงาน

I คดิสรา้งสรรค์

R ใหเ้กยีรต ิ

เอาใจเขามาใสใ่จเรา

A ค านงึถงึประโยชน์
ของผูอ้ ืน่ และสว่นรวม
เป็นทีต่ ัง้ 

J มุง่ม ัน่พฒันา

สูค่วามเป็นเลศิ
อยา่งย ัง่ยนื

วฒันธรรมองคก์ร

สถาบนัทางการแพทยข์องแผน่ดนิ 

เพือ่สรา้งสรรคส์ขุภาวะแกม่วลมนษุยชาติ

1. จดัการศกึษาและฝึกอบรม 

เพือ่ผลติบณัฑติ บคุลากรดา้นสขุภาพ และแพทยผ์ูเ้ชีย่วชาญเฉพาะทาง

ทีต่อบสนองตอ่ความตอ้งการในอนาคต

2. ใหบ้รกิารทางการแพทยแ์ละการสรา้งเสรมิสขุภาวะ

โดยเนน้ระดบัตตยิภมู ิเพือ่เป็นตน้แบบของระบบบรกิารสขุภาพ

3. วจิยัและสรา้งนวตักรรม เพือ่ใหเ้กดิองคค์วามรูใ้หมด่า้นสขุภาพ

และการศกึษา ดว้ยการบรูณาการพนัธกจิ เพือ่ด าเนนิการใหม้คีณุภาพ 

คณุธรรม ทันสมยั ไดม้าตรฐานสากล น ามาซึง่ศรัทธา และความนยิมสงูสดุ

จากประชาชน รวมทัง้เป็นสถาบนัหลกัในการชีน้ าสงัคมไทย

และนานาชาต ิในดา้นสขุภาพอนามยัและคณุภาพชวีติ

Journey to 
Excellence 

and 
Sustainability

Seniority

S รกักนั

ดจุพีน่อ้ง 

Respect 
Integrity I ซือ่สตัย ์

ถกูตอ้ง เชือ่ถอืได ้

Innovation 

R รบัผดิชอบ 

มปีระสทิธภิาพ 
ตรงตอ่เวลา

Altruism 

วสิยัทศัน์

พนัธกจิ 

SIRIRAJ
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2. ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรและหน่วยงาน

รองคณบดี
ฝ่ายการคลงั

งานการเงนิ

หวัหนา้ฝ่ายการคลงั

งานบญัชี
งาน

เงนิรายได้
งานประเมนิ
ตน้ทนุ

งานธุรการ
และสนบัสนนุ

ผูช้ว่ยคณบดี
ฝ่ายการคลงั
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เจา้หนา้ที่
ผูป้ฏบิตังิาน

Case Manager 
กลุม่โรคเฉพาะตา่ง ๆ

ผูบ้รหิาร

จัดท ารายงานได ้
ถกูตอ้ง สะดวก 
ทันความตอ้งการ

ไดรั้บรายงานทีถ่กูตอ้ง
ครบถว้นทันการณ์
เพือ่เสนอแพทย์

ไดรั้บรายงานถกูตอ้ง
ครบถว้น ทันการณ์
เพือ่การตดัสนิใจ

รายงานมคีวาม
ถกูตอ้ง ครบถว้น

ใชข้อ้มลูเพือ่บรหิาร
จัดการผูป่้วยไดอ้ยา่งมี
ประสทิธภิาพ

ใชข้อ้มลูจรงิจากรายงาน
เจรจาตอ่รองอตัรา
คา่บรกิารทางการแพทย์
Management By Fact

3. การเรียนรู้ความต้องการและความคาดหวังของ “กระบวนการ
พัฒนารายงาน Specific Diseases Scheme on Tableau " 

•» เรยีนรูจ้ากการประชมุรว่มกนั

•» ไดรั้บแจง้ Requirement 

จากผูใ้ชร้ายงาน

•» สงัเกตจากการปฏบิัตงิาน

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
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4. กระบวนการ
และวิธีปฏิบัติ
ในอดีต 

ลา่ชา้ในการไดรั้บรายงานเพือ่ใชพ้จิารณาความคุม้คา่การใหบ้รกิารผูป่้วย

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
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5. กระบวนการและวิธี
ปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่ 

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
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5. กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่ 

แสดงรายงาน

สามารถเขา้ดรูายงานไดท้ีเ่ว็บไซต ์Tableau 
ผา่น http://sidataportal.si
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รายงาน

ภาพรวม
ทกุโครงการ
โรคเฉพาะ

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
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สามารถเลอืก
แสดงรายงานตาม

โรคเฉพาะ
ทีต่อ้งการ

รายงาน
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สามารถเลอืก
แสดงรายงาน

รปูแบบ 
Patient 
Journey

รายงาน



สามารถ
Export Data 
จาก Tableau
report ออกมา
ในรปูแบบ 

Excel File ได้

เพือ่จัดรปูแบบ
รายงานไดเ้อง

ตอบสนอง Case Mgr. 
ทีห่ลากหลาย

20คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
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6. การวัดและวิเคราะห์คุณภาพของผลการท างาน 
และประโยชน์ที่ได้รับ

ประโยชนท์ีไ่ดร้บั

• การบรหิารขอ้มลูจากขอ้เท็จจรงิทีท่ันการณ์ จากการรวมทักษะความสามารถ 2 ศาสตร ์ทัง้ดา้น IT และดา้นการบรหิารจัดการลกูหนี ้
น าไปพัฒนารายงานโครงการโรคเฉพาะ ซึง่นับเป็นขอ้มลูส าคัญ สนับสนุนผูบ้รหิารในการตัดสนิใจด าเนนิการ รวมทัง้เจรจาตอ่รอง
อตัราคา่บรกิารทางการแพทยโ์ครงการโรคเฉพาะตา่งๆ ทีม่มีลูคา่การรักษาพยาบาลทีส่งูไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ

• การเป็นตน้แบบในการน าสง่ขอ้มลูเรยีกเก็บคา่รักษาพยาบาล รวมถงึรายงานการรับชดเชยคา่บรกิารทางการแพทย์
ในระบบ Seamless for DMIS ใหก้บัโรงพยาบาลในเครอืขา่ย UHOSNET และโรงพยาบาลอืน่ ๆ
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7. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการแก้ไข

CQI  # ปญัหา อปุสรรค แนวทางในการแกไ้ข ผลลพัธท์ ีไ่ด ้

• ปัญหาการสือ่สาร
อธบิาย ทีม่า รปูแบบเงือ่นไข
ของขอ้มลู ระหวา่งไอทกีบั
User ไมค่รบถว้น

• จัดประชมุท าความเขา้ใจ 
กบัทมี SiData+ ลงดเีทล 

• จัดกลุม่ขอ้มลูตามเงือ่นไขการจา่ย 
แตล่ะ protocol สทิธโิรค  
แยก Segmentation : IPD OPD 

• จัดท าสรปุ Requirement 
ออกมาเป็น File ชดัเจน

• ตน้แบบ Case Mgr.
งานเปลีย่นอวัยวะ ขอเพิม่
เงือ่นไขรายงาน

• รวบรวมขอ้มลู ประสานงาน
งานเปลีย่นอวัยวะ เพือ่สรา้งรายงาน
ตน้แบบเพิม่เตมิตรวจสอบขอ้มลู

• เพิม่ Requirement
การ Export data มาเป็น file 

• สือ่สารทมี SiData+ 
ขอเพิม่การ export Data

คร ัง้ที ่1
1/10/63-31/12/63

คร ัง้ที ่ 2
1/1/64-31/5/64

คร ัง้ที ่3
1/6/64-30/9/64
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8. ความท้าทายต่อไป 

แผนพฒันา

• » พัฒนารายงาน Tableau

ใหส้ามารถเขา้ถงึขอ้มลูผูป่้วย

แบบ Patient Journey
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9. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ และความยั่งยืน 

•» การท างานเป็นทมี

•» การน าเทคโนโลยี

มาพัฒนางานเพิม่ประสทิธภิาพ

ตอบสนององคก์รและลกูคา้
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10. เอกสารอ้างอิง

คูม่อืแนวทางปฏบิตัิ
ในการขอรับคา่ใชจ้า่ย
เพือ่บรกิารสาธารณสขุ
ส านักงานหลักประกนั
สขุภาพแหง่ชาต ิ

(สปสช.)

ประกาศ
คณะกรรมการ
การแพทย ์
กองทนุ

ประกนัสงัคม

แนวปฏบิตักิารเบกิจา่ย
คา่บรกิารทางการแพทย ์

กรณีปลกูถา่ยไต 
ส าหรับสถานพยาบาล

ในความตกลง
กรณีปลกูถา่ยไต

https://sidata.si/#/signin
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ถาม - ตอบ


