
 
 

 

 
หน้า 1 

บทความฉบับเต็ม (TQM Full Paper) 

ชื่อเร่ืองน าเสนอ  “การจัดท าโปรแกรมระบบการตัดหนี้อัตโนมัติ (OPD) ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล”  

ชื่อหน่วยงาน  ฝ่ายการคลัง ส านักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  

ผู้น าเสนอ        1. นางสาวปณิตา     คร้ามวงษ์        ต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
                    2. นางจินตนา       ธนัทธนศักดิ์     ต าแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี   
                    3. นายประทุม        นวลมิ่ง           ต าแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์       
ปรึกษา   รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอุบลรัตน์     สันตวัตร         รองคณบดีฝ่ายการคลัง 

1. บทสรุปของผู้บริหาร 
         โรงพยาบาลศิริราช  เป็นโรงพยาบาล ภายใต้สังกัดคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ด าเนินการภายใต้
วิสัยทัศน์ การเป็นสถาบัน ทางการแพทย์ของแผ่นดินมุ่งสู่ความเป็นเลิศระดับสากล จากการให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วย
ส่วนใหญ่ในปัจจุบันเป็นการให้บริการผู้ป่วยสิทธิประเภทเครดิตเงินเช่ือ  สิทธิสวัสดิการข้าราชการ  สิทธิประกันสุขภาพ
แห่งชาติ  สิทธิประกันสั งคมและสิทธิต้นสังกัดหน่วยงานต่างๆ โครงการวิจัย ประมาณร้อยละ  90 ของคณะแพทยศาสตร์           
ศิริราชพยาบาล   โดยการส่งข้อมูลเรียกเก็บเงินไปยังหน่วยงาน ต้นสังกัดต่าง ๆ ผ่านระบบ Electronic มีปริมาณสูงถึง  
ร้อยละ 70  ในปัจจุบัน มีข้อมูลจ านวนมาก โดยแยกเป็นประเภทผู้ป่วยในประมาณ 6,000 รายต่อเดือน  และ ผู้ป่วยนอก
ประมาณ 150,000 รายต่อเดือน และยังมีแนวโน้มเพิ่มข้ึน ในอนาคต       
                 จากการให้บริการผู้ป่วยเป็นประเภทเงินเช่ือเพิ่มขึ้น  จึงท าให้การรับช าระเงินจากหน่วยงานต้นสังกัด  
มีจ านวนสูงขึ้นตาม ไปด้วย  รวมท้ังการแจ้งจ่ายท่ีมีข้อมูลตามท่ีระบุใน Statement ของแต่ล่ะหน่วยงานมีเงื่อนไขและ
ก าหนดเวลาในการจ่ายเงิน ท่ีแตกต่างกัน  ท าให้มีความยุ่งยาก และซับซ้อนในการท างาน นั้น  ซึ่งได้มีการพัฒนาโปรแกรม  
Siriraj  AR Reconcile Statement   ท าหน้าท่ีรวบรวมข้อมูล เพื่ อน าไปตัดหนี้ จากเดิมการรับข้อมูลน าไปตัด รับช าระหนี้
ลูกหนี้รูปแบบ Manual  รายตัว ท าให้เกิดความล่าช้า มีโอกาสคลาดเคล่ือน และส่งผลกระทบ ท าให้ไม่ทันตามระยะเวลา  
ท่ีก าหนด  อายุลูกหนี้เฉล่ียสูงขึ้น  การตรวจสอบในการออกใบเสร็จรับเงินมีความล่าช้า   อาจจะส่งผล กระทบ เรื่อง  
ของสภาพคล่อง ทางการเงิน หากได้รับช าระเงินไม่ครบถ้วนตามเวลา  ภาระงาน ของเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานมีจ านวนมากขึ้น  
อีกท้ังหน่วยงานต้นสังกัดท่ีแจ้งจ่ายเงินก็ได้รับใบเสร็จล่าช้าด้วย  จากปัญหาดังกล่าว งานเงินรายได้ ฝ่ายการคลัง  
จึงได้จัดประชุมเพื่อระดมสมองและวิเครา ะห์ปัญหาท่ีเป็นประเด็นส าคัญอย่างเป็นระบบร่วมกับ ฝ่ายสารสนเทศ  
ท าให้เกิดการพัฒนาโปรแกรมระบบตัดหนี้อัตโนมัติ (OPD) เพื่อตัดรับช าระหนี้ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก โดยท าหน้าท่ี  
รวบรวมข้อมูลและแปลงข้อมูล  จากโปรแกรม Siriraj AR Reconcile Statement เป็น รูปแบบ Excel File 
เพื่อน าเข้าโปรแกรมระบบตัดหนี้อัตโนมัติ (OPD)  สามารถตัดรับช าระหนี้ได้ตามข้อมูลรายการแจ้งจ่าย  โดยไม่จ ากัดจ านวน
รายการ ท้ังนี้ยังมีการพัฒนารูปแบบรายงานให้มีรายงานเพื่อตรวจสอบข้อมูลการตัดรับช าระ หนี้และสรุปเสนอรายงาน



 
 

 

 
หน้า 2 

ผู้บริหารได้ถูกต้องครบถ้วน  รวดเร็ว    อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  สามารถเรียกดูรายงานสถานะลูกหนี้  แบบ Real Time 
ได้รวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน  โดยมีการสรุปวิธีปฏิบัติท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีเย่ียม ได้แก่ 

1. การวิเคราะห์งานและออกแบบ พัฒนาโปรแกรมระบบการตัดหนี้อัตโนมัติ (OPD) เพื่อใช้ในการตัด รับช าระหนี้                   
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก ในแต่ละครั้งได้จ านวนมาก ท าให้เกิดความรวดเร็ว สะดวก ถูกต้อง ครบถ้วน และตรวจสอบได้ 

2. จัดการข้อมูลลูกหนี้ภายในและภายนอกคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  อย่างมีมาตรฐาน  โดยสามารถสืบค้น
และตรวจสอบย้อนหลังได้อย่างรวดเร็ว และถูกต้อง 

3.  การพัฒนาโปรแกรมสามารถใช้เป็นต้นแบบในการท างานให้กับหน่วยงานภายใต้การดูแลของ  
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เช่น ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก และเป็นท่ีมาดูงานของหน่วยงานท่ีมีความสนใจ 
โดยเฉพาะโรงพยาบาลของรัฐ 

 
2. ข้อมูลเก่ียวกับหน่วยงานของท่าน  

 วิสัยทัศน์  วัฒนธรรม  พันธกิจ 

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล   

          วิสัยทัศน์   

 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเป็นสถาบันทางการแพทย์ของแผ่นดิน มุ่งสู่ความเป็นเลิศระดับสากล 

วัฒนธรรมองค์กร  “SIRIRAJ”  ประกอบด้วย 

 S  =  Seniority  รักกันดุจพี่น้อง  
 I =  Integrity  ซื่อสัตย์ ถูกต้อง เช่ือถือได้  
 R  =  Responsibility  รับผิดชอบ มีประสิทธิภาพ ตรงต่อเวลา   
 I  =  Innovation  คิดสร้างสรรค์    
 R  =  Respect  ให้เกียรติ เอาใจเขามาใส่ใจเรา   
 A   =  Altruism  ค านึงถึงประโยชน์ของผู้อื่นและส่วนรวมเป็นท่ีต้ัง   
 J   =  Journey to Excellence and Sustainability มุ่งมั่นพัฒนาสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน 
 
 พันธกิจ 

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมีพันธกิจท่ีจะจัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตและบุคลากรทางการแพทย์ 
ทุกระดับและแพทย์ผู้เช่ียวชาญเฉพาะทาง ท าการวิจัย สร้างบรรยากาศทางวิชาการ ให้บริการทางการแพทย์ท่ีมีคุณภาพ 



 
 

 

 
หน้า 3 

คุณธรรม ทันสมัย ได้มาตรฐานสากล สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ และน ามาซึ่งศรัทธาและความนิยมสูงสุด  
จากประชาชน รวมท้ังช้ีน าสังคมไทยในด้านสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิต   
     โดยฝ่ายการคลัง อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โดยเป็นหน่วยงาน  
ท่ีดูแลระบบบัญชี การเงิน งบประมาณ   และการบริหารการคลัง   โดยมีวิสัยทัศ น์  พันธกิจ  ท่ีสอดคล้องกับ  
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  
 

ฝ่ายการคลัง  

 โครงสร้างฝ่ายการคลัง 

 

     วิสัยทัศน์ :  ฝ่ายการคลัง เป็นหน่วยงานบริหารงานด้านการคลัง มุ่งสู่ความเป็นเลิศระดับสากล  

      พันธกิจ  :  ฝ่ายการคลัง คือ จัดการด้านการเงิน การบัญชี งบประมาณ การบริหารลูกหนี้และการวิเคราะห์ต้นทุน 
ท่ีได้มาตรฐาน โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ รวมท้ัง มีการพัฒนาบุคลากร และเทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างต่อเนื่อง     
    หน้าที่ความรับผิดชอบ : บริหารจัดการด้านการเงิน บัญชี  งบประมาณ  การบริหารลูกหนี้ และการวิเคราะห์
ต้นทุนท่ีได้มาตรฐาน โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีการพัฒนาบุคลากรและเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง มุ่งสู่ความก้าวหน้า
อย่างมีมาตรฐานในระดับสากล  



 
 

 

 
หน้า 4 

 ผลิตภัณฑ์ บริการ ที่ส าคัญการส่งมอบให้ลูกค้า 
ภาระกิจหลักในการท าธุระกรรม ของงานเงินรายได้ ฝ่ายการคลัง คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลคือการจัดเก็บ

รายได้ค่ารักษาพยาบาล โดยมีการตั้งหนี้และมีการส่งเบิกในรายการท่ีให้บริการเงินเช่ือ  และมีการรับช าระหนี้ ครบถ้วนตาม
รายกา รที่มีการตั้งหนี้และมีการส่งเบิก ด้วย ซึ่งได้น า ระบบสารสนเทศท่ีมีอยู่  น ามา พัฒนา ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
เพื่อให้กระบวนการบริหารจัดการหนี้โดยการตัดหนี้อัตโนมัติ (OPD) ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกให้มีความถูกต้องครบถ้วน 
รวดเร็ว ระบบมีความเสถียร น่าเช่ือถือและปลอดภัย 

บริการหลักที่ส าคัญ กลไกส่งมอบบริการลูกค้า 
ขั้นตอนการตรวจสอบการแจ้งจ่ายเงิน (Statement) 
 เมื่อได้รับการแจ้งจ่ายเงิน (Statement) / 

การโอนเงินจากลูกหนี้ต้นสังกัด จะท าการ
ตรวจสอบกระทบยอดกับรายการหนี้ค้างช าระ  
ในระบบ  SAP เพื่อพิสูจน์รายการรับช าระว่า
ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่  

 หากมีรายการท่ีต้องปรับปรุงหนี้ ต้องด าเนินการ  
ให้เรียบร้อยจึงสรุปส่งตัดหนี้ 

ขั้นตอนตัดรับช าระหนี้และออกใบเสร็จรับเงิน 
 จากข้อมูลตรวจสอบการแจ้งจ่ายเงิน 

(Statement) เรียบร้อยแล้ว น าข้อมูลเข้าระบบ
การตัดหนี้อัตโนมัติ (OPD) 

 เมื่อน าข้อมูลเข้าระบบ การตัดหนี้อัตโนมัติ (OPD) 
แล้วด าเนินการบันทึกพิมพ์ใบเสร็จรับช าระ โดย 
1) เลือกชุดเอกสารตัดหนี้ 
2) เลือกประเภทสิทธิ 
3) เลือกหน่วยงานท่ีแจ้งจ่ายเงิน 
4) ประเภทการช าระเงิน(เงินโอน) 
5) ช่ือธนาคารที่รับเงินโอน 
6) ระบุงวด Statement 
7) วันท่ีโอนเงิน 

 จัดส่งใบเสร็จรับเงินให้ลูกหนี้ทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตอบรับทางไปรษณีย์ 

 
 กรณีลูกหนี้ช าระหนี้ ซ้ า/เกิน/ขาด จะแจ้งให้

ลูกหนี้ทราบ เพื่อด าเนินการต่อไป   
 
 
 
 
 
 
 ลูกหนี้จะได้ใบเสร็จรับเงิน ท่ีถูกต้องครบถ้วน

และรวดเร็ว 
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 ลูกค้าคนส าคัญมีใครบ้าง 
ประเภทผู้รับบริการ กลุ่มลูกค้า 

ผูรั้บบริการ/หน่วยงานลูกหนี้                                                                               ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล                         
ภายนอกคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

1) ส านักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ (สปสช.) 

2) กรมบัญชีกลาง 
3) กรุงเทพมหานคร 
4) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(อปท.) 
5) ส านักงานประกันสังคม 

ผู้ให้บริการ ผู้ปฏิบัติงานฝ่ายการคลัง คณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล  งานเงินรายได้และงานการเงิน 

 

 รางวัล/ประกาศนียบัตรที่ได้รับ 
1) เป็นส่วนหนึ่งท่ีท าให้หน่วยงานเงินรายได้ ฝ่ายการคลัง ได้รับหน่วยงานดีเด่นประจ าปี 2561 
2) รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ  ประเภทพัฒนาการบริการ ระดับดี ประจ าปี. 2562 การบริหารจัดการ

เก็บรายได้ของภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพ 
3. การเรียนรู้ความคาดหวังของ "ลูกค้าของกระบวนการที่น าเสนอ” 
 

กลุ่มลูกค้า 
ความคาดหวัง/ 

ความต้องการท่ีส าคัญ 
วิธีการประเมิน/ ผลลัพธ์ ความถ่ี 

ผู้ให้บริการ 
ผู้ปฏิบัติงานฝ่ายการคลัง                 
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

1. งานเงินรายได้ เจ้าหน้าท่ี
ผู้ปฏัติงานด้านการตัดรับช าระ
หนี้และออกใบเสร็จรับเงินค่า
รักษาพยาบาล 

 
 

1. ผู้ปฏิบัติงานลดระยะเวลา
การตัดรับช าระหนี้              
ค่ารักษาพยาบาลมีความถูกต้อง 
ครบถ้วนรวดเร็ว 
อย่างประสิทธิภาพ 
 
 
 
 

1. ระยะเวลา การตรวจสอบ
และการตัดรับช าระข้อมูล
การแจ้งจ่ายจากหน่วยงาน
ต้นสังกัด 
1.1. การตัดรับช าระเงิน

และการออกใบเสร็จรับเงิน  ค่า
รักษาพยาบาล ใช้ระยะเวลาใน
การจัดท าแบบ เดิม ประมาณ 5 
ขั้นตอนแบบใหมเ่หลือ2ขั้นตอน          
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กลุ่มลูกค้า 
ความคาดหวัง/ 

ความต้องการท่ีส าคัญ 
วิธีการประเมิน/ ผลลัพธ์ ความถ่ี 

2. งานการเงิน 
3. ฝ่ายสารสนเทศ  เจ้าหน้าท่ี            

ท่ีออกแบบและจัดท า
โปรแกรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ผู้ปฏิบัติงานเข้าถึงข้อมูล         
ได้ง่ายแบบ    Real Time 
สามารถจัดท าข้อมูลเพื่อ
น าเสนอผู้บริหารใช้วิเคราะห์
ประกอบการตัดสินใจ ในการ
ต่อรองกับลูกหนี้ ได้อย่าง
รวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วน 
 
3. มีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็น
ระบบ สามารถสืบค้นและ
ตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังได้
อย่างถูกต้องและรวดเร็ว มี
ความน่าเช่ือถือ  เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน 
 
 
 
 
 
 

    1.2 อายุระยะเวลาการรับ
ช าระหนี้ เฉล่ียลดลง (วัน )ก่อน
จัดท าโปรแกรมจัดท าโปรแกรม
ระบบการตัดหนี้อัตโนมัติ 
(OPD)อายุลูกหนี้เฉล่ีย 70 วัน
หลังจากจัดท าโปรแกรมระบบ
การตัดหนี้อัตโนมัติ (OPD)อายุ
ลูกหนี้เฉล่ีย 68 วัน 
 
2. สามารถเรียกดูข้อมูลลูกหนี้
ได้แบบ Real Time  
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กลุ่มลูกค้า 
ความคาดหวัง/ 

ความต้องการท่ีส าคัญ 
วิธีการประเมิน/ ผลลัพธ์ ความถ่ี 

ผู้รับบริการ 
1.  ภายใน คณะแพทยศาสตร์ 

ศิริราชพยาบาล 
1.1. เจ้าหน้าท่ีผู้ปฎิบัติงานด้าน

การตรวจสอบรายการแจ้งจ่าย 
Statement และการติดตามหนี้
หน่วยงาน ต้นสังกัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

2. ภายนอก คณะ แพทยศาสตร์  
ศิริราชพยาบาล 

    2.1 ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล ท่ี
เป็น หน่วยงานต้นสังกัด     

 
-   การน าเข้าข้อมูลการตัด

รับช าระหนี้ลูกหนี้                      
ค่ารักษาพยาบาลได้จ านวน 
มากขึ้นและถูกต้อง ครบถ้วน 
รวดเร็ว 

 
- ตัดรับช าระและออก

ใบเสร็จรับเงินลูกหนี้ค่า
รักษาพยาบาลให้กับหน่วยงาน
ภายนอก คณะแพทยศาสตร์ 
ศิริราชพยาบาล ได้ ถูกต้อง 
ครบถ้วน และรวดเร็ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ลูกหนี้ได้รับข้อมูล
ใบเสร็จรับเงิน ถูกต้อง  ครบถ้วน
และรวดเร็ว 
 
 

 
- ระยะเวลา ในการ

ด าเนินการแบบเดิม ประมาณ
15 Invoice/นาทีแบบใหม่ ท าได้

ประมาณ 550 Invoice/ นาที 
 
 

- ระยะเวลา ในการ
ด าเนินการแบบเดิม ประมาณ
800 Invoice /นาที แบบใหม่ท า

ได้ประมาณ  5,000  Invoice/ 
นาที 
 
-แบบประเมินสอบถามความ  
พึงพอใจของลูกค้า /จากการ
สอบถามประเมินความ  
พึงพอใจจากลูกหนี้ท่ีรับบริการ 
มีความพึงพอใจระดับความพึง
พอใจร้อยละ  90  
สูงกว่าเป้าท่ีต้ังไว้ที่ระดับ
มากกว่า ร้อยละ 80 
 

- การออกใบเสร็จให้กับ
หน่วยงานภายนอกคณะ
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

- ใช้ระยะเวลาในการจัดท า
แบบเดิมประมาณ800 Invoice/

นาทีแบบใหม่ประมาณ  ท าได้
5,000 Invoice/ นาที 

 
1ครั้ง/งวด
การแจ้ง
จ่าย 
 
 
 
1ครั้ง/งวด
การแจ้ง
จ่าย 
 
 
 
 
 
1ครั้ง/ปี 
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4. กระบวนการและวิธีปฏิบัติในอดีต 

            จากการที่มีการส่งเบิกค่ารักษาพยาบาลผ่านระบบ Electronic จ านวนมากกรณีผู้ป่วยนอกมีประมาณ  150,000 
รายต่อเดือน และยังมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนในอนาคต แต่การตัดรับช าระหนี้และออกใบเสร็จรับเงิน ยังใช้วิธีการท าแบบ 
Manual  รายตัว ท าให้เกิดความล่าช้า   มีโอกาสคลาดเคล่ือน และส่งผลกระทบท าให้ไม่ทันตามระยะเวลาท่ีก าหนด  อายุ
ลูกหนี้เฉล่ียสูงขึ้น  การตรวจสอบในการออกใบเสร็จรับเงินมีความล่าช้า   อาจจะส่งผลกระทบเรื่องของสภาพคล่อง ทาง
การเงินถ้าได้รับช าระเงินไม่ครบถ้วนตามเวลา อีกท้ังหน่วยงานต้นสังกัดท่ีแจ้งจ่ายเงินก็ได้รับใบเสร็จรับเงินล่าช้าด้วย 
เพื่อให้มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ จึงได้ มีการจัดการพัฒนาโปรแกรมระบบการตัดหนี้อัตโนมัติ (OPD)  สามารถ
ตัดรับช าระหนี้ จากหน่วยงานท่ีเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลผ่านรูปแบบระบบอิเล็กทรอนิกส์ กรณีผู้ป่วยนอก ประเภท            
กลุ่มสิทธิ ได้แก่ 

1) สิทธิส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 
2) สิทธิเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง 
3) สิทธิเบิกจ่ายตรงกรุงเทพมหานคร 
4) สิทธิเบิกจ่ายตรงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 
5) สิทธิส านักงานประกันสังคม 
 

กระบวนการและวิธีปฏิบัติในอดีต 
         การตัดรับช าระ หนี้และออกใบ เสร็จรับเงินกรณีผู้ป่วยนอก  ท่ีส่งเบิกค่ารักษาพยาบาล ผ่านระบบ Electronic และ         
มีการแจ้งจ่าย ตามงวด Statement ดังนี้ 

1. รับข้อมูล Statement เป็นรูปแบบ Excel file  จากเจ้าหน้าท่ีผู้ปฎิบัติงานด้านการตรวจสอบรายการแจ้ง
จ่าย Statement และการติดตามหนี้หน่วยงาน ต้นสังกัด 

2.  ตรวจสอบ file Statement เพื่อแยกประเภทการช าระเงินใน รูปแบบ Excel File น าข้อมูลจัดเรียงล าดับ  
ตามเลขท่ี Invoice 

3. บันทึกข้อมูลแบบ Manual ในระบบ OPDEx ทีละรายการตามเลข ท่ี Invoice หรือเลือกตามช่วงวันท่ีออก            
เลขท่ี Invoice ครบถ้วน 

4. ตรวจสอบข้อมูลโดยโหลดข้อมูลออกจากระบบ OPDEx เป็นรูปแบบ Excel File เพื่อตรวจสอบเลขท่ี  
Invoice และจ านวนเงินตามเลขท่ี Invoice ให้ถูกต้องครบถ้วน 

5. ด าเนินการออกใบเสร็จรับเงินด้วยระบบ OPDEx แบบ Manual รายตัว 
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5. กระบวนการและวิธีปฎิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่  

จากปัญหาท่ีพบ งานเงินรายได้ ฝ่ายการคลัง คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จึงได้จัดประชุมเพื่อ 
ระดมสมอง และ วิเคราะห์ปัญหาท่ีเป็นประเด็นส าคัญอย่างเป็นระบบร่วมกับ ฝ่ายสารสนเทศ  รวบรวมรายการแจ้งจ่าย
จากหน่วยงานต้นสังกัดตามประเภท Statement ท่ีจัดท าผ่านโปรแกรม Siriraj AR Reconcile Statement เป็นประเภท
ผู้ป่วยนอก 18 รูปแบบ มาพัฒนาโปรแกรมระบบการตัดหนี้อัตโนมัติ (OPD) ให้รองรับการท างาน มีความครบถ้วนสมบูรณ์
ถูกต้องอย่างมีประสิทธิภาพ ของกระบวนการตัดรับช าระค่ารักษาพยาบาล 

 
       กระบวนการและวิธีปฏิบัติในปัจจุบัน 

1. Download ข้อมูล file Statement เข้าโปรแกรมระบบการตัดหนี้อัตโนมัติ (OPD) ได้เลขชุดเอกสารน าเข้า 
ระบบ OPDEx 

2.  ด าเนินการออกใบเสร็จรับเงินด้วยระบบ OPDEx แบบอัตโนมัติ   
 

การเปรียบเทียบสรุปการด าเนินการ ก่อน-หลัง ปรับปรุง 
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ขั้นตอนการด าเนินงาน 

1. รวบรวมข้อมูลและแนวทางท่ีเกี่ยวข้องกับการแจ้งจ่ายเงินจากหน่วยงานต้นสังกัดท่ีเรียกเก็บค่ารักาพยาบาลผ่านรูปแบบ
ระบบอิเล็กทรอนิกส์    กรณีผู้ป่วยนอก ประเภทกลุ่มสิทธิ ได้แก่ 

1) สิทธิส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 
2) สิทธิเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง 
3) สิทธิเบิกจ่ายตรงกรุงเทพมหานคร 
4) สิทธิเบิกจ่ายตรงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 
5) สิทธิส านักงานประกันสังคม 

 
2. รวบรวมรายการแจ้งจ่ายตามประเภท Statement ท่ีจัดท าผ่านโปรแกรม Siriraj AR Reconcile 

Statement  จาก 27 รูปแบบ เป็นประเภทผู้ป่วยนอก 18 รูปแบบ 
3. นัดประชุมหารือร่วมกับฝ่ายสารสนเทศ ในเรื่องการจัดท าโปรแกรมระบบการตัดหนี้อัตโนมัติ (OPD) 
4. จัดเก็บ Get Requirement และวิเคราะห์ข้อมูลกระบวนการขั้นตอนเดิม สรุปรูปแบบข้อมูลร่วมกับฝ่ายสารสนเทศ   

เพื่อพัฒนาการจัดท าโปรแกรม 
5. จัดท ารูปแบบ Template  จาก  Statement ท่ีตรวจสอบแล้ว ให้เป็นรูปแบบเดียวกัน  เพื่อ น า File ข้อมูล 

เข้าโปรแกรมระบบการตัดหนี้อัตโนมัติ (OPD) 
6. สรุปผลข้อมูลและเริ่มด าเนินการทดสอบการใช้โปรแกรมระบบการตัดหนี้อัตโนมัติ (OPD) 
7. น าโปรแกรมระบบการตัดหนี้อัตโนมัติ (OPD) มาใช้จริงในการด าเนินการ และประเมินผลด าเนินการร่วมกับเจ้าหน้าท่ี      

ท่ีเกี่ยวข้องในการใช้ข้อมูล  
8.  มีการประสานงานระหว่างงานเงินรายได้และเจ้าหน้าท่ีฝ่ายสารสนเทศเรื่องการติดตามผลการใช้งานและการพัฒนา

ปรับปรุงโปรแกรมระบบการตัดหนี้อัตโนมัติ (OPD) เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
9. น าเสนอผลการด าเนินงานโครงการ  “โปรแกรมระบบการตัดหนี้อัตโนมัติ (OPD)” ต่อผู้บริหาร     
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ภาพแสดง โปรแกรมระบบการตัดหนี้อัตโนมัติ (OPD) 

 
  

1.  เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบตรวจสอบ Statement  แจ้งจ่ายจากหน่วยงานต้นสังกัด    น าข้อมูลรูปแบบ   Excel File  
ท่ีตรวจสอบรายการ External Program Statement  ประเภทผู้ป่วยนอกท่ีผ่านการตรวจสอบแล้ว สามารถน าไป  
ตัดรับช าระหนี้ โดยการ Up load ข้อมูล file Statement จากโปรแกรม Siriraj AR Reconcile Statement 

2.  ตรวจสอบและกระทบยอดกับข้อมูลรายการตั้งหนี้    Internal Program ระบบ SAP ECC6  (AR Data) 
3.  ด าเนินการตัดรับช าระหนี้อัตโนมัติ  ในระบบ OPDEx 

3.1 จากข้อ 2. เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบตรวจสอบ Statement น ารายการสถานะลูกหนี้จ่ายเต็มจ านวน                         
Up load  file Statement เข้าโปรแกรมระบบการ ตัดหนี้อัตโนมัติ     (OPD)    จะได้เลขชุดเอกสารที่น าเข้า 
และแจ้งเลขเอกสารน าเข้าให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ ด าเนินการตัดรับช าระหนี้และออกใบเสร็จรับเงิน 

     3.2  เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบตัดหนี้  ระบุเลือก เลขชุดเอกสาร  ในระบบ OPDEx เพื่อตัดหนี้อัตโนมัติ  โดยตรวจสอบ
ยอดจ านวนเงิน ท่ี Download   กับข้อมูลจาก file Statement ท่ีแสดงหน้าจอรายการรับช าระ บันทึก
รายละเอียดการจ่ายช าระเงิน (การบันทึกข้อมูลเพิ่มเติมก่อน การออกใบเสร็จรับช าระเงิน ) เมื่อข้อมูลถูกต้อง
ครบถ้วนแล้ว กดพิมพ์ออกใบเสร็จรับเงิน   

4.  รายการท่ีต้องตัดรับช าระรายตัวที่ออกใบเสร็จรับเงิน ผู้ป่วยใน (IPD) แบบ Manual ผ่านระบบ eHIS 
5. รายการท่ีออกใบเสร็จรับเงิน ส่ง Interface เข้าระบบ SAP ECC6 ในวันถัดไป 
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รายการ Input File Statement จากหน่วยงานต้นสังกัด 18 รูปแบบ 

 
 

ขั้นตอนการตรวจสอบ Statement เพื่อส่งตัดรับช าระ 
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การบันทึกข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการออกใบเสร็จรับช าระเงิน 
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   ตัวอย่างใบเสร็จรับเงิน 

 

6. การวัดและวิเคราะห์คุณภาพของผลการท างาน และประโยชน์ที่ได้รับ 

 ผลจากการด าเนินการ 

1. ลดระยะเวลาการตัดรับช าระหนี้ค่ารักษาพยาบาล  มีความรวดเร็วถูกต้องอย่าง มีประสิทธิภาพ  

          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 

   
      การตัดช าระค่ารักษาพยาบาลได้รวดเร็วขึ้น  

        1.การน าเข้าข้อมูลลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลเพื่อตัดช าระจาก 15 invoices/min เป็น 550 Invoices/นาที 

        2. ออกใบเสร็จรับเงินจาก 800 invoices/min เป็น 5,000 invoices/นาที 
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2. อายุระยะเวลาการรับช าระหนี้ เฉล่ียลดลง  จากปี 2561 จ านวน 72 วัน เมื่อเทียบกับปี 2562 เหลือเพียง             

68 วัน โดยลดลงไปถึง 4 วัน 

 
 

 ประโยชน์ที่ได้รับจากการปรับปรุง   
     1.บุคลากรมีการพัฒนาศักยภาพ ใช้ระบบสารสนเทศท่ีมีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
     2.มีข้อมูลใช้วิเคราะห์และเพื่อประกอบตัดสินใจ 
     3.มโีอกาสได้รับการจ่ายช าระหนี้รวดเร็วขึ้น และได้รับช าระเต็มจ านวน 
     4.ท าให้ลูกหนี้ได้รับใบเสร็จรับเงิน รวดเร็วมากขึ้น 
     5.ท าให้อายุลูกหนี้เฉล่ียลดลง และเครดิตลูกหนี้ อยู่ในเกณฑ์ท่ีดีขึ้น 
     6.ใช้เวลาในการปฏิบัติลดลง เนื่องจากมีเทคโนโลยีช่วยในการปฏิบัติงาน ท าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

     7.  ปัจจัยแห่งความส าเร็จ และความยั่งยืน  

1. การน า  PDCA หรือ Deming   Cycle  มาใช้ในการปฏิบัติงาน  ต้ังแต่การวางแผน  การปฏิบัติตามแผน  
การตรวจสอบ  การปรับปรุงวิธีการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีวางไว้   ท้ังในด้านการเรียกเก็บเงิน  
ค่ารักษาพยาบาล  การรับช าระและการติดตามหนี้ ในทุกกระบวนการ 

2. Change   ผู้ปฏิบัติงานมีความพร้อมรับการเปล่ียนแปลง ในทุก ๆ กระบวนการปฏิบัติงาน เริ่มต้ังแต่  
การก าหนดการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย การเรียกเก็บภายใต้เงื่อนไขของเวลา  การเปล่ียนแปลงเพื่อ
รองรับนโยบายของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และระบบประกันสุขภาพ การน าระบบเทคโนโลยีใหม่
มาใช้งาน (New Technology) เพื่อให้ทันกับการก้าวไปสู่ Siriraj 4.0  และ Thailand 4.0 
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3. การมุ่งสู่ความส าเร็จและความมีส่วนร่วม ของผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้เป็นหน่วยงานท่ีมีการบริหารจัดการท่ีเป็นเลิศ    
ความภูมิใจและมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้  ในเชิงเวลาและคุณภาพ  
รวมท้ังได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูงขององค์กร 

4. มีกระบวนการจัดการความรู้ การจัดท าคู่มือ การสอนงาน สร้างผู้ส าเร็จในล าดับถัดไป อย่างเป็นระบบ  เพื่อให้
มั่นใจในการ ด าเนินงาน จะเป็นอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน อีกท้ังแม้ยามท่ีมีเหตุการณ์ความเส่ียง /ปัญหา
เกิดขึ้น ยังมีระบบการจัดการรองรับการแก้ปัญหาโดยผู้เชียวชาญ  ผ่านช่องทางการส่ือสารที่มีประสิทธิภาพ 
เช่น Group Line และ ระบบ Helpdesk  

        

    8. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข 

ปัญหา/สาเหตุส าคัญ วงรอบการปรับปรุง สรุปการพัฒนาปรับปรุงและผล 

1.จากการจ่ายช าระเงินกรณีเงินเช่ือ  
จากหน่วยงานต้นสังกัด มีจ านวนมาก
ท้ังผู้ป่วย IPDและOPD  ข้อมูลผู้ป่วย  
IPD 6,000 ราย /เดือน ผู้ป่วย OPD 
150 ,000 รายการ ต่อเดือน จากการ
หารือและด าเนินการ ทาง IT ให้
ความเห็นว่า การตัดรับช าระผู้ป่วย 
IPD ตัดรับช าระ  ในระบบ eHIS มี
ข้อจ ากัดไม่สามารถด าเนินการตัด
อัตโนมัติได้  
 
2. จากข้อมูลการจ่ายช าระเงินจาก
หน่วยงานต้นสังกัด จากการตรวจ 
Statement สถานะลูกหน้ี มีท้ังจ่าย
เต็มตามจ านวนท่ีต้ังหน้ี ประมาณ 98 
% และมีช าระบางส่วนเน่ืองจากมีการ
จ่ายเงินปรับ Global Budget (GB) 
 

CQI รอบที่ 1 
กรกฎาคม – ตุลาคม 2561 
 

 จากการประเมินตามท่ี IT ให้ความเห็นจึงได
เร่ิมต้นพัฒนาในส่วนของการตัดรับช าระอัตโนมัติ 
OPD ก่อนเน่ืองจากมีปริมาณจ านวนมากกว่า IPD  
ส่วน IPD ชะลอการด าเนินการไว้ก่อน 
 

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
 
 จัดกลุ่มสถานะ ลูกหน้ีตามการแจ้งจ่ายเงิน จาก 

 Statement เพื่อด าเนินการ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม 

 จ่ายเต็ม ตามจ านวนเงินท่ีต้ังหน้ี Invoice      
(98 %) น าไปตัดหน้ีในโปรแกรม ระบบการ   
ตัดหน้ีอัตโนมัติ (OPD)    

 จ่ายบางส่วน  ตามจ านวนเงินท่ีต้ังหน้ี Invoice  
(2 %) ตัดหน้ีรายตัวโดยการ Manual เน่ืองจาก
โปรแกรมระบบ การ ตัดหน้ีอัตโนมัติ                     
ยังไม่รองรับ 
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ปัญหา/สาเหตุส าคัญ วงรอบการปรับปรุง สรุปการพัฒนาปรับปรุงและผล 

1.ข้อมูลรายการออกเลขท่ีใบเสร็จท่ี
ตัดหน้ีในโปรแกรมระบบการตัดหน้ี
อัตโนมัติ (OPD) ไม่ Interface เข้า
ระบบ SAP   
 
 
 
 
 
 
 
 
2.การ โหลดข้อมูล โปรแกรมระบบ         
การตัดหน้ีอัตโนมัติ ( OPD)                    
บางช่วงเวลา มีความล่าช้า 

 ทาง IT คาดว่าน่าจะมีผลกระทบ
จากการด าเนินการส่งเบิกข้อมูล 
V.0.93  โดยให้ ผู้ใช้งานสลับช่วงเวลา
การปฏิบัติงาน 

CQI รอบที่ 2 
พฤศจิกายน – ธันวาคม 2561 
 

 จากปัญหาข้อมูลรายการท่ีตัดหน้ี ในระบบ 
OPDEx  ไม่ Interface เข้าระบบ  SAP  พบว่า 

1) ในรายการลูกหน้ี พบเลขท่ี   Invoice เดียวกัน มี 2  
Assignment 

 แยกรายการออกมาเพื่อน าไปตัดหน้ีแบบ  
         Manual รายตัว 
 2)   พบข้อมูลรายการต้ังหน้ีตรงในระบบ SAP  

 แยกรายการออกมาเพื่อน าไปตัดหน้ีตรงระบบ
SAP 

3) แจ้ง IT ปรับปรุงและ Up date โปรแกรมเพื่อ
รองรับรายการให้มีการ  Interface เข้าในระบบ SAP 
อย่างถูกต้อง ครบถ้วน 
 ให้ผู้ใช้งาน ทดสอบ สลับช่วงเวลาการ ปฏิบัติงาน   

หลังจากสลับช่วงเวลาการปฏิบัติงาน  ท าให้โหลด
ข้อมูลโปรแกรมระบบการตัดหน้ีอัตโนมัติ (OPD )
รวดเร็วมากข้ึน 

1.โหลดข้อมูลเข้าโปรแกรมระบบการ
ตัดหน้ีอัตโนมัติ (OPD) แล้ว Error  

 พบว่ารูปแบบข้อมูลข้อมูล ท่ีโหลด
เข้าโปรแกรม ต้องเป็บรูปแบบ
เดียวกัน File Excel ครบถ้วนทุก
ช่องและไม่มีช่องว่าง 

CQI รอบที่ 3 
มกราคม – มีนาคม 2562 
 

1. เพิ่มความรอบคอบให้ระมัดระวังให้ข้อมูลท่ีเข้า
โปรแกรมระบบการตัดหน้ีอัตโนมัติ (OPD) ครบถ้วน 
2. มีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อให้ทราบและ
ปฏิบัติงานให้ครบถ้วน ถูกต้อง ตามข้ันตอน 
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9. ความท้าทายต่อไป 

 พัฒนาระบบงานให้รองรับ  Thailand  4.0 ของรัฐบาล โดยการก้าวสู่ Smart Health หรือ Smart Hospital 
จ าเป็นท่ีจะต้องได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง พัฒนาระบบการรับ ช าระเงินแบบอัตโนมัติของประเภท
ผู้ป่วยใน  

            SIRIRAJ 4.0 โดยการน า “6Ss’” The Strategic Drivers เพื่อให้เกิดความร่วมมือทั่วทั้งองค์กร 

ประกอบด้วย 

 Speed 
 Smoothness 
 Sufficiency Economy 
 Smartness 
 Slimness 
 SIRIRAJ  Culture 
 

  

พัฒนาการการจัดการความรู้ Knowledge Management (KM) และการวางกระบวนการท างานอย่างเป็น
ระบบเพื่อความยั่งยืน การจัดท าคู่มือ เอกสารคุณภาพ ข้ันตอนการท างาน ผ่าน Website , Si-net 

 การพัฒนาการรับช าระเงินจากลูกหนี้หน่วยงานต้นสังกัดท่ีส่งเบิกด้วยเอกสาร ให้มีการช าระเงิน  โดย
Payment link  เพื่อเพิ่มช่องทางในการรับช าระของหน่วยงานต้นสังกัด   

 จัดท า Template เพื่อให้ลูกหนี้ หน่วยงานต้นสังกัดท่ีรับ บริการเงินเช่ือค่ารักษาพยาบาลมีความสะดวก
คล่องตัว ในการน าข้อมูลไปประกอบพิจารณาช าระเงินต่อไป   

 พัฒนาระบบงานด้านค่ารักษาพยาบาลท้ังระบบของรพ.ขนาดใหญ่ (SiriUS) 
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10.  เอกสารอ้างอิง  

1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล  เรื่อง ว่าด้วยลดหย่อน การผ่อนช าระ การตัดหนี้ และรายได้ค้างรับ                      
ค่ารักษาพยาบาล พ.ศ. 2553 


