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สรุปจุดทีเ่ปน็ “วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเย่ียม” (อย่างน้อย 1 ข้อ)  

1)  คณะฯมีการใช้ระบบสารสนเทศในการบันทกึข้อมูล โดยทาํการรวมข้อมูลต้ังแต่กระบวนการการบริการ
ส่วนหน้า (เช่น การรับลงทะเบียนผู้ป่วย การส่งผู้ป่วยตรวจตามคลินิก การรับผู้ป่วยเป็นผู้ป่วยใน ฯลฯ) จนถึง
กระบวนการส่วนหลัง   (เช่น การจัดเก็บฐานข้อมูลสทิธิการรักษา บริการที่ได้รับ ค่ารักษาพยาบาล ฯลฯ) โดยรวม
เป็นฐานข้อมูลเดียว (Panda Database) และนําเสนอในรูปแบบรายงานโดยใช้ Program Tableau ซึ่งทําให้สะดวก
ในการเรียกดูข้อมูลโดยสามารถเรียกดูข้อมลูได้ตลอดเวลา 

 2)  มีการพัฒนารายงานที่ช่ือ Patient Segmentation ซึ่งสามารถแสดงข้อมลูผลการดําเนินงานเช่น 
รายได้ค่ารักษาพยาบาล การต้ังหน้ี การรับชําระในแต่ละกลุ่มสทิธิ โดยข้อมูลดังกล่าวสามารถนําไปต่อรองเงินชดเชย
ค่ารักษาพยาบาลกับองค์กรสาธารณสุขหรือสิทธิต้นสังกัดต่างๆ  
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ประสิทธผิล (ต้องวัดค่าได้อย่างน้อย 1 ข้อ)  
1) สามารถลดระยะเวลาในการจัดทํารายงานรายงานเพ่ือการบริหารจัดการตามกลุ่มสทิธิผู้ป่วย(Patient 

Segmentation) จากเดิม การรายงานต้องให้ใช้ระยะเวลา 1 ปี ปัจจุบันสามารถแสดงขอ้มูลรายงานผลการ
ดําเนินงานของแต่ละกลุ่มสทิธิผู้ป่วยที่มารับการรักษาที่คณะฯ โดยรายงานสามารถแสดงข้อมูลได้ทันที จากอดีตที่ไม่
สามารถเก็บขอ้มูลรายละเอียดนําเสนอรายงานต่อผู้บริหารได้ แต่ในปัจจุบันสามารถนําเสนอรายงานดังกล่าวต่อ
ผู้บริหารได้ทุกไตรมาส  

2) ข้อมูลจากรายงานเป็นส่วนหน่ึงของการนําไปต่อรองกับสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
ในการปรับเงินชดเชยค่ารักษาพยาบาล จากเดิม 7,000 บาทต่อRW ในปี 2560 เป็น 8,500 บาท ต่อ RW ในปี 
2561 รวมถึงการปรับ Point system with global budget จากเดิม 0.9 Point เป็น 1 Point  

3) ผลการดําเนินงานในแต่ละกลุม่สิทธิผู้ป่วย โรคเฉพาะ นําไปใช้ในการบริหารจัดการ ปรับอัตราค่าบริการ
ของคณะฯ ใหม้ีความเหมาะสมกับต้นทุนทีเ่กิดขึ้น  

4) เป็นผู้นําในการนําเสนอรายงานเกี่ยวกับ Patient ที่สามารถนําข้อมูลเป็นต้นแบบในการสถานพยาบาล
ต่างๆ ทั้งในเครือข่าย UHOSNET (University Hospital Network) และเสนอความเห็นรายงานข้อมูลการจ่าย
ชดเชย ในระดับประเทศ เพ่ือการจ่ายชดเชย ค่ารักษาพยาบาลสวัสดิการ 3 กองทุน ได้แก่ สวัสดิการข้าราชการ  
สิทธิประกันสุขภาพแห่งชาติ  และสิทธิประกันสังคม เพ่ือปรับปรุงระบบประกันสุขภาพให้เกิดประสิทธิภาพ เกิด
ประโยชน์ในองค์รวมทั้งต่อผู้ป่วย สถานพยาบาลอ่ืนๆ และประเทศ 
 
การอนุญาตให้มูลนิธิฯ จัดใหผู้้สนใจเข้าเย่ียมชม “Best-Practices” ขององค์กรผู้สมัครน้ีได้    
 [X] อนุญาต     
การอนุญาตให้มูลนิธิฯ บันทึกวีดีโอผลงานระหว่างที่นําเสนอในวันการจัดงานขององค์กรผู้สมัครน้ีได้ 
 [X] อนุญาต     
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บทคัดย่อ (Abstract) 
ระบบการจัดทํารายงานเพือ่การบริหารจัดการตามกลุ่มสิทธผิู้ป่วย (Patient Segmentation) 

งานประเมินต้นทุน และงานเงินรายได้ ฝา่ยการคลัง คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
 

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมีวิสัยทัศน์ในการ “ เป็นสถาบันทางการแพทย์ของแผ่นดิน 
มุ่งสู่ความเป็นเลิศระดับสากล ” โดยคณะฯมีพันธกิจทั้งในเรื่องการจัดการการศึกษา เพ่ือผลิตบัณฑิตและบุคลากร
ทางการแพทย์ทุกระดับและแพทย์ผู้เช่ียวชาญเฉพาะทาง รวมถึงการทําวิจัย การให้บริการทางวิชาการ และการ
ให้บริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ คุณธรรม ทันสมัยได้มาตรฐานสากล สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ  
 โรงพยาบาลศิริราช ภายใต้สังกัดคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เป็นสถานพยาบาลระดับตติยภูมิ ที่
ให้บริการโรคยุ่งยากซับซ้อน  ตอบสนองนโยบายภาครัฐ ได้แก่  สิทธิสวัสดิการข้าราชการ  สิทธิประกันสุขภาพ
แห่งชาติ  สิทธิประกันสังคม  และสิทธิหน่วยงานต้นสังกัด  เช่น  หน่วยงานเอกชน รัฐวิสาหกิจ กรุงเทพมหานคร  
ธนาคารแห่งประเทศไทย ฯลฯ     โดยผู้ป่วยไม่ต้องสํารองจ่าย  โรงพยาบาลศิริราชจะเป็นผู้เรียกเก็บเงิน  ตามสิทธิ
ประโยชน์  หลักเกณฑ์ เง่ือนไขและวิธีการที่เป็นข้อตกลงร่วมกัน ปัจจุบันมีการให้บริการเป็นเงินเช่ือสูงถึงร้อยละ 90 
และให้บริการผู้ป่วยในประมาณ 80,000 รายต่อปี จากนโยบายระบบประกันสุขภาพของประเทศ ที่มี 3 กองทุน
หลัก สิทธิสวัสดิการข้าราชการ สิทธิประกันสุขภาพแห่งชาติ สิทธิประกันสังคม ซึ่งมีการจ่ายตามเกณฑ์กลุ่ม
วินิจฉัยโรคร่วม (DRGs : Diagnosis Related Groups)  ไม่ได้จ่ายตามการให้บริการจริง (fee for service) ส่งผล
ทําให้คณะฯต้องรับภาระค่ารักษาพยาบาลที่จ่ายชดเชยน้อยกว่าค่ารักษาพยาบาลจริง คณะฯให้ความสําคัญในการ
พัฒนาระบบสารสนเทศระบบโรงพยาบาล ควบคู่กับการจัดทํารายงานเพ่ือการบริหารจัดการตามกลุ่มสิทธิผู้ป่วย
(Patient Segmentation) เพ่ือผู้บริหารคณะฯ จะได้มีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว เพ่ือนําไปใช้ในการเจรจา
ต่อรองกับองค์กรสาธารณสุขหรือสิทธิต้นสังกัดต่างๆ และสามารถนําข้อมูลไปวิเคราะห์แนวโน้มรายได้และจํานวน
ผู้ป่วยในแต่ละกลุ่มสิทธิ รวมถึงนําไปวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความหนักเบาของการรักษาผู้ป่วยกับเงินชดเชย
ค่ารักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลได้รับจากสิทธิ หรือการต่อรองในการกําหนดนโยบายของหลักประกันสุขภาพ งบ
บริหารงานต่าง ๆ เช่นงบบุคลากร ที่มีการเปลี่ยนแปลงจะส่งผลกระทบกับการจ่ายชดเชย(RW: Relative Weight)  

เน่ืองด้วยฐานข้อมูลในการจัดทํารายงาน มีหลายระบบ เช่น ระบบโรงพยาบาล (Hospital Information 
System) ระบบเวชระเบียน ระบบบริหารจัดการยา ระบบห้องปฏิบัติการ(HC Lab)/ระบบบัญชี SAP/ ระบบบัญชี
ต้นทุน  (Costing)/ ระบบ  Data Warehouse Business Intelligence(BI)  อีกทั้ งระบบการรับส่ งข้อมูลค่า
รักษาพยาบาลที่หน่วยงานภายนอกเป็นผู้กําหนด(External Data) เช่น ระบบ  e-Claim  ระบบ CSMBS ระบบ 
OPBKK/OPRefer เป็นต้น  เพ่ือตอบสนองเงื่อนไขตามแต่ละสิทธิรักษาพยาบาลกําหนดขึ้น  รูปแบบของระบบท่ี
แตกต่างกันและข้อมูลที่นํามาวิเคราะห์มีจํานวนมาก (Big Data)  ทําให้ไม่สามารถนํามาทํารายงาน แสดงผลหรือ
วิเคราะห์ข้อมูลร่วมกันได้ จึงเป็นที่มาของการนําโปรแกรม Tableau มาใช้ ซึ่งตัวโปรแกรม Tableau สามารถรวม
ข้อมูลจากฐานข้อมูลต่างๆ นํามาวิเคราะห์และแสดงผลรายงานได้ในรายงานเดียว โดยรวบรวมสร้างเป็นฐานข้อมูล  
สามารถแสดงผลของข้อมูลได้ทันที และสามารถประมวลผลได้ทั้งในรูปแบบ Text ตัวเลข หรือในรูปแบบลักษณะ
กราฟ รวมถึงสามารถแสดงผลให้เห็น Trend ของข้อมูลได้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการนําข้อมูลไปใช้วิเคราะห์  
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ซึ่งเป็นที่มาของการพัฒนารายงานที่มี ช่ือว่ารายงานเพ่ือการบริหารจัดการตามกลุ่มสิทธิผู้ ป่วย (Patient 
Segmentation) ซึ่งรายงานสามารถแสดงข้อมูลรายได้ค่ารักษาพยาบาล ยอดต้ังหน้ี การรับชําระจากต้นสังกัดในแต่
ละสิทธิ และส่วนลดค่ารักษาพยาบาลที่คณะฯ ลดหรือยกเว้นให้ผู้ป่วยในแต่ละสิทธิ โดยรายงานสามารถแสดงข้อมูล
เป็นรายสิทธิย่อยๆประมาณ 30 สิทธิ หรือเลือกให้แสดงแต่สิทธิหลักๆ เช่น สิทธิสวัสดิการข้าราชการ  สิทธิประกัน
สุขภาพแห่งชาติ  สิทธิประกันสังคม  ตามแต่มุมมองของการนําข้อมูลไปใช้บริหารจัดการซึ่งสามารถตอบสนอง
ผู้บริหารในการนําข้อมูลไปใช้ในการประชุมต่อรองเงินชดเชยค่ารักษาพยาบาลกับองค์กรสาธารณสุขและสิทธิต้น
สังกัดต่างๆ โดยการสร้างรายงานดังกล่าวจําเป็นที่จะต้องมีระบบฐานข้อมูลที่พัฒนาออกแบบได้มาตรฐาน (Panda 
Database) เพ่ือให้รายงานสามารถแสดง ผลได้รวดเร็ว ทันท่วงที   
 
ผลการดําเนนิงาน 

1 สามารถลดระยะเวลาในการจัดทํารายงานเพ่ือการบริหารจัดการตามกลุ่มสิทธิผู้ป่วย(Patient 
Segmentation) จากเดิม การรายงานต้องให้ใช้ระยะเวลา 1 ปี ปัจจุบันสามารถแสดงข้อมูลรายงานผลการ
ดําเนินงานของแต่ละกลุ่มสิทธิผู้ป่วยที่มารับการรักษาที่คณะฯ โดยรายงานสามารถแสดงข้อมูลได้ทันที จากอดีตที่ไม่
สามารถเก็บข้อมูลรายละเอียดนําเสนอรายงานต่อผู้บริหารได้ แต่ในปัจจุบันสามารถนําเสนอรายงานดังกล่าวต่อ
ผู้บริหารได้ทุกไตรมาส  

2 ข้อมูลจากรายงานเป็นส่วนหน่ึงของการนําไปต่อรองกับสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
ในการปรับเงินชดเชยค่ารักษาพยาบาล จากเดิม 7,000 บาทต่อRW ในปี 2560 เป็น 8,500 บาทต่อ RW ในปี 2561 
รวมถึงการปรับ Point system with global budget จากเดิม 0.9 Point เป็น 1 Point  

3 ผลการดําเนินงานในแต่ละกลุ่มสิทธิผู้ป่วย โรคเฉพาะ นําไปใช้ในการบริหารจัดการ ปรับอัตราค่าบริการ
ของคณะฯ ให้มีความเหมาะสมกับต้นทุนที่เกิดขึ้น  
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4 เป็นผู้นําในการนําเสนอรายงานเก่ียวกับ Patient ที่สามารถนําข้อมูลเป็นต้นแบบในการสถานพยาบาล
ต่างๆ ทั้งในเครือข่าย UHOSNET (University Hospital Network) และเสนอความเห็นรายงานข้อมูลการจ่าย
ชดเชย ในระดับประเทศ เพ่ือการจ่ายชดเชย ค่ารักษาพยาบาลสวัสดิการ 3 กองทุน ได้แก่ สวัสดิการข้าราชการ  
สิทธิประกันสุขภาพแห่งชาติ  และสิทธิประกันสังคม เพ่ือปรับปรุงระบบประกันสุขภาพให้เกิดประสิทธิภาพ เกิด
ประโยชน์ในองค์รวมทั้งต่อผู้ป่วย สถานพยาบาลอ่ืนๆ และประเทศ 
 
 
 
  

  

 
 

  


