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

ประเภทการสมัคร  TQM-Best Practices (ต้องจัดทํา Abstract, Full Paper, Presentation Slide   
                          และการทดลองนําเสนอผลงาน) 
ประเภทองค์กร หน่วยงานราชการและองค์กรของรัฐ    
ชื่อเรื่องนําเสนอ   โครงการพัฒนาระบบบริหารตรวจสอบการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลทีเ่ป็นเลศิ 

ของคณะแพทยศาสตร์ศริิราชพยาบาล (Siriraj Billing Report : SiBR)   
เป็น “วิธีปฏิบติัที่เปน็แบบอย่างที่ดีเย่ียม” ของกระบวนการ ในหมวด 6. การจัดการกระบวนการ  
ชื่อหน่วยงาน   ฝ่ายการคลัง สํานักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์ศริิราชพยาบาล     
ที่อยู่   ตึกชัยนาทนเรนทรานุสรณ ์ช้ัน 2 เลขที ่2 โรงพยาบาลศิริราช ถ.วังหลัง แขวงศิริราช  
 เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700  
โทรศัพท์          02-4199469    โทรสาร  02-419946 
เว็บไซต์   http://www.si.mahidol.ac.th/th/division/finance 
ชื่อผู้เขียน (ผูน้ําเสนอ)  1. นางณัฐฐา  ยนตรจิตรภักดี   ตําแหน่ง  หัวหน้างานเงินรายได ้ 
 โทรศัพท์ 02-4199469     
 มือถือ 080-2608877         อีเมล   natthayontara@gmail.com  
 2. นายประทมุ นวลม่ิง    ตําแหน่ง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์  
 โทรศัพท์ 02-4199182   
 มือถือ 086-9845756                อีเมล   pratoom.nun@mahidol.ac.th  
 3. นางสาวอุไรรัตน์ สบุรรณวิลาศ   ตําแหน่ง  ที่ปรึกษาฝ่ายการคลัง  
 โทรศัพท ์02-4195490    
 มือถือ 085-1110556      อีเมล   uryrat.sub@mahidol.ac.th 
 

สรุปจุดทีเ่ปน็ “วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเย่ียม” (อย่างน้อย 1 ข้อ)  

1) คณะฯ พัฒนาและใช้ “โปรแกรม Siriraj Billing Report : SiBR เพ่ือรองรับระบบสารสนเทศท่ีช่วยใน
กระบวนการสรุปค่ารักษาพยาบาลท่ีจะส่งไปเรียกเก็บหน่วยงานต้นสังกัดต่างๆท่ีมีปริมาณข้อมูลจํานวนมาก มี
ความหลากหลายและมีความสลับซับซ้อนได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้องและครบถ้วน  ผ่านช่องทาง Electronic แบบ
บูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ 

2) คณะฯ มีระบบสารสนเทศที่ช่วยในการบริหารจัดการข้อมูลการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลท่ีได้
มาตรฐานสากล  สามารถตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับ ช่วยการติดตามงาน แก้ไขปัญหาได้รวดเร็ว การใช้งานตรงตาม
ความต้องการ สะดวก และรวดเร็ว ข้อมูลมีสถานะเป็นปัจจุบัน ระบบมีความเสถียร น่าเช่ือถือและปลอดภัยสูง  
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ประสิทธผิล (ต้องวัดค่าได้อย่างน้อย 1 ข้อ)  
1)  ลดขั้นตอนและระยะเวลา ในการปฏิบัติงานที่เก่ียวกับการตรวจสอบข้อมูลก่อนส่งและแก้ไขข้อมูลที่

ถูกตีกลับจากการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลให้ทันตามระยะเวลาที่หน่วยงานต้นสังกัดกําหนด จากเดิมภาควิชา/
หน่วยงานต่างๆที่เก่ียวข้องใช้เวลาในการแก้ไขและตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน ใช้เวลาทั้งหมด 60 วัน 
ลดลงเหลือ 5 วัน ลดลงร้อยละ 92  

2)   ลดความผิดพลาดของข้อมูล (Error Code )  ที่ส่งไปเรียกเก็บแล้วถูกตีกลบัมาจากหน่วยงานต้นสังกัด
ต่างๆในแต่ละคร้ังลงได้ ก่อนพัฒนาโปรแกรม Siriraj Billing Report : SiBR พบ Error code ร้อยละ30 หลังใช้
งานโปรแกรม Siriraj Billing Report : SiBR เหลือ ร้อยละ 3    

3)  โปรแกรม Siriraj Billing Report : SiBR ช่วยลดการสูญเสียรายได้จากการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาล
ผู้ป่วยไม่ทันตามระยะเวลาที่หน่วยงานต้นสังกัดกําหนด ได้ครบถ้วนและรวดเร็ว ไม่สูญเสียรายได้ ไม่โดนปรับล่าช้า 
ทําให้คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสามารถเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อนพัฒนา
โปรแกรม Siriraj Billing Report : SiBR มีถูกปรับล่าช้าร้อยละ 10  ของรายได้ที่เรียกเก็บด้วยระบบ Electronic 
หลังดําเนินการหน้ีสูญ ลดลง ร้อยละ 0 (การเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลจากต้นสังกัดต่างๆของผู้ป่วยในทุกสิทธิ 
เดิมมีข้อมูลทีถ่กูตีกลับร้อยละ30 ต่อเดือน ถา้ส่งข้อมูลล่าช้า 1 เดือน หักเงิน 5 % ล่าช้า 2 เดือน หักเงิน 10 % 
ก่อนพัฒนาโปรแกรม Siriraj Billing Report : SiBR ใช้เวลาในการแก้ไขปัญหาและตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง 
ครบถ้วน ใช้เวลา 2 เดือนเทา่กับมีหน้ีสูญรอ้ยละ 10) 

4)  ผู้ปฏิบัติงานมีความพ่ึงพอใจในการใช้โปรแกรม Siriraj Billing Report : SiBR ก่อนดําเนินการที่ยังไม่
มีระบบพอใจร้อยละ 45 หลังใช้โปรแกรมแล้ว พอใจมาก ร้อยละ 95  

5)  เป็นแบบอย่างของหน่วยงานภายนอก ในการเข้ามา ศึกษา ดูงาน เรื่องการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาล
จากต้นสังกัดต่างๆ ระดับองค์กรขนาดใหญ่ทีสามารถเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลได้ทันตามระยะเวลาที่แต่ละต้น
สังกัดกําหนดมา ทําให้คณะฯเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลได้ครบถ้วน ไม่สูญเสียรายได้และมีประสิทธิภาพ  
 
การอนุญาตให้มูลนิธิฯ จัดใหผู้้สนใจเข้าเย่ียมชม “Best-Practices” ขององค์กรผู้สมัครน้ีได้    
 [X ] อนุญาต    
การอนุญาตให้มูลนิธิฯ บันทึกวีดีโอผลงานระหว่างที่นําเสนอในวันการจัดงานขององค์กรผู้สมัครน้ีได้  
        [X ] อนุญาต    
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บทคัดย่อ 
ชื่อเรื่อง : โครงการพัฒนาระบบบริหารตรวจสอบการเรยีกเก็บคา่รักษาพยาบาลที่เป็นเลศิของ 

คณะแพทยศาสตร์ศริิราชพยาบาล (Siriraj Billing Report : SiBR) 
ฝ่ายการคลัง สํานักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์ศริิราชพยาบาล     

 
ประวัติและความเปน็มาโดยย่อ :   

โรงพยาบาลศิริราชภายใต้สังกัดคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลดําเนินการภายใต้วิสัยทัศน์การเป็น
สถาบันทางการแพทย์ของแผน่ดิน มุ่งสู่ความเป็นเลิศระดับสากล นอกเหนือจากการให้บริการรักษาพยาบาลแล้ว
การให้ บริการรับชําระค่ารักษาพยาบาลท่ีเป็นเงินเช่ือ ก็เป็นส่วนสําคัญหน่ึงในการให้บริการและมีแนวโน้มจะ
เพ่ิมขึ้นของจํานวนผู้มาใช้บริการอย่างต่อเน่ืองทําให้โรงพยาบาลจําเป็นต้องพัฒนาและปรับปรุงการเรียกเก็บค่า
รักษาพยาบาลจากหน่วยงานต้นสังกัดต่างๆ อย่างบูรณาการ และมีประสิทธิภาพ  

ในแต่ละปีโรงพยาบาลศิริราช มีผู้มาใช้บรกิาร เป็นผู้ป่วยใน ประมาณ 80,000 รายต่อปี  โดยการให้บริการ
รักษาพยาบาลผู้ป่วยที่มารับบริการ ส่วนใหญ่เป็นประเภทผู้ป่วยที่ใช้สิทธิต้นสังกัดที่มาใช้บริการเป็นเงินเช่ือสูงถึงร้อย
ละ 90 เช่นสิทธิสวัสดิการข้าราชการ สิทธิประกันสุขภาพแห่งชาติ  สิทธิประกันสังคมโดยส่วนใหญ่การเรียกเก็บเป็น
การส่งข้อมูลผา่นระบบ Electronic สูงถึงรอ้ยละ 70  ปัจจุบันให้บริการผู้ป่วยในประมาณ 6,000 รายต่อเดือน มีหอ
ผู้ป่วยจํานวน189 หอ จํานวนเตียงประมาณ 2,100 เตียง ผู้ป่วยที่ Discharge เฉลี่ย วันละ 200-300 ราย การเรียก
เก็บเงินผู้ป่วยในทุกสิทธิวันละ 200 ราย และรายละเอียดในการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลจากหน่วยงานต้นสังกัด 
จะต้องเก่ียวข้องกับหลายหน่วยงานภายในคณะฯ เช่น เวชระเบียนกลาง เวชระเบียนประกันสังคม เวชระเบียน
ภาควิชาจํานวน 9  ภาควิชา  ห้องผ่าตัดจํานวน  60 ห้องผ่าตัด ฝ่ายเภสัชกรรมและงานสิทธิประกันสุขภาพ อีกทั้งการ
สรุปรายละเอียดของข้อมูลการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลท่ีมีปริมาณจํานวนมาก ยุ่งยากและมีหลายรูปแบบ ที่ต้องทํา
ให้ถูกต้อง ครบถ้วนและรวดเร็วตามรูปแบบที่แต่ละหน่วยงานต้นสังกัดกําหนด เช่น การสรุปรหัสโรค ICD 10 รหัส   
ICD 9 CM   จาํนวน10,000 รหัส รายการยา (ED/NED) จาํนวน 4,000 รายการ รหัสยา TMT จํานวน 4,000 รหัส 
การสรุปหัตถการและอุปกรณ์ต่างๆท่ีมีค่าใช้จ่ายสูง จํานวน 3,000 รายการ พร้อมค่ารักษาพยาบาล ที่ใช้ในการ
รักษาพยาบาลในแต่ละคร้ัง ใช้เวลา 30 วัน เมื่อภาควิชา/หน่วยงานสรุปข้อมูลครบถ้วนก็ส่งมาให้งานเงินรายได้ใช้
ประกอบการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลต่อไป แต่ถ้าการสง่ข้อมูลไปเรียกเก็บในคร้ังน้ันมีข้อมูลตอบกลับจากหน่วยงาน
ต้นสังกัดที่ผิดพลาด (Error Code) (การเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลจากต้นสังกัดต่างในแต่ละเดือนมีข้อมูลตอบกลบัที่
ผิดพลาด ร้อยละ 30) งานเงินรายได้ต้องทําบันทึกเพ่ือแจ้งให้ภาควิชาหน่วยงานที่เก่ียวข้องแก้ไขข้อมูลใหถู้กต้องใช้
เวลา 30 วัน รวมระยะเวลาที่ใช้ในการเรียกเก็บทั้งหมด 60 วันทําให้การเรียกเก็บในแต่ละคร้ังมีความล่าช้าเกิน
ระยะเวลาที่แต่ละหน่วยงานต้นสังกัด กําหนดดังน้ี      สง่ข้อมูลล่าช้า 1 เดือน จ่าย 95% , 2 เดือน จ่าย 90% , 3 
เดือนเป็นต้นไป จ่ายไม่เกิน 80% ทําให้คณะฯ สูญเสียโอกาสในการได้รับชําระเต็มจํานวนจากหน่วยงานต้นสังกัด  
ดังน้ันเพ่ือให้การบริหารจัดการในการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาล ได้รวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วนและทันตามระยะเวลาที่
หน่วยงานต้นสังกัดกําหนด จากปัญหาดังกล่าว จึงได้นํามาคิดวิเคราะห์ปัญหาอย่างเป็นระบบกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง
ภายใต้ คณะแพทยศาสตร์ศิรริาชพยาบาล ร่วมมือกันและให้ความสําคัญโอกาสในการพัฒนางาน ให้มคีุณภาพ
ประสิทธิภาพ จึงเกิดการบูรณาการโดยพัฒนาโปรแกรมระบบบริหารตรวจสอบการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลท่ีเป็น
เลิศของคณะแพทยศาสตร์ศิรริาชพยาบาล (Siriraj Billing Report : SiBR)         
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ขั้นตอนและวิธีพัฒนาระบบการตรวจสอบการเรียกเก็บคา่รักษาพยาบาลท่ีเป็นเลศิของคณะ
แพทยศาสตรศ์ิริราชพยาบาล (Siriraj Billing Report : SiBR)     

           

 
1.  โปรแกรม Siriraj Billing Report : SiBR พัฒนาโดยใช้ภาษา ASP.NET เป็น Web Application ใช้ 

Database เป็น SQL Server ทําให้ผู้ใช้งานเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายแบบ Real time สะดวก รวดเร็ว ระบบมีความ
เสถียร น่าเช่ือถือและปลอดภัยสูงตามมาตรฐาน ISO 27001:2013 (คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลผ่านการ
รับรองมาตรฐาน ISO 27001:2013 ด้านความมั่นคง ปลอดภัยสารสนเทศ ปี2559)  

2.  โปรแกรม Siriraj Billing Report : SiBR ได้พัฒนาตามมาตรฐานของการพัฒนาโปรแกรมแบบบูรณา
การ คือมีการศึกษาความเป็นไปได้และความคุ้มค่าที่จะพัฒนาระบบ แลว้มาวางแผน วิเคราะห์และออกแบบระบบ 
พัฒนาโปรแกรมต้นแบบ ทดสอบระบบและติดต้ังใช้งาน พร้อมติดตามผลการใช้งานตลอดเวลา 

3.  โปรแกรม Siriraj Billing Report : SiBR พัฒนาโดยมีการเช่ือมโยง (Interface) จากหลายระบบงาน 
ทั้งระบบงานภายในและภายนอกคณะฯ  ระบบงานภายใน เช่น ระบบเวชระเบียน ระบบผ่าตัด ระบบ LAB ระบบ 
X-Rays ระบบเภสัชกรรม ระบบการเงิน แล้วเช่ือมโยงกับระบบภายนอกคณะฯในส่วนของการส่งข้อมูลและการตี
กลับข้อผิดพลาด (Error Code) ที่เก่ียวกับการเรียกเก็บเงินค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยจากหน่วยงานต้นสังกัดต่างๆ 

4.  โปรแกรม Siriraj Billing Report : SiBR ประกอบด้วยโปรแกรมต่างๆ ที่ช่วยในการปฏิบัติงาน ดังน้ี  
โปรแกรมสอบถามข้อมูลรายการยากลุ่มมะเร็ง ช่วยผู้ปฏิบัติงานในการตรวจสอบข้อมูลยามะเร็งที่มี 

Protocol 20 ชนิด การจัดกลุ่มว่าต้องใช้ยามะเร็งตาม Protocol มีเง่ือนไข หลายอย่างและมีความยุงยากมาก เกิด
ความผิดพลาดสูง 
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โปรแกรมสอบถามข้อมูลรายการยา/อุปกรณ์ ที่มีค่าใช้จ่ายสูง พบข้อผิดพลาดว่าการลงรหัสอุปกรณ์ที่ใช้ไม่
ถูกต้องตามข้อบ่งช้ีและไม่เข้ากลุ่ม ข้อบ่งช้ี ปัจจุบันมีมากว่า 200 ข้อบ่งช้ี และกลุ่มการลงรหัสกลุ่มเวชภัณฑ์ให้
ถูกต้องตรงตามข้อกําหนดและเง่ือนไขที่มี 14 กลุ่ม จํานวน รายการ 

โปรแกรมรายงานตรวจสอบข้อมูลผู้ป่วยที่มารักษาโรคมะเร็งที่ยังไม่บันทึก CPR No 
โปรแกรมรายงานตรวจสอบข้อมูลผู้ป่วยที่มารักษาแล้วยังไม่บันทึกรหัสโรค ICD 10 TM และ ICD9 CM 
โปรแกรมรายงานตรวจสอบข้อมูลผู้ป่วยที่มารักษาโรคมะเร็ง แล้วสรุปรหัสโรค ICD 10 TM และ ICD9 

CM ไม่ครบถ้วน  
โปรแกรมรายงานผู้ป่วยในที่มยีอดคงค้างค่ารักษาพยาบาลเกิน 50,000 บาท สําหรับใช้ในการบริหาร

จัดการ 
โปรแกรมรายงานการตีกลับและปฏิเสธการเรียกเก็บจากหน่วยงานต้นสังกัด (Error Code) เป็นโปรแกรม

ที่เช่ือมโยงกับหน่วยงานต้นสังกัดในกรณีที่การเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลในครั้งน้ันมีข้อมูลถูกตีกลับมาแล้วข้อมูลที่
ตีกลับจะ On Line ไปที่หน่วยงานที่เก่ียวข้องภายในคณะฯแบบ Real Time ทําให้การแก้ไขข้อมูลที่ผดิพลาดได้
รวดเร็ว ครบถ้วนและมีประสทิธิภาพ 

 
ผลจากการดําเนินงาน 
ประสิทธิผลในการปรับกระบวนการทํางานที่สามารถวัดคา่ได้จากการใช้งานโปรแกรม 

วิธีปฏิบัติ ก่อนดําเนินการ หลังดําเนินการ 
ร้อยละ 

เพ่ิมข้ึน/(ลดลง) 
1. ระยะเวลาท่ีใช้ในการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาError code ท่ี

ตีกลับจากหน่วยงานต้นสังกัดต่างๆ โดยภาควิชาและหน่วยงาน 
ลดลง 

60 วัน 5 วัน (92) 

2. ลดความผิดพลาดของข้อมูล (Error Code )  ท่ีส่งไปเรียกเก็บ
แล้วถูกตีกลับมาจากหน่วยงานต้นสังกัดต่างๆ 

ร้อยละ 30 ร้อยละ 3 (90) 

3. ลดการสูญเสียรายได้จากการเรียกเก็บหน่วยงานต้นสังกัดต่างๆ
ไม่ทันตามระยะเวลาท่ีกําหนด(ถูกปรับล่าช้า) 

ร้อยละ 10 /เดือน ร้อยละ 0/เดือน (100) 

4. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ ร้อยละ 45 ร้อยละ 95 50 

 
จากการพัฒนาโปรแกรม Siriraj Billing Report : SiBR   ทําให้เกิดการตรวจสอบข้อมูลก่อนการเรียกเก็บ

ด้วยความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ อาทิเช่น หอผู้ป่วย แพทย์ งานเวชระเบียน ฝ่ายเภสัชกรรม ฝ่ายการคลัง 
รวมถึงผู้บริหารโรงพยาบาล โดยโปรแกรมสามารถแสดงข้อมูลให้เห็นถึงประเด็นปัญหาที่จะทําให้ข้อมูลถูกปฏิเสธ
การจ่ายทําให้การเรียกเก็บเงินค่ารักษาพยาบาลรวดเร็ว ครบถ้วน ถูกต้อง สมบูรณ์ขึ้น  และยังสามารถเป็น
แบบอย่างของหน่วยงานภายนอก ในการเข้ามา ศึกษา ดูงาน เรื่องการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลจากต้นสังกัด
ต่างๆ ระดับองค์กรขนาดใหญ่ทีสามารถเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลได้ทันตามระยะเวลาที่แต่ละต้นสังกัดกําหนดมา 
ทําให้คณะฯเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลได้ครบถ้วน ไม่สูญเสียรายได้และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถนําข้อมูลมา
วิเคราะห์เพ่ือแก้ไขหรือเพ่ิมเติมสําหรับนวัตกรรมต่างๆ ทางการแพทย์ที่ต้องมีการข้ึนทะเบียนกับแพทยสภาและยัง
เป็นตัวแทนในกับโรงเรียนแพทย์ UHOSNET (University Hospital Network) และโรงพยาบาลอ่ืนๆ ในการ
ปรับปรุงนโยบายการเบิกจ่ายชดเชย   


