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หวัข้อน ำเสนอ
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บทสรปุของผูบ้ริหำร

I hope and I believe that this Template will your Time, Money and Reputation. Get a modern PowerPoint  Presentation that is beautifully 
designed.
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ข้อมลูเก่ียวกบัองคก์รและหน่วยงำน

กำรเรียนรู้ควำมต้องกำรและควำมคำดหวงั ของ "ลกูค้ำของกระบวนกำรท่ีน ำเสนอ" 

กระบวนกำรและวิธีปฏิบติัท่ีได้ปรบัปรงุใหม่ 

ปัญหำ อปุสรรค และแนวทำงในกำรแก้ไข

กระบวนกำรและวิธีปฏิบติัในอดีต 

ควำมท้ำทำยต่อไป 

กำรวดัและวิเครำะหค์ณุภำพของผลกำรท ำงำน และประโยชน์ท่ีได้รบั

ปัจจยัแห่งควำมส ำเรจ็ และควำมยัง่ยืน

เอกสำรอ้ำงอิง10



วิสยัทศัน์
(Vision)

โรงพยำบำลธรรมศำสตร ์4.0 มุ่งสู่องคก์รแห่งอนำคตเพ่ือประชำชน
(TUH 4.0 Organization of the Future for all) 

องคก์รแหง่คุณภาพทีม่คีวามทนัสมยั โดยน าเทคโนโลยแีละนวตักรรมเขา้มาขบัเคลื่อน
ใหม้คีวามเป็นเลศิในดา้นบรกิารสขุภาพ ดา้นบรหิาร และดา้นวชิาการ

สามารถเป็นทีพ่ ึง่ของบุคลากร ประชาชนและสงัคมได้

1. บทสรปุของผูบ้ริหำร
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พนัธกิจ 
(Mission)

ให้ บริกำร ทีเ่ป็นเลศิดา้นการรกัษาพยาบาล การฟ้ืนฟู
การป้องกนัโรคและการสรา้งเสรมิสุขภาพแก่ประชาชน

สนบัสนุนและมสีว่นรว่มกบัคณะตา่งๆใหเ้กดิ กำรเรียนกำรสอน
ทีม่ปีระสทิธภิาพเพือ่ผลติบณัฑติทีม่คีุณภาพสูส่งัคม

เป็นองคก์รทาง วิชำกำร ทีส่นบัสนุน ชีน้ าสงัคมและชุมชน

สรา้ง งำนวิจยัและนวตักรรม ทีท่รงคุณคา่น าสูก่ารปฏบิตัิ
เพือ่ประชาชน

1. บทสรปุของผูบ้ริหำร (ต่อ)
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สร้ำงระบบบริกำรและกำรรกัษำพยำบำลท่ีล ำ้สมยั
มผีลลพัธท์างคลนิิกทีเ่ป็นเลศิ/พฒันาระบบบรกิารทีม่ี

ประสทิธภิาพ/ปรบัประสบการณ์การเขา้รบับรกิารของผูป่้วย
ทีเ่ป็นเลศิ

ยทุธศำสตรท่ี์ 1

สร้ำงระบบบริหำรท่ีมีประสิทธิภำพ 
บรหิารจดัการ/โลจสิตกิสส์มยัใหม/่พฒันาระบบเทคโนโลยทีี่

ทนัสมยั/พฒันาบุคลากรสูค่วามเป็นเลศิ

ยทุธศำสตรท่ี์ 2

สร้ำงระบบพฒันำคณุภำพเพ่ือควำมยัง่ยืน 
พฒันาระบบรองรบัสนบัสนุนการสรา้งงานวจิยัและนวตักรรม/
สรา้งระบบสิง่แวดลอ้มเพือ่ความยัง่ยนื/พฒันาคุณภาพสูค่วาม
เป็นเลศิ (AHA ปี 2022)

ยทุธศำสตรท่ี์ 3

มุ่งสู่องคก์รแห่งอนำคต 
บรหิารจดัการ การเงนิการคลงัแบบ Digital Financial 
Management /เป็นองคก์รแหง่การเรยีนรู/้สนบัสนุนการสรา้ง
เครอืขา่ยสง่เสรมิสุขภาพและชุมชน

ยทุธศำสตรท่ี์ 4

ยทุธศำสตร ์
(Strategies)
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1. บทสรปุของผูบ้ริหำร (ต่อ)



Think “ TRANSFORMS ”

1. บทสรปุของผูบ้ริหำร (ต่อ)
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TRANSFORM
เราจะเป็นสว่นหน่ึงของการเปลีย่นแปลงเพื่อ
ความส าเรจ็ในการกา้วไปสูอ่งคก์รแหง่อนาคต

FOCUS ON RESULTS
เราจะพฒันามาตรฐานคุณภาพ

เพือ่มุง่เน้นสูผ่ลลพัธค์วามเป็นเลศิ

SPIRIT OF THAMMASART

เราจะมคีวามโปรง่ใสและใชข้อ้เทจ็จรงิ
ในการบรหิารจดัการองคก์ร

MANAGEMENT BY FACT

SYSTEM PERSPECTIVE
เราจะมมีุมมองเชงิระบบ มุง่เน้น 3P
และมองภาพรวมเหน็การเชื่อมโยง
อยา่งครอบคลุมทุกองคป์ระกอบ

เราจะยดึมัน่ในจติวญิญาณธรรมศาสตร์
“โรงพยาบาลธรรมศาสตรเ์พือ่ประชาชน”

ค่ำนิยมหลกั 
(Core Value)



1. บทสรปุของผูบ้ริหำร (ต่อ)
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เช่ือมโยงเข็มมุ่งของโรงพยาบาล

โรงพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล



กำรขบัเคล่ือนยทุธศำสตรโ์รงพยำบำลโดยใช้ OKRs

1. บทสรปุของผูบ้ริหำร (ต่อ)

ผูบ้ริหำรมีกำรพฒันำกระบวนกำรขบัเคล่ือนองคก์รด้วย 
OKRs โดยเปิดโอกำสให้ ผูป้ฏิบติังำนและผูบ้ริหำรสำมำรถ
ก ำหนดวตัถปุระสงคร่์วมกนัได้โดยมีกระบวนกำร 
ดงัต่อไปน้ี 

1. กำรก ำหนด Objectives (เป้าหมาย) หมายถงึสิง่ทีเ่รา
ตอ้งการท าใหส้ าเรจ็ (What) ควรเป็นเป้าหมายหลกัขององคก์ร 
หน่วยงาน หรอืทมีทีก่ระตุน้ใหเ้กดิแรงผลกัดนัในการท างาน
2. ก ำหนด Key Results (ตวัชีว้ดัความส าเรจ็ของเป้าหมาย) 
ซีง่กห็มายถงึแนวทางในการบรรลุเป้าหมายนัน้ (How)
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1.บทสรปุของผูบ้ริหำร (ต่อ)

Focus

กำรท ำงำนแบบพุ่งเป้ำ 

(Focus) และจดัล ำดบั
ควำมส ำคญั (Priority) 

ด้วยกำรทุ่มเทกบัเรื่องท่ีโฟกสั 
เพ่ือให้บุคลำกร

มีเป้ำหมำยเดียวกนัในกำร
พฒันำงำน

Deployment

กำรส่ือสำร ถ่ำยทอด

ให้บุคลำกรเข้ำใจถึงแนวคิด
และวิธีกำรใช้ OKRs ก่อนเร่ิม

ไปปฏิบติังำน

Measurement

กำรทบทวน / ผลลพัธ์

ตำมวงรอบไตรมำส

ท ำให้ทุกฝ่ำยได้รบัรู้ร่วมกนั 
ตลอดจนร่วมกนัแก้ไข

ปัญหำหรือปรบั OKRs

Alignment

กำรระดมสมอง

ภำยในหน่วยงำน 

หน่วยงำนภำยนอก
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มหำวิทยำลยั
ธรรมศำสตร์

โรงพยำบำล
ธรรมศำสตร์

เฉลิมพระเกียรติ

ฝ่ำยกำรพยำบำล

สำขำกำรพยำบำลสติู นรีเวชกรรม

สำขำกำรพยำบำลบริกำรพิเศษ

สำขำกำรพยำบำลกมุำรเวชกรรม

สำขำกำรพยำบำลผูป่้วยนอก

สำขำกำรพยำบำลอำยรุกรรม

สำขำกำรพยำบำลหอผูป่้วยวิกฤติ

สำขำกำรพยำบำลหอผูป่้วยพิเศษ

สำขำกำรพยำบำลศลัยกรรมเฉพำะทำง 
และควบคมุโรคติดเช้ือ

สำขำกำรพยำบำลศลัยกรรม

สำขำกำรพยำบำลด่ำนหน้ำ

งำนกำรพยำบำลรงัสีวิทยำ

2. ข้อมลูเก่ียวกบัองคก์รและหน่วยงำน

โครงสร้ำงกำรบริหำรจดักำร
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2. ข้อมลูเก่ียวกบัองคก์รและหน่วยงำน
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2. ข้อมลูเก่ียวกบัองคก์รและหน่วยงำน

หน้ำท่ีและเป้ำหมำย
เป็นหน่วยงานทีใ่หก้ารดแูล การตรวจวนิิจฉยั และรกัษาทางรงัสวีทิยากบัผูป่้วยทีม่ ี

ภาวะวกิฤต และไมว่กิฤตรว่มกบัทมีรงัสแีพทย ์นกัเทคนิคการแพทย ์เปิดบรกิารในวนัเวลา
ราชการ และนอกเวลาราชการ

รงัสีวินิจฉัยและรงัสีร่วมรกัษำ 
(Interventional Radiology)

รงัสีรกัษำและมะเรง็วิทยำ 
(Radiation Oncology)

เวชศำสตรนิ์วเคลียร ์
(Nuclear Medicine)

รงัสีวินิจฉัย
(Diagnostic Radiology)
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3. กำรเรียนรู้ควำมต้องกำรและควำมคำดหวงัของ “ลกูค้ำ
ของกระบวนกำรท่ีน ำเสนอ”

ลกูค้ำภำยใน
1. ผูร้บับริกำร
2. หอผูป่้วย/ หน่วยงำนท่ีรบัดแูลผู้ป่วย
3. งำนคลงั
4. เจ้ำหน้ำท่ีกำรเงิน / งำนรำยได้ 
5. ผูบ้ริหำร

1. สงัเกต ซกัถำมและตอบข้อสงสยัภำยหลงักำรให้ค ำแนะน ำผูร้บับริกำร
2. ข้อมูลจำกแบบประเมินควำมต้องกำรและควำมพึงพอใจภำยหลงักำร
ให้บริกำร (QR code) 
3. พฤติกรรมของลกูค้ำภำยนอกโดยกำรสอบถำมและต้องกำรข้อมูล อำทิเช่น
กำรร้องขอเอกสำรท่ีจ ำเป็นเก่ียวกบักำรท ำหตัถกำร  / กำรประเมินค่ำใช้จ่ำยท่ี
อำจจะเกิดขึน้ในกำรท ำหตัถกำร / เอกสำรขออนุมติักำรท ำหตัถกำร / เอกสำร
ค่ำใช้จ่ำยท่ีเกิดขึน้ในกำรท ำหตัถกำร
4. กำรประชุมและวำงแผนเก่ียวกบักำรบริหำรจดักำรอปุกรณ์ วสัด ุเวชภณัฑท่ี์ใช้
แต่ละส่วนงำน 
5. กำรประเมินของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน
6. นโยบำยและค ำสัง่ของผูบ้ริหำร

ลกูค้ำภำยนอก
1. ญำติของผูร้บับริกำร
2. โรงพยำบำล / หน่วยงำนต้นสงักดัของผู้รบับริกำร
3. หน่วยงำนท่ีบริหำรจดักำรเก่ียวกบัสิทธิผู้รบับริกำร 
เช่น สปสช. , ส ำนักงำนประกนัสงัคม

1. สงัเกต ซกัถำมและตอบข้อสงสยัภำยหลงักำรให้ค ำแนะน ำ
ผูร้บับริกำร
2. ประเมินจำกแบบประเมินควำมพึงพอใจภำยหลงักำร
ให้บริกำร
3. ข้อร้องเรียนต่ำงๆ ท่ีเก่ียวข้องกบักำรให้บริกำร
4. กำรร้องขอเอกสำรท่ีจ ำเป็นและเอกสำรเพ่ิมเติมในกำรท ำ
หตัถกำรของโรงพยำบำล / หน่วยงำนตนัสงักดัของผูร้บับริกำร
5. หลกัฐำน / เอกสำรท่ีระบไุว้ในระเบยีบกำรเบิกจ่ำยของ 
สปสช. , ส ำนักงำนประกนัสงัคมและ กรมบญัชีกลำง

วิธีกำรหำควำมต้องกำรของลกูค้ำ 
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1. เอกสำรกำรตัง้เบิก ขออนุมติั ถกูคน ถกูต้อง เหมำะสม
2. รบัทรำบ/ตรวจสอบ สิทธิกำรรกัษำ ค่ำใช้จ่ำยจำกกำรท ำ
หตัถกำร อปุกรณ์และเวชภณัฑใ์นระบบได้ทนัที
3. ลดเวลำในกำรท ำงำน

1. รบัทรำบยอดกำรใช้ อปุกรณ์ เวชภณัฑ ์ได้ทนัที (ถกูคน ถกูต้อง
เหมำะสม)
2. สำมำรถประมำณยอดงบประมำณกำรใช้ต่อปีได้อย่ำงถกูต้อง เหมำะสม
3. สำมำรถเตรียม ใบสัง่ซ้ือ (Purchase Order) อนุมติั ถกูคน ถกูต้อง ตำม
ก ำหมด ระยะเวลำ 7 วนั / 30 วนั / 3 เดือน / 1 ปี

1. รบัรู้และเข้ำใจเก่ียวกบัเร่ืองสิทธิกำรรกัษำ 
ค่ำใช้จ่ำยจำกกำรท ำหตัถกำร อปุกรณ์และ
เวชภณัฑ ์
2. รบัทรำบ เข้ำใจช่องทำงกำรด ำเนินกำรตำม
สิทธิกำรรกัษำ
3. กำรประเมินรำคำค่ำรกัษำพยำบำล เพ่ือใช้
เป็นข้อมลูประกอบกำรตดัสินใจเข้ำรบักำรรกัษำ
ของผูป่้วย
4. ได้รบักำรท ำหตัถกำรตำมแผนกำรกัษำท่ี
ก ำหนด
5. ลดระยะเวลำกำรรอคอย กำรประเมิน / กำร
เตรียมเอกสำร / กำรปฏิบติัตน 

1. สำมำรถตัง้เบิก และเรียกเกบ็ค่ำ
รกัษำได้ถกูต้องและครบถ้วน
2. ไม่มีข้อร้องเรียนเก่ียวกบั
กระบวนกำรจดัเกบ็เงินรำยได้
ค่ำรกัษำพยำบำล

1. ข้อมลูกำรคิดค่ำรกัษำ อปุกรณ์
และเวชภณัฑ ์ตรงตำมข้อบ่งช้ี มี
ควำมถกูต้อง เช่ือถือได้ ทนัเวลำ 
2. มีเอกสำรกำรตัง้เบิกครบถ้วน 
ถกูต้อง ตรวจสอบได้ทนัที

งำนคลงั หอผูป่้วย/ 
หน่วยงำนท่ีรบั
ดแูลผูป่้วย

ผูร้บับริกำร
(ผูป่้วย/ญำติ)

ผูบ้ริหำร

เจ้ำหน้ำท่ี
กำรเงิน /
งำนรำยได้

ควำม
ต้องกำร

3. กำรเรียนรู้ควำมต้องกำรและควำมคำดหวงัของ “ลกูค้ำ
ของกระบวนกำรท่ีน ำเสนอ”
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ควำมคำดหวงั

3. กำรเรียนรู้ควำมต้องกำรและควำมคำดหวงัของ “ลกูค้ำ 
ของกระบวนกำรท่ีน ำเสนอ”

กำรบริหำรและกำรประสำนงำน 
เป็นรปูแบบเดียวกนั

กำรบริหำรจดักำรระบบคงคลงัเวชภณัฑ ์(แบบเติมเตม็) 
ของรงัสีวิทยำทัง้ 4 หน่วยงำน 

(รงัสีวิทยำ / รงัสีวินิจฉัยและร่วมรกัษำ / รงัสีรกัษำ / เวชศำสตรนิ์วเคลียร)์ 
โดยใช้มำตรฐำนเดียวกนั

1. กำรหำยจำกอำกำรเจบ็ป่วยหรือ อำกำรทุเลำ
ลง มีควำมคืบหน้ำในกำรรกัษำท่ีสำมำรถอธิบำย
อำกำรโรคได้อย่ำงชดัเจนถกูต้องแม่นย ำ
2. คณุภำพบริกำร กำรได้รบักำรเอำใจใส่ของ
บุคลำกรทัง้หมดของโรงพยำบำลด้วยควำมรู้
ควำมเช่ียวชำญ รวมถึงกำรอ ำนวยควำมสะดวก 
และอธัยำศยัไมตรีท่ีดี”
3. บริกำรท่ีประทบัใจ

ต้นแบบกำรบริหำรจดักำร  
ระบบคงคลงัเวชภณัฑ ์

(แบบเติมเตม็) 
ในหน่วยงำนอ่ืน ๆ ขององคก์ร

ระบบกำรประเมินและ
ตรวจสอบข้อมลูได้ 

E-phis / PACS

งำนคลงั 
หอผูป่้วย/ 

หน่วยงำนท่ีรบั
ดแูลผูป่้วย

ผูร้บับริกำร
(ผูป่้วย/ญำติ)

เจ้ำหน้ำท่ี
กำรเงิน /
งำนรำยได้

ผูบ้ริหำร
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4. กระบวนกำรและวิธีปฏิบติัในอดีต 

กำรพิจำรณำท ำหตัถกำร/ 
กำรใช้อปุกรณ์

แพทยพิ์จำรณำกำรใช้เวชภณัฑ์
อปุกรณ์ เวชภณัฑ ์ค่ำหตัถกำร
ลงข้อมลูในเอกสำรนัดหมำย

2

1.เตรียมเอกสำรนัดหมำย
2.ตรวจสอบสิทธิและประเมินค่ำใช้จ่ำย
ส่วนเกิน
3.ท ำใบประเมินค่ำใช้จ่ำย 
4.นัดหมำยในระบบตำรำงนัด
5.กำรให้ค ำแนะน ำ

3

กำรประเมิน 
กำรเตรียมควำมพร้อม

กำรคิดค่ำท ำหตัถกำร อปุกรณ์ 
เวชภณัฑ ์(ภำพรวม) ของทัง้ รพธ.

4
กำรคิดค่ำท ำหตัถกำร
อปุกรณ์ เวชภณัฑ์

1.แนวทำงกำรคิดค่ำหตัถกำร
พืน้ฐำนของ รพธ

5

แนวทำงกำรปฏิบติั

แพทยล์งข้อมลูในระบบ
เก่ียวกบักำรท ำหตัถกำร

6
กำรบนัทึกข้อมลู
กำรท ำหตัถกำร

04ข้อมลูบนัทึกทำงกำร
พยำบำล

04

กำรบนัทึก
กำรใช้เวชภณัฑ์

7

1. มีคลงัภำพรวมของรงัสีวิทยำ (เวชภณัฑ ์
อปุกรณ์ เวชภณัฑผ์ูป่้วยเฉพำะรำย)
2. ไม่มีรำยกำรบญัชีของเวชภณัฑ ์
อปุกรณ์
3.ไม่มีกำรพิจำรณำยอด Max -Min

1

ระบบคงคลงั

16

1
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5. กระบวนกำรและวิธีปฏิบติัท่ีได้ปรบัปรงุใหม่ 

1. จดัระบบคลงั แบง่แยกแต่ละส่วนงำนของรงัสีวิทยำ 
(รงัสีวิทยำ / รงัสีวินิจฉัยและรงัสีร่วมรกัษำ / รงัสีรกัษำ
และมะเรง็วิทยำ / เวชศำสตรนิ์วเคลียร)์ 

2. จดัท ำบญัชีรำยกำรของต่ำงๆ  ทัง้รำยกำรเวชภณัฑ ์
อปุกรณ์กำรแพทย ์และเวชภณัฑผ์ูป่้วย จดัท ำบญัชี
รำยกำรของต่ำงๆ  Max –Min

3. ท ำ 5 ส. (big cleaning day)
4. บคุลำกรเรียนรู้กำรท ำคลงั ตัง้ต้นของเฉพำะใน

ส่วนย่อย
1.มีคลงัภำพรวมของรงัสีวิทยำ (เวชภณัฑ์
อปุกรณ์ เวชภณัฑผ์ูป่้วยเฉพำะรำย)
- ไม่มีกำรแยกคลงัเวชภณัฑผ์ูป่้วยเฉพำะ
รำย
- กำรเบิกจะเป็นกำรเบิกในภำพใหญ่ของ
งำนรงัสีวิทยำ จึงไม่สำมำรถตรวจสอบ
เวชภณัฑ ์อปุกรณ์ เวชภณัฑผ์ูป่้วยท่ีใช้จริง
ได้ในแต่ละส่วนงำน
2. ไม่มีบญัชีรำยกำรของต่ำง ๆ

ระบบคงคลงั1
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5. กระบวนกำรและวิธีปฏิบติัท่ีได้ปรบัปรงุใหม่ 

กำรพิจำรณำท ำหตัถกำร
กำรใช้เวชภณัฑ ์อปุกรณ์ 

2

รงัสีแพทยพิ์จำรณำกำรใช้ 
เวชภณัฑ ์อปุกรณ์ เวชภณัฑ์
ผูป่้วยเฉพำะรำย ลงข้อมลูใน
เอกสำรนัดหมำย
- เกิดควำมคลำดเคล่ือนในกำร
ประเมินค่ำใช้จ่ำย จำกลำยมือท่ี
ไม่ชดัเจน
- กำรสญูหำยของใบขอปรึกษำ 
ท ำให้ไม่สำมำรถเรียกดขู้อมลู
ย้อนหลงัได้

กำรพฒันำรปูแบบกำรใช้อปุกรณ์เวชภณัฑ ์ online
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5. กระบวนกำรและวิธีปฏิบติัท่ีได้ปรบัปรงุใหม่ 

1. เตรียมเอกสำรนัดหมำย
2. ตรวจสอบสิทธิและประเมินค่ำใช้จ่ำย
ส่วนเกิน
3. ท ำใบประเมินค่ำใช้จ่ำย 
4. นัดหมำยในระบบตำรำงนัด
5. ให้ค ำแนะน ำ

3 กำรประเมิน 
กำรเตรียมควำมพร้อม

กำรพฒันำรปูแบบกำรประเมินค่ำใช้จ่ำย (อปุกรณ์เวชภณัฑ)์ ในแต่ละ
สิทธิกำรรกัษำ
กำรพฒันำส่ือควำมรู้และกำรให้ค ำแนะน ำ
- แผน่พบั QR code
- ส่ือ VDO
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5. กระบวนกำรและวิธีปฏิบติัท่ีได้ปรบัปรงุใหม่ 

กำรพฒันำระบบสำรสนเทศ 
(E-phis) กำรเบิก คิดเงิน ตรวจสอบเวชภณัฑ์

1. กำรพฒันำจดักำรข้อมูลในระบบ E-phis 
2. กำรพฒันำระบบสำมำรถเหน็สิทธิกำรรกัษำ ข้อบ่งช้ี เพ่ือเลือก
อปุกรณ์ เวชภณัฑต์ำมข้อบ่งช้ี
3. ระบบกำรประเมินค่ำท ำหตัถกำรและเวชภณัฑล่์วงหน้ำก่อน
รบักำรท ำหตัถกำร
4. ระบบแจ้งควำมต้องกำรซ้ือเวชภณัฑ ์ตำมข้อมูลกำรใช้เวชภณัฑ์
ในแต่ละหตัถกำรข้อมลูในระบบ ภำพรวมทัง้ รพธ.

- เป็นกำรกรอกข้อมลู / คิด
ค่ำใช้จ่ำยในกำรท ำหตัถกำรโดยไม่
ตวัเลือกเก่ียวกบัสิทธิผูป่้วย ซ่ึง
จ ำเป็นต้องใช้ควำมรู้และควำม
ช ำนำญในกำรแยกอปุกรณ์ 
เวชภณัฑท่ี์สำมำรถเบิกได้และเบิก
ไม่ได้ 

4
กำรคิดค่ำท ำหตัถกำร
อปุกรณ์ เวชภณัฑ์
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5. กระบวนกำรและวิธีปฏิบติัท่ีได้ปรบัปรงุใหม่ 

แนวทำงกำรบนัทึกค่ำ
หตัถกำรพื้นฐำน รพธ
- เป็นกำรคิดค่ำหตัถกำร อปุกรณ์ 
เวชภณัฑ ์ในภำพรวม ไม่มีกำร
แยกเป็นเฉพำะรำย

5 แนวทำงกำรปฏิบติั

กำรพฒันำและสร้ำง SOP / WI เก่ียวข้อง
1. กำรประเมิน / บนัทึกค่ำหตัถกำรและเวชภณัฑ ์ 

•กำรบนัทึกค่ำหตัถกำร
•กำรบนัทึกกำรใช้อปุกรณ์ เวชภณัฑ์
•กำรบนัทึกชุดหตัถกำรและกำรคิดเวชภณัฑ์
•กำรบนัทึกเอกสำรใบแสดงอปุกรณ์และเวชภณัฑใ์นระบบ PAC ผ่ำนระบบ E – phis
•กำรเปิดใช้อปุกรณ์และเวชภณัฑ์

❖ รงัสวีทิยา (SOP 2 WI 4 เรือ่ง)
❖ รงัสวีนิิจฉยัและรว่มรกัษา (SOP 2 WI 4 เรือ่ง)
❖ รงัสรีกัษา (SOP 2 WI 4 เรือ่ง)
❖ เวชศาสตรน์ิวเคลยีร ์(SOP 2 WI 4 เรือ่ง)
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5. กระบวนกำรและวิธีปฏิบติัท่ีได้ปรบัปรงุใหม่ 

กำรลงข้อมลูในระบบ
เก่ียวกบักำรท ำหตัถกำรเท่ำนัน้

6 กำรบนัทึกข้อมลู
กำรท ำหตัถกำร 1. แพทยบ์นัทึกข้อมูลในระบบ E-phis /

Pacs ทัง้ โรค ข้อบ่งช้ี (DRG) กำรท ำ
หตัถกำร รำยละเอียดขัน้ตอนกำรท ำ
หตัถกำร กำรใช้เวชภณัฑ ์อปุกรณ์ 
เวชภณัฑผ์ู้ป่วยเฉพำะรำย 
2. กำรบนัทึกข้อมูลรำยกำรกำรใช้
อปุกรณ์ ระบบ (E-phis / Pacs )
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5. กระบวนกำรและวิธีปฏิบติัท่ีได้ปรบัปรงุใหม่ 

พฒันำระบบสำรสนเทศ 
(E-phis) กำรเบิก คิดเงิน ตรวจสอบเวชภณัฑ์

1. รำยกำรกำรใช้อปุกรณ์บนัทึกในระบบ E-phis / Pacs
2. สติกเกอร ์เวชภณัฑ์
3. โรค หตัถกำร ข้อบง่ช้ี

ข้อมลูบนัทึกทำงกำรพยำบำล
- มีกำรระบอุปุกรณ์และเวชภณัฑ์
บำงรำยกำรลงในบนัทึกทำงกำร
พยำบำล เช่น ขนำดของ Catheter 
Sheath แต่ไม่มีกำรเกบ็หลกัฐำนท่ี
ชดัเจน 

กำรบนัทึกกำรใช้
อปุกรณ์ เวชภณัฑ์

7



แพทยพิ์จำรณำท ำหตัถกำร 
กำรใช้อปุกรณ์ เวชภณัฑ์

กำรพฒันำรปูแบบกำรใช้
อปุกรณ์เวชภณัฑ ์ 
online

2

1. กำรพฒันำรปูแบบกำรประเมิน
ค่ำใช้จ่ำย (อปุกรณ์เวชภณัฑ)์ ในแต่
ละสิทธิกำรรกัษำ
2. กำรพฒันำส่ือควำมรู้และกำรให้
ค ำแนะน ำ
- แผน่พบั QR code
- ส่ือ VDO

กำรประเมิน 
กำรเตรียมควำมพร้อม

1.กำรจดักำรข้อมลูในระบบ E-
phis 
2.สำมำรถแสดงให้เหน็สิทธิ
กำรรกัษำ ข้อบง่ช้ี ในเลือก
อปุกรณ์ เวชภณัฑ์

4
กำรคิดค่ำท ำหตัถกำร
อปุกรณ์ เวชภณัฑ์

• รงัสวีทิยา (SOP 2 WI 4 เรื่อง)
• รงัสวีนิิจฉยัและรว่มรกัษา (SOP 2 WI 

4 เรื่อง)
• รงัสรีกัษา (SOP 2 WI 4 เรื่อง)
• เวชศาสตรนิ์วเคลยีร ์(SOP 2 WI 4 

เรื่อง)

5

แนวทำงกำรปฏิบติั

1.แพทยบ์นัทึกข้อมลูในระบบ

2.มีรำยกำรกำรใช้อปุกรณ์บนัทึกใน
ระบบ E-phis / Pacs

3. โรค หตัถกำร ข้อบง่ช้ี

6กำรบนัทึกข้อมลูกำรท ำ
หตัถกำร กำรใช้อปุกรณ์

เวชภณัฑ์

041. รำยกำรกำรใช้อปุกรณ์
บนัทึกในระบบ E-phis / 
Pacs

2. สติกเกอร ์เวชภณัฑ์

3. โรค หตัถกำร ข้อบง่ช้ี

กำรบนัทึกข้อมลูกำรท ำ
หตัถกำร กำรใช้อปุกรณ์ 

เวชภณัฑ์
1. จดัระบบคลงั
2. จดัท ำบญัชีรำยกำรของ

ต่ำง ๆ
3. รำยกำรบญัชีรำยกำรของ

ต่ำง ๆ  Max –Min
4. 5 ส.

1
ระบบคงคลงั
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5. กระบวนกำรและวิธีปฏิบติัท่ีได้ปรบัปรงุใหม่ 

สรปุ



2. ร้อยละมูลค่ำกำรตัง้เบิก
อปุกรณ์ เวชภณัฑ ์ท่ีใช้กบัผู้ป่วย
จริง

ของเดิม คือ 95.00
ค่ำเป้ำหมำย คือ 98.00
ผลลพัธ ์คือ 99.49

3. ร้อยละกำรตัง้เบิกและ
ขออนุมติัเวชภณัฑผ์ู้ป่วย
เฉพำะรำย ส ำเรจ็ภำยใน 7
วนั

ของเดิม คือ 95.00
เป้ำหมำย คือ 100
ผลลพัธ ์คือ 100

5. ร้อยละของอปุกรณ์ 
เวชภณัฑท่ี์ไม่หมดอำยุ
ในระบบคงคลงั

ของเดิม คือ 87.00
เป้ำหมำย คือ 100
ผลลพัธ ์คือ 99.71

1. ระดบัควำมส ำเรจ็กำร
สร้ำงระบบคลงัใน (รงัสี
วิทยำ / รงัสีวินิจฉัยและรงัสี
ร่วมรกัษำ / รงัสีรกัษำและ
มะเรง็วิทยำ / 
เวชศำสตรนิ์วเคลียร)์

ของเดิม คือ 1
เป้ำหมำย คือ 5
ผลลพัธ ์คือ 5

4. ร้อยละควำมถกูต้อง
ครบถ้วนกำรคิดอปุกรณ์
เวชภณัฑท่ี์ใช้จริงกบั
ผู้ป่วย

ของเดิม คือ 90.00
เป้ำหมำย คือ 95.00
ผลลพัธ ์คือ 95.71

6. กำรวดัและวิเครำะหค์ณุภำพของผลกำรท ำงำนและประโยชน์ท่ีได้รบั
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2. ต้องปรบัเปล่ียน Work Flow กำรท ำงำนให้สอดคล้องระบบใหม่

ก ำหนดนโยบำยให้ขยำยกำรใช้งำนระบบใหมภ่ำยในหน่วยงำน / กำรสร้ำงควำมเข้ำใจ รบัรู้ภำยใน
หน่วยงำน 

ปัญหำ อปุสรรค และแนวทำงกำรแก้ไข

3. ไม่มีระบบคงคลงั อปุกรณ์ เวชภณัฑผ์ูป่้วย 
(รงัสีวิทยำ / รงัสีวินิจฉัยและรงัสีร่วมรกัษำ / รงัสีรกัษำและมะเรง็วิทยำ / เวชศำสตรนิ์วเคลียร)์

จดัท ำบญัชีรำยกำรอปุกรณ์ เวชภณัฑผ์ู้ป่วย ในแต่ละส่วนงำน 

ท ำรำยกำรบญัชีรำยกำรของต่ำง ๆ  Max – Min เข้ำสู่ E-phis / PACS

1. รำยกำรอปุกรณ์ เวชภณัฑไ์ม่ตรงตำมสิทธิกำรรกัษำ ท ำให้ข้อมูลท่ีแสดงไม่ถกูต้องและไม่ครบถ้วน

วิธีกำรแก้ไข มีกำรทวนสอบ ทำงงำนรำยได้ / งำนกำรเงิน เพ่ือตรวจสอบและยืนยนัสิทธิกำรรกัษำ

สรปุปัญหำ หำสำเหตแุละแนวทำงแก้ไขเพ่ือให้ทำงผู้พฒันำระบบต่อไป
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8. ควำมท้ำทำยต่อไป 

1. พฒันำระบบสำรสนเทศ เช่ือมโยง สิทธิกำรรกัษำ DRG 
(แบบฟอรม์สตูรส ำเรจ็ให้เป็นทำงเลือกในกำรใช้งำน ให้
ครอบคลมุทกุสิทธิกำรรกัษำ) เพ่ือลดควำมผิดพลำดในกำรคิด
ค่ำหตัถกำร อปุกรณ์ เวชภณัฑ์

2. เป้ำหมำยกำรสร้ำงระบบคลงั ในทกุส่วนงำนของสหเวช 
100%

3. น ำสู่ต้นแบบกำรบริหำรจดักำรระบบคลงัเวชภณัฑผ์ูป่้วย
เฉพำะรำย (Consignment) และคลงัอ่ืน ๆ  ในทกุส่วนงำนอ่ืน
ของโรงพยำบำล
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9. ปัจจยัแห่งควำมส ำเรจ็ และควำมยัง่ยืน 

ผูน้ าและผูบ้รหิารทุกระดบัมวีสิยัทศัน์ 
ให ้ความส าคญัและมสีว่นรว่มใน
กระบวนการ

Vision

1. รบัฟังความคดิเหน็ ขอ้เสนอแนะ และความ
ตอ้งการจากกลุม่ลกูคา้
2. มุง่ตอบสนองการแกปั้ญหาเพิม่คุณคา่การ
ท างานในมมุมองของลกูคา้แบบ Win Win

Voice of customer

เน้นกระบวนการ มสีว่นรว่มแบบบรูณาการ (IT/
แพทย ์ เทคนิครงัส/ี งานรายได/้ งานการเงนิ/ 
Logistic/ พสัดุ)

Integration

การใชแ้นวคดิ Lean และสารสนเทศ
ในการขบัเคลือ่นงานเพือ่ความยัง่ยนื

Focus on Change 

1. สรา้งความมุง่มัน่สูค่วามเป็นเลศิใหก้บั ทมีทัง้เรือ่งการสรา้งทศันคต ิ
และการใหค้วามรูใ้นทกัษะทีเ่กีย่วขอ้ง
2. มบีรรยากาศทีด่ใีนการท างานรว่มกนั ใหค้วามชว่ยเหลอืซึง่กนัและกนั
3. มกีารแลกเปลีย่นเปลีย่นความคดิ ท าใหเ้กดิความสขุ สนุกกบัการ
ท างานและรว่มกนัท างานใหส้ าเรจ็ตามเป้าหมาย

Personal Mastery
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10. เอกสำรอ้ำงอิง

1. ประกำศอตัรำค่ำบริกำรสำธำรณสขุ
เพ่ือใช้ส ำหรบัเบิกจ่ำยค่ำรกัษำพยำบำลใน
สถำนพยำบำลของทำงรำชกำร 
กระทรวงกำรคลงั

4. ประกำศอตัรำค่ำรกัษำพยำบำล 
โรงพยำบำลธรรมศำสตรเ์ฉลิม
พระเกียรติ พ.ศ.2564

2. คู่มือแนวทำงปฏิบติัในกำรขอรบั
ค่ำใช้จ่ำยเพ่ือบริกำรสำธำรณสขุ 
ส ำนักงำนหลกัประกนัสขุภำพแห่งชำติ

3. ประกำศสิทธิประโยชน์ผู้ประกนัตน 
ส ำนักงำนประกนัสงัคม
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ถำม - ตอบ


