
ใบสมัครเพ่ือเสนอบทความในงานการประชุม
THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 22nd Symposium on TQM-Best Practices in Thailand

ประเภทการสมัคร [  ] TQM-Best Practices  (ต้องจัดทำำ Abstract,  Full Paper, Presentation Slide  
                                    และกำรทดลองนำำเสนอผลงำน)

[  ] TQM-Progressive Learners (ต้องจดัทำำ Abstract, Presentation Slide 
     และกำรทดลองนำำเสนอผลงำน)

ประเภทองค์กร [  ] หน่วยงำนธุรกิจเอกชน [  ] หน่วยงำนรัฐวิสำหกิจ        [  ] หน่วยงำนดำ้นกำรศึกษำ  
[  ] หน่วยงำนรำชกำรและองค์กรของรัฐ     [  ] หน่วยงำนทำงด้ำนสำธำรณสุข

ช่ือเรื่องนำาเสนอ กำรบริกำรรับเงินทันสมัย ถูกต้อง ว่องไว ไร้ข้อรอ้งเรียน
เป็น “วิธีปฏิบัติท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีเยี่ยม” ของกระบวนการ ในหมวด (โปรดเลือก 1 หมวดเท่าน้ัน) 

[  ] 1. กำรนำำองคก์ร [  ] 2. กำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์และกำรจัดกำรนโยบำย 
[  ] 3. กำรเอำใจใส่ลูกคำ้และตลำด [  ] 4. กำรวดั กำรวิเครำะห์ และ กำรจัดกำรควำมรู้ 
[  ] 5. กำรเอำใจใส่ทรัพยำกรบุคคล [  ] 6. กำรจัดกำรกระบวนกำร 
[  ] 7. กำรประยุกตร์ะบบมำตรฐำนต่ำงๆเข้ำกับกำรบริหำรจัดกำร 

ช่ือหน่วยงาน ตึกชัยนำทนเรนทรำนุสรณ์ ชั้น 2 เลขที่ 2 โรงพยำบำลศริิรำช ถ.วังหลัง แขวงศิรริำช เขตบำงกอกน้อย 
กรุงเทพมหำนคร 10700  โทรศัพท์ 02-414-1808  โทรสำร 02-419-9440  
เว็บไซต์ https://www.si.mahidol.ac.th/th/division/finance/
ชื่อผู้เขียน (ผู้นำำเสนอ)

1. นำงอิงอร     ปองสุข            นักวิชำกำรเงินและบัญชี
2. นำงสำวธรีนันท์      บุญส่ง นักวิชำกำรเงินและบัญชี
3. นำงนพวรรณ     เณรวงศ์ นักวิชำกำรเงินและบัญชี
4. นำงสำวธัญลักษณ์   วรรณวิโรจน์      เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทัว่ไป 

โทรศัพท์ 02-414-1804 (ธัญลักษณ์) 02-414-1808 (Operator) โทรสำร 02-419-9440 มือถือ 085-553-8658 
อีเมล tunyaluk@hotmail.com
สรุปจุดท่ีเป็น “วิธีปฏิบัติท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีเยี่ยม” (อย่างน้อย 1 ข้อ) 
1) กำรบริหำรจัดกำรเรื่องกำรร้องเรียนของเจ้ำหน้ำที่กำรเงินรับส่วนหน้ำผู้ป่วยนอก โดยกำำหนดเป็นนโยบำยของหน่วย
งำน เพื่อแก้ไขปัญหำกำรถูกร้องเรียนอย่ำงบูรณำกำรและมีประสิทธิภำพสูงสุด โดยกำรจดัให้มีกรรมกำรติดตำมแก้ไขข้อ
ร้องเรียน เพื่อวิเครำะห์กำรร้องเรียน ตรวจสอบข้อเท็จจริง และกำำหนดวิธีกำรแก้ไขพร้อมวิธีกำรปฏิบัติ
ในกำรป้องกันไม่ให้เกิดปัญหำซำ้ำซ้อน โดยหำแนวทำงดำำเนินกำรที่ลดควำมเสี่ยงในกำรถูกร้องเรียนและกำรดำำเนินกำร
เชิงรุก เพื่อส่งเสริมให้เกดิกำรปฏิบัติงำนรูปแบบใหม่ ๆ ที่สร้ำงควำมพึงพอใจ
2) รวบรวม ติดตำมปัญหำกำรร้องเรียน และเก็บสถิติ เพื่อวิเครำะห์ผลกำรดำำเนินกำรระยะยำว โดยจดัทำำเป็นหมวดหมู่
ของประเด็นปัญหำ เช่น ปัญหำด้ำนพฤตกิรรมบริกำร ปัญหำ
ดำ้นระบบที่ใช้งำนหรือปัญหำเกี่ยวกับ Flow กำรใช้บริกำร เพื่อ
นำำมำเป็นประเด็นหลักในกำรมองหำแนวทำงแก้ไขปัญหำ ซ่ึงมีวิธี
กำรดำำเนินกำรที่แตกต่ำงกัน และเพือ่ให้เกดิกำรแก้ไขปัญหำได้
อย่ำงชดัเจน เมื่อเกิดกำรรอ้งเรียนจะมีกรรมกำรแก้ปัญหำเรือ่ง
ร้องเรียนทำำกำรวิเครำะห์ประเด็นร้องเรียนเพือ่พิจำรณำหำที่มำ
และสำเหตุ ก่อนกำรดำำเนินกำรแก้ไขปัญหำ 
ภำพแสดง กำรประชุมทีม เพื่อนำำเสนอปัญหำทีพ่บและแนวทำงแก้ไข

3) แบ่งเจ้ำหน้ำทีก่ำรเงินรับส่วนหน้ำผู้ป่วยนอกออกเป็นทีม
เน่ืองจำกงำนกำรเงิน มีเจำ้หน้ำที่กำรเงินรับส่วนหน้ำ
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ผู้ป่วยนอกจำำนวนมำกว่ำ 80 คน กำรบริหำรจัดกำรคนจำำนวนมำกจึงออกแบบให้สำมำรถบริหำรจัดกำรได้อย่ำงทั่วถึง 
และแต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่ผู้มีประสบกำรณ์ในกำรทำำงำนและมีควำมรับผิดชอบสูงเป็นหัวหน้ำทีมย่อย (Supervisor) เพื่อทำำ
หน้ำที่ส่งต่อข้อมูลเวลำที่ต้องกำรสื่อสำร ส่งผลให้เกิดประสิทธิภำพในกำรสื่อสำรอีกทั้งยังสำมำรถช่วยเหลือและแก้
ปัญหำได้อย่ำงรวดเร็ว ทันทีทีต่้องกำร
4) จัดให้มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบกำรณ์ทำำงำน ภำยในหน่วยงำน และเพิ่มเติมควำมรูโ้ดยให้หน่วยงำนทีต่้องมีกำร
ทำำงำนเชื่อมโยงกันมำถ่ำยทอดประสบกำรณ์ เพื่อสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรทำำงำนเป็นแบบครบวงจร และมองภำพ
กำรมำรับบรกิำรของผู้ใช้บรกิำรทั้งระบบ (Supply chain) เพื่อเป็นกำรทำำงำนเชิงรุกและสำมำรถนำำไปแก้ไขปัญหำหน้ำ
งำนได้อยำ่งมีประสิทธิภำพ
ประสิทธิผล (ต้องวัดค่าได้อย่างน้อย 1 ข้อ) 
(เช่น) ผลลัพธ์ด้านของเสียลดลง ต้นทุนต่อหน่วยลดลง รอบเวลาทำางานลดลง ความผันแปรของคุณภาพงานลดลง ข้อ
ร้องเรียนของลูกค้าลดลง ผลติภาพต่อพนักงานเพิ่มข้ึน อายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์เพิ่มข้ึน วัฒนธรรมองค์กรดีข้ึน 
อัตราการรักษาลกูค้าเพิ่มข้ึน ยอดขายเพิ่มข้ึน เป็นต้น 
1) ลดหนังสือร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมกำรให้บริกำรเหลือเพียง 4 ฉบับ (ปีงบประมำณ 2563) หรือคิดเป็น 67% 

เมื่อเทียบกับปี 2562 (ปีงบประมำณ 2562 มรี้องเรียน 12 ฉบับ) สำำหรับค่ำเป้ำหมำย (KPI) จำำนวนหนังสือร้องเรียน
ไม่เกิน 2 ฉบับต่อเดือน ซ่ึงได้รับกำรชมเชยให้เป็นแบบอย่ำงดำำเนินกำรที่มีประสิทธิภำพ

2) มีระบบกำรพิจำรณำเรือ่งร้องเรียนที่มีประสิทธิภำพ โดยกำรกำำหนดให้มีคณะกรรมกำรตรวจสอบข้อร้องเรียนและ
มีกำรค้นหำหลักฐำนจำกเหตุกำรณ์ร้องเรียน เช่น กำรดูภำพจำกกล้องวงจรปิด กำรเชิญผู้เกี่ยวข้องมำให้ข้อมูลเพิ่ม
เติม เป็นต้น นอกจำกน้ียังปรับแผนเชิงรกุเปิดโอกำสให้เจ้ำหน้ำทีก่ำรเงินรับส่วนหน้ำผู้ป่วยนอกดำำเนินกำรแจ้งข้อมูล
เมื่อพบว่ำมีเหตุกำรณ์ผิดปกติที่อำจจะส่งผลกระทบจนเกิดข้อร้องเรียนโดยเสนอให้หัวหน้ำงำนทรำบ และ
ถ้ำมีผู้ร้องเรียนเรื่องดังกล่ำวสำมำรถทำำกำรชี้แจงและเตรียมข้อมูลแจ้งกลับได้ทันที 

3) เจ้ำหน้ำที่กำรเงินรับส่วนหน้ำผู้ป่วยนอกเกิดกำรยอมรับและพึงพอใจ 100%
กำรอนุญำตให้มูลนิธิฯ จัดให้ผู้สนใจเข้ำเยี่ยมชม “Best-Practices” ขององค์กรผู้สมัครน้ีได้   

 [  ] อนุญำต  [  ] ไม่อนุญำต
กำรอนุญำตให้มูลนิธิฯ บันทึกวีดีโอผลงำนระหวำ่งที่นำำเสนอในวันกำรจดังำนขององค์กรผู้สมัครน้ีได้
             [ ] อนุญำต  [  ] ไม่อนุญำต
เน้ือหาบทคัดย่อ (Abstract)  ไม่เกิน 2 หน้า A4 โดยให้ผู้สมัครเขียนเน้ือหาและรายละเอียดให้ครอบคลุมประเด็นดังน้ี  

- ประวัติและความเป็นมาโดยย่อ 
- วิสัยทัศน์ ค่านิยม วัฒนธรรม พันธกจิ นโยบาย (ตามความเหมาะสม) 
- อธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมของวิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยมที่สอดคล้องกับค่าประสิทธิผล
 ข้ันตอนที่สำำคัญและวิธีปฏิบัติในข้ันตอนที่สำำคัญเหล่ำน้ัน ที่ได้ออกแบบ-พัฒนำ-นำำไปปฏิบัติ 

แล้วนำำไปสู่กำรป้องกันไม่ให้ปัญหำเกิดซำ้ำ ยกระดับคุณค่ำของผลกำรทำำงำนที่ส่งมอบให้แก่ลูกคำ้ หรือ 
สำมำรถสนองตอบควำมคำดหวังของลูกคำ้ไดด้ีข้ึน

 ควรอธิบำยโดยใช้ Flowchart, แบบฟอร์ม, ตำรำง หรือ เครื่องมือคุณภำพ ที่เหมำะสม
(ตัวอยา่งการเขียนบทคดัย่อได้ที่ www.ftqm.or.th)

หมายเหตุ 1. ผูเ้ขียนต้องกรอกเอกสารเป็นภาษาไทยให้ครบถ้วน และใช้ Font TH SarabunPSK ขนาด 16 
2. Download เอกสารใบสมัครบทคัดยอ่น้ี ประเภท MS-Word ได้ที่    
   www.ftqm.or.th
3. วิธีการจดัส่งใบสมัครและบทคัดย่อ โดยทาง Electronic File มาที่ ftqm@ftqm.or.th 
 ต้ังแต่บัดน้ีจนถึง 9 เมษายน  2564
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บทคัดย่อ

ช่ือเรื่อง : กำรบริกำรรับเงินทันสมัย ถูกต้อง ว่องไว ไร้ข้อร้องเรียน

ประวัติและความเป็นมาโดยย่อ :
โรงพยำบำลศริิรำชมีเคำน์เตอรร์ับชำำระเงินค่ำรกัษำพยำบำลผู้ป่วยนอก (OPD) ภำยในโรงพยำบำลจำำนวน

74 เคำน์เตอร์ กระจำยอยูท่ั่วโรงพยำบำล โดยมีเจำ้หน้ำที่กำรเงินผู้ป่วยนอกจำำนวน 82 คน เพื่อรองรับผู้ป่วยนอกที่มี
มำกกว่ำ 3,000,000 รำยต่อปี หรือเฉลี่ย 10,000 รำยต่อวันที่มำใช้บริกำรชำำระเงิน จำำเป็นต้องมีกำรบริหำรจดักำรดำ้น
กำรบริกำรอยำ่งเป็นระบบ เพื่อหลีกเหลี่ยงกำรร้องเรียนจำกผู้รับบริกำร และสร้ำงควำมพึงพอใจสูงสุด

งำนกำรเงิน ฝ่ำยกำรคลัง นำำแนวคดิและหลักกำรเกี่ยวกับกำรคดิเชิงวิเครำะห์ (Analytical Thinking) 
มำชว่ยแก้ปัญหำเรื่องร้องเรียน เช่น ปัญหำระยะเวลำกำรรอคอยนำน ข้ันตอนกำรบริกำร โดยนำำปัญหำมำวิเครำะห์
หำสำเหตุเพื่อปรับปรุงแก้ไข ป้องกันและพัฒนำงำนบริกำรอยำ่งต่อเน่ือง รวมทั้งนำำทฤษฎีกำรเรียนรู้แบบร่วมมือ 
(Cooperative Learning) มำจดักลุ่มเพื่อเรียนรูก้ำรแก้ปัญหำร่วมกัน โดยให้ทุกคนมีเป้ำหมำยรว่มกันในกำรแก้ไข
ปัญหำ และสร้ำงข้ันตอนกำรปฏิบัติงำนที่ชัดเจนพร้อมให้แนวทำงกำรให้ควำมรูด้้ำนตำ่งๆ ในกำรแก้ไขปัญหำและ
กำรตอบคำำถำมผูร้้องเรียน ซ่ึงเป็นส่วนสำำคัญที่สร้ำงควำมพึงพอใจให้กับผู้มำรับบริกำร กำรดำำเนินโครงกำรจัดให้มีทีม
ทำำงำน โดยมีหัวหน้ำทีมที่มีหน้ำที่รับผิดชอบดูแลภำยในทีม เพื่อสะดวกในกำรสื่อสำรกับผู้ทำำงำนจำำนวนมำก 
ช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหำได้อย่ำงรวดเร็ว นอกจำกน้ีชว่ยในเรื่องกำรพิจำรณำประเด็นปัญหำที่ถูกร้องเรียนเพื่อแก้ไข 
ปรับปรุงและตั้งรับปัญหำที่อำจจะเกิดข้ึนได้ในอนำคต

กำรบริหำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนจึงถูกดำำเนินกำรอย่ำงเป็นรูปธรรม มีกำรวิเครำะห์ สรุปประเด็นและปัญหำ
ที่เกิดข้ึนพร้อมระดมสมองหำแนวทำงแก้ไขปัองกันและตั้งรับได้อยำ่งมีประสิทธิภำพ โดยมีข้ันตอนที่สำำคัญและวิธีปฏิบัติ
ดังน้ี 
1. วิเครำะห์ภำพรวมทำงกำยภำพของเจ้ำหน้ำที่และทำำกำรแบ่งกลุ่มเจ้ำหน้ำที่ โดยให้แต่ละกลุ่มมีหัวหน้ำทีม
เพื่อทำำหน้ำทีดู่แล ควบคุม และสื่อสำรข้อมูลให้กับลูกทีม นอกจำกน้ียังทำำหน้ำที่ในกำรเป็นตวัแทนของกลุ่ม
เพื่อสื่อสำรกับหัวหน้ำทีมตำ่ง ๆ โดยจดัทีมทำำงำนเป็น 8 ทีมทำำงำน 

ภำพแสดง หัวหน้ำทีมย่อย (Supervisor) ทั้ง 8 กลุ่ม
2. พิจำรณำจัดตั้งคณะกรรมกำรพจิำณำข้อร้องเรียน กรรมกำรประกอบไปดว้ย ผู้บังคับบัญชำระดับฝ่ำย
1 ทำ่น ผู้บังคับบัญชำจำกภำยนอกงำนกำรเงิน 1 ทำ่น และระดับผู้บังคับบัญชำตรง 3 ท่ำน โดยมีกำรกำำหนดคุณสมบัติ
ของกรรมกำร ต้องเป็นผู้มีควำมรู้เกี่ยวกับงำนดำ้นตำ่ง ๆ ดังน้ี อตัรำค่ำบริกำร / สิทธกิำรรักษำพยำบำล / Flow 
กำรทำำงำน / ระบบ Computer และควำมเข้ำใจในบริบทของกำรให้บริกำร โดยกรรมกำรต้องสำมำรถวิเครำะห์และหำ
สำเหตุจำกเรื่องรำวกำรร้องร้องเรียน ปัจจุบันมีพยำนวตัถุ เช่น ภำพถ่ำยจำกกล้องวงจรปิด เอกสำรต่ำง ๆ หรือ พยำน
บุคคล เช่น สัมภำษณ์จำกบุคคลที่อยู่ในเหตุกำรณ์ นอกจำกน้ียังตอ้งมีควำมเป็นกลำงและสำมำรถรวบรวมเรื่องรำว
ตำ่งๆ พร้อมเสนอแนะหรือให้คำำแนะนำำในเชิงสรำ้งสรรค์ คณะกรรมกำรจะตอ้งพิสูจน์ได้ว่ำควำมผดิที่ไดร้ับกำรร้องเรียน
เป็นจริงหรอืไม่ และควรจะต้องปรับปรุงอย่ำงไร เพื่อนำำเสนอเรื่องตำมลำำดับไปยังผู้บริหำรเพื่อพิจำรณำ
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3. นำำเรือ่งที่ถูกร้องเรียนมำเป็นข้อมูลในกำรพัฒนำกำรให้บริกำร เช่น กำรปรับปรุงและพัฒนำระบบกำรชำำระ
ค่ำรักษำพยำบำล กำรปรับกระบวนกำรขอคืนค่ำรกัษำพยำบำล พัฒนำกำรจดัทำำ ส่งมอบและจัดเก็บเอกสำรทำงกำร
เงินในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์แทนกำรจัดเก็บใบรูปแบบกระดำษ เพือ่เพิ่มควำมสะดวกในกำรรื้อค้นเอกสำรใบเสร็จรับเงิน
ได้อยำ่งรวดเร็ว 
4. เพิ่มช่องทำงกำรร้องเรียนที่อำำนวยควำมสะดวกให้ผู้มำรับบริกำรสำมำรถตดิต่อกับหัวหน้ำกำรเงินผู้ป่วยนอกและ 
Supervisor โดยประชำสัมพันธ์เบอร์โทรตดิต่อตำมจดุเก็บเงินต่ำง ๆ ทำำให้ได้รับกำรแจ้งทันทจีำกผู้ใช้บริกำรและ
สำมำรถชี้แจงสำเหตุของปัญหำไดก้ับผู้ประสบปัญหำโดยตรงดีกว่ำกำรร้องเรียนเป็นเอกสำร
5. กำำหนดเป้ำหมำย (KPI) เรื่องร้องเรียนเพื่อเป็นเกณฑ์มำตรฐำนให้เจ้ำหน้ำที่กำรเงินรับส่วนหน้ำผู้ป่วยนอก
ใช้เป็นแนวทำงในกำรดำำเนินกำร และป้องกันกำรถูกร้องเรียน นอกจำกน้ียังชว่ยในเรื่องของกำรสร้ำงควำมควำม
ตระหนักในกำรบริกำร โดยให้มีกำรจัดทำำเป็นสถิติและรำยงำนเสนอต่อผู้บริหำรเป็นประจำำทุกเดือน 
6. ประชุมทีม Supervisor ประจำำทกุสัปดำห์เพื่อนำำเสนอปัญหำทีพ่บและแนวทำงแก้ไข เมื่อได้รับกำรพิจำรณำจำก
ที่ประชุมจะมีกำรนำำกลับไปแจ้งให้แต่ละทีมทรำบเพื่อพิจำรณำและนำำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยเฉพำะอยำ่ง
ยิ่งบำงเรื่องอำจจะเป็นตัวอยำ่งให้กับทีมอื่น ๆ ที่ยังไม่มีประสบกำรณ์นำำไปให้เป็นแผนเชิงรกุได้ 
7. จดัสัมมนำอบรมเพื่อพัฒนำงำนบริกำรประจำำทุกปี โดยเชิญวิทยำกรจำกภำยนอกมำให้ควำมรู้และนำำควำมรู้ที่ได้ไป
ประยุกต์ใช้กับงำนบริกำรในทุกสถำนกำรณ์
8. เปิดโอกำสให้เจ้ำหน้ำที่กำรเงินรับส่วนหน้ำผู้ป่วยนอกที่ประสบปัญหำในกำรให้บริกำร เขียนรำยงำนอุบัตกิำรณ์
รำยงำนเรื่องที่สุ่มเสี่ยงกำรเกิดข้อร้องเรียน เช่น ผูร้ับบริกำรรอคิวในกำรจ่ำยคำ่รกัษำพยำบำลนำนแล้วเข้ำมำสอบถำม
ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องอื่น ๆ แล้วไม่ได้รับคำำตอบที่พอใจและเกิดกำรต่อว่ำเป็นต้น กำรดำำเนินกำรดังกลำ่วชว่ยในเรื่องกำร
ชี้แจงกรณีที่เกิดประเด็นร้องเรียนข้ึนมำกจ็ะสำมำรถทรำบสำเหตุและชี้แจงผู้บังคับบัญชำไดท้ันที นอกจำกน้ียังสำมำรถ
นำำประเด็นต่ำง ๆ มำเป็นหัวข้อในกำรหำแนวทำงแก้ไขหรือป้องกันไม่ให้เกิดกำรร้องเรียนในอนำคต

รายละเอียดเพ่ิมเติมของวิธีปฏิบัติท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีเยี่ยมท่ีสอดคล้องกับค่าประสิทธิผล : (1-2 หน้า)
ข้ันตอนสำำคัญที่เป็นแบบอย่ำงในกำรปฏิบัติคือกำรจดัตั้งกรรมกำรพิจำณำข้อรอ้งเรียน เพื่อใช้เป็นองค์ประชุม

ที่ระดมสมอง (Brainstorm) ซ่ึงที่ประชุมน้ีต้องพิจำรณำประเด็นต่ำง ๆ แบบ 360 องศำ และต้องหำแนวทำงในกำร
ดำำเนินกำรแต่ละครั้งให้มีพยำนวัตถุหรือพยำนบุคคลที่สอดคล้องกับเรื่องร้องเรียน เมื่อได้ข้อมูลแล้วต้องนำำมำประมวล
ผล บำงกรณีต้องมกีำรจำำลองสถำนกำรณ์และหำแนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำ เพื่อทรำบถึงสำเหตุของปัญหำ และหำ
แนวทำงแก้ไขอย่ำงถูกต้องและตรงประเด็น กำรจดัอบรมสัมมนำและจดัให้มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบกำรณ์ทำำงำน
ภำยในหน่วยงำน และเพิ่มเติมควำมรู้โดยให้หน่วยงำนทีต่้องมีกำรทำำงำนเชือ่มโยงกันมำถ่ำยทอด
ประสบกำรณ์ เพื่อสรำ้งควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรทำำงำนเป็นแบบครบวงจร และมองภำพกำรมำรับบริกำรของผู้ใช้
บริกำรทั้งระบบ (Supply chain) เพื่อเป็นกำรทำำงำนเชิงรุกและสำมำรถนำำไปแก้ไขปัญหำหน้ำงำนได้อยำ่งมี
ประสิทธิภำพ
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ภำพแสดง ข้ันตอนบริหำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน
กำรพจิำรณำประเด็นร้องเรียนเพื่อให้เกิดควำมชดัเจน จึงแบ่งประเภทข้อร้องเรียนออกเป็น 3 ประเด็นหลักซ่ึง

แต่ละประเภทต้องแก้ไขปัญหำด้วยวิธีกำรดำำเนินกำรที่แตกตำ่งกัน ดังน้ี 
1. พฤติกรรมเจำ้หน้ำที่กำรเงินผู้ป่วยนอก 
2. ระบบ/ข้ันตอนบริกำร 
3. เรื่อง อื่น ๆ (เช่น ชมเชยหรือข้อเสนอแนะ)

นอกจำกน้ียังมีกำรเปิดช่องทำงกำรร้องเรียนผู้ใช้บริกำรสำมำรถทำำกำรร้องเรียนได้หลำกหลำยช่องทำง ได้แก่

กล่องรับควำมคิดเห็น, โทรศัพท์ เบอร์ 02-4199999 กด 3, มำด้วยตนเอง, จดหมำย, Website / e-mail / QR Code 
รับเรื่องร้องเรียน และระบบรำยงำนอุบัติกำรณ์ (SiNet) 

นอกจำกน้ีงำนกำรเงิน ฝ่ำยกำรคลัง ไดร้ับมอบหมำยให้นำำเรื่องเกี่ยวกับกำรให้บริกำร (พฤติกรรมกำรให้บริกำร)
มำเป็นหัวข้อหลักในกำรประชุมประจำำเดือนของฝ่ำยกำรคลัง เพื่อรำยงำนสถิติกำรร้องเรียนและชมเชย โดยกำรจดัทำำ
สถิติดังกลำ่วเจำ้หน้ำที่กำรเงินรับส่วนหน้ำผู้ป่วยนอกมกีำรกำำหนดคำ่เป้ำหมำย (KPI) ในเรื่องกำรถูกร้องเรียนไว้ไม่เกิน
 2 ฉบับต่อเดือน สำำหรับกำรนำำเสนอ งำนกำรเงินให้เจำ้หน้ำที่ซ่ึงเป็นหัวหน้ำทีมในคณะกรรมกำรพจิำรณำข้อร้องเรียน
เป็นผู้เข้ำไปทำำกำรชี้แจงในที่ประชุมพร้อมตอบข้อซักถำม สำำหรับในส่วนของกำรชี้แจงกับส่วนงำนนอกฝำ่ยกำรคลัง
เมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนต่ำง ๆ จำกงำนบริหำรควำมเสี่ยง จะต้องจัดทำำบันทึกชี้แจงประเด็นปัญหำ และแนวทำงปฏิบัติ
เพื่อแก้ไขปัญหำต่ำง ๆ ซ่ึงงำนบริหำรควำมเสี่ยงจะนำำเสนอเรื่องที่โรงพยำบำลไดร้ับข้อร้องเรียนต่ำงๆ ในที่ประชุมคณะ
กรรมบริหำรควำมเสี่ยงระบบสนับสนุนทุก 6 เดือน

จำกกำรตั้งคำ่เป้ำหมำยเรื่องกำรได้รับหนังสือร้องเรียนไม่เกิน 2 ฉบับต่อเดือนแล้ว งำนกำรเงิน ฝ่ำยกำรคลัง 
ยังหำรือกับหน่วยงำนภำยนอกที่เป็นองค์กรของรัฐเพื่อแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับกำรให้บริกำรและกำรถูกร้องเรียนเพื่อนำำมำ
เป็นแนวทำงในกำรดำำเนินกำร ทั้งประเด็นกำรแก้ปัญหำและกำรตั้งรับ ทั้งยังเป็นกำรเปิดโลกทัศน์ให้กับเจ้ำหน้ำที่กำร
เงินรับส่วนหน้ำผู้ป่วยนอกสำมำรถแลกเปลี่ยนควำมรูใ้นเชิงกำรให้บริกำรได้เป็นอย่ำงดี
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หลังจำกดำำเนินกำรดำำเนินกำรด้ำนต่ำง ๆ พบว่ำกำรร้องเรียนด้ำนพฤติกรรมบริกำรลดลงจำกปี 2561 
ซ่ึงมีจำำนวนมำกถึง 28 ฉบับเหลือเพียง 4 ฉบับ ผลสะท้อนของกำรลดลงของเรื่องร้องเรียนเกิดข้ึนได้จำกกำรทำำงำนของ
คณะกรรมกำรพิจำรณำข้อรอ้งเรียนและกำรสร้ำงทีมทำำงำน ซ่ึงทำำให้เกิดควำมตระหนักและเกิดแรงจูงใจให้เจ้ำหน้ำที่
กำรเงินในกำรพัฒนำงำนบรกิำรให้เกดิควำมพึงพอใจสูงสดุ นอกจำกจดหมำยร้องเรียนลดลง ยังได้รับคำำชมเชยและเป็น
ตวัอย่ำงของกำรแก้ไขปัญหำเรื่องร้องเรียนที่ลดลงอย่ำงชดัเจน 

กำรดำำเนินกำรเชิงรุกถูกนำำข้ึนมำเป็นหัวข้อหลักในกำรแก้ไขปัญหำ พบวำ่กำรพัฒนำระบบกำรชำำระ
ค่ำรักษำพยำบำลก็เป็นส่วนหน่ึงในกำรพัฒนำงำนบริกำรด้วยเช่นกัน เพื่อกำรบริกำรรวดเร็ว ลดกำรรอคอย จำกเดิมผู้
ป่วย 1 รำย อำจมีเอกสำรทำงกำรเงินได้สูงสุดถึง 10 ฉบับ (รวมทั้งต้นฉบับและสำำเนำ) และเจ้ำหน้ำที่กำรเงินรับส่วน
หน้ำผู้ป่วยนอกต้องลงชื่อในเอกสำรทำงกำรเงินทุกฉบับทำำให้เกิดเวลำที่สูญเสียไป รวมทั้งระบบกำรชำำระ
ค่ำรักษำพยำบำลผู้ป่วยนอกเดิม (HIS จอฟ้ำ) พบปัญหำกำรใช้งำนไม่สะดวกระบบทำำงำนช้ำและเครื่องพิมพ์ใบเสร็จรับ
เงินเป็นรุ่น Dot ซ่ึงมักจะพบปัญหำจำกกระดำษติดอยู่บ่อยครั้ง ทำำให้เกิดกำรพัฒนำไปสู่ระบบกำรชำำระ
ค่ำรักษำพยำบำลผู้ป่วยนอกใหม่ (OPD Finance) บน Window และพิมพ์ใบเสร็จรับเงินด้วยเครื่อง Laser รวมทั้ง
พัฒนำกำรจัดเก็บใบเสร็จรับเงินและเอกสำรทำงกำรเงินในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) ทำำให้ลดระยะเวลำ
ในกำรให้บริกำรลงอยำ่งเห็นได้ชดั ซ่ึงส่งผลโดยตรงให้ผู้ใช้บริกำรไมต่้องรอคอยชำำระเงินนำน 
และกำรปรับเปลี่ยนตำ่ง ๆ ที่เกิดข้ึนหลังจำกน้ันก็ยังมีส่วนในเรื่องของกำรเพิ่มควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำรชำำระ
ค่ำรักษำพยำบำลเข้ำมำเกี่ยวข้องทุกครั้ง จำกกำรพัฒนำระบบกำรรับชำำระเงินของโรงพยำบำล (ระบบค่ำรักษำพยำบำล
Online ข้อมูลค่ำรกัษำพยำบำลมำจำกหน่วยงำนต้นทำง เช่น ระบบ Tick Sheet, PACs Register 
(X-Ray) / กำรนำำเทคโนโลยีรูปแบบใหม่ ๆ เช่น e-Payment (QR Code) / เครื่องชำำระค่ำรักษำพยำบำลอตัโนมัติ 
(Kiosk) และ Siriraj Connect Application มำเพิ่มช่องทำงกำรชำำระคำ่รักษำพยำบำล) ล้วนมีส่วนสำำคัญในกำรเพิ่ม
ควำมพึงพอใจต่องำนบริกำร และปัจจุบันพบวำ่มีหนังสือชมเชยในกำรให้บริกำร (จำำนวนหนังสือชมเชย ปี 2562 จำำนวน
23 ฉบับ และ ปี 2563 จำำนวน 11 ฉบับ) สูงกวำ่กำรรอ้งเรียนในที่สุด 
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