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ใบสมัครเพื่อเสนอบทความในงานการประชุม 
THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 21th Symposium on TQM-Best Practices in Thailand 

ประเภทการสมัคร  TQM-Best Practices (ต้องจัดท ำ Abstract, Full Paper, Presentation Slide   
                          และกำรทดลองน ำเสนอผลงำน) 
ประเภทองค์กร หน่วยงานราชการและองค์กรของรัฐ    
ชื่อเรื่องน าเสนอ   โครงการพัฒนาระบบการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลที่เป็นเลิศ 

ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (Siriraj Electronic Claim)   
เป็น “วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างท่ีดีเยี่ยม” ของกระบวนการ ในหมวด 6. การจัดการกระบวนการ  
ชื่อหน่วยงาน   ฝ่ายการคลัง ส านักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล     
ที่อยู่   ตึกชัยนำทนเรนทรำนุสรณ์ ชั้น 2 เลขที่ 2 โรงพยำบำลศิริรำช ถ.วังหลัง แขวงศิริรำช  
 เขตบำงกอกน้อย กรุงเทพมหำนคร 10700  
โทรศัพท์          02-4199469    โทรสำร  02-419946 
เว็บไซต์   http://www.si.mahidol.ac.th/th/division/finance 
ชื่อผู้เขียน (ผู้น าเสนอ)  1. นางณัฐฐา  ยนตรจิตรภักดี   ต าแหน่ง  หัวหน้างานเงินรายได้  
 โทรศัพท์ 02-4199469     
 มือถือ 080-2608877         อีเมล   natthayontara@gmail.com  
 2. นายประทุม นวลม่ิง    ต าแหน่ง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์  
 โทรศัพท์ 02-4199182   
 มือถือ 086-9845756                อีเมล   pratoom.nua@mahidol.ac.th  
 3. นายกิตตินันท์  นิภากรสัมพันธุ์   ต าแหน่ง  นักวิชากรคอมพิวเตอร์  
 โทรศัพท์ 02-4199181  
 มือถือ 089-4509030                อีเมล   Kittinan.nip@mahidol.ac.th 
 

สรุปจุดที่เป็น “วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยม” (อย่างน้อย 1 ข้อ)  

1) คณะฯ พัฒนำและใช้ ระบบกำรเรียกเก็บค่ำรักษำพยำบำล electronic claim  เพ่ือรองรับระบบ
สำรสนเทศที่ช่วยในกระบวนกำรสรุปค่ำรักษำพยำบำลที่จะส่งไปเรียกเก็บหน่วยงำนต้นสังกัดต่ำง ๆที่ มีปริมำณ
ข้อมูลจ ำนวนมำก มีควำมหลำกหลำยและมีควำมสลับซับซ้อนได้อย่ำงรวดเร็ว ถูกต้องและครบถ้วน  ผ่ำนช่องทำง 
Electronic แบบบูรณำกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

2) คณะฯ มีระบบสำรสนเทศท่ีช่วยในกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลกำรเรียกเก็บค่ำรักษำพยำบำลที่ได้
มำตรฐำนสำกล  สำมำรถตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับ ช่วยกำรติดตำมงำน แก้ไขปัญหำได้รวดเร็ว กำรใช้งำนตรงตำม
ควำมต้องกำร สะดวก และรวดเร็ว ข้อมูลมีสถำนะเป็นปัจจุบัน ระบบมีควำมเสถียร น่ำเชื่อถือและปลอดภัยสูง  

 
 
 
 

ประสิทธิผล (ต้องวัดค่าได้อย่างน้อย 1 ข้อ)  
1)  ลดขั้นตอนและระยะเวลำ ในกำรปฏิบัติงำนที่เกี่ยวกับกำรเรียกเก็บค่ำบริกำรทำงกำรแพทย์ ไปยัง

หน่วยงำนต้นสังกัด ตรวจสอบข้อมูลก่อนส่งและแก้ไขข้อมูลที่ถูกตีกลับจำกกำรเรียกเก็บค่ำรักษำพยำบำลให้ทัน
ตำมระยะเวลำที่หน่วยงำนต้นสังกัดก ำหนด  
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2)   ลดกำรถูกปรับล่ำช้ำจำกกำรส่งเรียกเก็บค่ำรักษำพยำบำล จำกข้อก ำหนด ส่งช้ำ 1 เดือน ปรับร้อยละ 
5 ส่งช้ำ 2 เดือน ปรับร้อยละ 10 และส่งช้ำ เกิน 3 เดือน ถือว่ำไม่ประส่งจะเบิก ซึ่งก่อนหนี้ที่จะมีกำรพันนำระบบ
กำรเรียกเก็บ ผลคือถูกปรับร้อยละ 10 ปัจจุบัน กำรถูกปรับจำกส่งข้อมูลช้ำเป็น 0    

3)  ลดระยะเวลำในกำรรวบรวมเอกสำรหรือข้อมูลที่ทำงหน่วยงำนต้นสังกัดแจงว่ำจ ำเป็นในกำร
ตรวจสอบกำรเบิกจ่ำย โดยก่อนด ำเนินกำร ใช้ระยะเวลำประมำณ 1-2 เดือน ในกำรรวบรวมเอกสำรและ
ตรวจสอบข้อมูล หลังกำรด ำเนินงำน ใช้เวลำภำยใน 30 วันในกำรปฏิบัติงำน 

4)  เป็นแบบอย่ำงของหน่วยงำนภำยนอก ในกำรเข้ำมำ ศึกษำ ดูงำน เรื่องกำรเรียกเก็บค่ำรักษำพยำบำล
จำกต้นสังกัดต่ำง ๆ ระดับองค์กรขนำดใหญ่ทีสำมำรถเรียกเก็บค่ำรักษำพยำบำลได้ทันตำมระยะเวลำที่แต่ละต้น
สังกัดก ำหนดมำ ท ำให้คณะฯเรียกเก็บค่ำรักษำพยำบำลได้ครบถ้วน ไม่สูญเสียรำยได้และมีประสิทธิภำพ  
 
กำรอนุญำตให้มูลนิธิฯ จัดให้ผู้สนใจเข้ำเยี่ยมชม “Best-Practices” ขององค์กรผู้สมัครนี้ได้    
 [X ] อนุญำต    
กำรอนุญำตให้มูลนิธิฯ บันทึกวีดีโอผลงำนระหว่ำงที่น ำเสนอในวันกำรจัดงำนขององค์กรผู้สมัครนี้ได้  
        [X ] อนุญำต    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทคัดย่อ 
ชื่อเรื่อง : โครงการพัฒนาระบบการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลด้วยระบบ Electronic Claim 

ฝ่ายการคลัง ส านักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล     
 

ประวัติและความเป็นมาโดยย่อ :   
โรงพยำบำลศิริรำชภำยใต้สังกัดคณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำลด ำเนินกำรภำยใต้วิสัยทัศน์กำรเป็น

สถำบันทำงกำรแพทย์ของแผ่นดิน มุ่งสู่ควำมเป็นเลิศระดับสำกล นอกเหนือจำกกำรให้บริกำรรักษำพยำบำลแล้ว
กำรให้ บริกำรรับช ำระค่ำรักษำพยำบำลที่เป็นเงินเชื่อ ก็เป็นส่วนส ำคัญหนึ่งในกำรให้บริกำรและมีแนวโน้มจะ
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เพ่ิมข้ึนของจ ำนวนผู้มำใช้บริกำรอย่ำงต่อเนื่องท ำให้โรงพยำบำลจ ำเป็นต้องพัฒนำและปรับปรุงกำรเรียกเก็บค่ำ
รักษำพยำบำลจำกหน่วยงำนต้นสังกัดต่ำง ๆ อย่ำงบูรณำกำร และมีประสิทธิภำพ  

ในแต่ละปีโรงพยำบำลศิริรำช มีผู้มำใช้บริกำร เป็นผู้ป่วยนอก ประมำณ 3,000,000 Visitต่อปี ผู้ป่วยใน 
ประมำณ 90,000 รำยต่อปี โดยกำรให้บริกำรรักษำพยำบำลผู้ป่วยที่มำรับบริกำร ส่วนใหญ่เป็นประเภทผู้ป่วยที่ใช้สิทธิ
ต้นสังกัดที่มำใช้บริกำรเป็นเงินเชื่อสูงถึงร้อยละ 90 เช่นสิทธิสวัสดิกำรข้ำรำชกำร สิทธิประกันสุขภำพแห่งชำติ  สิทธิ
ประกันสังคมโดยส่วนใหญ่กำรเรียกเก็บเป็นกำรส่งข้อมูลผ่ำนระบบ Electronic สูงถึงร้อยละ 70  ปัจจุบันให้บริกำร
ผู้ป่วยนอก ประมำณ 200,000 Visitต่อปี ผู้ป่วยในประมำณ 6,000 รำยต่อเดือน มีหอผู้ป่วยจ ำนวน189 หอ จ ำนวน
เตียงประมำณ 2,100 เตียง ผู้ป่วยที่ Discharge เฉลี่ย วันละ 200-300 รำย และรำยละเอียดในกำรเรียกเก็บค่ำ
รักษำพยำบำลจำกหน่วยงำนต้นสังกัด จะต้องเก่ียวข้องกับหลำยหน่วยงำนภำยในคณะฯ เช่น เวชระเบียนกลำง เวช
ระเบียนประกันสังคม เวชระเบียนภำควิชำจ ำนวน 9  ภำควิชำ  ห้องผ่ำตัดจ ำนวน  60 ห้องผ่ำตัด ฝ่ำยเภสัชกรรมและ
งำนสิทธิประกันสุขภำพ อีกท้ังกำรสรุปรำยละเอียดของข้อมูลกำรเรียกเก็บค่ำรักษำพยำบำลที่มีปริมำณจ ำนวนมำก 
ยุ่งยำกและมีหลำยรูปแบบ ที่ต้องท ำให้ถูกต้อง ครบถ้วนและรวดเร็วตำมรูปแบบที่แต่ละหน่วยงำนต้นสังกัดก ำหนด 
เช่น กำรสรุปรหัสโรค ICD 10 รหัส   ICD 9 CM   จ ำนวน10,000 รหัส รำยกำรยำ (ED/NED) จ ำนวน 4,000 รำยกำร 
รหัสยำ TMT จ ำนวน 4,000 รหัส กำรสรุปหัตถกำรและอุปกรณ์ต่ำง ๆ ที่มีค่ำใช้จ่ำยสูง จ ำนวน 3,000 รำยกำร พร้อม
ค่ำรักษำพยำบำล ที่ใช้ในกำรรักษำพยำบำลในแต่ละครั้ง เมื่อภำควิชำ/หน่วยงำนสรุปข้อมูลครบถ้วนก็ส่งมำให้งำนเงิน
รำยได้ใช้ประกอบกำรเรียกเก็บค่ำรักษำพยำบำลต่อไป  

แต่เดิมกำรปฏิบัติงำนใช้ระบบกำรบันทึกแบบ Manual ซึ่งข้อมูลในกำรบันทึก มีจ ำนวนมำ และมีควำม
ละเอียดซับซ้อน ประกอบกับต้องใช้ระยะเวลำในกำรบันทึก และกำรรอคอย เนื่องจำกส่วนของระบบงำนโรงพยำบำล
ด้ำนหน้ำ ยังคงใช้ระบบงำนแบบ Manual ซึ่งยังคงท ำให้มีปัญหำในกำรจัดกำรเรียกเก็บค่ำรักษำพยำบำล และยังไม่
รองรับกำรระบบจ่ำยเงินของประเทศที่เปลี่ยนเป็นระบบกำรเรียกเก็บแบบ DRGs (Diagnosis Related Group) ท ำให้
กำรเรียกเก็บค่ำรักษำพยำบำลเกิดควำมผิดพลำด และสร้ำงควำมสูญเสียให้กับองค์กรเป็นอย่ำงมำก จำกกำร
เปลี่ยนแปลงระบบกำรเรียกเก็บค่ำรักษำพยำบำลManual Claim มำเป็นแบบ Electronic Claim ท ำให้มีข้อมูลที่
สำมำรถสืบค้น และเป็นมำตรฐำนในกำรตรวจสอบ และรวดเร็วมำกขึ้น จำกแต่เดิมตัวชี้วัดในกำรเรียกเก็บค่ำ
รักษำพยำบำล ผู้ป่วยนอกต้องเรียกเก็บทันเวลำภำยใน 5 วัน ผู้ป่วยในต้องเรียกเก็บทันเวลำภำยใน 20 วัน ซึ่งรำยกำร
เรียกเก็บทันเวลำวัดเป็นร้อยละ 90 ปัจจุบัน ผู้ป่วยนอก ท ำได้ร้อยละ 92 ผู้ป่วยใน ท ำได้ร้อยละ 98  ดังนั้นเพื่อให้กำร
บริหำรจัดกำรในกำรเรียกเก็บค่ำรักษำพยำบำล ได้รวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วนและทันตำมระยะเวลำที่หน่วยงำนต้น
สังกัดก ำหนด จึงไดน้ ำมำคิดวิเครำะห์ปัญหำอย่ำงเป็นระบบกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องภำยใต้ คณะแพทยศำสตร์ศิริรำช
พยำบำล ร่วมมือกันและให้ควำมส ำคัญโอกำสในกำรพัฒนำงำน ให้มีคุณภำพประสิทธิภำพ จึงเกิดกำรบูรณำกำรโดย
พัฒนำโปรแกรมระบบระบบกำรเรียกเก็บค่ำรักษำพยำบำลแบบ Electronic Claim         

 
ขั้นตอนและวิธีพัฒนาระบบการตรวจสอบการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลที่เป็นเลิศของคณะ

แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  Electronic Claim     
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1.  โปรแกรมเรียกเก็บค่ำรักษำพยำบำลผู้ป่วยนอก OPDEx เป็นโปรแกรมกำรเรียกเก็บส่งข้อมูล โดยกำร

พัฒนำโดยฝ่ำยสำรสนเทศ ของคณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล เพ่ือตอบสอนควำมต้องกำรของผู้ใช้งำน และให้
เป็นไปตำมข้อก ำหนดของหน่วยงำนต้นสังกัดที่มีกำรส่งโครงสร้ำงในกำรส่งเรียกเก็บค่ำรักษำพยำบำล แบบ 
Electronic Claim รวมทั้งกำรส่งข้อมูลเพ่ือบันทึกระบบบัญชีของคณะฯด้วย   

2.  โปรแกรม Billing Claim (ehis) เป็นโปรแกรมส่งข้อมูลเรียกเก็บค่ำรักษำพยำบำล ซึ่งมีกำรออกใบแจ้ง
หนี้แล้ว แต่ระบบกำรส่งข้อมูลมีควำมซับซ้อน และยุ่งยำกจึงต้องมีกำรพัฒนำระบบกำรส่งข้อมูลผู้ป่วยใน เพ่ือให้
สำมำรถส่งได้อย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน นอกจำกจะส่งข้อมูลค่ำรักษำพยำบำลไปยังโปรแกรมของหน่วยงำนต้นสังกัด
แล้ว ยังรับข้อมูลที่ตอบกับมำเพ่ือน ำเข้ำระบบอื่น ๆ ต่อไป 

3.  พัฒนำโดยมีกำรเชื่อมโยง (Interface) จำกหลำยระบบงำน ทั้งระบบงำนภำยในและภำยนอกคณะฯ  
ระบบงำนภำยใน เช่น ระบบเวชระเบียน ระบบผ่ำตัด ระบบ LAB ระบบ X-Rays ระบบเภสัชกรรม ระบบกำรเงิน 
แล้วเชื่อมโยงกับระบบภำยนอกคณะฯ 

4.  กำรพัฒนำระบบ ORS ในกำรตรวจสอบข้อมูลกำรเบิกจ่ำยค่ำรักษำพยำบำลที่มียอดค่ำใช้จ่ำยสูงเกิน 1 
ล้ำนบำท ซึ่งจะเบิกได้นอกเหนือค่ำรักษำพยำบำลแบบ DRG โดยจะได้รับกำรจ่ำยตำมจริง แต่กำรเบิกดังกล่ำวต้อง
มีกำรรวบรวมข้อมูลและเอกสำรในกำรปฏิบัติงำน ซึ่งต้องใช้เวลำมำกรวมทั้งกำรจัดหมวดค่ำรักษำพยำบำลให้
ถูกต้อง ตำมข้อก ำหนดของหน่วยงำนต้นสังกัด 

5. โปรแกรมกำรเรียกเก็บค่ำรักษำพยำบำลแบบ Electronic Claim สำมำรถออกใบแจ้งหนี้ Invoice 
ใบเสร็จรับเงิน ใบเพ่ิมหนี้ ใบลดหนี้ กำรปรับปรุงรำยกำรต่ำง ๆ เพื่อให้เป็นไปตำมระบบมำตรฐำนทำงบัญชี 

6. เป็นแหล่งข้อมูลที่สำมำรถน ำไปวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำน เพ่ือให้สำมำรถประกอบกำรตัดสินใจของ
ผู้บริหำรได้อย่ำงรวดเร็วถูกต้อง ครบถ้วนทันเวลำ 

ผลจากการด าเนินงาน 
ประสิทธิผลในกำรปรับกระบวนกำรท ำงำนที่สำมำรถวัดค่ำได้จำกกำรใช้งำนโปรแกรม 

วิธีปฏิบัต ิ ก่อนด ำเนินกำร หลังด ำเนินกำร 
ร้อยละ 

เพิ่มขึ้น/(ลดลง) 
1. ระยะเวลำกำรเรียกเก็บค่ำรักษำพยำบำลผู้ป่วยใน 75 99 32 
2. ระยะเวลำกำรเรียกเก็บค่ำรักษำพยำบำลผู้ป่วยนอก 50 97 94 
3. ลดควำมผิดพลำดของข้อมูล (Error Code )  ที่ส่งไปเรียกเก็บแล้ว

ถูกตีกลับมำจำกหน่วยงำนต้นสังกัดต่ำง ๆ 
ร้อยละ 30 ร้อยละ 3 (90) 

4. ลดกำรสูญเสยีรำยได้จำกกำรเรียกเก็บหน่วยงำนต้นสังกัดต่ำง ๆ 
ไม่ทันตำมระยะเวลำที่ก ำหนด(ถูกปรับล่ำช้ำ) 

ร้อยละ 10 /
เดือน 

ร้อยละ 0/เดือน (100) 

5. ส่งเรียกเก็บหนี้ได้ตำมระยะเวลำทีก่ ำหนด (30 วัน) เกิน 30 วันต้อง
ขอขยำยเวลำ
กำรส่งข้อมูล 

ภำยใน 30 วัน 50 

 
 กำรปรับกระบวนกำรเรียกเก็บและกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศ ที่เกี่ยวข้องทั้งภำยในและภำยนอกโรงพยำบำลศิริ
รำชเพื่อช่วยในกำรแก้ไขปัญหำดังกล่ำว สร้ำงควำมร่วมมือจำกหน่วยงำนต่ำง ๆ ที่เก่ียวกับระบบลูกหนี้ เช่น งำนตรวจสอบ
สิทธิของผู้ป่วย ฝ่ำยเภสัชกรรม และภำควิชำต่ำง ๆ ท ำให้เกิดพัฒนำกำรต่อยอดของระบบลูกหนี้ และระบบกำรตรวจสอบ
ข้อมูลค่ำรักษำพยำบำลให้สมบูรณ์ก่อนส่งเรียกเก็บและตรวจสอบสำเหตุของกำรตีกลับกำรจ่ำยจำกต้นสังกัด พัฒนำระบบ
กำรส่ งต่อข้อมูลกำรเรียกเก็บของโรงพยำบำลกับระบบของหน่วยงำนภำยนอกหรือหน่วยงำนต้นสั งกัด  
และมีข้อ เสนอปรับปรุง โปรแกรมต่ ำงๆของระบบประกันสุขภำพเพื่ อ ใ ห้ ได้ข้อมู ลลูกหนี้ ที่ มีควำมถูกต้อง 
และสมบูรณ์ มีกำรวิเครำะห์และจัดท ำรำยงำนน ำเสนอต่อผู้บริหำรเพื่อเป็นประโยชน์ในกำรบริหำรจัดกำร องค์กรสำมำรถ
เ จ ร จ ำ ต่ อ ร อ ง กั บ ต้ น สั ง กั ด  แ ล ะ จั ด ท ำ ข้ อ มู ล ส นั บ ส นุ น เ พื่ อ เ ส น อ แ น ว ท ำ ง ใ น ก ำ ร ป รั บ ป รุ ง 
น โยบำยกำร เบิ กจ่ ำ ย ระดั บช ำติ ต่ อ  UHOSNET (University Hospital Network) เ สนอควำม เ ห็น เชิ ง ระบบ 
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ในระดับประ เทศใน เรื่ อ งกำรจ่ ำยชด เชยค่ ำ รั กษำพยำบำลสวั สดิ กำร  3 กองทุน  เพื่ อ ใ ห้ เกิ ดประ โยชน์ 
ในองค์รวมทั้งต่อผู้ป่วย สถำนพยำบำลและประเทศ 
 และยังได้รับควำมชื่อชม จำกหน่วยงำนภำยนอกเช่น กรมบัญชีกลำง ส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งช ำติ 
ส ำนักงำนประกันสังคม ในกำรเรียกเก็บค่ำรักษำพยำบำล ซึ่งเป็นหน่วยงำนน ำร่องในกำรพัฒนำระบบกำรส่งข้อมูลค่ำ
รักษำพยำบำล ซึ่งมีจ ำนวนผู้ป่วยที่รับรักษำพยำบำลตำมสิทธิมำกที่สุดในประเทศ และยังสำมำรถด ำเนินกำรเรียกเก็บได้
อย่ำงครบถ้วน ถูกต้อง แก้ปัญหำ ทั้งระบบ และกระบวนกำรด ำเนินงำนให้ดียิ่งขึ้น  

 


