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

ประเภทการสมัคร [] TQM-Best Practices (ตองจัดทํา Abstract, Presentation Slide, Full Paper (ถามี*)  
และการทดลองนําเสนอผลงาน) 

[  ] TQM-Progressive Learners (ตองจัดทํา Abstract, Presentation Slide  
     และการทดลองนําเสนอผลงาน) 

ประเภทองคกร [  ] หนวยงานธุรกิจเอกชน  [  ] หนวยงานรัฐวิสาหกิจ        [  ] หนวยงานดานการศึกษา   
[  ] หนวยงานราชการและองคกรของรัฐ      [  ] หนวยงานทางดานสาธารณสุข 

ชื่อเรื่องนําเสนอ การพัฒนากระบวนการสงเบิกคารักษาพยาบาล สิทธิขาราชการกรมบัญชีกลาง ผูปวยนอก ดวยการ
ประยุกตใชระบบสารสนเทศ RPA : Robotic Process Automation ใหเปนกระบวนการอัตโนมัติ 
เปน “วิธีปฏิบัติท่ีเปนแบบอยางที่ดีเยี่ยม” ของกระบวนการ ในหมวด (โปรดเลือก 1 หมวดเทานั้น)  

[  ] 1. การนําองคกร     [  ] 2. การวางแผนเชิงกลยุทธและการจัดการนโยบาย  
[  ] 3. การเอาใจใสลูกคาและตลาด   [  ] 4. การวัด การวิเคราะห และ การจัดการความรู  
[  ] 5. การเอาใจใสทรัพยากรบุคคล   [  ] 6. การจัดการกระบวนการ  
[  ] 7. การประยุกตระบบมาตรฐานตางๆเขากับการบริหารจัดการ  

ชื่อหนวยงาน  งานการเงนิ    โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ 
ที่อยู เลขที ่95 หมู 8 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120  
โทรศพัท 02-926-9999  โทรสาร  -   เว็บไซต  https://www.hospital.tu.ac.th 
ชื่อผูเขียน (ผูนําเสนอ) 1. นางณัฐกฤตา  ออนธรรม   ตําแหนง นักวิชาการเงินและบัญช ี

 2. นางสาวนภาพร  ปนภู   ตําแหนง นักวิชาการเงินและบัญช ี
 3. นางศิริพันธ หงสทรัพยภิญโญ ตําแหนง  นักวิชาการคอมพิวเตอร  
 4. นายสุชาติ  ทับยาง  ตําแหนง  นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ 

ชื่อผูประสานงาน นางสาวธนิตา ทิพยมาลี งานนโยบายและแผน โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ 
โทรศพัท 02-977-8498    อีเมล  tuh.tqmb@gmail.com 
 
สรุปจุดท่ีเปน “วิธีปฏบิัติที่เปนแบบอยางท่ีดีเยี่ยม” 

1) การใชระบบ RPA : Robotic Process Automation เพิ่มประสิทธิภาพการสงเบิกคารักษาพยาบาลใหรวดเร็วขึ้น 
สามารถสงเบิกแบบ Real Time ลดระยะเวลาการตรวจสอบขอมูลกอนการสงเบิกฯ  

2) ลดอัตราการถูกปฏิเสธการจาย (การติด C) จากการสงเบิกคารักษาพยาบาล 
3) ฐานขอมูลที่เก่ียวของกับการรักษาพยาบาลและการสงเบิกคารักษาพยาบาลครบถวน ถูกตอง สมบูรณ 
4) สรางความคุมคาในการใชทรัพยากรดานอัตรากําลัง 
5) สรางคุณภาพชีวิตของบุคลากรในการปฏิบัติงานใหดีขึ้น 
 
ประสิทธิผล 
1) ลูกหนี้คารักษาพยาบาลคางชําระ ป 2560-2563 ลดลง จาก 255 ลานบาท คงเหลือ ≤ 50 ลานบาท  
2) ลดระยะเวลาในการสงเบิกคารักษาพยาบาล สิทธิขาราชการกรมบัญชีกลาง ผูปวยนอก ใหสามารถสงเบิกคา

รักษาพยาบาลแบบ Real Time  
3) อัตราการรับชําระหนี้ ป 2564 เพ่ิมข้ึน จากการพัฒนากระบวนการสงเบิกคารักษาพยาบาลดวย RPA 
4) ความคุมคาดานอัตรากําลัง 
5) เปนตนแบบในการใชระบบ RPA ในการชวยการปฏิบัติงานในระบบอ่ืน ๆ ของโรงพยาบาลตอไป 
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การอนุญาตใหมูลนิธิฯ จัดใหผูสนใจเขาเยี่ยมชม “Best-Practices” ขององคกรผูสมัครนี้ได    
  [  ] อนุญาต   [  ] ไมอนุญาต 
การอนุญาตใหมูลนิธิฯ บันทึกวีดีโอผลงานระหวางที่นําเสนอในวันการจัดงานขององคกรผูสมัครนี้ได 
             [  ] อนุญาต   [  ] ไมอนุญาต 
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บทคัดยอ 
 
ชื่อเรื่อง : การพัฒนากระบวนการสงเบิกคารักษาพยาบาล สิทธิขาราชการกรมบัญชีกลาง ผูปวยนอก ดวยการประยุกตใช
ระบบสารสนเทศ RPA : Robotic Process Automation ใหเปนกระบวนการอัตโนมัติ 
 
ประวัติและความเปนมาโดยยอ : 

กรมบัญชีกลางมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาโปรแกรมเพ่ือการสงขอมูลการเบิกคารักษาพยาบาลของผูปวย
นอกสิทธิขาราชการเบิกจายตรงตั้งแตวันที่ 1 กันยายน 2561 โดยขอมูลที่มีความจําเปนเกี่ยวของกับการสงเบิกคา
รักษาพยาบาลท่ีกรมบัญชีกลางตองการนั้นมีรายละเอียดเพิ่มขึ้นจํานวนมาก มีการเชื่อมตอกับเครื่อง EDC จาก
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มทหาชน) รายการยาและรายการตรวจทางพยาธิที่มีใชในโรงพยาบาล จําเปนตองมีการจัดทํา
ทะเบียนใหถูกตองตรงกับฐานขอมูลของกรมบัญชีกลาง ขอมูลเหลานี้นํามาใชประกอบเปนไฟลขอมูลสําหรับการสงเบิก
คารักษาพยาบาลตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกําหนด ซึ่งท่ีผานมาขอมูลที่นําออกเพ่ือสงเบิกคารักาพยาบาลยังไม
ครบถวนสมบูรณถูกตอง มีผลใหรายการคารักษาพยาบาลที่สงเบิกนั้นตรวจไมผานและถูกปฏิเสธการจาย ดวยรหัสติด C 
ตาง ๆ ทําใหมีลูกหนี้ผูปวยนอกสิทธิขาราชการกรมบัญชีกลางคางชําระเปนจํานวนมากและมีมูลคาสูง สงผลกระทบตอ
รายไดของโรงพยาบาล ทําใหเงินที่โรงพยาบาลควรจะไดรับตองวดตามฎีกาที่สงเบิกนอยลง และมีผลตอเงินทุน
หมุนเวียนของระบบการเงนิเพ่ือการดําเนินงานของโรงพยาบาล  

ทั้งนี ้ในปงบประมาณ 2563 มีการตัดหนี้สูญจากรายการลูกหนี้คางชําระที่ไมสามารถเรียกเก็บคารักษาพยาบาล
ไดตั้งแตปงบประมาณ 2554-2559 จํานวน 11,334,706.75 บาท และกรมบัญชีกลางมีระเบียบในการกําหนดใหแกไข
รายการติ ด  C ใหแล ว เสร็ จภายใน 1 ป งบประมาณนับจากวันที่ ใหการรักษาพยาบาล  ตามหนั งสือที่   
กค 0416.4/ว 143 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 ซึ่งการแกไขรายการท่ีติด C มีกระบวนการที่ซับซอนและใชเวลาในการ
ดําเนินงาน ซึ่งไมสามารถดําเนินการแกไขไดทันในเวลา 1 ปงบประมาณ ในการพัฒนากระบวนการสงเ บิก 
คารักษาพยาบาลโดยการใชระบบ RPA จะดําเนินการสําหรับลูกหนี้คารักษาพยาบาล 2 สวน ดังนี ้

1. แกไขและสงเบิกคารักษาพยาบาลใหม สําหรับลูกหนี้คารักษาพยาบาลคงคางชําระของปงบประมาณ 2560-2563 
จํานวน 255,859,433.45 บาท 

2. ตรวจสอบกอนและหลังการสงเบิก พรอมทั้งแกไขรายการสงเบิกคารักษาพยาบาล สําหรับลูกหนี ้
คารักษาพยาบาลประจําวันที่ตองดําเนินการซึ่งมีรายการโดยเฉลี่ย 40,000 รายการตอเดือน 

โดยมีกระบวนการขั้นตอนตั้งแตวันที่ใหบริการรักษาพยาบาล ตรวจสอบขอมูล จนถึงการรับ Statement  
ใชเวลามากกวาหรือเทากับ 8 วันทําการ มีเจาหนาท่ีปฏิบัติงานสําหรับการสงเบิกคารักษาพยาบาลและแกไขรายการที่
ถูกปฏิเสธการจาย (ติดรหัส C) จํานวน 2 คน 
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ขอมูลสถิติกอนการนําระบบ RPA มาใช ดังนี ้
 

รายงานสถิติการรับชําระหนี้คารักษาพยาบาล 

สิทธิขาราชการกรมบัญชีกลาง ผูปวยนอก 

ปงบประมาณ 2560-2563 

 

ปงบประมาณ 
จํานวนเงินคารักษาพยาบาล 

รอยละ
การรับ

ชําระหนี ้ยอดยกมา ตั้งหนี้ ลูกหนี้รวม รับชําระ คงคาง 

2560 - 1,048,553,970.60 1,048,553,970.60 962,873,925.20 85,680,045.40 91.83% 

2561 85,680,045.40 1,082,239,304.55 1,167,919,349.95 884,044,733.25 283,874,616.70 75.69% 

2562 283,874,616.70 1,146,536,626.05 1,430,411,242.75 1,110,056,477.85 320,354,764.90 77.60% 

2563 320,354,764.90 1,248,526,500.65 1,568,881,265.55 1,313,021,832.10 255,859,433.45 83.69% 

ตารางที่ 1 รายงานสถิติการรับชําระหนี้คารักษาพยาบาล 

 

ภาพที ่1 กราฟแสดงสถิติการรับชําระหนี้ 
 
 ดังนั้นการนําเอาระบบ RPA : Robotic Process Automation มาใชในกระบวนการสงเบิกคารักษาพยาบาล 
เปนการบูรณาการพัฒนาระบบการสงเบิกใหไดรับเงินกลับมาเต็มจํานวนและทันเวลา ลดลูกหนี้คางชําระ ลดระยะเวลา
ในการสงเบิกคารักษาพยาบาล และยังสงผลตอสุขภาพใจและสุขภาพกายของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในทางออม 
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วิสัยทัศน คานิยม วัฒนธรรม พันธกิจ นโยบาย: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แนวทางการแกไขปญหาและการนําไปปฏิบัต ิ
วิธีการปฏิบตั ิ
 ปรับเปลี่ยนวิธีการและกระบวนการทํางานใหม ดังนี ้มีข้ันตอนการตรวจสอบ การสงเบิกคารักษาพยาบาล และ
การแกไขรายการติด C เบื้องตน ดังนี ้

1. วิธีปฏิบัติเดิม 

 
ภาพที ่2 กระบวนการทํางานแบบเดิม 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานแบบเดิม 
1. เจาหนาท่ีงานรายไดตรวจสอบขอมูลคารักษาพยาบาลในระบบ e-Phis ใชระยะเวลามากกวาหรือเทากับ 3 วันทําการ 
2. เจาหนาที่งานการเงินดึงขอมูลจากระบบ e-Phis จัดทําใบเรียกเก็บ นําขอมูลสงออกเปนรูปแบบไฟลที่

กรมบัญชีกลางกําหนด (Billtrans) ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลในไฟล และดําเนินการสงเบิก 
คารักษาพยาบาล ใชระยะเวลามากกวาหรือเทากับ 3 วันทําการ 

3. รับขอมูลงวดตอบรับการสงเบิกคารักษาพยาบาล (CodeBill) ในวันทําการถัดไป ตรวจสอบรายการที่ถูกปฏิเสธ
การจาย (ติดรหัส C) ใชระยะเวลา 1 วันทําการ 

4. รับ Statement สําหรับรายการคารักษาพยาบาลที่สงเบิกผาน นํามาจัดทําคําขอเบิกคารักษาพยาบาล และ
จัดทํารายงานลูกหนี้ที่ไดรับชําระตาม Statement สงใหเจาหนาที่งานบัญชีทําการตัดลูกหนี้ ใชระยะเวลาใน
การวางฎีกาและจัดทําไฟลขอมูล 1 วันทําการ 

 
กระบวนการเดิม เจาหนาที่ผูปฏิบัตงิานใชเวลารวมท้ังสิ้นในการสงเบิกคารักษาฯ และแกไขรายการติด C เบื้องตน 
มากกวาหรือเทากับ 8 วันทําการ 
 

2. ปรับเปลี่ยน วิธีปฏิบัติใหม โดยใชระบบ RPA ดําเนินการตรวจสอบและแกไขเบื้องตน พรอมสงขอมูล
รายการตอบรับที่ถูกปฏิเสธการจาย (การติด C) ใหหนวยงานที่เก่ียวของดําเนินการตรวจสอบและแกไขใหถูกตอง ทําให
ลดระยะเวลาในการสงเบิกคารักษาพยาบาลใหสามารถสงเบิกได Real Time และการแกไขรายการติด C เบ้ืองตน ดังนี ้

 
ภาพที่ 3 กระบวนการทํางานแบบใหม ดวยระบบ RPA 

 
ขั้นตอนการปฏิบัติงานแบบใหม 

1. Bot ดึงขอมูลคารักษาพยาบาลในระบบ e-Phis แบบ Real Time นําขอมูลสงเบิกคารักษาพยาบาล ใชเวลา 3 นาที
ตอ 1 ใบเรียกเก็บ 

2. BOT รับขอมูลงวดตอบรับการสงเบิกคารักษาพยาบาล (CodeBill) ในวันทําการถัดไป BOT ใชเวลาในการ
ประมวลผลขอมูล 5 นาทีตอ 1 งวดตอบรับ 

3. BOT นําขอมูลที่ประมวลผลได มาจัดทํารายงานขอมูลการติด C และสงขอมูลใหผูรับผิดชอบดําเนินการแกไข 
โดยแจงผานทาง e-mail ใชเวลา 15 นาทีตอ 1 งวดตอบรับ 
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4. BOT จัดทํารายงานขอมูลที่สงเบิกคารักษาพยาบาลที่สงเบิกผานเพื่อใชสําหรับการตรวจสอบกับ Statement และ
ไฟลขอมูลที่สงเบิกไมผานเพ่ือตรวจสอบกับระบบ e-Phis ใชเวลาในการจัดทํารายงาน 7 นาทีตอ 1 งวดตอบรับ 

5. BOT จะทําการนํารายการลูกหนี้คางชําระจากรายการที่ถูกปฏิเสธการจาย (การติด C) ในใบเรียกเก็บเกาที่เคย
สงไปแลวนํามาทําการ Resend โดยให BOT ดําเนินการใหมไปจนกวาจะมีการแกไขจนหมด โดยจะใชเวลาใน
การทํางานในแตละวันประมาณ 3 ชั่วโมง 30 นาที 

 
กระบวนการใหม โดยการทํางานของ BOT ใชเวลารวมท้ังสิ้นในการสงเบิกคารักษาฯ และแกไขรายการติด C เบื้องตน 
และรายการลูกหนี้คางชําระ เพื่อทําการสงเบิกใหมในทุกวัน วนัละประมาณ 4 ชั่วโมง 
 
ผลลัพธที่ได 

1. ความสําเร็จในการสรางโปรแกรมตรวจสอบขอมูลเพ่ือลดขอผิดพลาดในการสงเบิกคารักษาพยาบาล 
สิทธิขาราชการกรมบัญชีกลาง ผูปวยนอก ใหสามารรถสงเบิกคารักษาพยาบาลแบบ Real Time จํานวน 1 โปรแกรม 

2. จํานวนลูกหนี้คางชําระสิทธิขาราชการกรมบัญชีกลาง ผูปวยนอก ป 2560-2563 ลดลงจาก 255 ลานบาท 
คงเหลือ 68.58 ลานบาท 

 
ภาพที่ 4 สถิติการรับชําระหนี้ลูกหนี้คางชําระป 2560-2563 สิ้นสุด ณ 31 พฤษภาคม 2565 

 
3. ลดระยะเวลาการสงเบิกคารักษาพยาบาลสิทธิขาราชการกรมบัญชีกลาง ผูปวยนอก จาก 8 วันทําการ 

คงเหลือ 1 วันทําการ และระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการในการเรียกเก็บคารักษาพยาบาลลดลงจาก 75 วันเหลือ 32 วัน 
4. รอยละการถูกปฏิเสธการจาย (ติดรหัส C) ลดลงจากป 2563 

ปงบประมาณ ตั้งลูกหนี้ จํานวนติด C สัดสวน 
2563 1,206,905,755.15 167,929,119.00 13.91% 
2564 1,263,308,208.90 35,783,905.50 2.83% 

 มีการแกไขรายการติด C อยางตอเนื่องทําใหยอดลูกหนี้คางชําระและการติด C มีสัดสวนที่ลดลงอยางสม่ําเสมอ 
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5. ความคุมคาดานงบประมาณในการใช RPA 
กระบวนการเดิม จํานวนชุดเอกสารใบเรียก

เก็บ (Batt) ตอป 
จํานวนวันที่ใชตอป จํานวนชั่วโมงท่ีใชตอป 

(1 วัน = 7 ชั่วโมง) 
การสงเบิกเบ้ืองตน 257 264 1,848 
แกไขรายการติด C 257 264 1,848 
รวม 514 528 3,696 
บุคลากร 1 คนปฏิบัติงาน   1,820 
จํานวนบุคลากรที่ใช   2 
จํานวนคาตอบแทนที่จาย ปริญญาตรี เงินเดือน 20,250 บาท/เดือน  486,000 บาท 

สวัสดิการอื่น ๆ 
 

กระบวนการใหม 
งบประมาณทั้งระบบ RPA  1,665,990.00 บาท 
การทํางานในระบบสงเบิกคารักษาพยาบาล 
กรมบัญชีกลาง ผูปวยนอก 

ตั้งแตเวลา 16.00 น.-20.00 น. เทากับ  4 ชั่วโมง 

คิดเปนสัดสวน 16.67% (ของจํานวนชั่วโมงการทํางานทั้งหมด) 
คิดเปนจํานวนเงินตามสัดสวน 277,665.00 บาท 

 
เดิมใชอัตรากําลังสําหรับปฏิบัติงาน 2 อัตราสําหรับการสงเบิกคารักษาฯ และการแกไขรายการติด C เมื่อนําระบบ RPA 
มาใชทดแทน ทําใหมีอัตรากําลังคงเหลือหนึ่งอัตราสําหรับปฏิบัติงานดานอ่ืนของหนวยงาน และในขณะเดียวกัน
อัตรากําลังอีกหนึ่งอัตราที่ดูแลติดตามการทํางานของ BOT มีเวลากรทํางานที่เหลือพอที่จะพัฒนางานดานการสงเบิกคา
รักษาพยาบาลฯ ใหดีขึ้นตอไป 

6. การทํางานของ BOT ในการสะทอนขอมูลกลับไปใหผูที่เกี่ยวของ ทําใหมีการปรับปรุงฐานขอมูลตาง ๆ ที่
เก่ียวของกับการสงเบิกคารักษาพยาบาลไดรวดเร็วขึ้น เชน DrucCatalog LabCatalog ขอผิดพลาดตาง ๆ ที่เกิดจาก
ระบบ e-phis การใหรหัสโรค การใชอุปกรณที่ไมสอดคลองกับการรักษาพยาบาล เหลานี้เปนตน มีความครบถวน 
ถูกตอง สมบูรณ มากขึ้น  

7. รายไดคารักษาพยาบาลท่ีไดกลับเขาสูระบบของโรงพยาบาลที่รวดเร็วข้ึน ทําใหสามารถนําเงินกลับมาบริหาร
จัดการดานการแพทย การรักษา ยาและเวชภัณฑ และสนับสนุนการพัฒนาดานตาง ๆ ของโรงพยาบาล เพ่ือใหผูปวย
ไดรับคุณภาพการบริการที่ดีข้ึน และยังสามารถนําเงินบางสวนไปลงทุนเพื่อการออมไวใชจายในยามฉุกเฉินในการดูแล
ผูปวย เชน ในสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19 ท่ีผานมา เปนตน  

8. สุขภาพกายสุขภาพจิตของบุคลากรดีข้ึน บุคลากรไมตองปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ มีเวลาในการดูแลสุขภาพ
ตนเองและดูแลครอบครัว อีกทั้งยังสามารถนําเวลาที่เหลือไปพัฒนางานของตนเองใหดีข้ึนดวย 
 
บทเรียนท่ีไดรับ 
 ระบบ RPA : Robotic Process Automation เปนตนแบบในการนํามาซึ่งการพัฒนาระบบงานที่ทันสมัย เปน
การใชเทคโนโลยีสมัยใหม (Digital 4.0) ชวยในการพัฒนาระบบงานที่มีความสําคัญ เพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการ
เรียกเก็บคารักษาพยาบาล เพื่อลดการสูญเสียรายได เพิ่มมูลคาการสงเบิกคารักษาพยาบาลใหดีขึ้น นํารายไดที่ควรจะ
ไดรับกลับเขาสูระบบของโรงพยาบาลและนํามาสนับสนุนดานการรักษาพยาบาล ยาและเวชภัณฑ ดานการเรียนการ
สอน และการพัฒนาระบบริการตาง ๆ เพ่ือสงตอผูปวย ใหผูปวยไดรับการบริการที่มีคุณภาพอยางทั่วถึง  
 


