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ใบสมคัรเพื่อเสนอบทความในงานการประชุม 

THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 19th Symposium on TQM-Best Practices in Thailand 

ประเภทการสมคัร [X] TQM-Best Practices(ตอ้งจดัทาํAbstract, Full Paper,Presentation Slide  

และการทดลองนาํเสนอผลงาน) 

   [  ] TQM-Progressive Learners(ตอ้งจดัทาํ Abstract, Presentation Slide เท่านั้น) 

ประเภทองคก์ร [  ] หน่วยงานธุรกิจเอกชน [  ] หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  [  ] หน่วยงานดา้นการศึกษา   

[X] หน่วยงานราชการและองคก์รของรัฐ [  ] หน่วยงานทางดา้นสาธารณสุข 

ช่ือเร่ืองนาํเสนอ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการรับชาํระค่ารักษาพยาบาลโรงพยาบาลศิริราช  

เป็น “วิธีปฏิบติัท่ีเป็นแบบอยา่งท่ีดีเยีย่ม” ของกระบวนการในหมวด (โปรดเลือก 1 หมวดเท่านั้น)  

[ ] 1. การนาํองคก์ร   [ ] 2. การวางแผนเชิงกลยทุธ์และการจดัการนโยบาย 

[ ] 3. การเอาใจใส่ลูกคา้และตลาด  [X] 4. การวดัการวิเคราะห์และการจดัการความรู้ 

[ ] 5. การเอาใจใส่ทรัพยากรบุคคล  [ ] 6. การจดัการกระบวนการ 

[ ] 7. การประยกุตร์ะบบมาตรฐานต่างๆเขา้กบัการบริหารจดัการ 

ช่ือหน่วยงาน  ฝ่ายการคลงั สาํนกังานคณบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

ท่ีอยู ่ตึกชยันาทนเรนทรานุสรณ์ ชั้น 2 เลขท่ี 2 โรงพยาบาลศิริราช ถ.วงัหลงั แขวงศิริราช เขตบางกอกนอ้ย 

กรุงเทพมหานคร 10700 

โทรศพัท ์02-4199469 โทรสาร 02-4199469 เวบ็ไซต ์http://www.si.mahidol.ac.th/th/division/finance 

ช่ือผูเ้ขียน (ผูน้าํเสนอ) นางสาวกิตติรัตน์   กิตติไชยากลุ  ตาํแหน่ง หวัหนา้งานการเงิน  

โทรศพัท ์02-4197184       โทรสาร 02-4199486  

มือถือ 081-9868057    อีเมล warm_tree@hotmail.com 

สรุปจุดทีเ่ป็น “วธีิปฏิบัติทีเ่ป็นแบบอย่างทีด่ีเยีย่ม” (อย่างน้อย 1 ข้อ)  

1) การรับชาํระค่ารักษาพยาบาลเป็นส่วนสําคญัหน่ึงสําหรับการให้บริการรักษาพยาบาล การเตรียมความพร้อม

ก่อนการรับชาํระค่ารักษาพยาบาล จึงเป็นปัจจยัสาํคญัหลกัท่ีสนบัสนุนการรับชาํระค่ารักษาพยาบาล การวิเคราะห์

และการพฒันาระบบคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Tableau) สาํหรับบริหารจดัการขอ้มูลรับชาํระเงินตามจุดบริการใน

แต่ละช่วงเวลา เพื่อนาํขอ้มูลมาใชใ้นการกาํหนดมาตรฐานจาํนวนผูใ้ชบ้ริการต่อชัว่โมงต่อจุดรับชาํระเงิน และ

จดัทาํตารางปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีผูใ้ห้บริการให้ตรงตามความตอ้งการของผูป่้วยท่ีมีปริมาณแตกต่างกนัในแต่

ละช่วงเวลาและจุดรับชําระเงินต่าง ๆ ท่ีมีจาํนวนเคาน์เตอร์ให้บริการมากถึง 64 เคาน์เตอร์ภายในบริเวณ

โรงพยาบาล 

2) การบริหารจดัการเงินทอนท่ีมีประสิทธิภาพเป็นอีกปัจจยัสาํคญัในการให้บริการ การกาํหนดรูปแบบเงินทอน

ใหมี้จาํนวนธนบตัรและเหรียญเพียงพอต่อการใชง้านตลอดทั้งวนัโดยไม่ใหเ้กิดการชะงกัของการใหบ้ริการ ขอ้มูล

การใชเ้งินทอนในอดีตและความตอ้งการใชเ้งินทอนในแต่ละจุดเกบ็เงินจึงเป็นขอ้มูลท่ีนาํมาประเมินความตอ้งการ

เพื่อจดัรูปแบบเงินทอนให้มีจาํนวนท่ีเหมาะสม โดยผลท่ีไดรั้บทาํให้ลดเวลาในการจดัเงินทอนและไม่ตอ้งมีการ

แลกเงินในระหวา่งวนั รวมถึงสามารถควบคุมตน้ทุนและระยะเวลาการจดัเงินทอน  
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3) การเพิ่มช่องทางการรับชาํระเงินอตัโนมติัโดยนาํเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัมาใชเ้พิ่มความสะดวก ความรวดเร็ว และ

ลดระยะเวลาการรอคอยของผูม้ารับบริการ โรงพยาบาลได้ทาํข้อตกลงร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกัด 

(มหาชน) พฒันาเคร่ืองรับชาํระค่ารักษาพยาบาลอตัโนมติั (Kiosk) ใชเ้ป็นเคร่ืองรับชาํระเงินสาํหรับโรงพยาบาล

ของรัฐเป็นแห่งแรก โดยมีการเช่ือมต่อขอ้มูลทางการเงินของระบบโรงพยาบาล (OPD Finance) กบัเคร่ือง Kiosk 

ซ่ึงจะรองรับการรับชาํระและทอนเงินสด บตัรเครดิตและบตัรเดบิต  

4) มีกระบวนการในการวดัผลการดาํเนินการหลงัจากการเร่ิมปรับเปล่ียนจาํนวนผูใ้ห้บริการในแต่ละช่วงเวลา 

รวมถึงการติดตามผลการนําเงินทอนรูปแบบใหม่ไปใช้งานจริงจนตอบสนองความต้องการของเจ้าหน้าท่ี 

รับชาํระเงินพร้อมทั้งมีการเพิ่มการให้เจา้หน้าท่ีการเงินส่วนกลางไปให้การสนับสนุนกรณีท่ีมีความตอ้งการ 

เงินทอนเพิ่มในช่วงเร่งด่วน 

ประสิทธิผล (ต้องวดัค่าได้อย่างน้อย 1 ข้อ)  

1) การนาํโปรแกรม Microsoft Access และ Tableau มาวิเคราะห์ขอ้มูลการจ่ายชาํระค่ารักษาพยาบาลจาํนวน 64 

เคาน์เตอร์ ทาํให้พบช่วงเวลา Peak Time 11.00 -14.00 น. ท่ีมีผูม้ารับบริการสูงถึง 100 รายต่อชัว่โมงในบางจุดรับ

ชาํระ นาํมาสู่การกาํหนดมาตรฐานการให้บริการเฉล่ียท่ีดีท่ีสุดควรจะไม่เกิน  60 รายต่อชัว่โมง สาํหรับใชจ้ดัสรร

เจา้หนา้ท่ีใหเ้หมาะสมกบัจาํนวนผูจ่้ายชาํระค่ารักษาพยาบาลอยา่งมีประสิทธิภาพ และไม่ใหเ้กิดการรอคอย  

2) การบริหารจุดรับชาํระโดยปรับจาํนวนเพิ่ม (ลด) เจา้หน้าท่ีตามจุดรับชาํระเงิน ทาํให้สามารถควบคุมจาํนวน

เจา้หนา้ท่ีโดยไม่จาํเป็นตอ้งเพิ่มอตัรากาํลงั แต่สามารถลดจาํนวนผูใ้หบ้ริการในจุดท่ีไม่จาํเป็นและนาํไปเพิ่มในจุด

ท่ีมีความตอ้งการ โดยสามารถลดค่าใช้จ่ายเป็นเงินจาํนวน 589,680 บาทต่อปี และลดเวลารอคอยของผูม้ารับ

บริการจากเดิมเฉล่ียเท่ากบั 1.71 นาทีต่อราย เหลือเพียง 1.28 นาทีต่อราย หรือลดลงร้อยละ 33 โดยในส่วนของ

ความพึงพอใจของเจา้หนา้ท่ีใหบ้ริการเพิ่มข้ึนจากเดิม ร้อยละ 70 เป็นร้อยละ 90  

3) การกาํหนดมาตรฐานของรูปแบบและจาํนวนเงินทอนท่ีตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ช้งานอย่างแทจ้ริง 

ลดลงจาก 11 รูปแบบ 70 Patterns เหลือ 6 รูปแบบ 10 Patterns  ส่งผลใหส้ามารถบริหารจดัการจาํนวนเงินสดท่ีใช้

หมุนเวียนในการจดัเงินทอนอยา่งมีประสิทธิภาพ  ลดระยะเวลาในการจดัเงินทอนจากเดิม 180 นาทีต่อวนั เหลือ

เพียง 60 นาทีต่อวนั หรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 67 และใชพ้นักงานจดัเงินทอนจากเดิมจาํนวน 4 คน เหลือ 2 คน 

หรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 50  

5) การเพิ่มช่องทางการรับชาํระค่ารักษาพยาบาลโดยพฒันาเคร่ืองรับชาํระค่ารักษาพยาบาลอตัโนมติั (Kiosk) 

ทาํให้ลดระยะเวลาการรอคอยในการจ่ายชาํระค่าบริการสาํหรับผูท่ี้ตอ้งการจ่ายเงินสด บตัรเครดิตและบตัรเดบิต 

ซ่ึงเป็นตน้แบบใหก้บัโรงพยาบาลแห่งอ่ืน และรองรับนวตักรรมทางการเงินใหม่ ๆ ในอนาคต เช่น QR Code 

การอนุญาตให้มูลนิธิฯ จัดให้ผู้สนใจเข้าเยีย่มชม “Best-Practices” ขององค์กรผู้สมัครนีไ้ด้ 

[X] อนุญาต  [  ] ไม่อนุญาต 

การอนุญาตให้มูลนิธิฯ บันทกึวดีีโอผลงานระหว่างทีนํ่าเสนอในวนัการจัดงานขององค์กรผู้สมัครนีไ้ด้ 

[X] อนุญาต  [  ] ไม่อนุญาต 
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บทคดัย่อ 

 

ช่ือเร่ือง : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการรับชาํระค่ารักษาพยาบาลโรงพยาบาลศิริราช 

ประวติัและความเป็นมาโดยยอ่ : 

โรงพยาบาลศิริราชภายใตส้ังกดัคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลดาํเนินการภายใตว้ิสัยทศัน์การเป็น

สถาบนัทางการแพทยข์องแผน่ดิน มุ่งสู่ความเป็นเลิศระดบัสากล นอกเหนือจากการให้บริการรักษาพยาบาลแลว้

การให้บริการรับชาํระค่ารักษาพยาบาลก็เป็นส่วนสําคญัหน่ึงในการให้บริการ การเพิ่มข้ึนของจาํนวนผูม้าใช้

บริการอยา่งต่อเน่ืองทาํใหโ้รงพยาบาลจาํเป็นตอ้งพฒันาและปรับปรุงการรับชาํระค่ารักษาพยาบาลอยา่งบูรณาการ 

การเตรียมความพร้อมก่อนการใหบ้ริการจึงมีความสาํคญัและสนบัสนุนใหก้ารบริการเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ  

  ในแต่ละปีโรงพยาบาลศิริราชมีผูม้าใชบ้ริการมากกว่า 3,000,000 รายต่อปี ทาํให้ตอ้งเปิดเคาน์เตอร์รับ

ชาํระเงินค่ารักษาพยาบาลเป็นจาํนวนมากถึง 64 เคาน์เตอร์ทัว่โรงพยาบาล เพื่อการบริหารจดัการจุดรับชาํระเงิน

อย่างเป็นระบบและตอบสนองความตอ้งการในหลากหลายรูปแบบของผูม้าจ่ายชําระค่ารักษาพยาบาล การ

ให้บริการท่ีถูกต้อง รวดเร็ว และลดการรอคอยจึงถูกนํามาเป็นนโยบายท่ีใช้พัฒนาระบบการรับชําระค่า

รักษาพยาบาลอยา่งเสมอมา  

  การนําข้อมูลในระบบการรับชําระเงินของโรงพยาบาล (OPD Finance)  มาวิเคราะห์ปริมาณการ

ให้บริการดว้ยโปรแกรม Microsoft Access และโปรแกรม Tableau ในการวางแผนบริหารจดัการบุคลากรในแต่

ละชัว่โมงการใหบ้ริการ เพื่อปรับจาํนวนเจา้หนา้ท่ีใหบ้ริการประจาํเคาน์เตอร์ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการในแต่

ละจุดเก็บเงินตามช่วงเวลาต่าง ๆ จึงทาํให้ผูม้าใช้บริการเกิดความพึงพอใจและช่วยลดการรอคอย นอกจากน้ี 

การบริหารรูปแบบและจาํนวนเงินทอนโดยการนาํสถิติการใชง้านในอดีตมาวิเคราะห์เพื่อปรับเปล่ียนรูปแบบและ

จาํนวนเงินทอน จากเดิมท่ีมีจาํนวนรูปแบบมากถึง 11 รูปแบบ 70 Patterns  ให้เกิดมาตรฐานในการบริหารจดัการ 

โดยปรับให้เหลือ 6 รูปแบบ และ10 Patterns  เป็นการช่วยลดขอ้ผิดพลาดจากรูปแบบท่ีหลากหลายและระยะเวลา

ในการจดัเงินทอน ซ่ึงส่งผลให้สามารถลดตน้ทุนในการบริหารจดัการ การเพิ่มช่องทางการรับชาํระเงินโดยการ

พฒันาเคร่ืองรับชาํระค่ารักษาพยาบาลอตัโนมติั (Kiosk) ร่วมกบัธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) เป็นอีก

วิธีการหน่ึงท่ีช่วย ลดระยะเวลาในการรอคอยให้กบัผูใ้ชบ้ริการ และเคร่ือง Kiosk ยงัรองรับการจ่ายชาํระเงินผา่น

ระบบ Application ดว้ย QR Payment 

รายละเอยีดเพิม่เติมของวธีิปฏิบัติทีเ่ป็นแบบอย่างทีด่ีเยีย่มทีส่อดคล้องกบัค่าประสิทธิผล : (1-2 หน้า) 

 การนาํขอ้มูลในอดีตมาวิเคราะห์ความตอ้งการในปัจจุบนั เพื่อพฒันาระบบสารสนเทศใหใ้ชอ้อกแบบการ

ทาํงานให้มีมาตรฐาน ร่วมกบัการนํานวตักรรมทางการเงินต่าง ๆ มาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการและ

ตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการท่ีมีจาํนวนมากข้ึนเป็นส่ิงสําคญั  จึงทาํให้เกิดขั้นตอนการทาํงานท่ีเป็น

มาตรฐานและวิธีปฏิบติัท่ีเหมาะสม ดงัน้ี 

1. วิเคราะห์ปริมาณความตอ้งการในการจ่ายชาํระค่ารักษาพยาบาลเพื่อจดัสรรบุคลากรให้รองรับการให้บริการ 

โดยไม่จาํเป็นตอ้งเพิ่มจาํนวนบุคลากร แต่ใชว้ิธีการลดจาํนวนเคาน์เตอร์การให้บริการในจุดท่ีมีผูใ้ชบ้ริการน้อย 

ไปยงับริเวณท่ีมีผูต้ ้องการใช้บริการจาํนวนมาก ซ่ึงส่งผลให้สามารถตอบสนองความต้องการในเร่ืองของ

ระยะเวลาการใหบ้ริการและควบคุมตน้ทุนการจา้งงาน 



 

  4 

2. สร้างมาตรฐานของรูปแบบและจาํนวนเงินทอนให้เกิดความคล่องตวั สะดวก และลดระยะเวลาในการจดัเงิน

ทอน ทาํใหเ้จา้หนา้ท่ีจดัเงินทอนสามารถบริหารจดัการเงินทอนไดส้ะดวกง่าย โดยไม่เกิดภาระเร่ืองการแลกเงินท่ี

นาํมาใชเ้ป็นเงินทอน ซ่ึงทาํใหล้ดตน้ทุนเร่ืองการเดินทางไปแลกเงินและควบคุมวงเงินท่ีใชอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

3. ติดตาม ประเมินผลความพึงพอใจของผูใ้ชเ้งินทอน และนาํผลลพัธ์มาปรับปรุงเพื่อให้เกิดความเหมาะสมและ

ไม่เกิดการแลกเงินทอนเพิ่มในระหวา่งวนั เพื่อใหผู้ใ้ชบ้ริการไม่ตอ้งเสียเวลาในการรอคอย 

4. มีการนาํนวตักรรมทางการเงินมาใชเ้พิ่มช่องทางการรับชาํระเงิน และลดระยะเวลาในการรอคอยเป็นการเพิ่ม

ทางเลือกในการจ่ายชาํระค่ารักษาพยาบาล และยงัเป็นการรองรับการจ่ายชาํระเงินผ่านระบบ Application ใน

อนาคต โดยเป็นตน้แบบของเคร่ืองรับชาํระค่ารักษาพยาบาลอตัโนมติั (Kiosk) ท่ีจะใชส้าํหรับโรงพยาบาลของรัฐ 

 

 
 
 

 
 

   

 

 

 

 

 

วิธีการดําเนนิการ เครือ่งมือที่ใช ผลลัพธ

วิเคราะหความตองการ

ชําระคารักษาพยาบาล

ตอช่ัวโมงตอจุดเก็บเงิน

หาความตองการใชเงิน

ทอนและศึกษารูปแบบ

เงินทอนใหเหมาะสม

หาเทคโนโลยีใหม ๆ ที่

รองรับการจายชําระเงิน

พรอมการทอนเงิน

โปรแกรม Tableau

สถิติการใชเงินทอนและ

รูปแบบเงินทอน

เครื่องรับชําระเงิน

อัตโนมัติ

Counter รับชําระเงิน

ตอบสนองความตองการ

จายชําระเงิน

รูปแบบและจํานวนเงิน

ทอนที่เหมาะสม

เครื่องรับชําระเงิน

อัตโนมัติ Kiosk

ปรับปรุง

ประมวลผล 
ติดตาม

ตอบสนอง
ความตองการ
และสรางความ

พึงพอใจ
ของผูใหบริการ
และผูรับบริการ

ขั้นตอนการดาํเนินการโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการรับชาํระค่ารักษาพยาบาลโรงพยาบาลศิริราช 

 


