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คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล



บทสรปุของผูบ้รหิาร01.

03.

06.

08.

ขอ้มลูเกยีวกบัองคก์รและ
หนว่ยงาน02.

กระบวนการ
วธิปีฏบิตัใินอดตี04.

07.

09.

ความตอ้งการ 
ความคาดหวงัของลกูคา้

05. เอกสารอา้งองิ10.กระบวนการวธิปีฏบิตัใิหม่

ปญัหา อปุสรรค 
แนวทางแกไ้ข

การวดัวเิคราะหค์ณุภาพ
ของผลการทาํงาน

ความทา้ทายตอ่ไป

ปจัจยัแหง่ความสําเร็จ 
และความยงัยนื

Ag
en

da



1.บทสรุปของผู้บริหาร

จนเมษายน ปี 2563 คณะฯ ประสบกับวิกฤตโควิด

• ผู้ป่วยนอก : จํากัดจํานวนการตรวจ รักษาระยะห่าง

• ผู้ป่วยใน : ลดบริการผ่าตัดและหัตถการที่ฟุ้งกระจาย

มีผลกระทบ ทําให้ผลการดําเนินงาน

ทางการเงนิที่ผา่นมาของคณะฯ 

ลดลง อย่างมีนัยสําคัญ

               คณะฯ ดําเนินการงานในทุกพันธกิจ

              ทั้งการสอน การบริการ การวิจัย

และบริการวิชาการ มุ่งสู่ความก้าวหน้า 

สนองตอบผู้รับบริการอย่างยั่งยืน 

ที่ผ่านมาคณะฯมีผลการดําเนินงานทางการเงิน

เป็นบวกมาตลอดอย่างต่อเนื่อง

วเิคราะหข์อ้มลู
เพอืการตดัสนิใจ
ของผูบ้รหิาร
ลา่ชา้

ขาดฐานขอ้มลู
กลาง

การทาํงานยุง่ยาก 
หลากหลายระบบ

คนรูม้จีํากดั 
รูไ้มค่รบ

งานประเมนิตน้ทนุ 
ฝ่ายการคลงั

ศนูยส์ารสนเทศ
และนวตักรรมขอ้มลูศริริาช 
(Si Data+)

ร่วมมือกันพัฒนารายงานทางการเงนิเพือ่การบริหารจัดการ 

รวดเร็ว มปีระสทิธภิาพ เพมิศกัยภาพ พงึพอใจ

ลดระยะเวลาในการจัดทําจาก 90 วัน เหลือเพียง 1 วัน
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

อดตีทผีา่นมา 



การตอบสนองตอ่ยทุธศาสตรข์องคณะฯ โดยบรูณาการขอ้มลูจากหลายระบบ 
แปร Data สู ่Information เพอืการบรหิารงานในยคุ Smart Information

รวมทงัเป็น “ตน้แบบ” สําหรบัการจดัทาํผลดาํเนนิงาน
ศนูยบ์รูณาการความเป็นเลศิทางการแพทยศ์ริริาช 

(Siriraj Integrated Center of Excellence: SiCOE) 
อกีทงั ยงัสามารถนํามาเป็น “ตน้แบบ”  ในการจดัทาํรายงาน “รายวนั” 
สถานะการเงนิคณะฯ Covid Segmentation ในชว่งวกิฤตโควดิ 19 

ทาํใหค้ณะฯ สามารถรบัมอืกบัชว่งวกิฤตทมีกีารเปิด-ปิดบรกิาร 
และเตรยีมทนุสํารองเพอื Operation cost ได้

การปรบักระบวนการทาํงานสู ่Auto Process 
ลดระยะเวลาการจดัทาํรายงาน เพมิเวลาในกระบวนการทมีคีณุคา่ 

เชน่ การ Feedback ปรบัปรงุกระบวนการ Data (ลด Invalid data)

Best 
Practice
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2. ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรและหน่วยงาน

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
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2. ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรและหน่วยงาน (ต่อ)

พันธกิจ

จัดการศึกษา เพื่อผลิตบัณฑิต 

และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

เฉพาะทางที่ตอบสนอง

ต่อความต้องการในอนาคต

บริการทางการแพทย์

และการสร้างเสริม

สุขภาวะโดยเน้นระดับ

ตติยภูมิ เพื่อเป็นต้นแบบ

ของระบบบริการสุขภาพ

วิจัย และสร้างนวัตกรรม 

เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่

ด้านสุขภาพและการศึกษา

วิสัยทัศน์ 
      สถาบนัทางการแพทยข์องแผ่นดนิ 

เพอืสร ้างสรรคส์ุขภาวะแก่มวลมนุษยชาติ

S I R I R A J

วัฒนธรรมศิริราช

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
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3. การเรียนรู้ความต้องการและความคาดหวงั
ของ "ลูกค้าของกระบวนการที่นําเสนอ" 

ผู้ปฎิบัติงาน หัวหน้างาน / หัวหน้าฝ่าย ผู้บริหาร

 ลดระยะเวลาในจัดเตรียมข้อมูล

 ระบบมีความสะดวก รวดเร็ว 

ตอบสนองในการทํางาน

 มีส่วนร่วมในการพัฒนาออกแบบ 

ตรวจสอบกระบวนการทํางาน

 ส่งมอบงานทันตามเวลาที่กําหนด

 ได้ข้อมูลวิเคราะห์ที่สนับสนุน

การบริหารงาน

 ระบบเอื้อต่อการทํางาน

 พัฒนาศักยภาพของบุคลากร

 ตอบสนองการตัดสินใจแก่ผู้บริหาร

ได้อย่างทันท่วงที 

 บรรลุเป้าหมายขององค์กร

 พัฒนาศักยภาพของบุคลากร

ให้สอดคล้องกับยทธศาสตร์คณะฯ

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
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4. กระบวนการและวิธีปฏบิัติในอดีต 

Input Processing 2

IPD

OPD

Operation

CIS

Lab

Register

Clinic/Ward

รวบรวมข้อมูล

Excel File

ใช้ระยะเวลาในการรวบรวมข้อมูลจากระบบต่างๆ 90 วัน

Processing 1 Output

รายงานในทปีระชุม
- ผูบ้รหิารฝ่ายการคลงั
- คกก.เศรษฐกจิ
- คกก.บรหิารกองทนุประกนัสงัคม/
  30 บาท

ปัญหา - ขอ้มลูอยูต่า่งระบบใชเ้วลารวม
- ชอืเรยีกขอ้มลูของแตล่ะระบบตา่งกนั
- ความซบัซอ้นของขอ้มลู
- ใชเ้วลาในการตรวจสอบความถกูตอ้ง
- ความผดิพลาดจากผูป้ฏบิตังิาน

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

Manual 
Process
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4. กระบวนการและวิธีปฏบิัติในอดีต 

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

Source Data Data Warehouse Cube Dashboard
Source Analytics Business Intelligence

Performance 
data

Financial  
data

ขอ้มลูอยูแ่ยกกนั 
ตอ้ง Download ออกมา

รวมกนับน Excel 
เพอืทําการวเิคราะห์
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4. กระบวนการและวิธีปฏบิัติในอดีต 

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

Data
Access ETL Analysis Reporting Consume

IT Group Business
Users

Get
Requirement
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4. กระบวนการและวิธีปฏบิัติในอดีต 

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

• ชื่อในการใช้ข้อมูลของแต่ละระบบ

IPD OPD Operation Lab

ชอืเรยีก
รหสับรกิาร

Billing Item Item Code Itemize Code LAB Code

เลขประจําตวั
ผูป้่วยใน

SAP

EPISODE ID Admission 
number

สทิธผิูป้่วย

Patient 
Group

Billing 
Group

Patient 
Type

ประเภทผูป้่วย Patient 
Type

Patient 
Group

Service Code
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5. กระบวนการและวิธีปฏบิัติที่ได้ปรับปรุงใหม ่

Input

IPD

OPD

Operation

CIS

Lab

Register

Clinic/Ward

New Process Output

DATA
warehouse

รายงานในทปีระชุม
- ผูบ้รหิารฝ่ายการคลงั
- คกก.เศรษฐกจิ
- คกก.บรหิารกองทนุประกนัสงัคม
/ 30 บาท

ระยะเวลาในการรวบรวมข้อมูลจากระบบต่างๆ 1 วัน

ขอ้ดขีองการพัฒนา
• กําหนดมาตรฐานแหลง่ขอ้มลูทใีชช้ดัเจน 
• จัดทํา Data Dictionary
• สามารถลงรายละเอยีดของขอ้มลูไดล้กึขนึ
• ตรวจสอบความผดิพลาดงา่ยขนึ
• ลดความผดิพลาดจากผูป้ฏบิตังิาน

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
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5. กระบวนการและวิธีปฏบิัติที่ได้ปรับปรุงใหม ่

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
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5. กระบวนการและวิธีปฏบิัติที่ได้ปรับปรุงใหม ่

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

Data
Access ETL

IT Group

Analysis Reporting Consume

Business
Users

Get
Requirement
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5. กระบวนการและวิธีปฏบิัติที่ได้ปรับปรุงใหม ่

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

Stakeholders User
วเิคราะห์

กองทนุ
ประกนัสงัคม

Enhancement

CEO ERAS

ผูบ้รหิาร

กองทนุ
30 บาท
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5. กระบวนการและวิธีปฏบิัติที่ได้ปรับปรุงใหม ่

2. ระบบที่มีอยู่ในปัจจุบัน

3. องค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง เช่น ทีมทํางาน Master Data Set

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

การออกแบบกระบวนการ
ปัจจัยทมีผีลตอ่การออกแบบกระบวนการ

1. กระบวนการทาํงาน



• Business Flow ตั้งแต่ 

• การเกิดรายได้และการเกิดต้นทุน แบ่งรายได้ออกเป็น รายได้เงินสด + รายได้เงินเชื่อ

• การเกิดส่วนลดรายได้ จากทั้งส่วนลดรายได้เงินสด และส่วนลดรายได้เงินเชื่อ

• การตั้งหนี้ และการติดตามหนี้ 

18

ผู้ป่วย

มารับบริการ

การเกิดรายได้

การเกิดต้นทุน
การเกิดส่วนลดรายได้ การตั้งหนี้ การรับชําระ

รายได้ตาม

22 หมวดบริการ
รายได้จาก

5 ระบบเก็บเงิน

ต้นทุนจากระบบ SAP

รายได้เงินสด

ส่วนลดรายได้เงินสด
(เช่น สังคมสงเคราะห์)

รายได้เงินเชื่อ

ส่วนลดรายได้เงินเชื่อ
(เช่น ส่วนลดนโยบายสาธารณสุข)

การตั้งหนี้

(เพิ่มหนี้/ลดหนี้)

ระบบที่ใช้ในการตั้งหนี้

การรับชําระจากกองทุนต่างๆ

การรับชําระเป็นเงิน และไม่ใช่เงิน 
(เช่น ได้คืนเป็นยา อุปกรณ์)

5. กระบวนการและวิธีปฏบิัติที่ได้ปรับปรุงใหม ่

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

1. กระบวนการทาํงาน

การออกแบบกระบวนการ
ปัจจัยทมีผีลตอ่การออกแบบกระบวนการ



• ระบบที่ทํางานในปัจจุบัน

• ระบบที่คาดการณ์ว่าจะใช้ในอนาคต

19

IPD

OPD

Operation

CIS

Lab Register

Clinic/Ward
ระบบเก็บเงิน

ระบบเก็บข้อมูลโรค

ระบบ

เวชระเบียน
ระบบตั้งหนี้

OPDEX

Staging
PANDA

5. กระบวนการและวิธีปฏบิัติที่ได้ปรับปรุงใหม ่

2. ระบบที่มีอยู่ในปัจจุบัน

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

การออกแบบกระบวนการ
ปัจจัยทมีผีลตอ่การออกแบบกระบวนการ



3. องค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง
• ความพร้อมของทีมทํางาน (Human resource)

• ความพร้อมของระบบ ข้อมูล เครื่องมือที่จะนํามาใช้งาน (Tableau & PANDA)

• การสนับสนุนของผู้บริหาร 

20

5. กระบวนการและวิธีปฏบิัติที่ได้ปรับปรุงใหม ่

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

การออกแบบกระบวนการ
ปัจจัยทมีผีลตอ่การออกแบบกระบวนการ
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SAP รับ Interface 

ข้อมูลทั้งหมด

จากระบบ Front 

จึงเป็นระบบที่เก็บ

ข้อมูลรายได้ทั้งหมด

กระบวนการทางการเงิน

ยังมีการเพิ่มหนี้/ลดหนี้ 

ซึ่งใช้ระบบ Staging 

ปรับปรุงก่อนส่งไปกองทุนภายนอก

ระบบเก็บเงินส่วนหน้า

ของศิริราช 

ใช้ระบบผสมผสาน 

6 ระบบ 

เก็บข้อมูลละเอียด

ระดับ Item บริการ

SAP CO 

ระบบต้นทุนของศิริราช

- Direct cost 

by cost center 

- Allocation cost

การตรวจสอบขอ้มลู 
ใช้ข้อมูลจากระบบปัจจุบัน 

• ชนยอดทั้งในภาพกว้าง เช่น  ยอดรวมรายได้ ยอดรวมตั้งหนี้

• ชนยอดในภาพย่อย      เช่น รายผู้ป่วย รายสิทธิการรักษา 

5. กระบวนการและวิธีปฏบิัติที่ได้ปรับปรุงใหม ่

การตรวจสอบขอ้มลูในกระบวนการใหม่

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
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ปรบัปรงุรายงานเดมิ ตอ่ยอดเป็นรายงานใหม่

• รายได ้ตน้ทนุ เรยีกเก็บโรคเฉพาะ: 
Financial Data กลุม่ผูป้่วยโรคเฉพาะตา่งๆ ทกุระยะ 
(ผูป้่วยเปลยีนถา่ยอวยัวะ ทังกอ่น ระหวา่ง หลงัเปลยีนอวยัวะ)

• ผูป้่วยรบับรกิารดว้ยเทคโนโลยขีนัสงู: 
ผูป้่วยดอ้ยโอกาส (ศริริาชมลูนธิสินับสนุน) ทรีับบรกิาร
ดว้ยเทคโนโลยขีนัสงู เชน่ การใชหุ้น่ยนตช์ว่ยผา่ตดั

• COE (Center of Excellence):
รายงานเพอืการบรหิารจัดการของศนูยค์วามเป็นเลศิตา่งๆ 
เพอืเสรมิยทุธศาสตร ์บรกิาร ศกึษา วจิัย

• Audit report: เพอืการตรวจจับขอ้มลูในระบบบัญช ี
เป็น 1st Line Internal Audit

5. กระบวนการและวิธีปฏบิัติที่ได้ปรับปรุงใหม ่

การปรับปรุงงาน

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

Smart 
Decision

Smart 
Information

Smart 
Operation

• Financial & Clinical Performance by Ward: 
รายงานทหีอผูป้่วยสามารถเห็น Performance KPIs 
ของตนเอง
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6. การวัดและวิเคราะห์คุณภาพของผลการทํางาน 
และประโยชน์ที่ได้รับ

ตัวชีวัดสําคัญ (KPI)

มิติคุณภาพ
เป้าหมาย 

(Target)

ผลลัพธ์การดําเนินการ

ก่อนเริ่ม

โครงการ

หลังดําเนินการโครงการ

ครั้งที่ 1

ต.ค. 63 –

ม.ค. 64

ครั้งที่ 2

ก.พ. 64 –

พ.ค. 64

ครั้งที่ 3

มิ.ย. 64 –

ก.ย. 64

คุณ
ภา

พ

ระ
ยะ

เว
ลา

คว
าม

พ
ึงพ

อใ
จ

1.ได้รายงานเพื่อการวิเคราะห์

และบริหารจัดการข้อมูลทางการเงิน
ได้รายงาน

มีแบบ 

Manual

มี 1 รายงาน มี 2 รายงาน มี 4 รายงาน

Regular

2.ข้อมูลในรายงานมีความถูกต้อง 100% ไม่มีรายงาน 80% 90% 100%

3.ลดระยะเวลาในการรวบรวมข้อมูล 1 วัน 90 วัน    5 วัน     3 วัน    1 วัน

4.ความพึงพอใจของผู้ใช้งาน ≥80% NA 75%    86% 91%

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
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7. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการแก้ไข

1.เกดิการเรยีนรูฐ้านขอ้มลูของคณะฯ 
จนสามารถระบรุะบบงานขอ้มลูทตีรง
ตามความตอ้งการได้
2.จดัทาํขอ้มลูตน้ทนุ Charge to cost ratio
แบบ Automatic บนโปรแกรม Tableau

1.มกีารประชุมรว่มกนัในหอ้งทสีามารถ
เชอืมตอ่ฐานขอ้มลูไดท้กุระบบตรวจสอบ
บน Database แตล่ะระบบ เพอืหาความหมาย
ทแีทจ้รงิของฟิลดน์นัๆ
2. จดัทาํ Data dictionary

1.มกีารประชุมรว่มกนั 3 ฝ่าย User กบั IT 
ผูร้บัขอ้มลู และ IT ผูส้ง่ขอ้มลู
2.จดัทาํ Check list ขอ้มลูทจีาํเป็น 
เมอืตอ้งมกีารพฒันารายงานลาํดบัตอ่ไป

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

• กระบวนการนําตน้ทนุเขา้รายงาน
เป็นกระบวนการ Manual 
ขอ้มลูบางสว่นอยูบ่น Excel 
ไมใ่ชฐ่านขอ้มลู

• ชอืฟิลดข์อง Database 
ทตีา่งระบบกนั ไมเ่หมอืนกนั 
ความหมายไมต่รงกนั

• การสอืสารระหวา่งเจา้หนา้ที
User กบั ทาง IT และ IT กบั IT
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8. ความท้าทายต่อไป 

• ลดระยะเวลาในการจดัทาํรายงาน
• ลดระยะเวลาในการรวบรวมขอ้มลู
• พฒันาและเพมิศกัยภาพบคุลากร 

เพอืนําขอ้มลูสนบัสนนุการตดัสนิใจ
ของผูบ้รหิาร

• เพมิขดีความสามารถในการวเิคราะหข์อ้มลู
• เพมิศกัยภาพในการออกแบบ

การสรา้ง Dashboard 

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
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9. ปัจจัยแห่งความสําเร็จ และความยั่งยืน 

มเีป้าหมายทชีดัเจน
เป็นเป้าหมาย
เดยีวกนั

รูห้นา้ทแีละมรีะบบ
ทชีดัเจน

รูจ้กัทมี 
สรา้งความสมัพนัธ ์

เสรมิพลงัใหก้นัและกนั

“สนบัสนนุ 
สามคัค ีแบง่ปนั”

ลม้ไปดว้ยกนัก็กา้วไปดว้ยกนั 
ชนืชมความสําเร็จ

และรว่มภาคภมูใิจพรอ้มกนั
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
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10. เอกสารอ้างอิง

https://www.cigna.co.th/health‐wellness/well‐at‐work/team‐working

https://sumrej.com/17‐quotes‐of‐teamwork/

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
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ถาม - ตอบ
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