
งานประเมินต้นทุน  ฝ่ายการคลัง  ส านักงานคณบดี
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

Speed up 
Cost     Calculation

หมวดที ่6. การจัดการกระบวนการ 

TQM-Best Practices 

• นางดารารัตน ์ กระนจีติร
• นางสาวปรยีาภัทร ์ แสงสวุรรณ
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หัวข้อน าเสนอ

(คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล)

กระบวนการและวธิปีฏบิตัใินอดตี 

บทสรปุของผูบ้รหิาร

ขอ้มลูเกีย่วกบัองคก์รและหนว่ยงาน

การเรยีนรูค้วามตอ้งการ
และความคาดหวงั ของ

"ลกูคา้ของกระบวนการทีน่ าเสนอ" 

กระบวนการและวธิปีฏบิตัทิ ีไ่ดป้รบัปรงุใหม่

การวดัและวเิคราะหค์ณุภาพของ
ผลการท างาน และประโยชนท์ีไ่ดร้บั

ปญัหา อปุสรรค 
และแนวทางในการแกไ้ข

ปจัจยัแหง่ความส าเร็จ 
และความย ัง่ยนื

ความทา้ทายตอ่ไป

เอกสารอา้งองิ

1 6
2 7

3 8

4 9

5 10
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Pain Point กระบวนการใหม่

โครงการ
• ศริริาช รพ. รฐัใหญส่ดุของไทย
• งบประมาณจากภาครฐัมจี ากดั
• การประเมนิตน้ทนุ : มคีวามส าคญั
ตอ่องคก์ร และผูร้บับรกิาร

• 800 Cost Centers 40 Departments
• กวา่ 20,000 Cost Items ทีต่อ้ง Maintain
• Staff 3 ทา่น Lag KPI 14 วนั

กระบวนการเดมิ

1.บทสรุปของผู้บริหาร



กระบวนการใหม่กระบวนการเดมิ

4คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

1.บทสรุปของผู้บริหาร
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วธิปีฏบิตัทิ ีเ่ป็นแบบอยา่งทีด่เีย ีย่ม 

• การปรับกระบวนการท างาน 
และออกแบบขัน้ตอนการท างาน
มุง่ลดระยะเวลาการท างาน
ทกุภาคสว่นทีค่รบวงจร

• การน าแนวคดิรว่ม 5P : 
มาพัฒนา Template 
จัดท าขอ้มลู Predesigned 
Excel File ดว้ยแบบฟอรม์ 
Auto Costing Form 
ใหเ้ป็นมาตรฐานเดยีวกนั
และสือ่สารอยา่งมปีระสทิธภิาพ

1.บทสรุปของผู้บริหาร

ประสทิธผิล 

ระยะเวลาทีใ่ชใ้นการค านวณตน้ทนุลดลง
จากเดมิ 115 วัน เหลอืเพยีง 14 วัน 
หรอื คดิเป็นลดลงสงูถงึรอ้ยละ 88                        

ความพงึพอใจ เพิม่ข ึน้
จากเดมิ 4 คะแนน (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
เพิม่เป็น 4.74 คะแนน หรอื คดิเป็นเพิม่ขึน้รอ้ยละ 18

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ตดิตามตวัชีว้ัด Lead & Lag 

01

02

01

02
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2. ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรและหน่วยงาน
ฝ่ายการคลัง

รองคณบดีฝ่ายการคลัง

หัวหน้าฝ่ายการคลัง
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการคลัง

งานการเงิน งานเงินรายได้ งานประเมินต้นทุน งานบัญชี งานธุรการและสนับสนุน

❖ การรับเงิน
❖ การจ่ายเงิน
❖ การบริหารเงินลงทุน
❖ การจัดเก็บและการ

รักษาเงินทุกประเภท

❖ การบริหารจัดการ
เรียกเก็บหนี้และ
ติดตามหนี้

❖ การให้บริการปรึกษา
แนะน ารวมทั้ง
วิเคราะห์ต้นทุน

❖ การจัดท ารายงาน
ส าหรับผู้บริหาร

❖ การตั้งหนี้เบิกเงิน
❖ การบันทึกบัญชีการ

ลงทุน
❖ การจัดท ารายงาน

การเงิน

❖ การบริหารจัดการ
งานธุรการและงาน
สนับสนุนอื่นๆ

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
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2. ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรและหน่วยงาน (ต่อ)

สถาบันทางการแพทย์ของแผ่นดิน 
เพื่อสร้างสรรค์สขุภาวะแก่มวลมนุษยชาติ

วสิยัทศัน์ วฒันธรรมศริริาช

S Seniority : รักกนัดจุพีน่อ้ง

I Integrity : ซือ่สตัย ์ถกูตอ้ง เชือ่ถอืได ้

R Responsibility : รับผดิชอบ มปีระสทิธภิาพ ตรงตอ่เวลา

I Innovation : คดิสรา้งสรรค์

R Respect : ใหเ้กยีรต ิเอาใจเขามาใสใ่จเรา

A Altruism : ค านงึถงึประโยชนข์องผูอ้ ืน่และสว่นรวม

J Journey to excellence and sustainability :

มุง่มั่นพัฒนาสูค่วามเป็นเลศิอยา่งย่ังยนื

พนัธกจิ

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
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3. การเรียนรู้ความต้องการและความคาดหวัง

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ประเภทลกูคา้ ความตอ้งการ/
ความคาดหวงัของลกูคา้

กระบวนการเรยีนรู ้
ความตอ้งการของลกูคา้

• ระดบับรหิาร
- หวัหนา้ภาควชิา/
หน่วยงาน

- ทีป่ระชมุผูอ้ านวยการ
โรงพยาบาล

- ทีป่ระชมุโรงเรยีน
แพทย์

• ความคบืหนา้การค านวณตน้ทนุ
• ขอ้มลูตน้ทนุเพือ่การบรหิารจัดการ
• ผลการค านวณตน้ทนุ

เพือ่การตดัสนิใจปรับอัตราคา่บรกิาร
ทีส่อดคลอ้งกับตน้ทนุทีเ่พิม่ข ึน้
อยา่งทันการณ์

• ประชมุรว่มครอ่มสายงาน

• ระดบัปฏบิตักิาร
- เจา้หนา้ทีภ่าควชิา/
หน่วยงาน

• ความรู ้ความเขา้ใจในการเตรยีมขอ้มลู
ปัจจัยน าเขา้เพือ่การค านวณตน้ทนุ
ทีร่วดเร็ว ครบถว้น ถกูตอ้ง

• ผลการค านวณตน้ทนุเพือ่เสนอผูบ้รหิาร

• แบบสอบถาม
• โทรศพัท์
• ประชมุรว่มครอ่มสายงาน
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4. กระบวนการและวิธีปฏิบัติในอดีต 

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

เดมิ
ผูร้บับรกิาร

ภาควชิา/หน่วยงาน 

กรอกแบบฟอรม์

มาเป็นกระดาษ 

หนังสอืขอรับ

การค านวณตน้ทนุ

✓ บรกิารรักษา :

สง่ส านักงาน

ผูอ้ านวยการ

โรงพยาบาลศริริาช

✓ วจัิย บรกิารวชิาการ 

สง่ผูอ้ านวยการ

โรงเรยีนแพทย์

ฝ่ายการคลงั

งานประเมนิตน้ทนุ

1. รับแบบฟอรม์กระดาษ

2. โทรตดิตอ่ขอขอ้มลู

การค านวณตน้ทนุ

กับผูป้ระสานงานภาควชิา

3. น าขอ้มลูจากกระดาษ

ลง Excel เพือ่ใสส่ตูรค านวณ

ตน้ทนุ

4. ค านวณตน้ทนุเสร็จ

จัดท าหนังสอืออก(กระดาษ) 

สง่ไปยังภาควชิา 

เพือ่ใหภ้าควชิาไปเสนอ

ขอก าหนดอัตราคา่บรกิาร

ระยะเวลา 115 วนั

Manual Process
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ติดตาม KPI และน าเสนอผ่าน Line Group
ซึ่งทีมค านวณต้นทุน ร่วมแก้ไขปัญหา

2

ปรับกระบวนการน าส่งแบบ Auto Costing Form
เดิม : ใหภ้าควิชาเสนอขออนุมัติผ่าน ผอ.รพ.รูปแบบกระดาษ  
เปลี่ยนเป็นการส่งผ่านระบบ e-Doc ของคณะฯ 
โดยสร้างแบบฟอร์ม DFD-001-ขอค านวณต้นทุน 
เพื่อใหภ้าควิชาฯ สามารถระบุข้อมูลได้ครบถ้วน
ตามที่ต้องการ และเมื่อแสดงในหน้า Layout ของโปรแกรม 
e-Doc แสดงข้อความครบถ้วน ไม่ตกหน้ากระดาษ

4 3

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ออกแบบ และทดสอบแบบฟอร์ม Auto Costing Form 
เพื่อเชื่อมโยง และตอบโจทย์การค านวณต้นทุนที่ครบถ้วนได้อย่างฉับไว 
แทน Manual form เดิม

ประชุมทีมท างาน และที่ปรึกษาโครงการ 
คลี่กระบวนการค านวณต้นทุนภายใน 
เพื่อหา leading KPI ที่เหมาะสม 
โดยก าหนดที่ leading KPI = อายุเรื่องคงค้าง < 10 วัน

ข ัน้ตอนการพฒันา

1
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5. กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่ 

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ใหม่

ภาควชิา/หน่วยงาน 

1.กรอก Template 

ผา่นระบบ e-DOC 

ขอรับการค านวณ

ตน้ทนุ

2.กรอกแบบฟอรม์

ขอรับบรกิารค านวณ

ตน้ทนุเพือ่ก าหนด

อัตราคา่บรกิารบน 

Template Excel

✓ บรกิาร สง่ส านักงาน

ผูอ้ านวยการโรงพยาบาล

ศริริาช  

✓ วจัิย บรกิารวชิาการ 

สง่ผูอ้ านวยการโรงเรยีน

แพทย์

งานประเมนิตน้ทนุ

1. รับ Template ผา่นระบบ 

e-DOC และแบบฟอรม์ Excel

2. ตรวจสอบขอ้มลู 

Excel กับระบบ SAP

3. ค านวณตน้ทนุเสร็จ

จัดท าหนังสอืออก (e-DOC) 

สง่ไปยังภาควชิา 

และหน่วยบรหิารธรุกจิ

โรงพยาบาล เพือ่ภาควชิา

เสนอขอก าหนดอัตรา

คา่บรกิาร

ระยะเวลา 14 วนั

ผูร้บับรกิาร ฝ่ายการคลงั



(คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล) 12

สิ่งที่ต้องเตรียม รายละเอียด

1. กิจกรรมที่จะค านวณ ชื่อกิจกรรม ทั้งไทยและอังกฤษ

2. สถิติ ปริมาณของการใหบ้รกิารต่อปี 
• สอดคล้องกับอัตราที่ต้องการขอก าหนด
• สองคล้องกับความต้องการของผู้รับบรกิาร

3. เวลาที่ใช้ของผู้ท่ีท ากิจกรรม เวลาที่ใช้ในการท ากิจกรรมของผู้ที่ท ากิจกรรม แต่ละกิจกรรม

4. วัสดุสิ้นเปลือง 1. วัสดุ หรือน้ ายาที่ใช้กับกิจกรรม ระบุรหัส Material 
2. จ านวนการใช้งานของวัสดุแต่ละรายการแต่ละกิจกรรม

สิง่ทีต่อ้งเตรยีมกอ่นการค านวณตน้ทนุ



(คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล) 13

สิ่งที่ต้องเตรียม รายละเอียด

5. ครุภัณฑ์ 1. เครื่องมือที่ใช้กับกิจกรรมทั้งหมด
2. มูลค่าของครุภัณฑ์ เครื่องมือ ที่ใช้ในกิจกรรม
3. เวลาที่ใช้เครือ่งมือแต่ละรายการ
4. อายุการใช้งาน

6. สถานที่ให้บริการ 1. อาคารที่ใช้ในการให้บริการ
2. ขนาดพื้นที่ ที่ใช้ในกิจกรรม
3. เวลาที่ใช้

สิง่ทีต่อ้งเตรยีมกอ่นการค านวณตน้ทนุ
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หวัแบบฟอรม์ 
ระบใุหก้รอกขอ้มลูเฉพาะชอ่งสมีว่งเทา่นัน้

เมือ่กรอกขอ้มลูครบถว้น
แสดงผลการค านวณตน้ทนุ พรอ้มราคาขาย

Drop down list 
ใหเ้ลอืกขอ้มลูตวัแปร 

5. กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่ 
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ใหก้รอกขอ้มลู
เฉพาะใน Background ชอ่งสมีว่งเทา่นัน้

Drop down list ใหเ้ลอืกขอ้มลูตวัแปร 
เมือ่เลอืกตวัแปรก็สามารถแสดงผลค านวณตน้ทนุ
ไดท้ันท ี

5. กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่ 
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Drop down list ใหเ้ลอืกขอ้มลูตวัแปร 
เมือ่เลอืกตวัแปรก็สามารถแสดงผลค านวณตน้ทนุ
ไดท้ันท ี

Drop down list ใหเ้ลอืกขอ้มลูตวัแปร 
เมือ่เลอืกตวัแปรก็สามารถแสดงผลค านวณตน้ทนุ
ไดท้ันท ี

5. กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่ 
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การตรวจสอบผลการค านวณต้นทุนถูกต้อง

มกีารตรวจสอบราคาวสัดสุ ิน้เปลอืง และครภุณัฑ ์กบัระบบ SAP

มกีารเช็คราคา เทยีบราคาตลาดจากทีอ่ ืน่ๆ ทีใ่หบ้รกิารเดยีวกนั

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

2
มกีารตดิตามขอ้มลูสถติริะยะยาว 3 ปี ทีภ่าคกรอกขอ้มลู
ถา้สถติ ิActual ตรงสถติ ิPlan แสดงวา่
ขอ้มลูทีภ่าควชิาประมาณการมาถกูตอ้ง

3

1



KPI
มติคิณุภาพ

หนว่ยนบั

เป้าหมาย 

(Target)

ผลลพัธก์ารด าเนนิการ

กอ่นเริม่

โครงการ

หลงัด าเนนิการโครงการ

คร ัง้ที่ 1

ม.ค. 63 –

พ.ค. 63

คร ัง้ที่ 2

ม.ิย. 63 –

พ.ค. 64

คร ัง้ที่ 3

ม.ิย. 64  –

ก.ย.64 ระยะเวลา
ความ

พงึพอใจ

1.จ านวนวนัทีใ่ช้

ในการค านวณตน้ทนุ
วนั < 14 115 42 26 14

2. ความพงึพอใจ

ของผูร้บับรกิาร 

(ภาควชิา)

อยูใ่นระดบัดี

คะแนน > 4.7 4 4.50 4.54 4.74

18

6. การวัดและวิเคราะห์คุณภาพของผลการท างาน 
และประโยชน์ที่ได้รับ

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล



7. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการแก้ไข

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

CQI # ปญัหา อปุสรรค แนวทางแกไ้ข ผลลพัธก์ารด าเนนิการ

คร ัง้ที ่1
ม.ค. 63 – พ.ค. 63

ภาควชิาฯ 

ขาดความเขา้ใจ

ในการกรอกขอ้มลู

ตัวแปรน าเขา้ไฟล์

ทีค่รบถว้น

• สือ่สารการกรอกแบบฟอรม์ Plain Excel Form

ใหภ้าคฯทราบ

• อายกุารค านวณตน้ทนุ    42 วนั

• ความพงึพอใจผูรั้บบรกิาร 4.5

จากคะแนนเต็ม 5

คร ัง้ที ่2
ม.ิย. 63 – พ.ค. 64

• พัฒนาแบบฟอรม์ Customized Excel 

• ก าหนดหวัขอ้ใหภ้าควชิาฯ กรอกขอ้มลู 

• สรา้ง Drop down list ใหเ้ลอืกขอ้มลูตัวแปรในการ

ค านวณตน้ทนุ ทีส่ามารถแสดงผลการค านวณ

• อายกุารค านวณตน้ทนุ   26 วนั

• ความพงึพอใจผูรั้บบรกิาร 4.54

จากคะแนนเต็ม 5

คร ัง้ที ่3
ม.ิย. 64  – ก.ย.64 

• พัฒนาสรา้ง Auto Costing Form 

- แสดงผลตน้ทนุตอ่หน่วย 

- แสดงอตัราขายทีก่ าหนดตามเกณฑป์ระกาศไดท้ันท ี

หลังจากกรอกขอ้มลูครบถว้น

• สรา้ง Template หนังสอืขอรับการค านวณตน้ทนุ 

ผา่นระบบ e-DOC 

• จัดการความรูใ้นรปูแบบ Clip คูม่อืการใชง้าน 

• บรหิารชอ่งทางการสือ่สารผา่น HOTLINE สายตรง 

เชน่ Si vWork ,line,e-mail ฯลฯ

• อายกุารค านวณตน้ทนุ   14 วนั

• ความพงึพอใจผูรั้บบรกิาร 4.74

จากคะแนนเต็ม 5
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8. ความท้าทายต่อไป 

น าขอ้มลูสถติ ิPlan ไปตดิตามสถติ ิActual 
ในระบบ Tableau

พฒันาระบบฐานขอ้มลู Cost master
เพือ่การทบทวนตน้ทนุทีม่ปีระสทิธภิาพ
ครบวงจรอยา่งเป็นระบบ PDCA เชงิรกุ

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

2
1
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9. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ และความยั่งยืน 

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

• การออกแบบกระบวนการท างาน
แบบมสีว่นรว่มฝงัลงในกระบวนการ

• การบรหิารโครงการอยา่งเป็นระบบ

• การสือ่สาร จดัการความรู ้
แจง้เป้าหมาย ตวัชีว้ดัชดัเจนรว่มกนั
ท ัง้ผูร้บับรกิาร และผูใ้หบ้รกิาร
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10. เอกสารอ้างอิง

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

3
2
1 ISO 27001 มาตรฐานหลกั

ในหมวดระบบมาตรฐานความปลอดภยั
สารสนเทศ 

ISO 27701 ระบบมาตรฐานการจดัการขอ้มลู
สว่นบคุคล

ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัมหดิล
วา่ดว้ยการบรหิารงบประมาณและการเงนิ 
พ.ศ.๒๕๕๑
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ถาม - ตอบ
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล


