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ใบสมัครเพื่อเสนอบทความในงานการประชุม 
THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 23rd Symposium on TQM-Best Practices in 

Thailand 
ประเภทการสมัคร [ ✓ ] TQM-Best Practices  (ต้องจัดทำ Abstract, Presentation Slide, Full Paper 

(ถ้ามี*) และการทดลองนำเสนอผลงาน) 
[  ] TQM-Progressive Learners (ต้องจัดทำ Abstract, Presentation Slide  
     และการทดลองนำเสนอผลงาน) 

ประเภทองค์กร [  ] หน่วยงานธุรกิจเอกชน  [  ] หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ        
[  ] หน่วยงานด้านการศึกษา    [✓] หนว่ยงานราชการและองค์กรของรัฐ       
[  ] หน่วยงานทางด้านสาธารณสุข 

ชื่อเรื่องนำเสนอ  “การบริหารจัดการเรียกเก็บและรับส่งข้อมูล สถานการณ์ Covid-19  
                (Screening for Covid19 / Hospitel / Home Isolation / Community Isolation)”   

 
เป็น “วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างท่ีดีเยี่ยม” ของกระบวนการ ในหมวด (โปรดเลือก 1 หมวดเท่านั้น)  

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

ชื่อหน่วยงาน    ฝ่ายการคลัง สํานักงานคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศริิราชพยาบาล 
ที่อยู่  ตึกชัยนาทนเรนทรานุสรณ์ชั้น 2 เลขที่2 โรงพยาบาลศิริราช ถ.วังหลัง แขวงศิริราช

 เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700  
โทรศัพท์   02-4197214 โทรสาร 02-419946  
เว็บไซต์    http://www.si.mahidol.ac.th/th/division/finance 
 
ชื่อผู้นำเสนอ  1.นางสาวสุพาขวัญ  ใจอารีย์  ตำแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชี 
   2.นางสาววชิราภรณ์ น้อยเหนื่อย  ตำแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชี 
   3.นางสาวสุรีรัตน์ จันทร์แดง  ตำแหน่ง   นักวิชาการเงินและบัญชี 
 
ที่ปรึกษาโครงการ นางสาวณัฐฐา  ยนตรจิตรภักดี  ตำแหน่ง  หัวหน้างานเงินรายได้ 
 
ชื่อผู้ประสานงาน  นางสาวสุพาขวัญ ใจอารีย์      ตำแหน่ง   นักวิชาการเงินและบัญชี 
   โทรศัพท์ 02-4197214    มือถือ  081-3831614 
   อีเมล  whan.na7210@gmail.com 
 
 
 
   
สรุปจุดที่เป็น “วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยม” (อย่างน้อย 1 ข้อ)  

http://www.si.mahidol.ac.th/th/division/finance
mailto:whan.na7210@gmail.com
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1) กำหนดการบริหารจัดการอย่างชัดเจนในทุกกระบวนการทำงาน ส่งผลให้ผู้เกี่ยวข้องมีแนวทางปฏิบัติงาน
และมีกรอบเวลาที่สามารถใช้เป็นตัวกลางให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติงานนำไปดำเนินการสะดวกในทุก
ขั้นตอน ได้แก่ การวางแผนปฏิบัติงาน การกำหนดขั้นตอนในการตรวจสอบ และ การปรับปรุงหรือการ
ดำเนินการเมื่อพบความผิดพลาด การตรวจสอบหรือทบทวนการทำงานให้ถูกต้อง ครบถ้วน ภายในเวลา
ที่กำหนด สร้างมาตรฐานการทำงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ 

2) กำหนดตัวชี้วัดเชิงปริมาณและคุณภาพ (Key Performance Indicator (KPI)) เพื่อนำมาใช้ประเมินผล
การปฏิบัติงาน โดยรวบรวมผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดมาทำการประเมินผล สำหรับปฏิบัติงานที่ไม่
เป็นไปตามตัวชี้วัดต้องทำการวิเคราะห์หาสาเหตุและที่มาของปัญหา พร้อมศึกษาหาแนวทางแก้ไข 
นำมาปรับปรุงเพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้ตาม KPI 

3) เตร ี ยมความพร ้ อมรั บการ เปล ี ่ ยนแปลงในท ุ ก  ๆ กระบวนการ ปฏ ิบ ัต ิ ง าน เร ิ ่ มต ั ้ ง แต่  
การรับทราบ KPI / เงื่อนไขการส่งข้อมูล / ข้อจำกัดเพิ่มเติมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา / ระยะเวลาใน
การดำเนินการ  

4) มุ่งสู่ความสำเร็จและความมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือให้เป็นหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการเป็นเลิศ 
สร้างความภูมิใจและมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ในเชิงเวลาและ
คุณภาพ รวมทั้งได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารสูงขององค์กร 
 

ประสิทธิผล (ต้องวัดค่าได้อย่างน้อย 1 ข้อ)  
1) สามารถเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาล Screening for Covid19 / Hospitel / Home Isolation / 

Community Isolation ได้ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และ ตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ 
คณะแพทยศาสตร์ศิรราชพยาบาลไม่สูญเสียรายได้ในสถานการณ์ Covid-19 

2) สามารถส่งข้อมูลการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลถูกต้องตามนโยบายสาธารณสุข เป็นไปตามข้อกำหนดของ
กองทุนเบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง สำนักงานหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และสำนักงานประกันสังคม โดย
รองรับนโยบายที่มีการเปลี่ยนแปลงตามช่วงระยะเวลา 

3) ลดความผิดพลาดของข้อมูล (Error Code) ที่ส่งข้อมูลการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลแล้วถูกตีกลับจาก
กองทุน กรมบัญชีกลาง สำนักงานหลักประกันสุขภาพถ้วหน้า และสำนักงานประกันสังคม 

4) ลดความสูญเสียโอกาสในการนำเงินที่ได้รับมาบริหารจัดการให้เกิดผลประโยชน์ สำหรับการรักษาพยาบาล
ภายในคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
 

การอนุญาตให้มูลนิธิฯ จัดให้ผู้สนใจเข้าเยี่ยมชม “Best-Practices” ขององค์กรผู้สมัครนี้ได้    
  [ ✓ ] อนุญาต   [  ] ไม่อนุญาต 
การอนุญาตให้มูลนิธิฯ บันทึกวีดีโอผลงานระหว่างท่ีนำเสนอในวันการจัดงานขององค์กรผู้สมัครนี้ได้ 
             [ ✓ ] อนุญาต   [  ] ไม่อนุญาต 
 
 
เนื้อหาบทคัดย่อ (Abstract)  ไม่เกิน 2 หน้า A4 โดยให้ผู้สมัครเขียนเนื้อหาและรายละเอียดให้ครอบคลุม
ประเด็นดังนี้   

 - ประวัติและความเป็นมาโดยย่อ  
 - วิสัยทัศน์ ค่านิยม วัฒนธรรม พันธกิจ นโยบาย (ตามความเหมาะสม)  
 - อธิบายรายละเอียดเพ่ิมเติมของวิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยมที่สอดคล้องกับค่าประสิทธิผล 
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• ขัน้ตอนที่สำคัญและวิธีปฏิบัติในขั้นตอนที่สำคัญเหล่านั้น ที่ได้ออกแบบ-พัฒนา-นำไปปฏิบัติ  
แล้วนำไปสู่การป้องกันไม่ใหป้ัญหาเกิดซ้ำ ยกระดับคุณค่าของผลการทำงานที่ส่งมอบให้แก่ลูกค้า 
หรือ สามารถสนองตอบความคาดหวังของลูกค้าได้ดีขึ้น 

• ควรอธิบายโดยใช้ Flowchart, แบบฟอร์ม, ตาราง หรือ เครื่องมือคุณภาพ ที่เหมาะสม 
(ตัวอย่างการเขียนบทคัดย่อได้ที่ www.ftqm.or.th) 

หมายเหตุ   
1. *บทความประเภท TQM Best Practices สามารถเลือกได้ว่าจะจัดทำบทความฉบับเต็ม (Full Paper) พร้อม
ทั้ง] 

จัดทำ Presentation Slide หรือ เลือกจัดทำ Presentation Slide เท่านั้น หรือ  เลือกจัดทำ Clip นำเสนอ
ผลงาน 

ทั้งนี้หากผู้นำเสนอเลือกจัดทำ Presentation Slide หรือจดัทำ Clip นำเสนอผลงานเพียงอย่างเดียวนั้น ผู้นำ
เสนอ 

ต้องจัดทำเนื้อหาใน Presentation Slide หรือเนื้อหาใน Clip ให้ครบตามรายละเอียดของการเขียนบทความ 
ฉบับเต็ม (Full Paper) ทุกประเด็นที่ได้กำหนดไว้  

2. ผู้เขียนต้องกรอกเอกสารเป็นภาษาไทยให้ครบถ้วน และใช้ Font TH SarabunPSK ขนาด 16  
3. Download เอกสารใบสมัครบทคัดย่อนี้ ประเภท MS-Word ได้ที ่www.ftqm.or.th 
4. วิธีการจัดส่งใบสมัครและบทคัดย่อ โดยทาง Electronic File มาท่ี ftqm@ftqm.or.th  
   ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 30 มิถุนายน 2565 
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บทคัดย่อ 
 
ชื่อเรื่อง : “การบริหารจัดการเรียกเก็บและรับส่งข้อมูล สถานการณ์ Covid-19 (Screening 

for Covid19 / Hospitel / Home Isolation / Community Isolation)”   
 
ประวัติและความเป็นมาโดยย่อ : 

งานเงินรายได้ ฝ่ายการคลัง  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล   มีหน้าที่หลักในการบริหารจัดการเรียก
เก็บค่ารักษาพยาบาลทุกประเภทสิทธิถูกต้องและเป็นไปตามสิทธิประโยชน์  หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่
เป็นข้อตกลงร่วมกัน ปัจจุบันการให้บริการเป็นเงินเชื่อสูงถึงร้อยละ 70 โดยใช้สิทธิสวัสดิการข้าราชการสิทธิ
ประกันสุขภาพแห่งชาติ  และสิทธิประกันสังคม เป็นส่วนใหญ่ตามลำดับ นอกจากสิทธิหลักยังมีสิทธิอื ่น ๆ 
จำนวนมากกว่า 1,000 สิทธิที ่เป็นหน่วยงานรัฐและเอกชน ส่งผลให้การดำเนินการเรียกเก็บหนี ้มีความ
หลากหลายตามความต้องการข้อมูลที่แตกต่างกันของแต่ละต้นสังกัดและระบบที่ใช้งานในการส่งข้อมูลเรียกเก็บ
เงินไปยังหน่วยงานต้นสังกัดผ่านระบบ Electronic มีปริมาณสูงถึงร้อยละ 70 แบ่งออกเป็นผู้ป่วยในประมาณ 
6,000 รายต่อเดือน และผู้ป่วยนอกประมาณ 125 ,000 รายต่อเดือน ทำให้เกิดความยากและซับซ้อนในการ
ทำงาน โดยแต่ละการเรียกเก็บจะต้องมีความละเอียดรอบครอบ ถูกต้อง และรวดเร็วตามระยะเวลาที่ตกลงกัน 
นอกจากนี้งานเงินรายได้เองก็มีเป้าหมาย (KPI) ด้านเวลาที่ชัดเจน  

การเกิดขึ้นของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ที่ขยายเป็นวงกว้างและส่งผลกระทบกับ
ประเทศไทย การบริหารจัดการด้านสาธารณสุข การควบคุมโรคติดต่อ และ การให้การรักษาพ ยาบาล 
มีความสำคัญสูงสุด เพ่ือยับยั้งและลดการติดต่อโรคระบาดคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลในฐานะโรงพยาบาล
รัฐขนาดใหญ่ต้องทำหน้าดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคระบาดจำนวนมาก การเตรียมความพร้อมในด้านการ
รักษาพยาบาลเป็นภาระกิจที่มีความสำคัญ เริ่มจากการประมาณการจำนวนผู้เข้ารั บการรักษาพยาบาลและ
เตรียมการให้บริการแบบครบวงจร ตั ้งแต่การเข้ามารับการตรวจคัดกรอง การบริหารจัดการด้านการ
รักษาพยาบาล ได้แก่ การเตรียมบุคลากรทางการแพทย์ สถานที่รักษาพยาบาล ยา และอุปกรณ์การรักษา เป็น
ต้น โดยรูปแบบการให้บริการรักษาพยาบาลถูกปรับเปลี่ยนให้ทันต่อสถานการณ์ เช่น สถานที่ให้บริการไม่
เพียงพอทำให้โรงพยาบาลเพิ่มขีดจำกัดด้านสถานที่  จำเป็นต้องดำเนินการในบริการรูปแบบใหม่ ๆ ได้แก่ 
โรงพยาบาลสนาม (Hospitel) / การกักตัวในชุมชน (Community Isolation) / การกักตัวที ่บ้าน (Home 
Isolation) เป็นต้น ส่วนการพิจารณาบริหารจัดการผู้ป่วยอยู่ภายใต้การกำกับการดูแลของทีมบุคลากรทาง
การแพทย์ โดยใช้หลักการพิจารณาเบื้องต้นจากอาการของผู้ป่วย Covid-19  สำหรับกรณีที่มีอาการรุนแรง
จำเป็นต้องเข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยใน หากอาการไม่รุนแรงจะไม่จำเป็นเข้ารับการดูแลรักษาที่โรงพยาบาล
หรือให้เข้ารับการรักษาระยะสั้น ๆ เป็นผู้ป่วยในแล้วไปพักฟื้นต่อที่บ้านหรือสถานที่รัฐจัดให้ กรมการแพทย์
ร่วมกับภาคีเครือข่าย กรมบัญชีกลาง / สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ / สำนักงานประกันสังคม กำหนด
แนวทางการปฏิบัติให้สถาพยาบาลบันทึกข้อมูลเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ติดเชื้อไวรัส Covid-2019 ให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการเบิกจ่ายตามสิทธิประโยชน์แต่ละต้นสังกัด และปรับอัตราการเบิกจา่ย
ให้เป็นไปตามความหนัก - เบาของการรักษาพยาบาลผู้ป่วยให้สอดคล้องกับสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นจริง  
 เพื่อการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลให้ถูกต้อง รวดเร็ว และตรวจสอบได้ งานเงินรายได้  ฝ่ายการคลัง   
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จึงจัดทำโครงการ “การบริหารจัดการเรียกเก็บและรับส่งข้อมูล สถานการณ์ 
Covid-19 (Screening for Covid19 / Hospitel / Home Isolation / Community Isolation)”  โดยเริ่มจาก
ศึกษาระเบียบและประกาศแนวทางปฏิบัติการบันทึกข้อมูลในการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลตามกองทุนเบิกจา่ย  
กรมบัญชีกลาง สำนักงานหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และสำนักงานประกันสังคม สำหรับนำมาใช้วิเคราะห์เพ่ือ
จัดทำแนวทางวิธีการส่งข้อมูลเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาล ตามหลักเกณ์การดำเนิน และการบริหารจัดการขอรับ
ค่าใช้จ่ายบริการสาธารณสุข สำหรับกรณีโรคติดเชื้อไวรัส Covid-2019  ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขกำหนด โดย
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มุ่งเน้นความสำคัญในเรื่องของการลดความสูญเสียโอกาสในการนำเงินที่ได้รับมาบริหารจัดการให้เกิดผล
ประโยชน์สูงสุดสำหรับการรักษาพยาบาลภายในคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  
 
วิสัยทัศน์ ค่านิยม วัฒนธรรม พันธกิจ นโยบาย: 
วิสัยทัศน์ : คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเป็นสถานบันทางการแพทย์ของแผ่นดิน เพ่ือสร้างสรรค์สุขภาวะแก่
มวลมนุษยชาติ 
วัฒนธรรม : วัฒนธรรมองค์การ “SIRIRAJ” ประกอบด้วย 

 S     =  Seniority    รักกันดุจพี่น้อง  
      I    =  Integrity    ซื่อสัตย์ ถูกต้อง เชื่อถือได้  
      R     =  Responsibility    รับผิดชอบ มีประสิทธิภาพ ตรงต่อเวลา   
      I     =  Innovation     คิดสร้างสรรค์    
      R     =  Respect     ให้เกียรติ เอาใจเขามาใส่ใจเรา   
      A    =  Altruism     คำนึงถึงประโยชน์ของผู้อื่นและส่วนรวมเป็นที่ตั้ง   
      J     =  Journey to Excellence and Sustainability มุ่งม่ันพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 
                                อย่างยั่งยืน 

พันธกิจ :  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมีพันธกิจที่จะ 
 1. จัดการศึกษาและฝึกอบรม เพ่ือผลิตบัณฑิต บุคลากรด้านสุขภาพ และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางท่ี
ตอบสนองต่อความต้องการในอนาคต 
 2. ให้บริการทางการแพทย์และการสร้างเสริมสุขภาวะโดยเน้นระดับตติยภูมิ เพ่ือเป็นต้นแบบของระบบ
บริการสุขภาพ 
 3. วิจัยและสร้างนวัตกรรม เพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ด้านสุขภาพและการศึกษา ด้วยการบูรณาการพันธ
กิจ เพ่ือดำเนินการให้มีคุณภาพ คุณธรรม ทันสมัย ได้มาตรฐานสากล นำมาซึ่งศรัทธาและความนิยมสูงสุดจาก
ประชาชน รวมทั้งเป็นสถาบันหลักในการชี้นำสังคมไทยและนานาชาติ ในด้านสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิต 
 
 
 
 
 
• ขั้นตอนที่สำคัญและวิธีปฏิบัติในขั้นตอนที่สำคัญเหล่านั้น ที่ได้ออกแบบ-พัฒนา-นำไปปฏิบัติ แล้วนำไปสู่

การป้องกันไม่ให้ปัญหาเกิดซ้ำ ยกระดับคุณค่าของผลการทำงานที่ส่งมอบให้แก่ลูกค้า หรือ สามารถ
สนองตอบความคาดหวังของลูกค้าได้ดีขึ้น 

• ควรอธิบายโดยใช้ Flowchart, แบบฟอร์ม, ตาราง หรือ เครื่องมือคุณภาพ ที่เหมาะสม 
 
จากข้อกำหนดกรณีติดเชื้อไวรัส Covid-2019 ระบุให้สถานพยาบาลทำการรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อ 

อย่างเหมาะสมและทันเวลา ส่งผลให้คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลจัดเตรียมความพร้อมและเปิดให้บริการ
เต็มตามจำนวนที่สามารถให้บริการได้ ส่งผลให้เกิดผู้ป่วยที่ใช้สิทธิการรักษาพยาบาลกรณี Covid-19 จำนวนมาก
และมีความแตกต่างด้านความรุนแรงของโรคในหลายระดับตามมาด้วย การเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลหลังจาก
การให้บริการจึงมีความยากและซับซ้อนตามมาเช่นกัน การดำเนินการเรียกเก็บหนี้จำเป็นต้องปฏิบัติงานเงื่อนไข
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทางหน่วยงานรัฐ ได้แก่ กรมบัญชีกลาง สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
และสำนักงานประกันสังคม ออกกำหนดแนวทางปฏิบัติในการบันทึกรับ - ส่งข้อมูล รายละเอียดประกอบการ
พิจารณาเบิกจ่ายที่แตกต่างกันไปประกอบด้วย การเปลี่ยงแปลงปรับอัตราราคา (เพ่ิมขึ้นและลดลง)ความต้องการ
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เอกสารประกอบการเรียกเก็บ และข้อมูลต่าง ๆ ที่จำเป็น ส่งผลให้การเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลต้องปรับ
กระบวนการปฏิบัติงานเพื่อให้สอดคล้องกับการรับส่งข้อมูล ตามช่วงเวลา และรองรับการตรวจสอบ 
 โดยข้อมูลที่จะต้องส่งให้กรมบัญชีกลาง สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และสำนักงาน
ประกันสังคม เป็นการแจกแจงรายละเอียดค่ารักษาพยาบาลต่าง ๆ ที่ระบุรหัสการเบิกจ่ายต่างกันให้ตรงกับหมวด
ค่ารักษาพยาบาลและหัตถการตามกองทุนกำหนดเงื่อนไขในการปฏิบัติ การส่งข้อมูลที่มีความต้องการเพิ่ม
จำเป็นต้องจัดหาให้ถูกต้อง และมีหลักฐานชัดเจนเพ่ือป้องกันและหลีกเลี่ยงหรือลดการปฏิเสธการรับข้อมูล ซึ่ง
สุดท้ายอาจได้รับชำระเงินล่าช้าและไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 
 
 กระบวนการและรูปแบบการทำงาน 

• ติดตามประกาศแนวทางปฏิบัติแต่ละกองทุนอย่างต่อเนื ่องในการรับข่าวสารตามนโยบาย
สาธารณสุข เพื่อนำมาปรับใช้การส่งข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และป้องกันไม่ให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการทำงาน 
ซึ่งส่งผลให้เกิดการตีกลับหรือได้รับค่ารักษาพยาบาลที่ต่ำกว่าความเป็นจริง และไม่ได้รับการชำระเงินภายในเวลา
ที่เหมาะสม เนื่องจากในสถานการณ์ Covid-19 ทุกองค์กรได้รับผลกระทบทางด้านธุรกิจทำให้เกิดสภาพคล่องที่
ลดลง การได้รับชำระเงินจากการเรียกเก็บหนี้ในช่วงเวลานั้น ๆ ทำให้เสริมสถาพคล่องของฐานะเงินได้เป็นอย่างดี     

• ศึกษาหลักเกณฑ์ เง ื ่อนไข อัตราการเบิกจ ่ายตามประกาศแนวทางปฏิบัต ิการบ ันทึก
ข้อมูลเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลกองทุน กรมบัญชีกลาง / สำนักงานหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า / สำนักงาน
ประกันสังคม ซึ่งในช่วงเวลา Covid-19 การออกประกาศต่าง ๆ มีการดำเนินการอย่างรวดเร็วและในเวลา
เดียวกันแต่ต่างสิทธิก็มีการปฏิบัติในการส่งข้อมูลเรียกเก็บหนี้ที่ไม่เหมือนกัน ทำให้เกิดความยุ่งยาก ซับซ้อนใน
การดำเนินการ และมีความเสี่ยงที่จะทำงานผิดพลาดได้ง่าย จึงมีการดำเนินการดังนี้  

➢ จัดกลุ่มผู้ทำงานให้แบ่งกันติดตามประกาศฯ ให้ทันสมัยและเป็นปัจจุบันตลอดเวลา 
➢ เมื่อมีประกาศใหม่เกิดขึ้น จะดำเนินการแจ้งผู้เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน 
➢ นำประกาศที่ได้รับใหม่มาทำการวิเคราะห์รายละเอียดเพื่อทำความเข้าใจและแยกอัตรา

ของราคาเบิกจ่ายสำหรับรายการที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมีการให้บริการ
อย่างชัดเจน และกำหนดวิธีการและหลักการในการส่งข้อมูลตามโครงสร้างโปรแกรมแต่
ละกองทุน  

• วางแผนงานปรับกระบวนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้สามารถเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาล
ตามสิทธิกรมบัญชีกลาง / สำนักงานหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า / สำนักงานประกันสังคม    

➢ สื่อสารและประสานการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในโรงพยาบาล เพื่อให้
ทุกส่วนงานเข้าใจ เชื่อมโยงข้อมูล และส่งข้อมูลในระบบต่าง ๆ ของโรงพยาบาล ให้กับ
ทางงานเงินรายได้ถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา 

➢ ประสานงานและทำความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ และ/หรือ บุคลากรทางการแพทย์เพ่ือ
สนับสนุนข้อมูลที่มีความต้องการเพ่ิมเติมมากกว่าในช่วงสถานการณ์ปกติ ซึ่งในบางกรณี
อาจจะต้องให้ข้อมูลเชิงลึกเพ่ือเบิกจ่ายในส่วนของค่ารักษาพยาบาลที่ผู้ป่วย Covid-19มี
ความแตกต่างจากการรักษาพยาบาลปกติ 

• จำลองการเหตุการณ์ที่ให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วย Covid-19 เพื่อกำหนดรายละเอียดของการ
ส่งเรียกเก็บหนี้ ที่มีข้อมูลเพิ่มเติมจากการรักษาพยาบาลทั่วไป เพื่อให้ เข้าใจระบบและข้อมูลที่มาสนับสนุนการ
เรียกเก็บท่ีมีมากกว่าปกติ (ทราบที่มา / ข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง  แต่ละประเภทสิทธิ / ทราบรายละเอียดการเบิก
เพ่ิมเติมของแต่ละสิทธิ / กำหนดระยะเวลาในการทำงาน)  

➢ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลตาม Field ต่าง ๆ แต่ละระบบปฏิบัติการของงานเงิน
รายได้  ดังนี้ 



 

  7 

a) รายได้ค่ารักษาพยาบาล 
b) สิทธิการรักษา พร้อมทั้งตรวจสอบข้อมูลตาม Priority สิทธิ 
c) ส่วนลดค่ารักษาพยาบาล และ ส่วนต่างค่ารักษาพยาบาล  
d) ข้อมูลการตั้งหนี้ จากระบบ OPDex, eHIS และ Interface ระบบ SAP AR 
e) ตรวจสอบระบบการจ ัดส ่งข ้อม ูลท ี ่จำเป ็นต ้องระบ ุ Project Code และ

รายละเอียดค่าร ักษาพยาบาล ให้ตรงตามเงื ่อนไขโครงสร้างในระบบการ 
ส่งข้อมูลเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล 

• ติดตามและรายงานผลการตรวจสอบข้อมูลที่นำส่งต้นสังกัด เช่น กรมบัญชีกลาง  / สำนักงาน
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า / สำนักงานประกันสังคม   ตาม Reply File ที่ได้รับกลับมาและทำการติดตามการ
รับชำระต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
รายละเอียดเพิ่มเติมของวิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยมที่สอดคล้องกับค่าประสิทธิผล : (1-2 หน้า) 

การดำเนินการตามพันธกิจคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเพื ่อมุ ่งสู ่ว ิสัยทัศน์การเป็นสถาบัน
การแพทย์ของแผ่นดินเพื ่อความก้าวหน้าในระดับสากลนั ้น ต้องอาศัยการขับเคล ื ่อนงานอันท้าทาย 
ให้ความสำคัญในการพัฒนากระบวนการทำงานต่าง ๆ อย่างไม่หยุดนิ่ง   หนึ่งในกระบวนการทำงานที่จะสามารถ
ทำให้องค์การขนาดใหญ่ดำเนินการไปได้อย่างก้าวหน้า  คือ การความพร้อมรับการเปลี ่ยนแปลงในทุก ๆ 
กระบวนการปฏิบัติงาน การมุ่งสู่ความสำเร็จและความมีส่วนร่วม เพื่อให้เป็นหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการที่
เป็นเลิศ  ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ในเชิงเวลาและคุณภาพ รวมทั้งได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารสูงของ
องค์กร 

การเกิดขึ้นของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)  กระทรวงสาธารณสุขให้สิทธิประโยชน์การ
รักษาพยาบาลประชาชน โดยมิต้องชำระค่ารักษาพยาบาลและมีการกำหนดแนวทางปฏิบัติการบันทึกข้อมูลเบิกค่า
รักษาพยาบาลผู้ป่วย Covid-19   ตามกองทุนการเบิกจ่าย กรมบัญชีกลาง สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
และสำนักงานประกันสังคม    รายละเอียดประกอบการพิจารณาเบิกจ่ายที่แตกต่างกันไปประกอบด้วย การเปลี่ยง
แปลงปรับอัตรราคา (เพ่ิมข้ึนและลดลง) ความต้องการเอกสารประกอบการเรียกเก็บ และข้อมูลต่าง ๆ ที่จำเป็น 
ส่งผลให้การเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลต้องปรับกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อให้สอดคล้องกับการรับส่งข้อมูล ตาม
ช่วงเวลา และรองรับการตรวจสอบ 
 ความยุ่งยากของข้อมูลที่นำส่งผู้เบิกจ่าย ดังนี้ 

1) การแจ้งประกาศแนวทางการขอรับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ประเภทสิทธิ กรมบัญชีกลาง / 
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ / สำนักงานประกันสังคม ที่มีความแตกต่างกันและไม่ได้เป็น
แนวทางเดียวกัน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจำเป็นต้องติดตามและเฝ้าระวังการทำงานที่ซับซ้อนออกแบบการ
ทำงานรองรับแนวปฏิบัติของแต่ละกองทุน โดยวิเคราะห์นำข้อมูลที่บางประเภทสิทธิต้องการเพิ่มเติมใส่
ครบถ้วนตามการเปลี่ยนแปลงของแต่ละกองทุน ซึ่งอาจจะต้องทำทั้งด้านการปรับเปลี่ยนกระบวนใน การ
ทำงานและเพ่ิมข้อมูลในการรับ - ส่ง สำหรับแนวทางการขอรับค่าใช้จ่ายในการรกัษาพยาบาลหรือบริการ
สาธารณสุข 3 กองทุน กรณีโรคติดเชื้อไวรัส Covid-19 มีความหลากหลาย 
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2) แนวทางปฏิบัติการบันทึกข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงอัตราการเบิกจ่ายตามช่วงระยะเวลา  กรมบัญชีกลาง 
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานประกันสังคม กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขการเบิกจ่าย
ตามช่วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ความหนักเบาตามอาการของโรค เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ต้องพร้อมในการ เปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลตามสถานการณ์ 

3) โปรแกรมการรับส่งข้อมูลเพื่อขอรับค่าบริการทางการแพทย์ กรมบัญชีกลาง / สำนักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ / สำนักงานประกันสังคม  แจ้งเงื่อนไขตามโครงสร้างแต่ละกองทุนที่แตกต่างกัน  
  
เพ่ือให้การเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลตามกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  สิทธิต่าง ๆ ของผู้ป่วย

สามารถดำเนินการได้อย่างเหมาะสมและได้รับค่ารักษาพยาบาลตามที่ควรจะเป็น  การบริหารจัดการเรียกเก็บและ
รับส่งข้อมูล เป็นส่วนสำคัญหนึ่งในการรวบรวมข้อมูล เพ่ือใช้ส่งให้กับทางต้นสังกัด กรมบัญชีกลาง สำนักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานประกันสังคม  การดำเนินโครงการนี้ จึงสามารถนำไปสู่แผนการพัฒนาอื่น ๆ    

1.) นำวิธีการปรับเปลี่ยน การเตรียมความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติมาเป็น
ตัวอย่างหรือรูปแบบในการปฏิบัติงาน กรณีมีการเปลี่ยนแปลง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข การเรียกเก็บและรับส่งข้อมูล 
ตามนโยบายสาธารณสุข  

2. )  จ ัดทำค ู ่ ม ือ เพ ิ ่ ม เต ิมในการใช ้ งานและรวมรวมรายละเอ ียดของค ่าร ั กษาพยาบาล  
เพ่ือใช้เป็นแนวทางสำหรับกรณีในอนาคต กรณีกรมบัญชีกลาง สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักงาน
ประกันสังคม มีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงความต้องการใหม่ ๆ 

   
 
  
 


