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ใบสมัครเพ่ือเสนอบทความในงานการประชุม 
THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 20th Symposium on TQM-Best Practices in Thailand 
ประเภทการสมัคร [X] TQM-Best Practices  (ต้องจัดท ำ Abstract,  Full Paper, Presentation Slide   
                                    และกำรทดลองน ำเสนอผลงำน) 
   [  ] TQM-Progressive Learners (ต้องจัดท ำ Abstract, Presentation Slide เท่ำนั้น) 
ประเภทองค์กร [  ] หน่วยงำนธุรกิจเอกชน  [  ] หน่วยงำนรัฐวิสำหกิจ  [  ] หน่วยงำนด้ำนกำรศึกษำ   

[X] หน่วยงำนรำชกำรและองค์กรของรัฐ  [  ] หน่วยงำนทำงด้ำนสำธำรณสุข 
ชื่อเรื่องน าเสนอ  โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรรับช ำระเงนิค่ำรักษำพยำบำลผูป้่วยนอกด้วยระบบ Finance OPD 
เป็น “วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่ำงที่ดีเยี่ยม” ของกระบวนกำร ในหมวด (โปรดเลือก 1 หมวดเท่าน้ัน)  

[  ] 1. กำรน ำองค์กร     [  ] 2. กำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์และกำรจัดกำรนโยบำย  
[  ] 3. กำรเอำใจใส่ลูกค้ำและตลำด   [  ] 4. กำรวัด กำรวิเครำะห ์และ กำรจัดกำรควำมรู ้ 
[  ] 5. กำรเอำใจใส่ทรพัยำกรบุคคล   [X] 6. กำรจัดกำรกระบวนกำร  
[  ] 7. กำรประยกุต์ระบบมำตรฐำนต่ำงๆเข้ำกบักำรบรหิำรจัดกำร  

ชื่อหน่วยงาน ฝ่ำยสำรสนเทศ และ ฝ่ำยกำรคลัง คณะแพทยศำสตร์ศิรริำชพยำบำล 
ที่อยู ่ ตึกชัยนำทนเรนทรำนุสรณ์ ช้ัน2 เลขที่ 2 โรงพยำบำลศิริรำช ถ.วังหลงั แขวงศิริรำช เขตบำงกอกน้อย 
กรุงเทพมหำนคร 10700 
โทรศัพท์ 02 4199469 โทรสำร 02-4199469  เว็บไซต ์http://www1.si.mahidol.ac.th/division/finance/ 
ช่ือผู้เขียน (ผู้น ำเสนอ)  
1. นำงสำววนิศำ จันทร์ศร ีต ำแหน่ง นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ โทรศัพท ์02-4199013 มือถือ 089-687-3932  
    อีเมล์ wanisa.jan@mahidol.edu 
2. นำยศิษฏพล หิรัญศิริ ต ำแหน่งนกัวิชำกำรคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ 02-4198374 มือถือ 081-925-8560 
    อีเมล sittapol.hir@mahidol.ac.th 
3. นำยกฤตพรต สำรกลิ่น ต ำแหน่ง นักวิชำกำรเงินและบญัชี โทรศัพท์ 02-4197184 ต่อ 540  
    มือถือ 086-765-2868  
สรุปจุดท่ีเป็น “วิธีปฏิบัติท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีเยี่ยม” (อย่างน้อย 1 ข้อ)  

1) คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำลท ำกำรพัฒนำและใช้ “โปรแกรม Finance OPD “ เพื่อรองรับระบบสำรสนเทศ
ช่ วย ในขบวนก ำร เ ก็ บ เ งิ น ค่ ำ รั ก ษำพยำบำลผู้ ป่ ว ยนอก  ที่ มี จ ำ น วนผู้ ม ำ ใ ช้บริ ก ำ รจ ำ นวนมำก  
(ปีละ 3 ล้ำนคนต่อปี, 2.5 แสนคนต่อเดือน และ 1 หมื่นคนต่อวัน) ได้อย่ำงรวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วน และ 
รองรับนวัตกรรมกำรเงินใหม่ๆแบบบูรณำกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

2) คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำลมีระบบสำรสนเทศช่วยในกำรบริหำรจัดกำรรับช ำระค่ำรักษำพยำบำล 
ผู้ป่วยนอกที่ได้มำตรฐำนสำกล และสำมำรถบริหำรจัดกำรจุดรับช ำระเงินอย่ำงเป็นระบบและตอบสนอง  
ควำมต้องกำรในหลำกหลำยรูปแบบของผู้มำจ่ำยช ำระค่ำรักษำพยำบำล อีกทั้งยังเพิ่มประสิทธิภำพกำรให้บริกำร 
ที่สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง และครบถ้วน โดยระบบมีควำมเสถียร น่ำเช่ือถือ และปลอดภัยสูง ได้รับมำตรฐำนสำกล 

 
ประสิทธิผล (ต้องวัดค่าได้อย่างน้อย 1 ข้อ)   
1) กำรน ำระบบ Finance OPD มำติดตั้งใช้งำนทดแทนระบบเดิม (HIS กำรเงิน) ที่จุดรับช ำระเงินต่ำงๆ ที่มีจ ำนวน
Counter ให้บริกำรมำกถึง 62 Counters ภำยในบริเวณโรงพยำบำล  โดยระบบช่วยลดระยะเวลำในกำรรอคอย
จ่ำยช ำระค่ำรักษำพยำบำลผู้ป่วยนอกที่มีจ ำนวนผู้มำใช้บริกำรจ ำนวนมำก (ปีละ 3 ล้ำนคนต่อปี, 2.5 แสนคนต่อ
เดือน และ 1 หมื่นคนต่อวัน) ได้อย่ำงรวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วน ระบบเดิมใช้เวลำรอคอยเฉลี่ย 2 นำที/รำย 
โดยระบบใหม่ใช้เวลำรอคอยลดลงเฉลี่ยเพียง 1 นำที/รำย 
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2) ระบบ Finance OPD ช่วยลดอุบัติกำรณ์เรื่องของระบบคอมพิวเตอร์ขัดข้องในกำรใช้งำนไม่ได้เกือบทุกวันทั้ง
ปัญหำที่ใช้งำนไม่ได้ทั้งระบบ (Mass Incident) พบปัญหำ 2 - 3 ครั้งต่อเดือน และปัญหำที่เกิด Error code 
ใช้งำนไม่ได้ (ปัญหำที่พบเฉลี่ย 105 ครั้งต่อเดือน  ท ำให้เกิดควำมล่ำช้ำในกำรท ำงำนของเคำน์เตอร์เก็บเงิน ส่งผลให้
ผู้ป่วยต้องรอจ่ำยเงินนำน) หลังด ำเนินกำรโครงกำรไม่พบปัญหำระบบคอมพิวเตอร์ขัดข้อง 
3) ระบบ Finance OPD รองรับกำรรับช ำระเงินได้ทุกรูปแบบ (เงินสด / บัตรเดบิต / บัตรเครดิต และ 
QR Payment) เป็นกำรเพิ่มช่องทำงกำรรับช ำระเงินอัตโนมัติ โดยน ำเทคโนโลยี่ที่ทันสมัยมำใช้เพิ่มควำมสะดวก 
ควำมรวดเร็วและลดระยะเวลำกำรรอคอยของผู้มำรับบริกำรของโรงพยำบำลศิริรำช 
4) ผู้ปฏิบัติงำนมีควำมพึ่งพอใจในกำรใช้โปรแกรม  Finance OPD ก่อนด ำเนินกำรที่ ใ ช้ระบบเดิม พอใจ 
ร้อยละ 45 หลังใช้งำนระบบใหม่แล้ว ท ำให้ควำมพอใจมำกข้ึนสูงถึงร้อยละ 95  
กำรอนุญำตให้มลูนิธิฯ จัดให้ผูส้นใจเข้ำเยี่ยมชม “Best-Practices” ขององค์กรผูส้มัครนี้ได ้   
  [X] อนุญำต   [  ] ไม่อนุญำต 
กำรอนุญำตให้มลูนิธิฯ บันทึกวีดีโอผลงำนระหว่ำงที่น ำเสนอในวันกำรจัดงำนขององค์กรผูส้มัครนี้ได้ 
             [X] อนุญำต   [  ] ไม่อนุญำต 
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บทคัดย่อ 
 
ชื่อเรื่อง : โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรรับช ำระเงินค่ำรักษำพยำบำลผูป้่วยนอกด้วยระบบ Finance OPD 
ประวัติและความเป็นมาโดยย่อ : 
         โรงพยำบำลศิริรำชภำยใต้สังกัดคณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำลด ำเนินกำรภำยใต้วิสัยทัศน์กำรเป็นสถำบนั
ทำงกำรแพทย์ของแผ่นดิน มุ่งสู่ควำมเป็นเลิศระดับสำกล นอกเหนือจำกกำรให้บริกำรรักษำพยำบำลแล้ว 
กำรให้บริกำรรับช ำระค่ำรักษำพยำบำลก็เป็นส่วนส ำคัญหนึ่งในกำรให้บริกำร กำรเพิ่มข้ึนของจ ำนวนผู้มำใช้บริกำร
อย่ำงต่อเนื่องท ำให้โรงพยำบำลจ ำเป็นต้องพัฒนำและปรับปรุงกำรรับช ำระค่ำรักษำพยำบำลอย่ำงบูรณำกำร  
         ในแต่ละปีโรงพยำบำลศิริรำชมีผู้มำใช้บริกำรผู้ป่วยนอกมำกกว่ำ 3,000,000 รำยต่อปี เฉลี่ย 10,000 รำย 
ต่อวัน มีจ ำนวนใบเสร็จและใบแจ้งหนี้ที่กำรเงินจะต้องออกจำกระบบกำรเงินผู้ป่วยนอกเฉลี่ย  25,300 ใบต่อวัน 
มี Counter รับช ำระเงินค่ำรักษำพยำบำลจ ำนวนมำกถึง 62 Counters ทั่วโรงพยำบำล เพื่อกำรบริหำรจัดกำร 
จุดรับช ำระเงินอย่ำงเป็นระบบและตอบสนองควำมต้องกำรในหลำกหลำยรูปแบบของผู้มำจ่ำยช ำระค่ำ
รักษำพยำบำลกำรให้บริกำรที่ถูกต้อง รวดเร็ว และลดกำรรอคอยจึงถูกน ำมำเป็นนโยบำยที่ใช้พัฒนำระบบ 
กำรรับช ำระค่ำรักษำพยำบำล  
         เดิมระบบกำรเงินผู้ป่วยนอกที่ เรียกว่ำระบบ HIS จอฟ้ำ ใช้งำนมำนำนตั้งแต่ปี  2538 – ปี 2558 
รวมระยะเวลำ  20 ป ีเทคโนโลยี่ล้ำสมัย ไม่สำมำรถตอบสนองกำรเปลี่ยนแปลงตำมนโยบำยและควำมต้องกำรของ
ผู้ใช้งำนทั้งภำยในและภำยนอกองค์กรที่มีกำรเปลี่ยนแปลงตลอดเวลำไปได้อย่ำงครบถ้วน  รวมทั้งอุปกรณ์ 
Hardware (ระบบ UNIX) และ Software (ระบบ Informix) ที่ใช้งำนก็ล้ำสมัย หำบริษัทฯและอะไหลท่ี่จะ Support 
ยำกมำก ต้องใช้ผู้เช่ียวชำญเฉพำะในกำรดูแลรักษำ และด้วยข้อจ ำกัดของโปรแกรม HIS ที่ไม่สำมำรถพัฒนำ
โปรแกรมต่อเพื่อรองรับกำรรับช ำระเงินแบบใหม่ได้ อำทิ กำรรองรับระบบ QR Code กำรเช่ือมโยงเข้ำกับเครื่อง 
EDC กำรรับช ำระเงินผ่ ำน  Mobile  มือ ถือ ตู้  Kiosks เป็นต้น  อีกทั้ ง โปรแกรมกำรเงินผู้ป่ วยนอก  HIS 
กำรเงิน พบปัญหำระบบขัดข้องใช้งำนไม่ได้เกือบทุกวันทั้งปัญหำที่ใช้งำนไม่ได้ทั้งระบบ (Mass Incident) พบปัญหำ 
2-3 ครั้งต่อเดือน และปัญหำที่เกิด Error code ใช้งำนไม่ได้ เป็นเคำน์เตอร์เก็บเงินพบปัญหำ 105 ครั้งต่อเดือน 
ท ำให้เกิดควำมล่ำช้ำในกำรท ำงำนของเคำน์เตอร์เก็บเงิน ส่งผลให้ผู้ป่วยต้องรอจ่ำยเงินนำน ดังนั้นเพื่อให้กำรบริหำร
จัดกำรในกำรเก็บเงินค่ำรักษำพยำบำลผู้ป่วยนอกได้รวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วนและสำมำรถรองรับเทคโนโลยี่สมัยใหม่
ทำงกำรเงิน ที่มีกำรเปลี่ยนแปลงตลอดเวลำ จำกปัญหำดังกล่ำว จึงได้น ำมำคิดวิเครำะห์ปัญหำอย่ำงเป็นระบบ
ร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องภำยใต้คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำลร่วมมือกันและให้ควำมส ำคัญโอกำสในกำร
พัฒนำงำนให้มีคุณภำพ ประสิทธิภำพ จึงเกิดกำรบูรณำกำรโดยพัฒนำโปรแกรมกำรรับช ำระเงินค่ำรักษำพยำบำล
ผู้ป่วยนอกด้วยระบบ Finance OPD 
รายละเอียดเพ่ิมเติมของวิธีปฏิบัติท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีเยี่ยมท่ีสอดคล้องกับค่าประสิทธิผล : (1-2 หน้า) 
    กำรน ำข้อมูลในอดีตมำวิเครำะห์ควำมต้องกำรในปัจจุบัน เพื่อพัฒนำระบบสำรสนเทศให้ใช้ออกแบบกำรท ำงำน
ให้มีมำตรฐำน ร่วมกับกำรน ำนวัตกรรมทำงกำรเงินต่ำง ๆ มำเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรบริกำรและตอบสนอง
ควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรที่มีจ ำนวนมำกขึ้นเป็นสิ่งส ำคัญ จึงท ำให้เกิดข้ันตอนกำรท ำงำนที่เป็นมำตรฐำนและ 
วิธีปฏิบัติที่เหมำะสม ดังนี ้
  1) กระบวนกำรพัฒนำโปรแกรม Finance OPD ให้มีประสิทธิภำพ ตำม Requirement ของผู้ใช้งำน โดยกำรน ำ
ปัญหำที่เกิดจำกระบบเดิม(HIS กำรเงิน)มำวิเครำะห์ถึงสำเหตุของปัญหำต่ำงๆ น ำผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดในกระบวนกำร
บริกำรนั้นๆมำร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบกำรณ์ทั้งเสนอแนวทำงแก้ไข วิเครำะห์ทรัพยำกรที่มีอยู่ทั้งด้ำนคน 
โปรแกรมมำพัฒนำให้เกิดกระบวนกำรท ำงำนใหม่ๆ ค้นหำสร้ำงนวัตกรรม/กระบวนกำรท ำงำนใหม่ ทดลองใช้ 
เก็บข้อมูล น ำมำวิเครำะห์ปรับปรุงและจัดเวทีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ซึ่งกำรท ำงำนแบบนี้ส่งผลให้เกิดกำร 
ท ำงำนเป็นทีม เกิดควำมร่วมมือ  สำมำรถน ำนวัตกรรม/กระบวนกำรท ำงำนใหม่ ไปใช้อย่ำงกว้ำงขวำง 
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พร้อมทั้งสำมำรถพัฒนำต่อยอดงำนนั้นๆให้มีคุณภำพดีข้ึนอย่ำงรวดเร็ว เช่น กำรลดปัญหำ Error Code ที่เกิดข้ึน
จำกระบบเดิมไม่ให้เกิดข้ึนในระบบใหม่ (Finance OPD) 
2. โปรแกรม Finance OPD ได้พัฒนำตำมมำตรฐำนกำรพัฒนำโปรแกรมแบบบูรณำกำร  คือมีกำรศึกษำ 
ควำมเป็นไปได้ และ ควำมคุ้มค่ำที่จะพัฒนำระบบ แล้วมำวำงแผน วิเครำะห์และออกแบบระบบ พัฒนำโปรแกรม
ต้นแบบ ทดสอบระบบและติดตั้งใช้งำน พร้อมติดตำมผลกำรใช้งำนตลอดเวลำ 
3. โปรแกรม Finance OPD  พัฒนำโดยมีกำรเช่ือมโยง (Interface) ข้อมูลค่ำรักษำพยำบำลผู้ป่วยนอกจำกหลำย
ระบบงำน ทั้งระบบงำนภำยในและภำยนอกคณะฯ ท ำให้ผู้ใช้งำนเข้ำถึงข้อมูลได้ง่ำยแบบ Real time สะดวก 
รวดเร็ว ระบบมีควำมเสถียร น่ำเช่ือถือและปลอดภัยสูงตำมมำตรฐำน ISO 27001:2013 (คณะแพทยศำสตร ์
ศิริรำชพยำบำลผ่ำนกำรรับรองมำตรฐำน ISO 27001:2013 ด้ำนควำมมั่นคง ปลอดภัยสำรสนเทศ ปี2559) 
ระบบงำนภำยใน เช่น ระบบเวชระเบียน ระบบผ่ำตัด ระบบ LAB ระบบ X-Rays ระบบเภสัชกรรมและ ระบบ 
Tick sheet แล้วเช่ือมโยงกับระบบภำยนอกคณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล เช่นกำรจ่ำยช ำระเงินผ่ำนระบบ 
Application และ เครื่องช ำระค่ำรักษำพยำบำลอัตโนมัติ (Kiosk) เครื่อง EDC เป็นต้น 
3. ติดตำม ประเมินผลควำมพึงพอใจของผู้ใช้งำนระบบ Finance OPD และน ำผลลัพธ์มำปรับปรุงเพื่อให้เกิดควำม
เหมำะสม เพื่อให้ผู้ใช้บริกำรไม่ต้องเสียเวลำในกำรรอคอยและเพิ่มประสิทธิภำพในกำรท ำงำน 
4. มีกำรน ำนวัตกรรมทำงกำรเงินมำใช้เพิ่มช่องทำงกำรรับช ำระเงิน และลดระยะเวลำในกำรรอคอยเป็นกำรเพิ่ม
ทำงเลือกในกำรจ่ำยช ำระค่ำรักษำพยำบำล และยังเป็นกำรรองรับกำรจ่ำยช ำระเงินผ่ำนระบบ Application 
ในอนำคต โดยเป็นต้นแบบของเครื่องรับช ำระค่ำรักษำพยำบำลอัตโนมัติ (Kiosk) ที่จะใช้ส ำหรับโรงพยำบำลของรัฐ 
 

ขั้นตอนการด าเนินงานระบบ Finance OPD 
 
 

 
 

 
 
 
 
ผลจากการด าเนินงาน  

ประสิทธิผลในการปรับกระบวนการท างานท่ีสามารถวดัค่าไดจ้ากการใชง้านโปรแกรม 

วิธีปฎิบติั ก่อนด าเนินการ หลงัด าเนินการ 
ร้อยละ 
เพ่ิมข้ึน/
(ลดลง) 

1.ระยะเวลาท่ีใชใ้นการรับช าระเงินค่ารักษาพยาบาล
ผูป่้วยนอก ลดลง(จ านวนใบเสร็จและใบแจง้หน้ีท่ี
ออกจากระบบ Finance OPD เฉล่ีย 25,300 ใบต่อวนั) 

2 นาที/ราย 1 นาที/ราย (50) 
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วิธีปฎิบติั ก่อนด าเนินการ หลงัด าเนินการ 
ร้อยละ 
เพ่ิมข้ึน/
(ลดลง) 

2.จ  านวนคร้ังท่ีเกิดเหตุการณ์ระบบคอมพิวเตอร์
ขดัขอ้ง ในขณะใชง้าน ลดลง 
 2.1.ใชง้านไม่ไดท้ั้งระบบ (Mass Incident) 
 2.2. ใชง้านไม่ไดบ้างจุดเก็บเงินเกิด Error Code  

 
 

2-3 คร้ัง/เดือน 
102 คร้ัง/เดือน 

 
 
0 
0 

(90) 
 

(100) 
(100) 

3.ความสามารถในการรับช าระเงินแบบใหม่ได ้อาทิ 
การรองรับระบบ QR Code การเช่ือมโยงเขา้กบั
เคร่ือง EDC การรับช าระเงินผา่น ตู ้Kiosk 

ไม่ได ้ ได ้ 100 

4.ผูรั้บบริการมคีวามพึงพอใจ > 4 ร้อยละ 45 ร้อยละ 95 50 
 


