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บทความฉบับเต็ม (TQM Full Paper) 
 

ชื่อเรื่องนําเสนอ   “โครงการพัฒนาระบบบริหารตรวจสอบการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลท่ีเป็นเลิศของ 
                      คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (Siriraj Billing Report : SiBR)” 
ชื่อหน่วยงาน  งานเงินรายได้  ฝ่ายการคลัง  สํานักงานคณบดี  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
ผู้นําเสนอ    นางสาวณัฐฐา  ยนตรจิตภักดี, นายประทุม นวลม่ิง, นางสาวอุไรรัตน์ สุบรรณวิลาศ 
ตําแหน่ง    นักวิชาการเงินและบัญชี, นักวิชาการคอมพิวเตอร์, ที่ปรึกษาฝ่ายการคลัง 
 
1. บทสรปุของผูบ้ริหาร 

โรงพยาบาลศิริราช เป็นโรงพยาบาลภายใต้คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รับผิดชอบพันธกิจด้านการ
รักษาพยาบาล เป็นโรงพยาบาลที่มีขนาด 2,200 เตียง ให้บริการประเภทผู้ป่วยนอกประมาณ 3,000,000 รายต่อปี 
ผู้ป่วยในประมาณ 80,000 รายต่อปี  เป็นสถานพยาบาลระดับตติยภูมิที่ให้บริการโรคซับซ้อน  ที่มีมาตรฐานสากล
และเป็นหน่วยงานที่ไม่แสวงหากําไร เพ่ือตอบสนองนโยบายภาครัฐ ได้แก่  สิทธิสวัสดิการข้าราชการ  สิทธิประกัน
สุขภาพแห่งชาติ สิทธิประกันสังคม  สิทธิหน่วยงานต้นสังกัด  ได้แก่  หน่วยงานเอกชน รัฐวิสาหกิจ กรุงเทพมหานคร 
ธนาคารแห่งประเทศไทย ฯลฯ  ผู้ป่วยไม่ต้องสํารองจ่าย  โรงพยาบาลศิริราชจะเป็นผู้เรียกเก็บเงิน  ตามสิทธิ
ประโยชน์  หลักเกณฑ์ เง่ือนไขและวิธีการที่เป็นข้อตกลงร่วมกัน ปัจจุบันมีการให้บริการเป็นเงินเช่ือสูงถึงร้อยละ 90  
       การพัฒนาส่งข้อมูลเรียกเก็บเงินผ่านระบบ Electronic ต่างๆ ซึ่งมีการเรียกเก็บตามเกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยโรค
ร่วม (DRG : Diagnosis Related Groups) มีสิทธิสวัสดิการข้าราชการเบิกจ่ายตรง สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า 
สิทธิประกันสังคม โดยส่วนใหญ่การเรียกเก็บเป็นการส่งข้อมูลผ่านระบบ Electronic สูงถึงร้อยละ 70  ปัจจุบัน
ให้บริการผู้ป่วยในประมาณ 6,000 รายต่อเดือน มีหอผู้ป่วยจํานวน189 หอ จํานวนเตียงประมาณ 2,100 เตียง 
ผู้ป่วยที่ Discharge เฉลี่ย วันละ 200-300 ราย การเรียกเก็บเงินผู้ป่วยในทุกสิทธิวันละ 200 ราย และรายละเอียดใน
การเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลจากหน่วยงานต้นสังกัด จะต้องเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานภายในคณะฯ เช่น เวช
ระเบียนกลาง เวชระเบียนประกันสังคม เวชระเบียนภาควิชาจํานวน 9  ภาควิชา  ห้องผ่าตัดจํานวน  60 ห้องผ่าตัด 
ฝ่ายเภสัชกรรมและงานสิทธิประกันสุขภาพ อีกทั้งการสรุปรายละเอียดของข้อมูลการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลท่ีมี
ปริมาณจํานวนมาก ยุ่งยากและมีหลายรูปแบบ ที่ต้องทําให้ถูกต้อง ครบถ้วนและรวดเร็วตามรูปแบบที่แต่ละ
หน่วยงานต้นสังกัดกําหนด เช่น การสรุปรหัสโรค ICD 10 รหัส   ICD 9 CM   จํานวน10,000 รหัส รายการยา 
(ED/NED) จํานวน 4,000 รายการ รหัสยา TMT จํานวน 4,000 รหัส การสรุปหัตถการและอุปกรณ์ต่างๆท่ีมี
ค่าใช้จ่ายสูง จํานวน 3,000 รายการ พร้อมค่ารักษาพยาบาล ที่ใช้ในการรักษาพยาบาลในแต่ละคร้ัง ใช้เวลา 30 วัน 
เมื่อภาควิชา/หน่วยงานสรุปข้อมูลครบถ้วนก็ส่งมาให้งานเงินรายได้ใช้ประกอบการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลต่อไป 
แต่ถ้าการส่งข้อมูลไปเรียกเก็บในคร้ังน้ันมีข้อมูลตอบกลับจากหน่วยงานต้นสังกัดที่ผิดพลาด (Error Code) (การเรียก
เก็บค่ารักษาพยาบาลจากต้นสังกัดต่างในแต่ละเดือนมีข้อมูลตอบกลับที่ผิดพลาด ร้อยละ 30) งานเงินรายได้ต้องทํา
บันทึกเพ่ือแจ้งให้ภาควิชาหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องใช้เวลา 30 วัน รวมระยะเวลาที่ใช้ในการเรียก
เก็บทั้งหมด 60 วันทําให้การเรียกเก็บในแต่ละคร้ังมีความล่าช้าเกินระยะเวลาที่แต่ละหน่วยงานต้นสังกัด กําหนดดังน้ี      
ส่งข้อมูลล่าช้า 1 เดือน จ่าย 95% , 2 เดือน จ่าย 90% , 3 เดือนเป็นต้นไป จ่ายไม่เกิน 80% ทําให้คณะฯ สูญเสีย
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โอกาสในการได้รับชําระเต็มจํานวนจากหน่วยงานต้นสังกัด  ดังน้ันเพ่ือให้การบริหารจัดการในการเรียกเก็บค่า
รักษาพยาบาล ได้รวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วนและทันตามระยะเวลาที่หน่วยงานต้นสังกัดกําหนด จากปัญหาดังกล่าว 
จึงได้นํามาคิดวิเคราะห์ปัญหาอย่างเป็นระบบกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องภายใต้ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
ร่วมมือกันและให้ความสําคัญโอกาสในการพัฒนางาน ให้มีคุณภาพประสิทธิภาพ จึงเกิดการบูรณาการโดยพัฒนา
โปรแกรมระบบบริหารตรวจสอบการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลที่เป็นเลิศของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
(Siriraj Billing Report : SiBR)นอกจากน้ันเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานในการจัดการ ศิริราชให้ความสําคัญใน
การพัฒนาระบบสารสนเทศระบบโรงพยาบาล ควบคู่กับการพัฒนาการนําส่งข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านไป
ยังระบบโปรแกรมสาธารณสุขต่าง ๆของประเทศไทย  เพ่ือตอบสนองเง่ือนไขตามแต่ละสิทธิรักษาพยาบาลที่ถูก
กําหนดขึ้น  ความท้าทาย คือ ความหลากหลายในรูปแบบของข้อกําหนดการนําส่งข้อมูล  ความซับซ้อนของ
โปรแกรมที่แตกต่างกัน การพัฒนากระบวนการจัดเก็บหน้ีให้รวดเร็ว ถูกต้องและครบถ้วน สามารถนํารายได้กลับสู่
องค์กรได้เร็วขึ้น รวมถึงการแก้ไขปัญหาที่ทําให้กระบวนการล่าช้า เช่น การแก้ไขการตีกลับของข้อมูลค่า
รักษาพยาบาลได้อย่างเป็นระบบ ข้อมูลหน้ีที่มีความถูกต้องสมบูรณ์น้ัน สามารถนําเสนอต่อผู้บริหาร เพ่ือใช้ประโยชน์
ในการบริหารองค์กรและเป็นข้อมูลสนับสนุนการเสนอแนวทางในการปรับปรุงนโยบายการเบิกจ่ายต่อ UHOSNET 
(University Hospital Network) เสนอความเห็นเชิงระบบในระดับประเทศ เพ่ือการจ่ายชดเชย ค่ารักษาพยาบาล
สวัสดิการ 3 กองทุน และข้อเสนอปรับปรุงโปรแกรมต่างๆของระบบประกันสุขภาพของประเทศไทยเพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์อย่างเที่ยงธรรมในองค์รวม ทั้งต่อผู้ป่วย สถานพยาบาลอ่ืนๆ และระดับประเทศ 
 
2. ข้อมูลเก่ียวกับหน่วยงานของท่าน 

 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล   
o วิสัยทัศน์   เป็นสถาบันทางการแพทย์ของแผ่นดิน มุ่งสู่ความเป็นเลิศระดับสากล  
o พันธกิจ จัดการศึกษาเพ่ือผลิตบัณฑิตและบุคลากรทางการแพทย์ ทุกระดับและแพทย์

ผู้เช่ียวชาญเฉพาะทาง ทําการวิจัย สร้างบรรยากาศทางวิชาการ ให้บริการทางการแพทย์ที่
มีคุณภาพ คุณธรรม ทันสมัย ได้มาตรฐานสากล สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 
และนํามาซึ่งศรัทธาและความนิยมสูงสุด จากประชาชน รวมทั้งช้ีนําสังคมไทยในด้าน
สุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิต  

o วัฒนธรรมองค์กร  “SIRIRAJ”  ประกอบด้วย 
S  =  Seniority  รักกันดุจพ่ีน้อง  
I  =  Integrity  ซื่อสัตย์ ถูกต้อง เช่ือถือได้  
R  =  Responsibility  รับผิดชอบ มีประสิทธิภาพ ตรงต่อเวลา   
I  =  Innovation  คิดสร้างสรรค์    
R  =  Respect  ให้เกียรติ เอาใจเขามาใส่ใจเรา   
A  =  Altruism  คํานึงถึงประโยชน์ของผู้อ่ืนและส่วนรวมเป็นที่ต้ัง   
 J  =  Journey to Excellence and Sustainability มุ่งมั่นพัฒนาสู่ความเป็นเลิศอย่างย่ังยืน 
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ฝ่ายการคลัง เป็นหน่วยงานภายใต้ สํานักงานคณบดี  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล   ดูแลระบบ
การเงิน การคลัง เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานขอคณะแพทยศาสตร์ศิรริาชพยาบาล   มุ่งสู่ความเป็นเลิศระดับสากล 
มีการดูแลด้านงบประมาณ การเงิน การบัญชี การบริหารลูกหน้ี และการวิเคราะห์ต้นทุนที่ได้มาตรฐาน โปร่งใส 
สามารถตรวจสอบได้ รวมทั้ง การพัฒนาบุคลากรและเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเน่ือง โดยงานเงนิรายได้เป็นสว่น
หน่ึงในฝ่ายการคลังที่มีหน้าทีใ่นการบริหารจัดการเรียกเก็บเงินค่ารักษาพยาบาล และรายได้อ่ืนๆ ของคณะ
แพทยศาสตร์ศริิราชพยาบาล รวมไปถึงการบริหารลูกหน้ีที่ครบวงจร โดยเริ่มต้ังแต่การจัดทําสัญญาเครดิตกับ
หน่วยงานต่าง ๆ การจัดเก็บ  การติดตามเร่งรัดหน้ีสิน  การจัดทําระบบบัญชีลูกหน้ี และการรายงานผลการ
ดําเนินงานเพ่ือเป็นเคร่ืองมือให้ผู้บริหารตัดสินใจ 

 ฝ่ายการคลัง 
o วิสัยทัศ เป็นหน่วยงานบริหารงานด้านการคลัง มุ่งสู่ความเป็นเลิศระดับสากล 
o พันธกิจ มีการจัดการด้านการเงิน การบัญชี งบประมาณ การบริหารลูกหน้ีและการวิเคราะห์ต้นทุน 

ที่ได้มาตรฐาน โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ รวมทั้ง มีการพัฒนาบุคลากร และเทคโนโลยี
สารสนเทศ อย่างต่อเน่ือง 

o โครงสร้างฝ่ายการคลัง 

 
 

o งานเงินรายได ้ฝ่ายการคลงั มีหน้าที่ในการเรียกเก็บหน้ี และการบริหารจัดการลูกหน้ี การเรียก
เก็บหน้ีสําหรับหน่วยงานที่ให้บริการเป็นเงินเช่ือโดยคิดเป็นร้อยละ 70 ของรายได้ค่ารักษาพยาบาล
ที่ให้บริการทั้งหมด สิทธิการรักษาพยาบาลส่วนใหญ ่เป็นสิทธิเบิกจ่ายตรงสวัสดิการรักษาพยาบาล
ข้าราชการ(กรมบัญชีกลาง) สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า การเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลสําหรับ
ผู้ป่วยดังกล่าวใช้การคํานวณการเรียกเก็บตามกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม(DRGs: Diagnosis Related 
Group) 

หวัหนา้ฝ่ายการคลงั
ผช่้วยคณบดีฝ่ายการคลงั

คณบดี

งานงบประมาณ

 การบริหาร
และควบคุม 
งบประมาณ 
รายจ่าย เงิน 
งบประมาณ

- การรับเงิน 
- การจ่ายเงิน 
- การจดัเกบ็ 
และรักษา เงิน
ทกประเภท

การบริหาร    
จดัการเรียก
เกบ็หน้ีและ
ติดตามหน้ี 

-การตั้งหน้ี 
เบิกเงิน 
-การจดัทาํ 
รายงาน 

ิ

การใหบ้ริการ 
ปรึกษาแนะนาํ    
รวมทั้งวิเคราะห์
ตน้ทุน  จดัทาํ
รายงานสาํหรับ

งานเงินรายได้งานการเงิน งานบญัชี งานประเมินตน้ทุน งานธุรการและสนบัสนุน

รองคณบดีฝ่ายการคลงั

 หน่วย
ตรวจสอบ 
การบริหาร 
จดัการงาน
ธรการ และงาน
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 ผลิตภัณฑ์  บริการ  ที่สําคญัและการส่งมอบให้กับลูกค้า 
             บริการหลักที่สําคัญ กลไกในการส่งมอบผลิตภัณฑ์และการบริการแก่ลูกค้าของงานเงินรายได้ คือการมี
ระบบสารสนเทศท่ีช่วยในกระบวนการสรุปค่ารักษาพยาบาลที่จะส่งไปเรียกเก็บหน่วยงานต้นสังกัดต่างๆที่มีปริมาณ
ข้อมูลจํานวนมาก มีความหลากหลายและมีความสลับซับซ้อนได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้องและครบถ้วน  ผ่านช่องทาง 
Electronic แบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ และมีระบบสารสนเทศท่ีช่วยในการบริหารจัดการข้อมูลการเรียก
เก็บค่ารักษาพยาบาลที่ได้มาตรฐานสากล  สามารถตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับ ช่วยการติดตามงาน แก้ไขปัญหาได้
รวดเร็ว การใช้งานตรงตามความต้องการ สะดวก และรวดเร็ว ข้อมูลมีสถานะเป็นปัจจุบัน ระบบมีความเสถียร 
น่าเช่ือถือและปลอดภัยสูง 

 
 

บริการหลักทีส่ําคัญ กลไกส่งมอบบริการลูกค้า 
โปรแกรม Siriraj Billing Report :SiBR   

 พัฒนาโดยใช้ภาษา ASP.NET เป็น Web 
Application ใช้ Database เป็น SQL Server 

 พัฒนาตามมาตรฐานของการพัฒนาโปรแกรมแบบ
บูรณาการ คือมีการศึกษาความเป็นไปได้และความ
คุ้มค่าที่จะพัฒนาระบบ แล้วมาวางแผน วิเคราะห์

 

 ผู้ใช้งานเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายแบบ Real 
time สะดวก รวดเร็ว ระบบมีความเสถียร 
น่าเช่ือถือและปลอดภัยสูงตามมาตรฐาน 
ISO 27001:2013 (คณะแพทยศาสตร์ศิริ
ราชพยาบาลผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 
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และออกแบบระบบ พัฒนาโปรแกรมต้นแบบ 
ทดสอบระบบและติดต้ังใช้งาน 

 

27001:2013 ด้านความมั่นคง ปลอดภัย
สารสนเทศ ปี2559) 

 ผู้ใช้งานสามารถติดตามผลการใช้งานได้
ตลอดเวลา 

โปรแกรม Siriraj Billing Report :SiBR   

 พัฒนาโดยมีการเช่ือมโยง(Interface) จากหลาย
ระบบงาน ทั้งระบบงานภายในและภายนอกคณะฯ  
ระบบงานภายใน เช่น ระบบเวชระเบียน ระบบ
ผ่าตัด ระบบ LAB ระบบ X-Rays ระบบเภสัชกรรม 
ระบบการเงิน แล้วเช่ือมโยงกับระบบภายนอก
คณะฯในส่วนของการส่งข้อมูลและการตีกลับ
ข้อผิดพลาด (Error Code) ทีเ่ก่ียวกับการเรียกเก็บ
เงินค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยจากหน่วยงานต้นสังกัด
ต่างๆ 

 

 

 ผู้ใช้งานสามารถมองเห็นข้อมูลที่ใช้สรุปค่า
รักษาพยาบาลผู้ป่วยจากหน่วยงานต้น
สังกัดต่างๆท่ี On line จากหลายระบบงาน
ทั้งภายในคณะฯและภายนอกคณะฯ แบบ 
Real time แล้วนําข้อมูลมาสรุปหรือแก้ไข
ให้ถูกต้องและรวดเร็ว 
 
 

โปรแกรม Siriraj Billing Report : SiBR ประกอบด้วย
โปรแกรมต่างๆ ที่ช่วยในการปฏิบัติงาน ดังน้ี  

 โปรแกรมสอบถามข้อมูลรายการยากลุ่มมะเร็ง ช่วย
ผู้ปฏิบัติงานในการตรวจสอบข้อมูลยามะเร็งที่มี 
Protocol 20 ชนิด การจัดกลุ่มว่าต้องใช้ยามะเร็ง
ตาม Protocol มีเง่ือนไข หลายอย่างและมีความ
ยุ่งยากมาก 

 โปรแกรมสอบถามข้อมูลรายการยา/อุปกรณ์ ที่มี
ค่าใช้จ่ายสูง พบข้อผิดพลาดว่าการลงรหัสอุปกรณ์ที่
ใช้ไม่ถูกต้องตามข้อบ่งช้ีและไม่เข้ากลุ่ม ข้อบ่งช้ี 
ปัจจุบันมีมากว่า 200 ข้อบ่งช้ี และกลุม่การลงรหัส
กลุ่มเวชภัณฑ์ให้ถูกต้องตรงตามข้อกําหนดและ
เง่ือนไขที่มี 14 กลุ่ม จํานวน 600 รายการ 

 โปรแกรมรายงานตรวจสอบข้อมูลผู้ป่วยที่มารักษา
โรคมะเร็งที่ยังไม่บันทึก CPR No 

 โปรแกรมรายงานตรวจสอบข้อมูลผู้ป่วยที่มารักษา
แล้วยังไม่บันทกึรหัสโรค ICD 10  TM และ ICD9 
CM 

 
 

 ช่วยการสรุปข้อมูลค่ารักษาพยาบาลท่ีมี
ความยุ่งยากและสลับซับซ้อน เพ่ือช่วยลด
ความผิดพลาดลง 

 
 

 ช่วยการสรุปข้อมูลค่ารักษาพยาบาลได้
ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็วและลดความ
ผิดพลาดลง 

 
 
 

 ช่วยการสรุปข้อมูลค่ารักษาพยาบาลได้
ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็วและลดความ
ผิดพลาดลง 
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 โปรแกรมรายงานตรวจสอบข้อมูลผู้ป่วยที่มารักษา
โรคมะเร็ง แล้วสรุปรหัสโรค ICD 10  TM และ 
ICD9 CM ไม่ครบถ้วน  

 โปรแกรมรายงานการตีกลับและปฏิเสธการเรียกเก็บ
จากหน่วยงานต้นสังกัด (Error Code) เป็น
โปรแกรมที่เช่ือมโยงกับหน่วยงานต้นสังกัดในกรณีที่
การเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลในครั้งน้ันมีขอ้มูลถูก
ตีกลับมาแล้วขอ้มูลที่ตีกลับจะ On Line ไปที่
หน่วยงานที่เก่ียวข้องภายในคณะฯแบบ Real Time 

 
 
 

 ช่วยการแก้ไขข้อมูลทีผ่ิดพลาด(Error 
Code) ได้รวดเร็ว ครบถ้วนและมี
ประสิทธิภาพ 

 
 

 

 กลุ่มลูกค้าที่สาํคัญ 
ประเภทผู้รบับริการ กลุ่มลูกค้า 

ภายในคณะแพทยศาสตร์ศิรริาชพยาบาล  งานเงินรายได้ 

 งานเวชระเบียน มีเวชระเบียนกลาง 
ภาควิชา 9 ภาควิชา และประกันสังคม 

 ฝ่ายเภสัชกรรม 

 ห้องผ่าตัด 60 ห้องผ่าตัด 

 งานสิทธิประกันสุขภาพ 
หน่วยงานภายนอกคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
(หน่วยงานที่เป็นลูกหน้ี) 

 กรมบัญชีกลาง 

 สํานักงานหลักประสุขภาพแห่งชาติ 

 สํานักงานประกันสังคม 

 เบิกจ่ายตรงกรุงเทพมหานคร 

 เบิกจ่ายตรงองค์การบริหารสว่นท้องถิ่น 

 รางวัล/ประกาศนยีบัตรที่ได้ 
1. ได้รับรางวัลชนะเลิศประจําปี 2551 การขับเคล่ือนธุรกิจด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดีเด่น

แห่งปี (Thailand ICT Excellence Awards 2008  For Siriraj Back Office Project (SI-BACX) )  
2. ได้รับรางวัล Allianz Ayudhya Hospital Service Awards 2015 รางวัลชนะเลิศประเภท Best 

Medical Performance Award รางวัลการบริหารและการบริการทางการแพทย์ยอดเย่ียม 
3. ประกาศนียบัตรรับรองกระบวนการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล ขั้นก้าวหน้า (Advanced HA) ในพิธี

เปิดการประชุม HA National Forum ครั้งที่ 16 ภายใต้หัวข้อ “จินตนาการสร้างสรรค์คุณภาพ 
(Imagination for Quality)” ซึ่งจัดโดยสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (สรพ.) 
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4. โครงการติดดาว สาขานวัตกรรมดีเด่น ประจําปี 2559 ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เรื่อง 
“โปรแกรมพัฒนาระบบบริหารตรวจสอบการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาล (Siriraj Billing Report - 
SiBR)” 

5. TQM-Best Practices in Thailand จากการนําเสนอบทความ เรื่อง “ระบบการบริหารจัดการหน้ีที่เป็น
เลิศ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล”ครั้งที่ 18 จากมูลนิธิส่งเสริมทีคิวเอ็ม ใน
ประเทศ 

6. รางวัล "การบริหารสู่ความเป็นเลิศ Thailand Quality Class (TQC)" ประจําปี 2559 จากกระทรวง
อุตสาหกรรม รางวัลดังกล่าวให้ความสําคญักับระบบบริหารจัดการที่เป็นเลิศเพ่ือพัฒนาขีดความสามารถ
ในการแข่งขันทางธุรกิจก้าวไปสู่มาตรฐานสากล 

3.  การเรียนรูค้วามหวังของ “ลูกคา้ของกระบวนการท่ีนําเสนอ” 
     การพัฒนาระบบบริหารตรวจสอบการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลท่ีเป็นเลิศของคณะแพทยศาสตร์ศริิราชพยาบาล 
(Siriraj Billing Report : SiBR)” มีฝ่ายสารสนเทศเป็นผู้พัฒนาโปรแกรมและงานเงินรายได้ ฝ่ายการคลัง  เป็นผู้ 
ดําเนินการ มีกลุ่มลูกค้าที่สําคญัแบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มลกูค้าภายนอกและกลุ่มลกูค้าภายใน โปรแกรม Siriraj 
Billing Report : SiBR เป็นโปรแกรมที่ช่วยตรวจสอบข้อมูลก่อนส่งและแก้ไขข้อมูลตีกลบัจากการส่งข้อมูลเรียกเก็บ
ค่ารักษาพยาบาลด้วยระบบ Electronic ซึ่งข้อมูลที่ส่งเบิกที่ถูกตีกลับมาแก้ไข ต้องมีการแก้ให้ทันภายในระยะเวลาที่
หน่วยงานลูกหน้ีกําหนด โดย การแก้ไขข้อมลูต้องได้รับความร่วมมือจากหน่วยงาน เวชระเบียน ภาควิชา ห้องผ่าตัด 
และฝ่ายเภสัชกรรม ผ่านโปรแกรม SiBR : Siriraj Billing Report เพ่ือการตรวจสอบข้อมูลก่อนส่งไปเรียกเก็บและ
ข้อมูลตีกลับจึงเกิดขึ้น โดยรองรับความคาดหวังของลูกค้าคือผู้ใช้งาน ดังน้ี 
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กลุ่มลูกค้า ความคาดหวัง ผลที่ได้รับจริง 
ภายในหน่วยงาน 

- หน่วยงานเวชระเบียน 

- ภาควิชาต่าง ๆ 

- หน่วยสิทธิประกันสุขภาพ 

- หน่วยตรวจโรค 

- หอผู้ป่วย 

- ห้องผ่าตัด 

- สํานักงานผู้อํานวยการ 

- งานเงินรายได้ ฝ่ายการคลัง 

 
1. ต้องการให้สามารถตรวจสอบ

ข้อมูลก่อนส่งและถูกตีกลับได้
รวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วน โดยมี
ระบบเข้ามาช่วยเหลือ 

2. สามารถบอกสาเหตุของการตีกลับ 
แยกประเภทข้อมูลตีกลับได้ 

3. สามารถเก็บข้อมูลมาวิเคราะห์ 
เพ่ือออกรายงานได้  

 

 
1. มีโปรแกรมในการตรวจสอบข้อมูล

ได้รวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วน ทําให้
ทราบสาเหตุ และแก้ปัญหาได้ถึง
ต้นทาง 

2. สามารถนําปัญหามาวิเคราะห์ 
และเก็บสถิติรายงานได้ 

ภายนอกหน่วยงาน 

- หน่วยงานลูกหน้ีภายนอก 

- หน่วยงานที่ต้องการดูงาน 

 
1. การเรียกเก็บครบถ้วน รวดเร็ว 
2. ข้ อมู ลที่ ตี ก ลั บและผิ ดพลาด

สามารถนํามาแก้ไขระบบงานได้ 
3. เป็นที่ศึกษาดูงานระบบการเรียก

เก็บค่ารักษาพยาบาล 

 
1. การเรียกเก็บที่มีการตีกลับ มีการ

ทํางานได้รวดเร็วขึ้น ได้ทันตาม
ระยะเวลาที่ ห น่วยงานลูกห น้ี
กําหนด ทําให้คณะฯไม่สูญเสีย
รายได้ สามารถจัดเก็บรายได้ให้
คณะฯ เร็วขึ้น 

2. การแก้ไขข้อมูลที่ เป็น Master ยา 
ในระบบ หรือรายการอุปกรณ์
อวัยวะเทียนที่มีค่าใช้จ่ายสูง มีการ 
Update และดําเนินการแก้ไขได้
ถูกต้องและรวดเร็ว 

3. เ ป็นหน่วยงานต้นแบบในการ
พัฒนาระบบการ เรี ยก เก็บค่ า
รักษาพยาบาลท่ีมีประสิทธิภาพ 

 
4.  กระบวนการและวิธีปฏิบัติในอดีต  
           โรงพยาบาลศิริราช มีผู้มาใช้บริการ เป็นผู้ป่วยใน ประมาณ 80,000 รายต่อปี  โดยการให้บริการรักษาพยาบาล
ผู้ป่วยที่มารับบริการ ส่วนใหญ่เป็นประเภทผู้ป่วยที่ใช้สิทธิต้นสังกัดที่มาใช้บริการเป็นเงินเช่ือสูงถึงร้อยละ 90 เช่นสิทธิ
สวัสดิการข้าราชการ สิทธิประกันสุขภาพแห่งชาติ  สิทธิประกันสังคมโดยส่วนใหญ่การเรียกเก็บเป็นการส่งข้อมูลผ่าน
ระบบ Electronic สูงถึงร้อยละ 70  ปัจจุบันให้บริการผู้ป่วยในประมาณ 6,000 รายต่อเดือน มีหอผู้ป่วยจํานวน189 หอ 
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จํานวนเตียงประมาณ 2,100 เตียง ผู้ป่วยที่ Discharge เฉลี่ย วันละ 200-300 ราย การเรียกเก็บเงินผู้ป่วยในทุกสิทธิวัน
ละ 200 รายมีกระบวนการและวิธีปฏิบัติดังน้ี  

1. ลดขั้นตอน กระชับเวลา ก่อนดําเนินการ ใช้เวลา 60 วัน มีกระบวนการดังน้ี 
1.1 การสรุปข้อมูลที่ใช้ในการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลจากหน่วยงานต้นสังกัด เก่ียวข้องกับหลายหน่วยงาน
ภายในคณะฯ เช่น เวชระเบียนกลาง เวชระเบียนประกันสังคม เวชระเบียนภาควิชาจํานวน 9  ภาควิชา  
ห้องผ่าตัดจํานวน  60 ห้องผ่าตัด ฝ่ายเภสัชกรรมและงานสิทธิประกันสุขภาพ โดยหน่วยงานดังกล่าวจะต้อง
ทําการสรุปรายละเอียดของข้อมูลการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลท่ีมีปริมาณจํานวนมาก ยุ่งยากและมีหลาย
รูปแบบ ที่ต้องทําให้ถูกต้อง ครบถ้วนและรวดเร็วตามรูปแบบที่แต่ละหน่วยงานต้นสังกัดกําหนดเช่นข้อมูล 
รหัสโรค ICD 10 รหัส   ICD 9 CM   จํานวน10,000 รหัส รายการยา (ED/NED) จํานวน 4,000 รายการ 
รหัสยา TMT จํานวน 4,000 รหัส การสรุปหัตถการและอุปกรณ์ต่างๆท่ีมีค่าใช้จ่ายสูง จํานวน 3,000 
รายการ พร้อมค่ารักษาพยาบาล ที่ใช้ในการรักษาพยาบาลในแต่ละคร้ังใช้เวลา 30 วัน 
1.2  เมื่อภาควิชา/หน่วยงานสรุปข้อมูลครบถ้วนก็ส่งมาให้งานเงินรายได้ใช้ประกอบการเรียกเก็บค่า
รักษาพยาบาลต่อไป แต่ถ้าการส่งข้อมูลไปเรียกเก็บในครั้งน้ันมีข้อมูลตอบกลับจากหน่วยงานต้นสังกัดที่
ผิดพลาด (Error Code) (การเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลจากต้นสังกัดต่างในแต่ละเดือนมีข้อมูลตอบกลับที่
ผิดพลาด ร้อยละ 30) งานเงินรายได้ต้องทําบันทึกเพ่ือแจ้งให้ภาควิชาหน่วยงานที่เก่ียวข้องแก้ไขข้อมูลให้
ถูกต้องใช้เวลา 30 วัน รวมระยะเวลาที่ใช้ในการเรียกเก็บทั้งหมด 60 วันทําให้การเรียกเก็บในแต่ละครั้งมี
ความล่าช้าเกินระยะเวลาที่แต่ละหน่วยงานต้นสังกัดกําหนด ทําให้คณะฯ สูญเสียโอกาสในการได้รับชําระ
เต็มจํานวนจากหน่วยงานต้นสังกัด 

2. ไม่มีการเช่ือมโยง(Interface) ข้อมูลจากหลายระบบงาน ทั้งระบบงานภายในและภายนอกคณะฯ  ระบบงาน
ภายใน เช่น ระบบเวชระเบียน ระบบผ่าตัด ระบบ LAB ระบบ X-Rays ระบบเภสัชกรรม ระบบการเงิน และ
ไม่ได้เช่ือมโยงกับระบบภายนอกคณะฯในส่วนของการส่งข้อมูลและการตีกลับข้อผิดพลาด (Error Code) ที่
เก่ียวกับการเรียกเก็บเงินค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยจากหน่วยงานต้นสังกัดต่างๆ 
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ในช่วงปี ต้ังแต่ ปี 2548 ถึง ปี 2559  การตรวจสอบข้อมูลตีกลับต้องใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบ และ

ความยุ่งยาก ซับซ้อนของข้อมูล ทําให้คณะฯ สูญเสียรายได้   
 
5.  กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่   
              จากปัญหาที่เกิดสําหรับระบบการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาล ได้เกิดการปรับกระบวนการเรียกเก็บและการ
พัฒนาระบบสารสนเทศ สร้างความเข้าใจในหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทั้งภายในโรงพยาบาลศิริราชเพ่ือช่วยในการแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว รวมทั้งการได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆและให้ความสําคัญโอกาสในการพัฒนางาน ให้มี
คุณภาพประสิทธิภาพ จึงเกิดการบูรณาการโดยพัฒนาโปรแกรมระบบบริหารตรวจสอบการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลท่ี
เป็นเลิศของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (Siriraj Billing Report : SiBR)  สําหรับการแก้ไขปัญหาเรื่องข้อมูลตี
กลับค่ารักษาพยาบาล (Error Code) ทําให้ได้ข้อมูลลูกหน้ีที่มีความถูกต้อง สมบูรณ์ สามารถนําเสนอต่อผู้บริหารเพ่ือ
เป็นประโยชน์ในการบริหารองค์กรเจรจาต่อรองกับผู้รับบริการ  และเป็นข้อมูลสนับสนุนการเสนอแนวทางในการ
ปรับปรุงนโยบายการเบิกจ่ายระดับชาติต่อ UHOSNET (University Hospital Network) เสนอความเห็นเชิงระบบใน
ระดับประเทศ เพ่ือการจ่ายชดเชย ค่ารักษาพยาบาลสวัสดิการ 3 กองทุน และข้อเสนอปรับปรุงโปรแกรมต่างๆของ
ระบบประกันสุขภาพ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ในองค์รวมท้ังต่อผู้ป่วย สถานพยาบาลอ่ืนๆ และต่อ
นโยบายระดับประเทศ  เกิดเป็นความร่วมมือเพ่ือนําไปสู่  “ระบบบริหารลูกหน้ีที่เป็นเลิศของคณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล 
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การพัฒนาระบบ SiBR : Siriraj Billing Report เป็นส่วนหน่ึงของการพัฒนาระบบบริหารจัดการหน้ีที่เป็น
เลิศของคณะฯ ขั้นตอนและวิธีพัฒนาระบบการตรวจสอบการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลท่ีเป็นเลิศของคณะ
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (Siriraj Billing Report : SiBR)   มีดังน้ี 

           

 
 

1.  โปรแกรม Siriraj Billing Report : SiBR พัฒนาโดยใช้ภาษา ASP.NET เป็น Web Application ใช้ 
Database เป็น SQL Server ทําให้ผู้ใช้งานเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายแบบ Real time สะดวก รวดเร็ว ระบบมีความเสถียร 
น่าเช่ือถือและปลอดภัยสูงตามมาตรฐาน ISO 27001:2013 (คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลผ่านการรับรอง
มาตรฐาน ISO 27001:2013 ด้านความมั่นคง ปลอดภัยสารสนเทศ ปี2559)  

2.  โปรแกรม Siriraj Billing Report : SiBR ได้พัฒนาตามมาตรฐานของการพัฒนาโปรแกรมแบบบูรณา
การ คือมีการศึกษาความเป็นไปได้และความคุ้มค่าที่จะพัฒนาระบบ แล้วมาวางแผน วิเคราะห์และออกแบบระบบ 
พัฒนาโปรแกรมต้นแบบ ทดสอบระบบและติดต้ังใช้งาน พร้อมติดตามผลการใช้งานตลอดเวลา 

3.  โปรแกรม Siriraj Billing Report : SiBR พัฒนาโดยมีการเช่ือมโยง (Interface) จากหลายระบบงาน 
ทั้งระบบงานภายในและภายนอกคณะฯ  ระบบงานภายใน เช่น ระบบเวชระเบียน ระบบผ่าตัด ระบบ LAB ระบบ 
X-Rays ระบบเภสัชกรรม ระบบการเงิน แล้วเช่ือมโยงกับระบบภายนอกคณะฯในส่วนของการส่งข้อมูลและการตี
กลับข้อผิดพลาด (Error Code) ที่เก่ียวกับการเรียกเก็บเงินค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยจากหน่วยงานต้นสังกัดต่างๆ 
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4.  โปรแกรม Siriraj Billing Report : SiBR ประกอบด้วยโปรแกรมต่างๆ ที่ช่วยในการปฏิบัติงาน ดังน้ี  
- โปรแกรมสอบถามข้อมูลรายการยากลุ่มมะเร็ง ช่วยผู้ปฏิบัติงานในการตรวจสอบข้อมูลยามะเร็งที่มี 

Protocol 20 ชนิด การจัดกลุ่มว่าต้องใช้ยามะเร็งตาม Protocol มีเง่ือนไข หลายอย่างและมีความยุ่งยากมาก เกิด
ความผิดพลาดสูง 

- โปรแกรมสอบถามข้อมูลรายการยา/อุปกรณ์ ที่มีค่าใช้จ่ายสูง พบข้อผิดพลาดว่าการลงรหัสอุปกรณ์ที่ใช้ไม่
ถูกต้องตามข้อบ่งช้ีและไม่เข้ากลุ่ม ข้อบ่งช้ี ปัจจุบันมีมากว่า 200 ข้อบ่งช้ี และกลุ่มการลงรหัสกลุ่มเวชภัณฑ์ให้
ถูกต้องตรงตามข้อกําหนดและเง่ือนไขที่มี 14 กลุ่ม จํานวน 600 รายการ 

- โปรแกรมรายงานตรวจสอบข้อมูลผู้ป่วยที่มารักษาโรคมะเร็งที่ยังไม่บันทึก CPR No 
- โปรแกรมรายงานตรวจสอบข้อมูลผู้ป่วยที่มารักษาแล้วยังไม่บันทึกรหัสโรค ICD 10 TM และ ICD9 CM 
- โปรแกรมรายงานตรวจสอบข้อมูลผู้ป่วยที่มารักษาโรคมะเร็ง แล้วสรุปรหัสโรค ICD 10 TM และ ICD9 

CM ไม่ครบถ้วน  
- โปรแกรมรายงานผู้ป่วยในที่มียอดคงค้างค่ารักษาพยาบาลเกิน 50,000 บาท สําหรับใช้ในการบริหาร

จัดการ 
- โปรแกรมรายงานการตีกลับและปฏิเสธการเรียกเก็บจากหน่วยงานต้นสังกัด (Error Code) เป็นโปรแกรม

ที่เช่ือมโยงกับหน่วยงานต้นสังกัดในกรณีที่การเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลในคร้ังน้ันมีข้อมูลถูกตีกลับมาแล้วข้อมูลที่ตี
กลับจะ On Line ไปที่หน่วยงานที่เก่ียวข้องภายในคณะฯแบบ Real Time ทําให้การแก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาดได้
รวดเร็ว ครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ 

ภาพแสดงขั้นตอนการเข้าใช้งานโปรแกรม SiBR:Billing Report  
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สอบถามข้อมูลรายการกลุ่มยามะเร็ง 
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สอบถามข้อมูลรายการอุปกรณ์/อวัยวะเทียม 

 
 
รายงานการตรวจสอบยังไม่บันทึกเลข CRP 

 
 
รายงานตรวจสอบยังไม่บันทึกรหัส ICD10/ICD9CM 

 
 
 



 

 

15

รายงานตรวจสอบ ICD ไม่ครบถ้วน(กรณีโรคมะเร็ง) 

 
 
สรุปค่ารักษาพยาบาลคงค้างของผู้ป่วยใน(แยกรายหอผู้ป่วย) 

 
 
สอบถามข้อมูล Error Code 
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Import Excel Error Code (ไฟล์ตอบกลับจาก สปสช.) 

 
จากข้ันตอนการพัฒนาโปรแกรมระบบ Siriraj Billing Report:SiBR ทําให้เกิดการพัฒนาโปรแกรมตาม

มาตราฐานและพัฒนาโปรแกรมดังกล่าวให้เกิดความย่ังยืน ด้วยการบูรณาการขั้นตอนทั้งการตรวจสอบ การบันทึก
ข้อมูล และการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาล การศึกษาความเป็นไปได้ และความคุ้มค่าที่จะพัฒนาระบบอย่างต่อเน่ือง 
มีการวางแผน วิเคราะห์และออกแบบระบบพัฒนาเป็นโปรแกรมต้นแบบ และปฏิบัติตามการพัฒนาโปรแกรมที่ได้
มาตรฐาน ที่ต้องมีการทดสอบระบบ การติดต้ังใช้งานระบบ การติดตามผล การวัดความพึงพอใจ เพ่ีอต่อยอดในการ
ทํางานระบบงานทั้งภายในหน่วยงาน และภายนอกหน่วยงาน ซึ่งมีหลากหลายระบบ  

 
 
 
 
 
 

 
            
6. การวัดและวิเคราะห์คณุภาพของผลการทํางาน และประโยชนท์ี่ได้รบั     

 การวัดและวิเคราะห์คณุภาพของผลการทํางาน       
 
6.  การวัดและวิเคราะห์คุณภาพของผลการทํางาน และประโยชน์ที่ได้รับ 

1. ลดขั้นตอนและระยะเวลา ในการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวกับการตรวจสอบข้อมูลก่อนส่งและแก้ไขข้อมูลที่ถูกตี
กลับจากการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลให้ทันตามระยะเวลาที่หน่วยงานต้นสังกัดกําหนด จากเดิมภาควิชา/
หน่วยงานต่างๆท่ีเก่ียวข้องใช้เวลาในการแก้ไขและตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน ใช้เวลาทั้งหมด 60 วัน ลดลง
เหลือ 5 วัน ลดลงร้อยละ 92  

2.  ลดความผิดพลาดของข้อมูล (Error Code )  ที่ส่งไปเรียกเก็บแล้วถูกตีกลับมาจากหน่วยงานต้นสังกัด
ต่างๆในแต่ละคร้ังลงได้ ก่อนพัฒนาโปรแกรม Siriraj Billing Report : SiBR พบ Error code ร้อยละ30 หลังใช้งาน
โปรแกรม Siriraj Billing Report : SiBR เหลือ ร้อยละ 3    
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3. โปรแกรม Siriraj Billing Report : SiBR ช่วยลดการสูญเสียรายได้จากการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาล
ผู้ป่วยไม่ทันตามระยะเวลาที่หน่วยงานต้นสังกัดกําหนด ได้ครบถ้วนและรวดเร็ว ไม่สูญเสียรายได้ ไม่โดนปรับล่าช้า 
ทําให้คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสามารถเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อนพัฒนา
โปรแกรม Siriraj Billing Report : SiBR มีถูกปรับล่าช้าร้อยละ 10 ต่อเดือน ของรายได้ที่เรียกเก็บด้วยระบบ 
Electronic หลังดําเนินการหน้ีสูญ ลดลง ร้อยละ 0  (การเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลจากต้นสังกัดต่างๆของผู้ป่วยใน
ทุกสิทธิ เดิมมีข้อมูลที่ถูกตีกลับร้อยละ30 ต่อเดือน ถ้าส่งข้อมูลล่าช้า 1 เดือน หักเงิน 5 % ล่าช้า 2 เดือน หักเงิน 10 
% ก่อนพัฒนาโปรแกรม Siriraj Billing Report : SiBR ใช้เวลาในการแก้ไขปัญหาและตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง 
ครบถ้วน ใช้เวลา 2 เดือนเท่ากับมีหน้ีสูญร้อยละ 10) 
  4. ผู้ปฏิบัติงานมีความพ่ึงพอใจในการใช้โปรแกรม Siriraj Billing Report : SiBR ก่อนดําเนินการที่ยังไม่มี
ระบบพอใจร้อยละ 45 หลังใช้โปรแกรมแล้ว พอใจมาก ร้อยละ 95  
  5. เป็นแบบอย่างของหน่วยงานภายนอก ในการเข้ามา ศึกษา ดูงาน เรื่องการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลจาก
ต้นสังกัดต่างๆ ระดับองค์กรขนาดใหญ่ทีสามารถเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลได้ทันตามระยะเวลาที่แต่ละต้นสังกัด
กําหนดมา ทําให้คณะฯเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลได้ครบถ้วน ไม่สูญเสียรายได้และมีประสิทธิภาพ  
 
ผลจากการดําเนินงาน 

ประสิทธิผลในการปรับกระบวนการทํางานที่สามารถวัดคา่ได้จากการใช้งานโปรแกรม 

วิธีปฎิบัติ ก่อนดําเนินการ หลังดําเนินการ 
ร้อยละ 

เพ่ิมขึ้น/(ลดลง) 
1.ระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจสอบและแก้ไขปัญหา Error 
code ที่ตีกลับจากหน่วยงานต้นสังกัดต่างๆ โดย
ภาควิชาและหน่วยงาน ลดลง 

60 วัน 5 วัน (92) 

2.ลดความผิดพลาดของข้อมูล (Error Code )  ที่ส่งไป
เรียกเก็บแล้วถกูตีกลับมาจากหน่วยงานต้นสังกัดต่างๆ 
 

ร้อยละ 30 ร้อยละ 3 (90) 

3.ลดการสูญเสยีรายได้จากการเรียกเก็บหน่วยงานต้น
สังกัดต่างๆไม่ทันตามระยะเวลาที่กําหนด(ถูกปรับล่าช้า) 

ร้อยละ 10 /เดือน ร้อยละ 0/
เดือน 

(100) 

4.ผู้รับบริการมคีวามพึงพอใจ ร้อยละ 45 ร้อยละ 95 50 
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 ประโยชน์ที่ได้รับ 
1. ลดระยะเวลา ขบวนการตรวจทานและแก้ไขข้อมูลตอบกลับจากหน่วยต้นสังกัดต่างๆท่ีผิดพลาด(Error 

code )ลงได้มาก 
2. ช่วยให้คณะแพทยศาสตร์ศิรริาชพยาบาลเก็บเงินค่ารักษาพยาบาลจากหน่วยงานต้นสังกัดต่างๆได้ทัน

ตามระยะเวลาท่ีกําหนดทําให้ไม่ต้องสูญเสียรายได้จากการเรียกเก็บเงิฯผู้ป่วยในจากหน่วยงานต้นสังกัด
ต่างๆ 
 

7.  ปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการแก้ไข 
ปัญหาและอุปสรรค แนวทางการแก้ไข 

1.ปริมาณข้อมลูในการตรวจสอบมีจํานวนมาก และมี
หลายรูปแบบ เน่ืองจากเป็นข้อมูลจากหน่วยงานลูกหน้ี
ภายนอก 

1.พัฒนาการรับข้อมูลใหส้ามารถรองรับได้หลายรูปแบบ 
และปริมาณข้อมูลที่มากขึ้น 
 

2.ความไม่เข้าใจในสาเหตุ และข้อมูลที่ถูกปฏิเสธการจ่าย 
และวิธีการแก้ไขต้ังแต่ต้นเหตุ  

1.การประสานงานกับหน่วยงานที่ให้บริการหน้างานเพ่ือ
ตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูล และเพ่ือให้สามารถ
เรียกเก็บได้ตามเง่ือนไขของการเรียกเก็บ 
2.การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการตรวจสอบข้อมูล
การตีกลับของลูกหน้ี เพ่ือแก้ไขข้อมูลการเรยีกเก็บให้
ทันเวลา 

3.ใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบข้อมูล นานทําให้เกิด
ปัญหาการเรียกเก็บล่าช้า 

1.ใช้โปรแกรมในการแจ้งรายการตีกลับ ทําให้การแก้ไข
ข้อมูลรวดเร็ว ไม่เกิดปัญหาการเรียกเก็บล่าช้า 

 
8.  ความท้าทายต่อไป  
 1.  พัฒนาระบบงานให้รองรับ  Thailand  4.0 ของรัฐบาล โดยการก้าวสู่ Smart Health หรือ Smart 
Hospital จําเป็นที่จะต้องได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงานที่เก่ียวข้อง   

SIRIRAJ 4.0 โดยการนํา “6Ss” The Strategic Drivers เพ่ือให้เกิดความร่วมมือทั่วทั้งองค์กร ประกอบด้วย 

 Speed 

 Smoothness 

 Sufficiency Economy 

 Smartness 

 Slimness 

 SIRIRAJ  Culture 
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   2. พัฒนาโปรแกรม Siriraj Billing Report : SiBR ให้สามารถรองรับ Template อ่ืน ๆ ของการส่งข้อมูล
แบบระบบ Electronic Claim ของลูกหน้ีประเภทต่าง ๆ  
 3. พัฒนาข้อมลูที่ตรวจสอบแล้วจากโปรแกรม Siriraj Billing Report : SiBR ใหส้ามารถจัดทําเป็นรายงาน
เพ่ือสามารถตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลทีเ่ป็นปัญหาตีกลับ 
 4.  พัฒนาการการจัดการความรู้ Knowledge Management (KM) และการวางกระบวนการทํางาน
อย่างเป็นระบบเพ่ือความย่ังยืน การจัดทําคู่มือ เอกสารคุณภาพ ขั้นตอนการทํางาน ผ่าน Website ,Si-net 
  
9.  ปัจจัยแห่งความสําเร็จ และความยั่งยืน  

1.  การวางแผน  การปฏิบัติตามแผน  การตรวจสอบ  การปรับปรุงวิธีการ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายท่ีวางไว้   
ทั้งในด้านการตรวจสอบข้อมูล และการวิเคราะห์สาเหตุ และการแก้ไขปัญหา และการติดตามผลของปัญหาโดยการ
นํากระบวนการ  Plan Do Check  Action มาใช้ในการปฏิบัติงาน   

2.  การกําหนดตัวชีวัดในเชิงปริมาณและคุณภาพ  Key Performance Indicator (KPI) มาใช้ในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน  จะมีการรวบรวมผลการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามตัวช้ีวัดที่กําหนดไว้  หรือไม่  ปัญหาที่ทํา
ให้ผลการปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์  เกิดจากสาเหตุใด  และแนวทางการแก้ไขสามารถปรับปรุงได้ภายใน
หน่วยงาน  หรือต้องประสานงานหน่วยงานภายนอก  เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้ 

3.  การปรับเปลี่ยน(Change)   ผู้ปฏิบัติงานมีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ในทุก ๆ กระบวนการ
ปฏิบัติงาน เริ่มต้ังแต่การกําหนดการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย การเรียกเก็บภายใต้เง่ือนไขของเวลา  การ
เปลี่ยนแปลงเพ่ือรองรับนโยบายของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และระบบประกันสุขภาพ การนําระบบ
เทคโนโลยีใหม่มาใช้งาน (New Technology) เพ่ือให้ทันกับการก้าวไปสู่ Siriraj 4.0  และ Thailand 4.0 

4. การมุ่งสู่ความสําเร็จและความมีส่วนร่วม ของผู้ปฏิบัติงานเพ่ือให้เป็นหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการที่เป็น
เลิศ    ความภูมิใจและมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้  ในเชิงเวลาและคุณภาพ  
รวมทั้งได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูงขององค์กร 

 


