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สรุปจุดทีเ่ ป็น “วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยม” (อย่างน้อย 1 ข้อ)
1. มีการพัฒนา “โปรแกรม Siriraj AR Reconcile Statement” เพื่อรองรับการสกัดและแปลงประมวล
ข้อมูลของหลักฐานการชําระเงินในแต่ละรูปแบบของ File Electronic (Statement) จากหน่วยงานภาครัฐที่มี
รูปแบบ Template ของ File ข้อมูลแตกต่างหลายรูปแบบ มีมากกว่า 27 รูปแบบ ตามเงื่อนไขการเบิกจ่ายแต่ละ
ประเภทมีความยุ่งยาก ซับซ้อนในการตรวจสอบ โดย Input data พร้อมจัดทําแปลงข้อมูลให้เป็นรูปแบบเดียวกัน
เพื่อนําเข้าระบบบัญชีลูกหนี้ (ระบบ SAP ECC6 ) ให้สามารถประมวลผลข้อมูลการแจ้งจ่ายเงินจากลูกหนี้
หน่วยงานภายนอกภาครัฐ ผ่านระบบทาง Electronic แบบบูรณาการ นําไปตรวจสอบและตัดรับชําระในระบบ
บัญชีลูกหนี้ (ระบบ SAP ECC6 ) ได้ถูกต้องรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
2. การบริหารจัดการข้อมูลระบบบัญชีลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลหน่วยงานภาครัฐที่ผ่านระบบ Electronic
สามารถเพิ่มประสิทธิภาพให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ลดความคลาดเคลื่อนของข้อมูลหนี้ มีความน่าเชื่อถือ โดยมี
การจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ สามารถสืบค้นและตรวจสอบย้อนกลับได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว
3. การจัดทําสรุปรายงานนําเสนอปัญหาต่อผู้บริหารและนําข้อมูลวิเคราะห์ตัดสินใจต่อรองกับลูกหนี้และ
การจัดการหนี้ การพิจารณาหนี้ค้างชําระและหนี้สูญ ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องทันเวลา
4. การบริหารจัดการหนี้ และข้อมูลลูกหนี้ ในระบบบัญชีลูกหนี้มีความถูกต้อง ครบถ้วนสามารถตรวจสอบ
ได้
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ประสิทธิผล (ต้องวัดค่าได้อย่างน้อย 1 ข้อ)
1. ลดระยะเวลาขั้นตอนในการบริหารจัดการข้อมูลตัดหนี้ในระบบบัญชีลูกหนี้ (ระบบ SAP ECC6) ที่
ซับซ้อนจากเดิม 7 ขั้นตอน เหลือ 4 ขั้นตอน ลดลง 3 ขั้นตอน จึงทําให้มีความสะดวก รวดเร็วมากขึ้น
1) การกระทบยอด Reconcile ข้อมูลรายการลูกหนี้จากหน่วยงานภาครัฐที่ผ่านระบบ Electronic
ใช้ระยะเวลาแบบเดิม 6 วันต่อเดือน แบบใหม่ 1 วันต่อเดือน ลดลงจากเดิม 5 วัน ต่อเดือน
2) การตรวจสอบข้อมูลรายการลูกหนี้จากจากหน่วยงานภาครัฐที่ผ่านระบบ Electronic ใช้ระยะเวลา
แบบเดิม 26 วันต่อเดือน แบบใหม่ 21 วันต่อเดือน ลดลงจากเดิม 5 วันต่อเดือน
2. ผู้ปฏิบัติงานมีความพึงพอใจในการใช้งานโปรแกรม Siriraj AR Reconcile Statement จากการ
สอบถามประเมินความพึงพอใจผู้ปฏิบัติงาน มีระดับความพึงพอใจร้อยละ 88 สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ระดับ
มากกว่าร้อยละ 80
3. เพิ่ม ประสิทธิภาพงานโดยมี การจั ดเก็บข้อมูล อย่ างเป็นระบบ สามารถสืบค้นและตรวจสอบข้อมูล
ย้อนกลับได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว มีความน่าเชื่อถือ เป็นมาตรฐานเดียวกัน และมีความปลอดภัยสูง
4. ลดอายุลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลเพื่อให้ข้อมูลในระบบบัญชีลูกหนี้ (ระบบ SAP ECC6) ทําให้ข้อมูล
สถานะเป็นปัจจุบัน การจัดการข้อมูลมีสภาพคล่องมากขึ้น
การอนุญาตให้มูลนิธิฯ จัดให้ผู้สนใจเข้าเยี่ยมชม “Best-Practices” ขององค์กรผู้สมัครนี้ได้
[ X ] อนุญาต
[ ] ไม่อนุญาต
การอนุญาตให้มูลนิธิฯ บันทึกวีดีโอผลงานระหว่างที่นําเสนอในวันการจัดงานขององค์กรผู้สมัครนี้ได้
[ X ] อนุญาต
[ ] ไม่อนุญาต
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บทคัดย่อ
การจัดทําโปรแกรม Siriraj AR Reconcile Statement
ฝ่ายการคลัง สํานักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์ศริ ิราชพยาบาล
วิสัย ทัศ น์ ข องคณะแพทยศาสตร์ ศิ ริ ร าชพยาบาล คื อ “เป็ น สถาบั น ทางการแพทย์ ข องแผ่ น ดิ น
มุ่งสู่ความเป็นเลิศระดับสากล” พันธกิจ ที่จะจัดการศึกษา เพื่อผลิตบัณฑิตและบุคลากรทางการแพทย์ทุกระดับ
และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เฉพาะทาง ทําการวิจัย สร้างบรรยากาศทางวิชาการ ให้บริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ
คุณธรรม ทันสมัย ได้มาตรฐานสากล สอดคล้องกับความต้องการของประเทศและนํามาซึ่งศรัทธาและความนิยม
สูงสุดจากประชาชน รวมทั้งชี้นําสังคมไทยในด้านสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิต
โรงพยาบาลศิริราช เป็นโรงพยาบาลภายใต้คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รับผิดชอบพันธกิจด้าน
การรักษาพยาบาล นับเป็นโรงพยาบาลที่มีขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในเอเชียอาคเนย์ ปัจจุบันมี 189 หอผู้ป่วย จํานวน
เตียงประมาณ 2,100 เตียง มีบุคลากร 16,000 คน ให้บริการประเภทผู้ป่วยนอก ประมาณ 3,000,000 รายต่อปี
ผู้ ป่ ว ยใน ประมาณ 80,000 รายต่ อ ปี
เป็น สถานพยาบาลระดั บ ตติ ย ภูมิ มี บุ ค ลากรทางการแพทย์ ที่ มี
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางและมีศักยภาพในการให้บริการรักษาผู้ป่วยโรคที่มีความซับซ้อนมีมาตรฐานระดับสากล
โดยการให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยที่มารับบริการ ส่วนใหญ่เป็นประเภทผู้ป่วยที่ใช้สิทธิต้นสังกัด สิทธิ
สวัสดิการข้าราชการ สิทธิประกันสุขภาพแห่งชาติ สิทธิประกันสังคม ในปัจจุบันมีจํานวนลูกหนี้มากกว่า 1,000
หน่วยงาน โดยการส่งข้อมูลเรียกเก็บเงินไปยังหน่วยงานต้นสังกัดผ่านระบบ Electronic มีปริมาณสูงถึงร้อยละ 70
แบ่งออกเป็นประเภทผู้ป่วยในประมาณ 6,000 รายต่อเดือน และผู้ป่วยนอกประมาณ 125,000 รายต่อเดือน และ
ข้อมูลโปรแกรมการแจ้งจ่าย Statement มีมากกว่า 27 รูปแบบ File ข้อมูลที่แตกต่างในเรื่องโครงสร้าง
Statement รวมถึงเงื่อนไข และ กําหนดเวลา ในการจ่ายเงิน มีความซับซ้อน ยุ่งยาก จากเดิมการกระทบยอด
การตรวจสอบ โดยการ Manual ทําให้เกิดความคลาดเคลื่อน ล่าช้า ส่งผลกระทบถึงการอุทธรณ์การเบิกจ่าย
ไม่ ทั น ตามระยะเวลาที่ กํ า หนด เกิ ด ความสู ญ เสี ย ที่ จ ะได้ รั บ ชํ า ระเต็ ม จํ า นวนจากลู ก หนี้ ซึ่ ง ปั ญ หาดั ง กล่ า ว
จึงได้นํามาคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ฝ่ายสารสนเทศ ฝ่ายเภสัชกรรม เป็นต้น
จึงทําให้เกิด การบูรณาการโดยพัฒนาโปรแกรม Siriraj AR Reconcile Statement ทําหน้าที่รวบรวม
ข้อมูลและแปลงข้อมูลจากรูปแบบ Excel หรือ XML File ให้เป็นรูปแบบแฟ้มข้อความเดียวกัน (Text File) และ
จัดเก็บรายงาน (ZFI_BILL_AGING_REP) ใน ZFI_AR_Statement ของระบบ SAP(เพื่อให้ระบบกระทบยอดลูกหนี้
อัตโนมัติ และสรุปรายการแจ้งชําระเงิน (Statement) ตามลูกหนี้รายตัว โดยนํารายงานที่ได้จากโปรแกรม Siriraj
AR Reconcile Statement ไปตัดลูกหนี้ในระบบ e-HIS และระบบ OPDEx ตลอดจนเชื่อมโยงเข้าระบบ
บัญชีลูกหนี้ (ระบบ SAP ECC6 ) ด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

3

รูปที่ 1. ระบบสารสนเทศโปรแกรม Siriraj AR Reconcile Statement

ผลจากการดําเนินการ
1. การลดระยะเวลาขั้นตอนในการบริหารจัดการข้อมูลตัดหนี้ในระบบบัญชีลูกหนี้ (ระบบ SAP ECC6)
ในการ Reconcile ข้อมูลและการตรวจสอบการแจ้งจ่าย Statement จากข้อมูลจํานวนผู้ป่วยในประมาณ 6,000
รายต่อเดือน และผู้ป่วยนอกประมาณ 125,000 รายต่อเดือน
รายการ
1.ระยะเวลา Reconcile ข้อมูล
2.ระยะเวลาการตรวจสอบข้อมูล
รวม (1+2)

แบบเดิม(วัน)
6
26
32

แบบใหม่(วัน)
1
21
22

ผลต่าง(วัน)
5
5
10

% ผลต่าง
83
19

2. การลดอายุระยะเวลารอรับชําระหนี้ ทําให้ระบบบัญชีลูกหนี้ (ระบบ SAP ECC6) มีข้อมูลสถานะเป็น
ปัจจุบันทําให้การจัดการข้อมูลมีสภาพคล่องมากขึ้น
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