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

ประเภทการสมัคร [] TQM-Best Practices  (ต้องจัดท า Abstract,  Full Paper, Presentation Slide   
                                    และการทดลองน าเสนอผลงาน) 

[   ] TQM-Progressive Learners (ต้องจัดท า Abstract, Presentation Slide  
     และการทดลองน าเสนอผลงาน) 

ประเภทองค์กร [  ] หน่วยงานธุรกิจเอกชน  [  ] หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ        [  ] หน่วยงานด้านการศึกษา   
[ ] หน่วยงานราชการและองค์กรของรัฐ      [  ] หน่วยงานทางด้านสาธารณสุข 

ชื่อเร่ืองน าเสนอ  การจัดท าโปรแกรมระบบการตัดหนี้อัตโนมัติ (OPD) ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
เป็น “วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยม” ของกระบวนการ ในหมวด (โปรดเลือก 1 หมวดเท่านั้น)  

[  ] 1. การน าองค์กร     [  ] 2. การวางแผนเชิงกลยุทธ์และการจัดการนโยบาย  
[  ] 3. การเอาใจใส่ลูกค้าและตลาด   [  ] 4. การวัด การวิเคราะห์ และ การจัดการความรู้  
[  ] 5. การเอาใจใส่ทรัพยากรบุคคล   [ ] 6. การจัดการกระบวนการ  
[  ] 7. การประยุกต์ระบบมาตรฐานต่างๆเข้ากับการบริหารจัดการ  

 

ชื่อหน่วยงาน ฝ่ายการคลัง ส านักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  ท่ีอยู่ ตึกชัยนาทนเรนทรานุสรณ์ ช้ัน 2  
เลขท่ี 2 โรงพยาบาลศิริราช    ถ.วังหลัง    แขวงศิริราช   เขตบางกอกน้อย   กรุงเทพมหานคร   10700    โทรศัพท์  
02-4198598 โทรสาร  02-4198598 เว็บไซต์http://www.si.mahidol.ac.th/th/division/finance 
ช่ือผู้เขียน (ผู้น าเสนอ)  

1. นางสาวปณิตา      คร้ามวงษ์      เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
โทร.062-3592995  email : panita.8946@gmail.com 

2. นางจินตนา      ธนัทธนศักดิ์      นักวิชาการเงินและบัญชี 
โทร. 081-8196231  email : jintana.siri44@gmail.com 

3. นายประทุม        นวลมิ่ง         นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
โทร. 086-9845756 email : pratoom.nua@mahidol.ac.th 

ช่ือผู้ประสานงาน 
นางสาวปณิตา    คร้ามวงษ์  โทรศัพท์ 02-4141263 / 062-3592995 email : panita.8946@gmail.com 

 

สรุปจุดที่เป็น “วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยม” (อย่างน้อย 1 ข้อ)  

1. การวิเคราะห์งานและออกแบบพัฒนาโปรแกรมระบบการตัดหนี้อัตโนมัติ (OPD) เพื่อใช้ในการตัดรับช าระหนี้                   
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก ในแต่ละครั้งได้จ านวนมาก ท าใหเ้กิดความรวดเร็ว สะดวก ถูกต้อง ครบถ้วน          
ได้อย่างมีมาตรฐาน โดยสามารถสืบค้นและตรวจสอบย้อนหลังได้อย่างรวดเร็ว และถูกต้อง 
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ประสิทธิผล (ต้องวัดค่าได้อย่างน้อย 1 ข้อ)  

1. สามารถลดขั้นตอนและระยะเวลาในการตัดรับช าระหนี้ค่ารักษาพยาบาล  รวมถึงช่วยลดระยะเวลาในการออก
ใบเสร็จรับเงิน ส่งผลให้การวิเคราะห์รายการอายุลูกหนี้เฉล่ียลดลง จากวิธีการปฏิบัติงานเดิม 

1) การน าเข้าข้อมูลลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล เพื่อใช้ในการตัดรับช าระหนี้จากหน่วยงานต้นสังกัดภายนอก
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  ใช้ระยะเวลาในการด าเนินการแบบเดิม ประมาณ 15 Invoice/นาที  
แบบใหมป่ระมาณ 550 Invoice/นาที 

2) การ ออกใบเสร็จรับเงิน ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล  ให้กับหน่วยงาน ภายนอกคณะแพทยศาสตร์  
ศิริราชพยาบาล  ใช้ระยะเวลาในการจัดท าแบบเดิม ประมาณ 800 Invoice/นาที แบบใหม่ ประมาณ  
5,000 Invoice/นาที 

2. ระดับการวัดผลความพึงพอใจใน การปฏิบัติงานเมื่อ รับข้อมูล การตัดรับช าระหนี้ลูกหนี้ ค่ารักษาพยาบาล  
ได้รับความพึงพอใจจากเจ้าหน้าท่ีผู้ใช้งานในอัตราสูงถึงร้อยละ  90 ซึ่งเป็นอัตราท่ีสูงกว่าค่าเป้าหมายท่ีต้ังไว้ร้อยละ 80  

3. ระยะเวลาการรับช าระหนี้ลดลงจากปี 2561 จ านวน 72 วัน เมื่อเทียบกับปี 2562 เหลือเพียง 68 วัน โดยลดลง
ไปได้ถึง 4 วัน 

 

 
 
 

การอนุญาตให้มูลนิธิฯ จัดให้ผู้สนใจเข้าเย่ียมชม “Best-Practices” ขององค์กรผู้สมัครนี้ได้    
 [] อนุญาต   [  ] ไม่อนุญาต 
การอนุญาตให้มูลนิธิฯ บันทึกวีดีโอผลงานระหว่างท่ีน าเสนอในวันการจัดงานขององค์กรผู้สมัครนี้ได้ 
 [] อนุญาต   [  ] ไม่อนุญาต 
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บทคัดย่อ 

ชื่อเร่ือง : การจัดท าโปรแกรมระบบการตัดหนี้อัตโนมัติ (OPD) 
ประวัติและความเป็นมาโดยย่อ : 
             วิสัยทัศน์ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คือ  “ เป็นสถาบันทางการแพทย์ของแผ่นดิน   
มุ่งสู่ความเป็นเลิศระดับสากล”  พันธกิจ ท่ีจะจัดการศึกษา  เพื่อผลิตบัณฑิตและบุคลากรทางการแพทย์ทุกระดับ  และ
แพทย์ผู้เช่ียวชาญ เฉพาะทาง  ท าการวิจัย  สร้างบรรยากาศทางวิชาการ ให้บริการทางการแพทย์ท่ีมีคุณภาพ  คุณธรรม 
ทันสมัย ได้มาตรฐานสากล สอดคล้องกับความต้องการของประเทศและน ามาซึ่งศรัทธาและความนิยมสูงสุดจาก
ประชาชน รวมท้ังช้ีน าสังคมไทยในด้านสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิต  
    โดยฝ่ายการคลัง อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โดยเป็น
หน่วยงานท่ีดูแลระบบบัญชี การเงิน งบประมาณ และการบริหารการคลัง โดยมีวิสัยทัศ น์ พันธกิจ ท่ีสอดคล้องกับ   
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล   
 
วิสัยทัศน์ ค่านิยม วัฒนธรรม พันธกิจ นโยบาย  : 

- วิสัยทัศน์ ของฝ่ายการคลัง เป็นหน่วยงานบริหารงานด้านการคลัง มุ่งสู่ความเป็นเลิศระดับสากล  
- พันธกิจ  ของฝ่ายการคลัง  คือ จัดการด้านการเงิน การบัญชี งบประมาณ  การบริหารลูกหนี้และการ

วิเคราะห์ต้นทุน ท่ีได้มาตรฐาน โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ รวมท้ัง มีการพัฒนาบุคลากร และเทคโนโลยี
สารสนเทศ อย่างต่อเนื่อง  

- หน้าที่ความรับผิดชอบ บริหารจัดการด้านการเงิน บัญชี  งบประมาณ  การบริหารลูกหนี้ และการ
วิเคราะห์ต้นทุนท่ีได้มาตรฐาน โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีการพัฒนาบุคลากรและเทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
ต่อเนื่อง มุ่งสู่ความก้าวหน้าอย่างมีมาตรฐานในระดับสากล  

 
รายละเอียดเพิ่มเติมของวิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยมที่สอดคล้องกับค่าประสิทธิผล : (1-2 หน้า) 

   ในปัจจุบันการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก ท่ีมารับบริการโรงพยาบาลศิริราช  
ส่วนใหญ่  ใช้สิทธิต้นสังกัด สิทธิสวัสดิการข้าราชการ สิทธิประกันสั งคม สิทธิประกันสุขภาพแห่งชาติ 
ท าให้งานเงินรายได้ ฝ่ายการคลัง ซึ่งมีหน้าท่ีในการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลและตัดหนี้หลังจากรับช าระ  
ค่ารักษาพยาบาลมีปริมาณงานจ านวนมาก โดยการส่งข้อมูลเรียกเก็บหนี้ไปยังหน่วยงาน ต้นสังกัดต่าง  ๆ ท าได้หลายวิธี
ท้ังรูปแบบกระดาษ และ ผ่านระบบ Electronic ซึ่งมีปริมาณมากถึงร้อยละ 70  โดยสามารถแบ่ง เป็นประเภทผู้ป่วยใน
เฉล่ียประมาณ 6,000 ราย/เดือน  และ ผู้ป่วยนอก เฉล่ียประมาณ 150,000 ราย/เดือน และมีแนวโน้มเพิ่มข้ึน อย่าง
ต่อเนื่องในอนาคต 
 

 จากการให้บริการผู้ป่วยประเภทเงินเช่ือเพิ่มขึ้น  จึงท าให้ การรับช าระเงินจากหน่วยงานต้นสังกัดมีจ านวน
เพิ่ม ขึ้น ในทิศทางเดียวกัน  รวมถึงความต้องการข้อมูลจากทางโรงพยาบาลในเรื่องของ การแจ้งจ่ายท่ีมีข้อมูล  
ท่ีแตกต่างกันตามท่ีระบุใน Statement ของแต่ละหน่วยงาน   มีเงื่อนไขและก าหนดเวลาในการจ่ายเงิน แตกต่างกันไป
ขึ้นอยู่กับการออกแบบระบบของต้นสังกัดต่าง ๆ  ท าให้มีความยุ่งยาก และ  ซับซ้อนในการท างาน  การน าประเด็น  
ความต้องการท่ีมีความแตกต่างกันและปัญหาเรื่องการท างานท่ีเป็นแบบ Manual ซึ่งไม่สามารถรองรับการท างานท่ีต้อง
ใช้เวลาในน้อยท่ีสุดเท่าท่ีท าได้ และการบริ หารจัดการข้อมูลจ านวนมาก ท าให้งานเงินรายได้ ฝ่ายการคลัง จ าเป็นต้อง
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พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้งานทดแทนการท างานเดิมท่ีใช้เวลาและการตรวจสอบแบบ Manual รวมถึงการ
ป้องกันการท างานท่ีผิดพลาด (Manual Error) จากการพัฒนาโปรแกรม  Siriraj  AR Reconcile Statement เพื่อช่วย
ท าหน้าท่ีรวบรวมข้อมูล และน าเข้าระบบ ไปตัดหนี้ อัตโนมัติ  นั้น โดยการด าเนินการตัดหนี้ ลูกหนี้รูปแบบ Manual              
รายตัว ยังส่งผล ท าให้เกิดความล่าช้า มีโอกาสคลาดเคล่ือน และส่งผลกระทบไม่ทันตามระยะเวลา  
ท่ีก าหนด   ท าให้อายุลูกหนี้เฉล่ียสูงขึ้น  รวมถึง ท าให้การตรวจสอบในการออกใบเสร็จรับเงินมี ความล่าช้า 
ส่งผลเรื่องของสภาพคล่องทางการเงิน  ถ้าได้รับช าระเงินไม่ครบถ้วนตามเวลา  จากปัญหาดังกล่าวท าให้เกิดการ ประชุม
เพื่อระดมสมองและวิเคราะห์ประเด็นซึ่งเป็นปัญหาท่ีเกิดขึ้นเพื่อพัฒนางานอย่างเป็นระบบ  
  ท าให้เกิดการพัฒนาโปรแกรมระบบการตัดหนี้อัตโนมัติ (OPD) เพื่อตัดหนี้ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก โดย
ท าหน้าท่ีรวบรวมข้อมูลและแปลงข้อมูลจากรูปแบบ Excel File จากโปรแกรม Siriraj AR Reconcile Statement 
เพื่อน าเข้าโปรแกรมระบบการตัดหนี้อัตโนมัติ (OPD)  สามารถตัดรับช าระ หนี้ได้จ านวนมาก ตามจ านวนข้อมูล รายการ
แจ้งจ่าย  โดยไม่จ ากัดจ านวนรายการ ท้ังนี้ยังมีการพัฒนา จัดท าให้มี รูปแบบรายงาน   เพื่อตรวจสอบข้อมูลการตัด           
รับช าระและสามารถสรุปเสนอรายงานผู้บริหาร ได้ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ได้มาตรฐาน อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  

ขั้นตอนการด าเนินงาน และผลการปฏิบัติงาน 
 ระบบการตัดหนี้อัตโนมัติ (OPD)  จัดการกระบวนการตัดรับช าระลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก ท่ี
เรียกเก็บผ่านระบบ Electronic จากลูกหนี้ภายนอกของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  
 

ภาพแสดง โปรแกรมระบบการตัดหนี้อัตโนมัติ (OPD) 

 
 
1. เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบตรวจสอบ Statement  แจ้งจ่ายจากหน่วยงานต้นสังกัด   น าข้อมูลรูปแบบ   Excel 

File  ท่ีตรวจสอบรายการ External Program Statement  ประเภทผู้ป่วยนอกท่ีผ่านการตรวจสอบแล้ว 

สามารถน าไปตัดรับช าระหนี้ โดยการ Up load ข้อมูล file Statement จากโปรแกรม Siriraj AR Reconcile 

Statement 

2.  ตรวจสอบและกระทบยอดกับข้อมูลรายการตั้งหนี้    Internal Program ระบบ SAP ECC6  (AR Data) 



 

  5 

3.  ด าเนินการตัดรับช าระหนี้อัตโนมัติ  ในระบบ OPDEx 

3.1 จากข้อ 2. เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบตรวจสอบ Statement น ารายการสถานะลูกหนี้จ่ายเต็ มจ านวน                         

Up load  file Statement เข้าโปรแกรมระบบการ ตัดหนี้อัตโนมัติ     (OPD)    จะได้เลขชุดเอกสารที่

น าเข้า และแจ้งเลขเอกสารน าเข้าให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ ด าเนินการตัดรับช าระหนี้และออกใบเสร็จรับเงิน 

     3.2  เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบตั ดหนี้  ระบุเลือก เลขชุดเอกสาร  ในระบบ OPDEx เพื่อตัดหนี้อัตโนมัติ  โดย
ตรวจสอบยอดจ านวนเงิน ท่ี Download   กับข้อมูลจาก file Statement ท่ีแสดงหน้าจอรายการรับช าระ 
บันทึกรายละเอียดการจ่ายช าระเงิน (การบันทึกข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการออกใบเสร็จรับช าระเงิน ) เมื่อข้อมูล
ถูกต้องครบถ้วนแล้ว กดพิมพ์ออกใบเสร็จรับเงิน   

4.  รายการท่ีต้องตัดรับช าระรายตัวที่ออกใบเสร็จรับเงิน ผู้ป่วยใน (IPD) แบบ Manual ผ่านระบบ eHIS 
5. รายการท่ีออกใบเสร็จรับเงิน ส่ง Interface เข้าระบบ SAP ECC6 ในวันถัดไป 

ผลจากการด าเนินการ  
การพัฒนาการจัดท าโปรแกรมระบบการตัดหนี้อัตโนมัติ (OPD) 

 

 ลดขั้นตอนท่ีท าซ้ าซ้อน และจาก Manual เป็นแบบอัตโนมัติ โดยเปรียบเทียบขั้นตอนแบบเดิม กับขั้นตอนแบบใหม่  

(จาก 5 ขั้นตอน ลดเหลือ 2 ขั้นตอน)  
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 ตัวชี้วัดผลส าเร็จของการจัดท าโปรแกรมระบบการตัดหนี้อัตโนมัติ (OPD) 

          ตวัชีว้ดั 
เป้าหมาย 
(Target) 

แบบเดมิ แบบใหม ่

1. อัตราการน าเขา้ขอ้มูลรายการลกูหนี ้
     ผูป่้วยนอก   (Invoices / นาท)ี ในระบบ OPDEx 

ลดลง  
500 15 550 

  2. อัตราการออกใบเสร็จรับเงนิลกูหนี ้
     ผูป่้วยนอก   (Invoices / นาท)ี  ในระบบ OPDEx 
ลดลง  

4,000 800 5,000 

   
 
 


