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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้เปนการศึกษาตนทุนคุณภาพภายในโรงพยาบาลกรณีศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยแหงหนึ่ง เพื่อวิเคราะห
ขอมูล ตนทุ นคุณภาพอั นจะนําไปสูการลดต นทุน คุณภาพทั้ง กระบวนการ โดยดําเนิ นการศึกษาตน ทุนคุ ณภาพ
ทางตรง ไดแก ตนทุนดานการปองกัน ตนทุนดานการตรวจสอบประเมินผล ตนทุนดานความเสียหายภายในและ
ตนทุนดานความเสียหายภายนอก สําหรับการใหบริการในการรับชําระคารักษาพยาบาลของผูป วยนอก โดยการวิจัย
ไดเริ่มจาก (1) ศึกษาระบบขอมูลตนทุนคุณภาพ (2) เก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับรายการตนทุนคุณภาพ (3) จัดหมวดหมู
แยกประเภทตามหลั ก ทฤษฎี ข องต น ทุ น คุ ณ ภาพ พร อ มทั้ ง ทํ า การประเมิ น ต น ทุ น คุ ณ ภาพในแต ล ะขั้ น ตอน
(4) วิเคราะหตนทุนคุณภาพเพื่อการจัดการมุงเนนการลดตนทุนคุณภาพโดยรวม (5) นํากิจกรรมแนวทางการจัดการ
คุณภาพที่มุงการลดตนทุนคุณภาพมาดําเนินการ (6) เปรียบเทียบตนทุนคุณภาพกอนปรับกิจกรรมและหลังปรับ
กิจกรรม สรุปผลการดําเนินการและใชขอมูลเปนแนวทางในการบริหารการจัดการดานตนทุนคุณภาพของผูบริหาร
ผลการวิจัย แสดงใหเห็นวา ขอมูลตนทุนคุณภาพจะสามารถใชเปนตัวชี้วัดที่ดี ที่จะใชระบุปญหาเพื่อใชใน
การปรับปรุงตนทุนคุณภาพ โดยปจจัยตนทุนคุณภาพที่สงผลตอตนทุนคุณภาพโดยรวมมากที่สุดสําหรับงานวิจัยนี้ก็
คือตนทุนดานความเสียหายภายในกระบวนการ ซึง่ สามารถลดตนทุนคุณภาพโดยรวมได โดยการเพิ่มตนทุนดานการ
ปองกันและตนทุนดานการตรวจสอบประเมินผล ที่เหมาะสมในแตละชวงระยะเวลาในการทําการศึกษา 3 เดือน
ซึ่งผลการศึกษาจะแสดงใหเห็นวาตนทุนคุณภาพโดยรวมสามารถลดลงไดอยางชัดเจนและทําใหวิเคราะหความสัมพันธ
ระหวางกันของตนทุนคุณภาพแตละประเภทได
คําสําคัญ : ตนทุนคุณภาพ, การลดตนทุนคุณภาพ
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ABSTRACT
This research is aimed to study the internal quality cost of a hospital under the
supervision of a university in order to analyze the quality cost information leading to the
reduction in quality cost toward the overall process. The research begins with the study of
direct quality costs in which they are preventive cost, evaluation and assessment cost,
internal damage cost, and external damage cost in association with the outpatient payment
acceptance services. The attempts include: 1) the study of quality cost information system,
2) the collection of data concerning quality cost transaction, 3) the categorization of quality
cost data based on quality cost theory and the assessment of quality cost in each step, 4) the
quality cost analysis toward a holistic picture of quality cost reduction, 5) the application of
quality management toward a reduction in quality cost, and 6) the comparison between
quality cost prior and after the adjustment activity in order to produce an executive
summary report for the management of quality cost.
The results showed that the information on quality cost can be used as an excellent
indicator to identify problems pertaining to an improvement in quality cost. The process
damage cost was found as the most important factor affecting the overall quality cost.
However, it can be reduced by focusing on the increment of preventive as well as
evaluation measures. During the 3-month of study, it clearly indicated that the overall
quality cost can be reduced and the analysis of the relationship among each type of quality
cost can be accomplished.
Key Word : Quality cost, quality cost reduction, hospital

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ประเทศไทยมีระบบบริการสุขภาพที่มีการพัฒนามาโดยตลอด มีหนวยบริการครอบคลุมเกือบทุกพื้นที่ โดยมี
โครงสรางระบบสุขภาพที่สําคัญประกอบดวย การบริการปฐมภูมิ การบริการทุติยภูมิ การบริการตติยภูมิ การบริการ
เฉพาะทาง และการบริการในระบบสงตอ นอกจากนี้ยังมีระบบสนับสนุน ไดแก ระบบสนับสนุนดานทรัพยากร ระบบ
สนับสนุนดานวิชาการ ดานการวิจัย และระบบขอมูลขาวสารตาง ๆ ทางการแพทย โดย ณ ปจจุบันหนวยบริการหรือ
สถานบริการสุขภาพจะประกอบไปดวยสวนของภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งนี้จากการสํารวจสถานพยาบาลพบวา สวน
ใหญ เ ป น ของภาครั ฐ และสั ง กั ด กระทรวงสาธารณสุ ข ซึ่ ง มี จํ า นวนเตี ย งรวม 116,307 เตี ย ง แบ ง เป น เขต
กรุงเทพมหานคร และในสวนภูมิภาค (แผนพัฒนาสถิติ สาขาสุขภาพ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2557–2558)
ในปจจุบัน ประเทศไทยมีการจัดสรรงบประมาณใหกับสถานพยาบาลตาง ๆ โดยสถานพยาบาลสุขภาพ
ภาครัฐ สามารถเบิกจายคารักษาพยาบาลไดจาก 3 กองทุน ไดแก สิทธิหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ดูแลการ
เบิกจายโดยสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ สิทธิประกันสังคม ดูแลการเบิกจายโดยสํานักงานประกันสังคม
และสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลขาราชการ ดูแลการเบิกจายโดยกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง และยังมีระบบ
หลักประกันสุขภาพอื่น ๆ ในการเบิกจายคารักษาพยาบาลดวย ดังแสดงภาพที่ 1.1
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ภาพที่ 1 ระบบหลักประกันสุขภาพของประเทศไทย
ที่มา : สวัสดิการรักษาพยาบาลขาราชการ กรมบัญชีกลางเลขทีข่ าว 09684 ประกาศ 19 ธันวาคม 2561
https://www.cgd.go.th/cs/internet/internet/(รักษา)กฎหมายระเบีบบ.html วันที่สืบคน : 20 มกราคม 2562
สวนสถานพยาบาลสุขภาพภาคเอกชน จะมีรายไดจากการลงทุนในตลาดหุน จากผูปวยที่ใชสิทธิประกัน
สุขภาพ ดูแลโดยบริษัทประกัน และสถานพยาบาลสุขภาพภาคเอกชนบางแหง อยูในระบบกองทุนสิทธิหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ สิทธิประกันสังคม และสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลขาราชการดวย ซึ่งงบประมาณของประเทศที่มี
อยูอยางจํากัด ทําใหสถานพยาบาลตองมีการปรับตัวในเรื่องของการบริหารจัดการงบประมาณ เพื่อรองรับผลกระทบ
จากการตอบสนองนโยบายภาครัฐ

วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาระบบตนทุนคุณภาพหนวยการเงินผูปวยนอกของโรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัยแหงหนึ่ง
2. เพื่ อ ศึ ก ษากิ จ กรรมที่ ส ง ผลต อ ต น ทุ น คุ ณ ภาพหน ว ยการเงิ น ผู ป ว ยนอกของโรงพยาบาลสั ง กั ด
มหาวิทยาลัยแหงหนึ่ง
3. เพื่อศึกษาวิเคราะหผลการดําเนินการตามกิจกรรมที่เกี่ยวกับตนทุนคุณภาพหนวยการเงินผูปว ยนอกของ
โรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัยแหงหนึ่ง
4. เพื่อเปรียบเทียบตนทุนคุณภาพกอนและหลังการปรับกิจกรรมหนวยการเงินผูปวยนอกของโรงพยาบาล
สังกัดมหาวิทยาลัยแหงหนึ่ง

คํานิยามศัพท
โรงพยาบาล หมายถึง โรงพยาบาลของรัฐบาลและเอกชน ที่ดําเนินการรักษาผูปวย ตรวจวินิจฉัยอาการ
เจ็บปวย การใหบริการตรวจสุขภาพ รวมไปถึงการสรางผลงานทางวิชาการดานการแพทย
บุคลากร หมายถึง บุคคลที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล
ผูใชบริการหรือผูรับบริการ หมายถึง ผูปวย และ/หรือ ผูมาติดตอใชบริการที่หนวยงานตาง ๆ ของโรงพยาบาล
โดยหลังจากไดรับการบริการตามตองการแลว มีการจายคาบริการใหกับหนวยงานนั้น
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การบริการ หมายถึง การบริการใหกับผูที่มาใชบริการที่โรงพยาบาล เชน การกรอกประวัติใหกับผูรับบริการ
การอํานวยความสะดวกในดานตาง ๆ ซึ่งไมเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
อุบัติการณ หมายถึง เหตุการณผิดปกติ หรือเหตุการณไมพึงประสงค หรือความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นโดย
อาจจะกอใหเกิด ความเสียหายทางดานรางกาย จิตใจและทรัพยสิน ตอผูรับบริการ ผูมาติดตอรับบริการ บุคลากร
และโรงพยาบาล
คุณภาพ หมายถึง การดําเนินงานใหเปนไปตามขอกําหนดที่ตองการโดยสรางความพอใจใหกับลูกคา และ
มีตนทุนการดําเนินงานที่เหมาะสม
ตนทุน หมายถึง จํานวนทรัพยากรที่ใชไปเพื่อวัตถุประสงคหนึ่งวัตถุประสงคใด เพื่อใหไดสิ่งหนึ่งสิ่งใดมา
สวนใหญตนทุนจะแสดงในรูปตัวเงิน (monetary measurement)
ตนทุนคุณภาพ หมายถึง คาใชจายที่เกี่ยวเนื่องจากกิจกรรมตาง ๆ ที่กอใหเกิดคุณภาพ โดยตนทุนคุณภาพ
จะเปนเครื่องมืออยางหนึ่งในการวัดประสิทธิภาพการบริหารคุณภาพ โดยตนทุนคุณภาพประกอบไปดวย ตนทุนดาน
การปองกัน ตนทุนดานการตรวจสอบประเมินผล ตนทุนดานความเสียหายภายใน ตนทุนดานความเสียหายภายนอก
กิจกรรมที่เกี่ยวกับตนทุนคุณภาพ หมายถึง การดําเนินการตาง ๆ ในแตละฝายขององคกร ไดแก การ
วางแผนดานคุณภาพ การฝกอบรมพนักงาน การตรวจสอบการลงทะเบียนสิทธิผูปวย การตรวจสอบการบันทึกคา
รักษาพยาบาล การตรวจสอบซ้ํา การแกไขขอผิดพลาด

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. สามารถเขาใจหลักการบริหารและการจัดการดานตนทุนคุณภาพไดดียิ่งขึ้น
2. สามารถมองเห็ น ป ญ หาของต น ทุ น คุ ณ ภาพที่ แ ท จ ริ ง ที่ แ สดงในรู ป แบบของการเงิ น ทํ า ให ง า ยต อ
การเขาใจ
3. สามารถระบุและลําดับความสําคัญของอุบัติการณที่ตองการลดตนทุนคุณภาพโดยรวมไดอยางชัดเจน
ยิ่งขึ้น
4. สามารถนําไปใชลดตนทุนคุณภาพที่เหมาะสมกับการบริการ และใชเปนแนวทางการบริหารจัดการดาน
ตนทุนคุณภาพของผูบริหารตอไป

งานวิจัยที่เกี่ยวของ
จันทรจิรา ศักดิ์อรุ ณชัย (2559) ศึกษาเรื่อง “การวิเคราะหกระบวนการซั พพลายเชนในธุร กิจบริการ
กรณีศึกษาการหาตนทุนซัพพลายเชนของงานบริการเภสัชกรรมผูปวยนอกโดยวิธีตนทุนฐานกิจกรรม” โดยการวิจัย
ครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินหาตนทุนคาใชจายและการใชทรัพยากรในแตละกิจกรรมของงานบริการเภสัช
กรรมผูปวยนอก รวมถึงการนําเสนอทางเลือกใหมในการจัดการกระบวนการทางซัพพลายเชนของธุรกิจบริการ โดย
ผูบริหารสามารถใชเปนเครื่องมือในการพัฒนาองคกรและแกไขปญหาตาง ๆ เพื่อการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ
จากการเก็บขอมูลและนําขอมูลของโรงพยาบาล A มาวิเคราะหถึงสาเหตุของปญหาพบวาตนทุนการดําเนินงานของ
โรงพยาบาล A นั้นสูงขึ้น แตเนื่องจากโรงพยาบาล A ใชการเก็บขอมูลตนทุนในรูปแบบดั้งเดิมซึ่งไมสามารถระบุได
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วาตน ทุนการดํ าเนิน งานที่สูง ขึ้นนั้ นมาจากส วนใด การให คําปรึกษาในครั้งนี้ จึงเลือกใชการคํา นวณตนทุ นฐาน
กิจกรรมตามระยะเวลามาเปนเครื่องมือในการวิเคราะหถึงสาเหตุดังกลาว เนื่องจากการคํานวณดวยวิธีนี้จะทําให
ทราบถึงตนทุนในแตละกิจกรรมอยางชัดเจน โดยผลของการศึกษาพบวางานบริการทางเภสัชกรรมผูปวยนอกมี
ตนทุนตอเดือนในกิจกรรมการตรวจสอบใบสั่งยา กิจกรรมการจัดยา และกิจกรรมจายยาสูงถึง 50,147.82 บาท
24,486.75 บาท และ 22,286.44 บาท ตามลําดับ และสามารถทราบถึงตนทุนที่สูญเปลาไมไดนํามาทํากิจกรรมใด
ๆ ในหมวดทรัพยากรบุคคลสูงถึงรอยละ 73.97 จึงจําเปนตองใหความสําคัญในการจัดสรรทรัพยากรบุคคลเปน
อันดับแรก ดังนั้นผูบริหารจึงควรปรับจํานวนบุคลากรและปรับหนาที่ของบุคลากรใหเหมาะสมเพื่อลดตนทุนในการ
ดําเนินงานในหมวดบุคลากรลง เปนการใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด
เลอศักดิ์ ดานตระกูล (2560) ศึกษาเรื่อง “การลดตนทุนคุณภาพ : กรณีศึกษาโรงงานผูผลิตขวดแกว” โดย
การวิจัยครั้งนี้ เปนการศึกษาตนทุนคุณภาพภายในโรงงานกรณีศึกษา เพื่อออกแบบระบบการจัดเก็บขอมูลและ
วิเคราะหขอมูลตนทุนคุณภาพอันจะนําไปสูการลดตนทุนคุณภาพทั้งกระบวนการ ใหกับโรงงานกรณีศึกษา งานวิจัย
นี้เปนการศึกษาในโรงงานผูผลิตขวดแกว โดยจะดําเนินการศึกษาตนทุนคุณภาพทางตรง ตนทุนการตรวจสอบ
ตนทุนการปองกัน ตนทุนความบกพรองภายในและตนทุนความบกพรองภายนอก สําหรับการผลิตขวดโซดาสิงห
ขนาด 325 ml (Soda NR 325 ml) ซึ่งเปนผลิตภัณฑตัวหลักที่โรงงานกรณีศึกษาทําการผลิต โดยการวิจัยไดเริ่ม
จาก 1) ศึกษาและออกแบบระบบจัดเก็บขอมูลตนทุนคุณภาพ 2) แบงหมวดหมูตนทุนคุณภาพแตละประเภท
3) วิเคราะหตนทุนคุณภาพเพื่อการจัดการมุงเนนการลดตนทุนคุณภาพโดยรวม 4) นําแนวทางการจัดการคุณภาพที่
มุงการลดตนทุนคุณภาพมาดําเนินการ โดยผลการวิจัยที่ได แสดงใหเห็นวาขอมูลตนทุนคุณภาพจะสามารถใชเปน
ตัวชี้วัดที่ดี ที่จะใชระบุปญหาวิกฤตที่ใชในการปรับปรุงตนทุนทุนคุณภาพ โดยปจจัยตนทุนคุณภาพที่สงผลตอตนทุน
คุณภาพโดยรวมมากที่สุดสําหรับงานวิจัยนี้ก็คือตนทุนความบกพรองทางคุณภาพภายในกระบวนการ ซึ่งทําใหผูวิจัย
สามารถนํามาทําการปรับปรุงทําใหสามารถลดตนทุนคุณภาพโดยรวมได โดยการเพิ่มการปองกันและเพิ่มการ
ตรวจสอบที่เหมาะสมในแตละชวงระยะเวลาในการทําการศึกษา 12 สัปดาห ซึ่งผลการศึกษาจะแสดงใหเห็นวา
ตนทุนคุณภาพโดยรวมสามารถลดลงไดอยางชัดเจนและทําใหสามารถวิเคราะหความสัมพันธระหวางกันของตนทุน
คุณภาพแตละประเภทได

ศึกษา สํารวจและรวบรวมรายการที่เกี่ยวของกับตนทุนคุณภาพ
1. ศึกษาโครงสรางองคกร
โครงสรางองคกรของโรงพยาบาลกรณีศึกษา ที่ดําเนินการเกี่ยวกับการใหบริการผูปวยนอก ประกอบดวย
หนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับตนทุนคุณภาพ ดังนี้
- งานเวชระเบียน
(Register : RE)
- คลินิกผูปวยนอก
(Out Patient Department : OPD)
- การเงิน
(Cashier : CA)
- เภสัชกรรม
(Pharmacy : PH)
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2. ประเภทอุบัติการณที่ศึกษาวิจัย
ในกรณีศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยไดเลือกศึกษา กระบวนการในการใหบริการ การรับชําระคารักษาพยาบาลกรณี
ผูปวยนอก และพบอุบัติการณ ดังแสดงภาพที่ 2

ภาพที่ 2 อุบัติการณเดือนพฤษภาคม ถึง ตุลาคม พ.ศ. 2561
3. กระบวนการศึกษาและการออกแบบกระบวนการเก็บขอมูล
การเก็บขอมูล มีความจําเปนที่จะตองทําการศึกษาขอมูลตนทุนคุณภาพ รวมทั้งทําการออกแบบตารางการ
จัดเก็บขอมูลในรูปแบบของการบันทึกขอมูลของกรณีศึกษาการรับชําระคารักษาพยาบาล ซึ่งจะประกอบดวยตนทุน
ดานการปองกัน ตนทุ นดานการตรวจสอบประเมิ นผล ตนทุ นดานความเสีย หายภายใน และตนทุ นดานความ
เสียหายภายนอก ซึ่งสามารถแสดงประเภทของแตละกิจกรรมที่กอใหเกิดตนทุนคุณภาพ ในกระบวนการใหบริการ
รักษาพยาบาลกรณีผูปวยนอกในกรณีศึกษา ดังแสดงภาพที่ 3
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ภาพที่ 3 กระบวนการใหบริการรักษาพยาบาลกรณีผูปวยนอกในโรงพยาบาลกรณีศึกษา

การเสนอผลการวิเคราะหขอมูล
เปนการนํารายการตนทุนคุณภาพของโรงพยาบาลกรณีศึกษา ที่ไดมาจากการวิเคราะหขอมูลกอนทําการ
ปรับปรุง เปนระยะเวลา 6 เดือน (พฤษภาคม ถึง ตุลาคม 2561) และไดทํ าการระบุตนทุนคุ ณภาพออกมาเป น
หมวดหมู โดยเปนไปตามหลักการทฤษฎีตนทุนคุณภาพ คือ ตนทุนดานการปองกัน ตนทุนดานการตรวจสอบ
ประเมินผล ตนทุนดานความเสียหาย ซึ่งแบงไดเปน ตนทุนดานความเสียหายภายในและตนทุนดานความเสียหาย
ภายนอก ไดแก
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1. รายการตนทุนคุณภาพดานการปองกัน
ผูวิจัยไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลตนทุนคุณภาพที่ไดมาจากการบันทึกเอกสารที่ผูวิจัยไดออกแบบไว ไดแก
ตนทุนการวางแผนดานคุณภาพ ตนทุนการฝกอบรมพนักงาน ในกระบวนการใหบริการ โดยสามารถนําขอมูล
ดังกลาวมาทําการจัดกลุมของขอมูลไดตามตารางที่ 1 ดังแสดงไดดังนี้
ตารางที่ 1 การจัดกลุมขอมูลตนทุนคุณภาพดานการปองกัน (P)
สัญลักษณ
รายการ
หนวยวัด
P1, P3, P6
ตนทุนการวางแผนดานคุณภาพ
บาทตอราย
P2, P4, P5, P7
ตนทุนการฝกอบรม
บาทตอราย
2. รายการตนทุนคุณภาพดานการตรวจสอบประเมินผล
ผูวิจัยไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลตนทุนคุณภาพที่ไดมาจากการบันทึกเอกสารที่ผูวิจัยไดออกแบบไว ไดแก
ตนทุนการตรวจสอบการลงทะเบียนสิทธิผูปวย ตนทุนการตรวจสอบการบันทึกคารักษาพยาบาล ในกระบวนการ
ใหบริการ โดยสามารถนําขอมูลดังกลาวมาทําการจัดกลุมของขอมูลไดตามตารางที่ 2 ดังแสดงไดดังนี้
ตารางที่ 2 การจัดกลุมขอมูลตนทุนคุณภาพดานการตรวจสอบประเมินผล (A)
สัญลักษณ
รายการ
หนวยวัด
A1
ตนทุนการตรวจสอบการลงทะเบียนสิทธิผูปวย
บาทตอราย
A2
ตนทุนการตรวจสอบการบันทึกคารักษาพยาบาล
บาทตอราย
3. รายการตนทุนคุณภาพดานความเสียหายภายใน
ผูวิจัยไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลตนทุนคุณภาพที่ไดมาจากการบันทึกเอกสารที่ผูวิจัยไดออกแบบไว ไดแก
ตนทุนการตรวจสอบซ้ําการลงทะเบี ยนสิทธิที่ ผิดพลาด ตนทุนการตรวจสอบซ้ําการบันทึกคารักษาพยาบาลที่
ผิดพลาด ตนทุนการแกไขคารักษาพยาบาลผิดพลาด บกพรอง (Re-Work) ในกระบวนการใหบริการ โดยสามารถ
นําขอมูลดังกลาวมาทําการจัดกลุมของขอมูลไดตามตารางที่ 3 ดังแสดงไดดังนี้
ตารางที่ 3 การจัดกลุมขอมูลตนทุนคุณภาพดานความเสียหายภายใน (IF)
สัญลักษณ
รายการ
หนวยวัด
IF1
ตนทุนการตรวจสอบซ้ําการลงทะเบียนสิทธิที่ผิดพลาด
บาทตอราย
IF2
ตนทุนการตรวจสอบซ้ําการบันทึกคารักษาพยาบาลที่ผิดพลาด
บาทตอราย
IF3
ตนทุนการแกไขคารักษาพยาบาลผิดพลาด บกพรอง (Re-Work)
บาทตอราย
4. รายการตนทุนคุณภาพดานความเสียหายภายนอก
ผูวิจัยไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลตนทุนคุณภาพที่ไดมาจากการบันทึกเอกสารที่ผูวิจัยไดออกแบบไว ไดแก
ตนทุนการทําเรื่องคืนเงินใหแกผูรับบริการ ในกระบวนการใหบริการ โดยสามารถนําขอมูลดังกลาวมาทําการจัดกลุม
ของขอมูลไดตามตารางที่ 4 ดังแสดงไดดังนี้
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ตารางที่ 4 การจัดกลุมขอมูลตนทุนคุณภาพดานความเสียหายภายนอก (EF)
สัญลักษณ
รายการ
EF1
ตนทุนการทําเรื่องคืนเงินใหแกผูรับบริการ

หนวยวัด
บาทตอราย

อภิปรายผล
จากผลการวิเคราะหขอมูลของโรงพยาบาลกรณีศึกษา พบวา มีการเพิ่มกิจกรรมตาง ๆ ในระยะเวลา 3 เดือน
(กุมภาพันธ ถึงเมษายน 2562) แบงเปนการเพิ่มตนทุนดานการปองกันรวมเทากับ 11.38 บาทตอราย และตนทุนดาน
การตรวจสอบประเมินผลรวมเทากับ 12.30 บาทตอราย ซึ่งจากการเพิ่มตนทุนดานการปองกันและตนทุนดานการ
ตรวจสอบประเมินผล มีผลใหโรงพยาบาลกรณีศึกษามีตนทุนดานความเสียหายภายในลดลงจาก 4.81 บาทตอราย
เปน 0.59 บาทตอราย คิดเปนรอยละ 87.73 เมื่อเทียบกับชวงกอนปรับปรุง และตนทุนดานความเสียหายภายนอก
ลดลงจาก 0.0728 บาทตอรายเปน 0.0221 บาทตอราย โดยคิดเปนรอยละ 69.64 เมื่อเทียบกับชวงกอนปรับปรุง
ทั้งนี้จากการเพิ่มตนทุนดานการปองกันและตนทุนดานการตรวจสอบประเมินผลตั้งแตเดือนกุมภาพันธ
2562 โดยตนทุนจากการตรวจสอบซ้ําการลงทะเบียนสิทธิที่ผิดพลาด ไดเพิ่มการประชุมวางแผนดานคุณภาพจากเดิม
ประชุมเดือนละ 1 ครั้ง ครั้งละ 2 ชั่วโมง เปนเดือนละ 2 ครั้ง ครั้งละ 4 ชั่วโมง และเพิ่มการฝกอบรมพนักงาน
จากเดิมเดือนละ 1 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมง เปนเดือนละ 2 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมง และเพิ่มจํานวนพนักงานที่อบรม
จากเดิม 10 ราย เปน 20 ราย สงผลใหตนทุนดานความเสียหายภายในและตนทุนดานความเสียหายภายนอกลดลง
จากเดิม และ ตนทุนจากการตรวจสอบซ้ําการบันทึกคารักษาพยาบาลที่ผิดพลาด ไดเพิ่มการประชุมวางแผนดาน
คุณภาพจากเดิม ประชุมเดือนละ 1 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมง เปนเดือนละ 8 ชั่วโมง และเพิ่มการฝกอบรมพนักงาน
จากเดิมเดือนละ 1 ครั้ง ครั้งละ 2 ชั่วโมง เปนเดือนละ 2 ครั้ง ครั้งละ 4 ชั่วโมง โดยเพิ่มจํานวนพนักงานที่อบรมจากเดิม
30 ราย เปน 40 ราย สงผลใหตนทุนดานความเสียหายภายในและตนทุนดานความเสียหายภายนอกลดลงจากเดิม
และตนทุนจากการแกไขคารักษาพยาบาลที่ผิดพลาด บกพรอง (Re-Work) ไดเพิ่มการประชุมวางแผนดานคุณภาพ
จากเดิม ประชุมเดือนละ 1 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมง เปนเดือนละ 4 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมง และเพิ่มการฝกอบรม
พนักงาน จากเดิมเดือนละ 1 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมง เปนเดือนละ 2 ครั้ง ครั้งละ 4 ชั่วโมง สงผลใหตนทุนดานความ
เสียหายภายในและตนทุนดานความเสียหายภายนอกลดลงจากเดิม จากนั้นในเดือนมีนาคม 2562 ตนทุนจากการ
ตรวจสอบซ้ําการบันทึกคารักษาพยาบาลที่ผิดพลาด ไดลดการฝกอบรมพนักงาน จากเดิมเดือนละ 2 ครั้ง ครั้งละ 4 ชั่วโมง
เปนเดือนละ 2 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมงและลดจํานวนพนักงานที่อบรมจากเดิม 40 ราย เปน 38 ราย สงผลใหตนทุน
ดานความเสียหายภายในและตนทุนดานความเสียหายภายนอกลดลงจากเดิมอยางตอเนื่อง และจากนั้นในชวงเดือน
เมษายน 2562 ทําการรักษาสภาพเดิมของการลงทุนในสวนของตนทุนดานการปองกันและตนทุนดานการตรวจสอบ
ประเมินผลไวเพื่อให ตนทุนดานความเสียหายภายในและตนทุนดานความเสียหายภายนอกในกระบวนการการ
ใหบริการลดลงอยางตอเนื่อง ซึ่งมีผลใหตนทุนคุณภาพโดยรวมมีคาลดลง แสดงใหเห็นวาผลของการดําเนินการมี
ความสอดคลองกับทฤษฎีการพัฒนาอยางตอเนื่องตามหลักการของ The Continuous Improvement
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ขอเสนอแนะ
จากผลการวิจัยในครั้งนี้แสดงใหเห็นวาโรงพยาบาลกรณีศึกษามีการลงทุนที่ต่ําสําหรับตนทุนดานการ
ปองกันและตนทุนดานการตรวจสอบประเมินผล ซึ่งสงผลใหเกิดตนทุนที่สูงสําหรับตนทุนดานความเสียหายภายใน
และภายนอก ทั้งนี้เพื่อเปนการเพิ่มศักยภาพในการใหบริการแกผูรับบริการเพื่อใหเกิดความพึงพอใจเพิ่มขึ้น จึงควร
เพิ่มในสวนของตนทุนดานการปองกันและตนทุนดานการตรวจสอบประเมินผล เพื่อใหตนทุนดานความเสียหาย
ภายในและภายนอกลดลงตามขอเสนอแนะดังนี้
1. การวางแผนดานการปองกัน
จากการสํารวจ พบวา โรงพยาบาลกรณีศึกษามีการประชุมวางแผนดานการปองกันในกระบวนการการ
ใหบริการ ซึ่งพบวาการประชุมวางแผนรวมกันระหวางหนวยงานมีระยะเวลานอยเกินไป และสําหรับบางครั้งในการ
ประชุมระหวางหนวยงานนัน้ มักจะประสบกับปญหาในเรื่องการแกไขปญหาและการวางแนวทางการปองกันปญหา
ไมเปนไปในทิศทางเดียวกัน ทําใหการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นและการวางแผนดานการปองกันไมมีประสิทธิภาพ ดังนั้น
ทางผูวิจัยเห็นวาโรงพยาบาลกรณีศึกษาควรมีการประชุมวางแผนดานการปองกัน โดยทําการวาจางผูเชี่ยวชาญมา
ใหคําแนะนําและเปนที่ปรึกษาเพื่อใหระหวางหนวยงานตาง ๆ มีความเขาใจที่ถูกตองตรงกันและเปนไปในทิศทาง
เดียวกันในการปฏิบัติงาน
2. การฝกอบรมพนักงาน
จากการสํารวจพบวา โรงพยาบาลกรณีศึกษามีการเพิ่มพนักงานเพื่อปฏิบัติงานในดานการลงทะเบียนสิทธิ
ผูป ว ย และในดา นการบั น ทึ ก ค ารั ก ษาพยาบาลเพื่ อรองรั บ การขยายการให บริ การที่ เพิ่ ม มากขึ้ น จากสถิ ติ ของ
ผูรับบริการที่เพิ่มขึ้นไปในทิศทางที่สอดคลองกัน โดยสวนมากจะเปนพนักงานรายใหม ที่ยังขาดทักษะและความ
เชี่ ย วชาญในการปฏิ บั ติ ง าน โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง ในกระบวนการลงทะเบี ย นสิ ท ธิ ผู ป ว ยและการบั น ทึ ก ค า
รักษาพยาบาล ซึ่งถือวามีความสําคัญสําหรับกระบวนการใหบริการในดานการรับชําระคารักษาพยาบาลเปนอยาง
มาก เพราะจะสงผลตอคุณภาพของการใหบริการและความพึงพอใจของผูรับบริการ ทางผูวิจัยเห็นวาโรงพยาบาล
กรณีศึกษาควรมีการจัดอบรมการปฏิบัติงานใหกับพนักงานรายใหมทุกรายกอนการปฏิบัติงานจริง เพื่อควบคุม
ตนทุนคุณภาพโดยรวมใหคงที่หรือมีคาลดลง
3. การประชุมติดตามผลการดําเนินงานอยางตอเนื่อง
ผูวิจัยเห็นวาหลังจากที่โรงพยาบาลกรณีศึกษาไดดําเนินการตามแผนการดําเนินการที่ผูวิจัยไดทําการ
เสนอแนะ และมีผลทําใหตนทุนคุณภาพโดยรวมมีคาที่ลดลงแลว ทางโรงพยาบาลกรณีศึกษาควรมีการประชุม
ติดตามและควบคุมตนทุนคุณภาพในแตละประเภททุกสัปดาห รวมทั้งทําการประเมินเพื่อปรับแผนงานใหเหมาะสม
เพื่อควบคุมตนทุนคุณภาพโดยรวมใหมีคาคงที่หรือมีคาลดลงสอดคลองกับหลักการของตนทุนคุณภาพ และอีก
ประการหนึ่งคือ ตองคํานึงวาเมื่อเพิ่มตนทุนดานการปองกันในปริมาณที่มากขึ้น แมจะสงผลใหตนทุนดานความ
เสียหายลดลง แตอาจสงผลกระทบใหตนทุนรวมกลับกลายเปนสูงขึ้น ทั้งนี้อาจเปนเพราะระดับการลงทุนนั้นสูงหรือ
เปนระดับการลงทุนที่มากเกินไป ดังนั้น ถาจะมองถึงความคุมคาอาจตองพิจารณาถึงผลลัพธในระยะยาว
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