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บทความฉบับเต็ม (TQM Full Paper) 
 

ชื่อเรื่องนําเสนอ  “ระบบการจัดทํารายงานเพ่ือการบริหารจัดการตามกลุ่มสทิธิผู้ป่วย (Patient Segmentation)” 
ชื่อหน่วยงาน  ฝ่ายการคลัง  สํานักงานคณบดี  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
ผู้นาํเสนอ    นายบุรินทร์ เลิศไพบูลย์ และนางสาวณัฐฐา ยนตรจิตภักดี 
ตําแหน่ง    นักวิชาการเงินและบัญชี 
 
1. บทสรุปของผูบ้ริหาร 

โรงพยาบาลศิริราช ภายใต้สังกัดคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เป็นสถานพยาบาลระดับตติยภูมิ ที่
ให้บริการโรคยุ่งยากซับซ้อน  ตอบสนองนโยบายภาครัฐ ปัจจุบันโรงพยาบาลศิริราชให้บริการผู้ป่วยในประมาณ 
80,000 รายต่อปี และมีการให้บริการเป็นเงินเช่ือสูงถึงร้อยละ 90 โดยผู้ป่วยไม่ต้องสํารองจ่าย  โรงพยาบาลศิริราช
จะเป็นผู้เรียกเก็บเงิน  ตามสิทธิประโยชน์  หลักเกณฑ์ เง่ือนไขและวิธีการที่เป็นข้อตกลงร่วมกัน จากนโยบาย
ระบบประกันสุขภาพของประเทศ ที่มี 3 กองทุนหลัก สิทธิสวัสดิการข้าราชการ สิทธิประกันสุขภาพแห่งชาติ สิทธิ
ประกันสังคม ซึ่งมีการจ่ายตามเกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRGs : Diagnosis Related Groups)  ไม่ได้จ่ายตาม
การให้บริการจริง (fee for service) ส่งผลทําให้คณะฯต้องรับภาระค่ารักษาพยาบาลท่ีจ่ายชดเชยน้อยกว่าค่า
รักษาพยาบาลจริง  

คณะฯจึงให้ความสําคัญในการศึกษาข้อมูลดังกล่าว ในเรื่อง รายได้ค่ารักษาพยาบาล การต้ังหน้ีกับสิทธิ 
และการได้รับชําระจากสิทธิ โดยในการศึกษาข้อมูลดังกล่าว จําเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากบุคลากรในหลายๆ
ฝ่าย รวมถึงการมีระบบฐานข้อมูลที่ดี ระบบสารสนเทศท่ีดี จึงได้เกิดการประชุมระหว่างบุคลากรฝ่ายการคลังและ
ฝ่ายสารสนเทศ โดยได้มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลโดยทําการรวบรวมฐานข้อมูลจากหลายๆระบบ เช่น ระบบ
โรงพยาบาล (Hospital Information System) ระบบเวชระเบียน ระบบบริหารจัดการยา ระบบห้องปฏิบัติการ 
(LIS) ระบบบัญชี SAP ระบบบัญชีต้นทุน (Costing) ระบบ Data Warehouse Business Intelligence (BI) 
โดยรวมข้อมูลต่างๆให้เป็นฐานข้อมูลเดียว และใช้โปรแกรมที่ช่ือว่า Tableau ในการจัดทํารายงานเพ่ือการบริหาร
จัดการตามกลุ่มสิทธิผู้ป่วย (Patient Segmentation) เพ่ือผู้บริหารคณะฯ จะได้มีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน 
รวดเร็ว เพ่ือนําไปใช้ในการเจรจาต่อรองกับองค์กรสาธารณสุขหรือสิทธิต้นสังกัดต่างๆ และสามารถนําข้อมูลไป
วิเคราะห์แนวโน้มรายได้และจํานวนผู้ป่วยในแต่ละกลุ่มสิทธิ  

โดยผลที่ได้สามารถนําข้อมูลจากรายงานดังกล่าวไปทําการต่อรองในการกําหนดนโยบายของหลักประกัน
สุขภาพ งบบริหารงานต่าง ๆ ซึ่งส่งผลกระทบกับการจ่ายชดเชย (Reimbursement) เป็นส่วนหน่ึงในการปรับเงิน
ชดเชยค่ารักษาพยาบาล และสามารถลดระยะเวลาในการจัดทํารายงาน รายงานสามารถแสดงข้อมูลได้ทันที 
สามารถนําเสนอรายงานต่อผู้บริหารได้ทุกไตรมาส สามารถนําไปใช้ในการบริหารจัดการ ปรับอัตราค่าบริการของ
คณะฯ ให้มีความเหมาะสมกับต้นทุนที่เกิดขึ้น รวมถึงเป็นผู้นําในการนําเสนอรายงานเก่ียวกับ Patient ที่สามารถ
นําข้อมูลเป็นต้นแบบในการสถานพยาบาลต่าง ๆ ทั้งในเครือข่าย UHOSNET (University Hospital Network) 
และเสนอความเห็นรายงานข้อมูลการจ่ายชดเชย ในระดับประเทศ เพ่ือการจ่ายชดเชย ค่ารักษาพยาบาลสวัสดิการ 
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3 กองทุน ได้แก่ สวัสดิการข้าราชการ สิทธิประกันสุขภาพแห่งชาติ  และสิทธิประกันสังคม เพ่ือปรับปรุงระบบ
ประกันสุขภาพให้เกิดประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ในองค์รวมทั้งต่อผู้ป่วย สถานพยาบาลอ่ืนๆ และระดับประเทศ 

 
2. ข้อมูลเก่ียวกับบริษัทและหนว่ยงานของท่าน 

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเป็นโรงพยาบาลและโรงเรียนแพทย์แห่งแรกที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุด 
ของประเทศไทย ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสถาปนาขึ้น 
เมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2431 พระราชทานนามว่า "โรงศิริราชพยาบาล" ต่อมาได้โปรดเกล้าให้จัดต้ังโรงเรียน
แพทย์แห่งแรกของไทย "โรงเรียนศิริราชแพทยากร" และเริ่มเปิดสอนต้ังแต่วันที่ 5 กันยายน 2433 นักศึกษาแพทย์
รุ่นแรกได้สําเรจ็การศึกษาและได้รับประกาศนียบัตรแพทย์ พ.ศ. 2436 และต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2443 โรงเรียนแพทย์น้ี
ได้รับพระราชทานนามจากรัชกาลที่ 5 ว่า "ราชแพทยาลัย"  
      จากโรงเรียนแพทย์ ต่อมาได้พัฒนาขึ้นเป็นคณะแพทยศาสตร์ จัดการเรยีนการสอนระดับปริญญาตรีแห่ง
แรกในประเทศไทย จากน้ันได้จัดต้ัง "มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์" ใน พ.ศ.2485 ครั้นถงึ พ.ศ.2512 ได้สถาปนา
มหาวิทยาลัยมหิดล เปลี่ยนนามจากคณะแพทยศาสตร์และศิริราชพยาบาลเป็นคณะแพทยศาสตร์ศิรริาชพยาบาล 
ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ได้ทรงพัฒนายกระดับ
มาตรฐานทางวิชาการแพทย์ และคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเข้าสู่มาตรฐานสากล 

 

 โครงสร้างองคก์ร 

 
รูปที่ 1 โครงสร้างองค์กร 
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 วิสัยทัศน์  วัฒนธรรม  พันธกิจ 

วิสัยทัศน ์  
 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเป็นสถาบันทางการแพทย์ของแผ่นดิน มุ่งสู่ความเป็นเลิศระดับสากล 

พันธกิจ 
 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมีพันธกิจที่จะจัดการศึกษาเพ่ือผลิตบัณฑิตและบุคลากรทางการแพทย์ 

ทุกระดับ และแพทย์ผู้เช่ียวชาญเฉพาะทาง ทําการวิจัย สรา้งบรรยากาศทางวิชาการ ให้บริการทางการแพทย์ที่มี
คุณภาพ คุณธรรม ทันสมัย ได้มาตรฐานสากล สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ และนํามาซึ่งศรัทธาและ 
ความนิยมสูงสดุจากประชาชน รวมท้ังช้ีนําสังคมไทยในด้านสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิต  

 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 

 ผลิตภัณฑ์  บริการ  ที่สําคญัและการส่งมอบให้กับลูกค้า 
ฝ่ายการคลัง คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มีผลิตภัณฑ์/บริการทีส่ําคัญในด้าน 

- บริการ ปรึกษา วิเคราะห์ และการคํานวณต้นทุนเพ่ือประกอบการกําหนดอัตราค่าบริการ  

- การทํารายงาน และสนับสนุนข้อมูลสารสนเทศ อันเป็นประโยชน์ต่อการบริหารองค์กร 

-  การตรวจสอบคัดกรองลูกหน้ีที่ขอรับบริการรักษาพยาบาลเป็นเงินเช่ือ การพิสูจน์ตัวบุคคลและ
ตรวจสอบสิทธิ  

- การสรุปค่ารักษาพยาบาล การเรียกเก็บเงิน การรับชําระและตัดหน้ี ตรวจสอบและติดตามเร่งหน้ี 
นําเสนอหน้ีค้างชําระ ที่อาจเกิดหน้ีสูญ เพ่ือให้ผู้บริหารพิจารณาและตัดสินใจ 
 

กลไกในการส่งมอบผลิตภัณฑ์/บริการให้กับลูกค้า โดยการ 

- คํานวณต้นทุนตามมาตรฐานวิชาชีพ และมาตรฐานการรักษากระบวนการรักษาพยาบาล วิเคราะห์
ต้นทุนต่อหน่วย ร่วมมือจัดทาํฐานข้อมูล (Master data) เพ่ือให้เกิดการติดตามต้นทุนและราคาขายได้
อย่างเป็นระบบ 

- สร้างรายงานเพ่ือแสดงผลการดําเนินงานในแต่ละกลุ่มสิทธิผู้ป่วย ดูแลและควบคุมให้เกิดกระบวนการ
ตรวจสอบรายการทางบัญชีในระบบงานต้นทุน เพ่ือให้ข้อมูลทั้งรายได้และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ระบุได้ 
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- ช้ีแจง  พร้อมให้คําแนะนําในการย่ืนความประสงค์ขอรับบริการรักษาพยาบาลเป็นเงินเช่ือประสานงาน
ขอเอกสารเพ่ิมเติม ยืนยันความถูกต้อง  ของเวชระเบียนที่ใช้ประกอบการรักษาพยาบาล 

- ได้รับข้อมูลเรียกเก็บเงิน ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่กําหนดไว้ จ่ายชําระหน้ี  ตามมูลค่า
การรักษาพยาบาล  มีการติดตามสอบถามหน้ี รับทราบข้อมูลค้างชําระและพิจารณาตามความ
เหมาะสม 

 กลุ่มลูกค้าที่สาํคัญ 
ลูกค้าภายใน ได้แก่ผู้บริหาร อาจารย์แพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ 
ลูกค้าภายนอก ได้แก่ ผู้ป่วยและหน่วยงานต้นสังกัด 
 

 รางวัล/ประกาศนยีบัตรที่ได้ 
1) ได้รับรางวัลชนะเลิศประจําปี 2551 การขับเคลื่อนธุรกิจด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ดีเด่นแห่งปี (Thailand ICT Excellence Awards 2008  For Siriraj Back office Project (SI-BACX) )  
2) ได้รับรางวัล Best Medical Performance Award รางวัลการบริหารและการบริการทางการแพทย์

ยอดเย่ียม มอบให้กับโรงพยาบาลท่ีมีผลรวมคะแนนการบริหารและการบริการทางการแพทย์สูงสุด กลุ่ม B โดย
ได้รับจากงาน Allianz Ayudhya Hospital Service Awards 2014 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2558 

3) ได้รับรางวัล Allianz Ayudhya Hospital Service Awards 2015 รางวัลชนะเลิศประเภท Best 
Medical Performance Award รางวัลการบริหารและการบริการทางการแพทย์ยอดเย่ียม เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 
2559 ณ โรงแรมดับเบ้ิลยู กรุงเทพ 

4) ได้รับรางวัล ผลงาน R2R ดีเด่น ประจําปี 2558 ในการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจําสู่
งานวิจัย Routine to Research (R2R) ครั้งที่ 8 “R2R สร้างสรรค์ สู่การเปลี่ยนแปลง: R2R to 
Transformation” โดยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) และภาคีเครือข่าย R2R จัดประกวดผลงาน R2R 
ดีเด่น กลุ่มตติยภูมิ และกลุ่มนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 ณ ศูนย์ประชุมอิมแพ็คเมือง
ทองธานี 

5) ได้รับประกาศนียบัตรการรับรองมาตรฐานเฉพาะโรค (Disease Specific Certification) การผ่าตัด
เปลี่ยนข้อเข่าเทียม (Total Knee Replacement : TKR)  และการผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะตับ (Liver 
Transplantation) ในงานประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 17  โดยสถาบันรับรองคุณภาพ
สถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (สรพ.) เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2559 ณ อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม ศูนย์แสดงสินค้าและ
การประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี 

6) ได้รับรางวัล TQM-Progressive Learners มูลนิธิส่งเสริมทีคิวเอ็มประเทศไทย สําหรับบทความเรื่อง 
ระบบการบริหารต้นทุนเพ่ือการจัดการที่เป็นเลิศของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ปี2559 

7) ได้รับรางวัล TQM-Best Practices ของมูลนิธิส่งเสริมทีคิวเอ็มประเทศไทย สําหรับบทความเร่ือง 
Governance Costing for Fair Pricing ธรรมาภิบาลต้นทุนสําหรับการกําหนดราคาที่เป็นธรรม ปี2560 

8) ได้รับรางวัล Siriraj Cop of The Year : The Best of Knowledge Sharing ปี2558 และปี 2559 
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3. การเรียนรู ้ความคาดหวัง ของ "ลูกคา้ของกระบวนการที่นําเสนอ"      
การบริหารจัดการและการวิเคราะห์ข้อมูลรายได้ การต้ังหน้ี การรับชําระในแต่ละสทิธิต้นสังกัด เป็นส่วน

สําคัญส่วนหน่ึงของการบริหารองค์กร โดยสามารถจําแนกลูกค้าได้ ดังน้ี 
 

กลุ่มลูกค้า ความคาดหวัง/ 
ความต้องการท่ีสําคัญ 

ดัชนีวัดคุณภาพ 

 ผู้บริหารคณะฯ 
 
 
 

 เครือข่าย UHOSNET 
 

 - ได้รับข้อมูลรายได้ การต้ังหน้ี การรับชําระใน
ภาพรวมแต่ละสิทธิ เพ่ือใช้ประกอบการ
ตัดสินใจ 
- ความถูกต้องของข้อมูลในรายงาน 
- ข้อมูลอัตราการรับชําระเทียบกับรายได้ค่า
รักษาพยาบาลและต้นทุน 

 - นําเสนอข้อมูลทุกไตรมาส 
 
 
- ความถูกต้อง≥ 95 % 
- มีข้อมูลนําเสนอในที่
ประชุมเครือข่าย 
UHOSNET ปีละคร้ัง 

 
4. กระบวนการและวิธปีฏิบัติในอดีต  

ในอดีต ก่อนปีงบประมาณ 2560 ข้อมูลรายงานทางการเงินจะนําเสนอผลการดําเนินงานภาพรวมรายได้
ค่ารักษาพยาบาลของคณะฯ โดยตามประเภทผู้ป่วย ได้แก่  

1. ผลการดําเนินงาน รายได้ค่าใช้จ่ายผู้ป่วยนอก  
2. ผลการดําเนินงาน รายได้ค่าใช้จ่ายผู้ป่วยใน 
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 รายได้ตํ่ากว่าค่าใช้จ่าย(กราฟเส้นคือรายได้ กราฟแท่งคือค่าใช้จ่าย) 

 
รูปที่ 2 รายได้ค่าใช้จ่ายผู้ป่วยใน 

 
จากภาพดังกล่าว จะเห็นว่า ผลการดําเนินงานผู้ป่วยใน (IPD) มีผลขาดทุน (กราฟรายได้ค่า

รักษาพยาบาลเส้นสีเขียวตํ่ากว่ากราฟแท่งค่าใช้จ่าย) ซึ่งถ้าดูรายละเอียดในส่วนกราฟเส้นที่เป็นจุดสีเขียว 
(เป็นกราฟแสดงรายได้ค่ารักษาพยาบาลหลังหักส่วนลดหรือรายได้ที่คณะฯได้รับจริง) จะเห็นว่ารายได้ที่
รับจริงมีตัวเลขที่ ตํ่ากว่า กราฟแท่งที่ เป็นค่าใช้จ่ายและกราฟเส้นสีเขียวที่ เป็นตัวเลขรายได้ค่า
รักษาพยาบาล (Charge) อยู่มาก โดยก่อนปีงบประมาณ 2560 ผลการดําเนินงานของผู้ป่วยในเม่ือ
เปรียบเทียบ Charge กับค่าใช้จ่ายจะอยู่ที่ -50% ถึง -25% แต่ถ้าเทียบรายได้ที่ได้รับจริงกับค่าใช้จ่าย ผล
การดําเนินงานผู้ป่วยในจะอยู่ที่ -78% ถึง -56% ซึ่งส่วนหน่ึงเกิดจากการปรับเปลี่ยนนโยบายการ
สาธารณสุขของประเทศ เมื่อรัฐบาลมีการเบิกจ่ายสําหรับผู้ป่วยใช้สิทธิ ตามระบบ DRG: Diagnostic 
related group หรือกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม ซึ่งเป็นระบบการแบ่งกลุ่มผู้ป่วยใน (Patient Classification 
System) ที่มีการใช้ทรัพยากรในรักษาใกล้เคียงกัน อยู่ในกลุ่มเดียวกัน และจ่ายค่ารักษาพยาบาลตอบ
แทน (Reimbursement) ตามค่านํ้าหนักสัมพัทธ์ที่ปรับค่าตามวันนอน (Adjusted Relative Weight: 
AdjRW) ซึ่งไม่ได้จ่ายตามการให้บริการจริง (fee for service) ส่งผลทําให้คณะฯต้องรับภาระค่า
รักษาพยาบาลที่จ่ายชดเชยน้อยกว่าค่ารักษาพยาบาลท่ีเกิดขึ้นจริง ส่งผลถึงภาวะขาดทุนในกลุ่มผู้ป่วยใน 
(IPD) จึงส่งผลสู่การศึกษาข้อมูลรายละเอียดเพ่ิมเติมในส่วนรายได้ค่ารักษาพยาบาล การต้ังหน้ี และการ
รับชําระในระดับสิทธิผู้ป่วย  

ค่าใช้จ่าย 

รายได้ค่า
รักษาพยาบาล 

IPD 

รายได้ค่า
รักษาพยาบาล
ที่ได้รับจริง 
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COST CHARGE INVOICE ACTUAL 

 
รูปที่ 3 ตัวอย่างแสดงรายละเอียดค่ารักษาพยาบาลของผู้ป่วย 1 ราย 

 
ส่วนนอกเหนือสิทธิ คือส่วนที่สิทธิการรักษาไม่ได้ระบุให้เบิกได้ ซึ่งเป็นส่วนที่ผูป่้วยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง 
ส่วนเบิกในสิทธิ  คือส่วนที่สิทธิการรักษาระบุให้เบิกได้  
เบิกแบบ non-DRG คือส่วนที่สิทธิการรักษาให้เบิกเพ่ิมเติมได้นอกเหนือจากการเบิกแบบ DRG ซึ่งแต่ละสทิธิ

การรักษามีข้อบ่งช้ีเฉพาะ/ ระเบียบกฏเกณฑ์ ที่มีความแตกต่างกัน 
เบิกแบบ DRG  คือค่ารักษาพยาบาลท่ีสิทธิการรักษากําหนดให้เบิกแบบ DRG เมื่อใช้ DRG  version 

เดียวกัน จะคํานวณค่า AdjRW ได้เท่ากัน การนํา AdjRW ไปคูณกับอัตราฐานจะได้ค่า 
Reimbursement  ซึ่งแต่ละสิทธิการรักษามีค่าอัตราฐานที่ไม่เท่ากัน 

คณะฯ ได้ตอบแทนจากการ 
รักษาพยาบาล 

= “ผู้ป่วยชําระ” + “ส่วนที่สทิธิจ่าย” + “เบิกแบบ non-
DRG” 

ความสามารถในการชําระหน้ี = “ส่วนที่สทิธิจ่าย” + “เบิกแบบ non-DRG” 
 

ซึ่งในอดีตในภาพรวมไม่สามารถแยก ผลการดําเนินงานในระดับสิทธิได้ ซึ่งเป็นข้อจัดกัดของการออกแบบ
และส่งข้อมูลในช่วงเวลาน้ัน รวมถึงการรวบรวมข้อมูลต่างๆเก่ียวกับรายได้ค่ารักษาพยาบาล การต้ังหน้ี การรับ
ชําระจากสิทธิ และผลการดําเนินงานตามสิทธิต้นสังกัดผู้ป่วยในภาพรวมของคณะฯ เป็นเรื่องยากลําบาก เน่ืองจาก  

ต้นทุน 
การรักษา 

ส่วน 
เบิกในสิทธิ 

ส่วน 
นอกเหนือสิทธิ ผู้ป่วยชําระ 

ส่วนลด/ยกเว้น 

เบิกแบบ  
non-DRG 

เบิกแบบ 
DRG 

ส่วนต่าง 

ส่วนที่สิทธิ
จ่าย 
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1. ข้อมูลมีความละเอียดซับซ้อน เง่ือนไขในการเบิก อัตราการจ่ายในแต่ละสิทธิมีความแตกต่างกัน 
รวมถึงแตกต่างกันในระดับรายผู้ป่วย โดยขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยเช่น  

o ความหนักเบาของโรค  
o  การจ่ายยาหรืออุปกรณ์ตามข้อบ่งช้ี  

แม้ในกลุ่มผู้ป่วยโรคเดียวกัน  สิทธิก็ครอบคลุมไม่เหมือนกัน/ ไม่เท่ากัน  
2. ระบบจัดเก็บฐานข้อมูลของคณะฯ มีหลายระบบ เ ช่น ระบบโรงพยาบาล  (Hospital 

Information System) ระบบเวชระเบียน ระบบบริหารจัดการยา ระบบห้องปฏิบัติการ (LIS) 
ร ะบบ บัญ ชี  SAP ร ะบบ บัญ ชี ต้ นทุ น  ( Costing)  ร ะบบ  Data Warehouse Business 
Intelligence (BI) อีกทั้งระบบการรับส่งข้อมูลค่ารักษาพยาบาลท่ีหน่วยงานภายนอกเป็นผู้
กําหนด เช่น ระบบ  e-Claim  ระบบ CSMBS ระบบ OPBKK ระบบ OPRefer เป็นต้น  เพ่ือ
ตอบสนองเง่ือนไขตามแต่ละสิทธิรักษาพยาบาลโดยกําหนดขึ้น  ตามรูปแบบของระบบที่แตกต่าง
กัน 

3. ข้อมูลที่นํามาวิเคราะห์มีจํานวนมาก (Big Data)  ซึ่งเป็นการรวบรวมข้อมูลรายละเอียดระดับ
ผู้ป่วยรายคน(ผู้ป่วยในประมาณ 80,000 รายต่อปี) คูณด้วยข้อมูลจํานวนการรักษาในแต่ละ
รายบุคคล  

4. ไม่มีการจัดเก็บข้อมูลการรับชําระจากต้นสังกัด ข้อมูลการรับชําระเป็นข้อมูลที่ส่งมาจากสิทธิต้น
สังกัดน้ันๆ โดยอยู่ในรูปแบบ Excel File เป็นรายผู้ป่วย ซึ่งรูปแบบจะแตกต่างกันไปตามแต่สิทธิ
ต้นสังกัด โดยในการวิเคราะห์ข้อมูลรับชําระ ต้องอาศัยขอข้อมูลจากสิทธิต้นสังกัดเป็นครั้งๆไป 
และการวิเคราะห์ข้อมูลการรับชําระในภาพรวมก็เป็นเรื่องยาก ด้วยต้องรวมข้อมูลผู้ป่วยแต่ละ
รายในแต่ละการรักษามารวมกัน 

ทําให้คณะฯไม่สามารถเห็นภาพรวมของรายได้ค่ารักษาพยาบาลและความสามารถในการชําระหน้ีคืนของ
แต่ละสิทธิการรักษาได้ ทําให้ยากต่อการวิเคราะห์และการบริหารจัดการ 

 
 

ผู้ป่วยนอก 
 
 
 
 

                                                                                                                       

                                                

OPD fin 

SAP 

eHIS ผู้ป่วยใน BI 

รายงาน 

จํานวนผู้ป่วย 

รายได้,ต้นทุน 

รายงาน 
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รูปที่ 4 ภาพ Flow การทํางานการส่งข้อมูลในอดีต 

 
โดยการส่งข้อมูลในอดีต ระบบเก็บเงินผู้ป่วยนอก (OPD finance) และระบบเก็บเงินผู้ป่วยใน (eHIS) จะ

ส่งข้อมูลรายได้ค่ารักษาพยาบาลรายผู้ป่วยเข้ามาในระบบ SAP ทุกๆวัน โดยผู้ใช้งาน (User) สามารถเรียก
รายงานดูรายได้ค่ารักษาพยาบาลได้เป็นรายเดือน รายปี เพ่ือดูผลการดําเนินงานภาพรวมของคณะฯ แต่ ระบบ 
SAP ไม่ได้ถูก Design ให้สามารถเรียกดูภาพรวมในมุมมองการต้ังหน้ี การรับชําระในแต่ละสิทธิได้ และไม่
สามารถดูภาพรวมจํานวนผู้ป่วยได้ ซึ่งในส่วนจํานวนผู้ป่วยต้องอาศัยดูจากรายงานในระบบ BI 

 
5.  กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่   

 ในปีงบประมาณ 2560 คณะฯได้นําโปรแกรมที่ช่ือว่า Tableau มาใช้เพ่ือการจัดทํารายงาน โดยตอนแรก
คณะฯนํามาเพ่ือใช้ในการรายงานผลการดําเนินงานยุทธศาสตร์ของคณะฯ ซึ่งจุดเด่นของโปรแกรม Tableau คือ
เป็นโปรแกรมสําหรับการวิเคราะห์ข้อมูล เหมาะกับข้อมูล (Data) ปรมิาณมากๆ ผู้ใช้งานสามารถนําข้อมูลที่มีอยู่มา
วิเคราะห์และแสดงผลอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนําข้อมูลที่มีอยู่ มาสร้างเป็น Graph และแสดงผลได้ในเวลา
รวดเร็ว ง่ายต่อการแปลผล และสามารถ Share Content ต่างๆได้อย่างรวดเร็วด้วย Tableau Server รวมถึง
เช่ือมต่อกับฐานข้อมูลได้หลากหลาย ทําให้ผู้ใช้งานสามารถปรับข้อมูล และสามารถสร้างรายงานได้ด้วยตนเอง 

ด้วยจุดเด่นดังกล่าวทําให้คณะฯ เห็นประโยชน์ในการนําเคร่ืองมือดังกล่าวมาต่อยอด โดยคิดโครงการที่จะ
ทํารายงานที่สามารถแสดงผลการดําเนินงานของแต่ละสิทธิต้นสังกัดผู้ป่วยได้ ซึ่งสามารถนําไปใช้วิเคราะห์ถึงผล
การดําเนินงานในแต่ละสทิธิ ความเหมาะสมในการจ่ายชดเชยในแต่ละสิทธิ รวมถึงมขี้อมูลนําไปใช้ในการต่อรอง
เงินชดเชยค่ารักษาพยาบาลกับสิทธิต้นสังกัดในที่ประชุมต่างๆ  
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รูปที่ 5 ภาพรวมการทํางานการส่งข้อมูลในปัจจุบัน 

ภาพรวมการทํางานการส่งข้อมูลในปัจจุบัน จะทําการ Design รวบรวมข้อมูลจากฐานขอ้มูลต่างๆไว้
ด้วยกันในฐานข้อมูลกลาง จากน้ันนําโปรแกรม Tableau มาทําการเช่ือมต่อข้อมูลการฐานข้อมูลดังกล่าว และทํา
การเขียนรายงานตามมุมมองของผู้ใช้งาน 
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กระบวนการทํางานที่ปรับปรุงใหม ่
กระบวนการหลัก รายละเอียด 

1. ศึกษาข้อมูล 1.1. ศึกษาฐานข้อมูลระบบปฏิบัติการต่างๆ ที่คณะฯ ใช้ในปัจจุบัน และย้อนหลังไป
อดีต 1-2 ปี พบว่าข้อมูลแต่ละส่วนอยู่บนฐานข้อมูลดังน้ี 

a. ข้อมูลรายได้ค่ารักษาพยาบาล : ระบบเก็บเงินผู้ป่วยนอก (OPD 
finance), ระบบเก็บเงินผู้ป่วยใน (eHIS) ระบบห้องปฏิบัติการ (LIS) 
, ระบบห้องผ่าตัดผู้ป่วยนอก (Itemize) ระบบห้องผ่าตัดผู้ป่วยใน 
(OT module) 

b. ข้อมูลส่วนเกินสิทธิ ส่วนลด ส่วนต่าง ส่วนยกเว้น : ผู้ป่วยนอกใช้
ระบบต้ังหน้ี (OPDEX) ผู้ป่วยในใช้ระบบต้ังหน้ี (eHIS) 

c. ข้อมูลต้ังหน้ีและรับชําระจากสิทธิ : ผู้ป่วยนอกใช้ระบบต้ังหน้ี  
( OPDEX) ผู้ป่วยในใช้ระบบต้ังหน้ี (eHIS) 

1.2. ศึกษากระบวนการส่งข้อมูลเก่ียวกับรายได้ค่ารักษาพยาบาล ในทุกระบบงาน
ของคณะฯ รวมทั้งระยะเวลาการส่งข้อมูล 

2. วางแผนงาน 2.1. ประชุมทีมทํางานระหว่างเจ้าหน้าที่งานเงินรายได้และเจ้าหน้าที่งานประเมิน
ต้นทุนเพ่ือสื่อสารวัตถุประสงค์ โดยเชิญทีมคลังข้อมูล งานบริการสารสนเทศ
และฝึกอบรม รวมวางแผนในขั้นต้น 

2.2. สื่อสารประสานการทํางานร่วมกันหลายฝ่ายระหว่างงานประเมินต้นทุน งาน
เงินรายได้ และทีมคลังข้อมูล งานบริการสารสนเทศและฝึกอบรม 

2.3. สร้างตารางข้อมูลต่างๆเพ่ือใช้ในการ 

 เ ช่ือมโยงข้อมูล การส่งข้อมูลจากระบบหน่ึงไปอีกระบบหน่ึง  
(Mapping master table)  

 สร้างตารางการ Priority สิทธิต้นสังกัดผู้ป่วย เน่ืองจาก 1 ครั้งการ
รักษาของผู้ป่วย 1 รายอาจใช้มากกว่า 1 สิทธิในการชําระค่า
รักษาพยาบาล ทําให้เมื่อเก็บข้อมูลจํานวนผู้ป่วยรายสิทธิตัวเลขอาจ 
Double สูงกว่าความเป็นจริง จึงมีการสร้างตารางเพ่ือใช้ในการจับ
สิทธิข้อมูลผู้ป่วย โดย Data ที่นํามาแสดงในรายงานมีการตกลงโดย
ผู้ป่วย 1 รายจะมีแค่ 1 สิทธิ ซึ่งเลือกจับข้อมูลที่สิทธิหลักของผู้ป่วย 
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3. ทดลอง 3.1.  ทีมคลังข้อมูลเริ่มต้นศึกษาข้อมูลตามฟิลด์ต่างๆ ในแต่ละระบบปฏิบัติการของ
คณะฯ ตามท่ีสื่อสารในทีมมา 

3.2. ทดลองดึงข้อมูลตัวอย่างตามฟิลด์ และทําการตรวจสอบความถูกต้อง ได้แก่
ฟิลด์ต่างๆ ดังน้ี 

a. รายได้ค่ารักษาพยาบาล 
b. สิทธิการรักษา พร้อมทั้งทดสอบการไหลข้อมูลผ่านตารางการ 

Priority สิทธิ 
c. ส่วนลด/ ส่วนต่าง/ ส่วนยกเว้น 
d. ส่วนเพ่ิมหน้ี/ ลดหน้ี 
e. ข้อมูลการรับชําระจากสิทธิ (การตัดหน้ี) 

4. ทดสอบ 4.1. หลังจากตรวจข้อมูลตามฟิลด์ที่ตรวจสอบ นําข้อมูลแต่ละฟิลด์ของผู้ป่วยแต่ละ
ราย มาประกอบเป็นข้อมูลรายคน  

4.2. สุ่มผู้ป่วยรายคนแยกตามสิทธิการรักษาขึ้นมา และทําการตรวจสอบทุก

กระบวนการ ต้ังแต่การเกิดรายได้ค่ารักษาพยาบาล  การรับชําระจาก

ผู้ป่วย  ส่วนลด/ส่วนยกเว้น/ ส่วนต่าง DRG/ การเพ่ิมหน้ีลดหน้ี  การ
รับชําระจากสิทธิ จนได้ความถูกต้อง 95% ของผู้ป่วยที่สุม่ตรวจ 

4.3. นํารายงานข้ึนระบบ 

5. ติดตาม ทําการติดตาม Monitor รายงานสมํ่าเสมอทุกเดือน (โอนเข้าเป็นงานปกติ) 

 
 
 จากการดําเนินการตามกระบวนการดังกล่าวทําให้คณะฯมีรายงานที่สามารถแสดงรายละเอียดรายได้ค่า
รักษาพยาบาล การต้ังหน้ี การรับชําระคืนในแต่ละสิทธิ 
 



 
ส่วนที่ 1 
ส่วนที่ 2 

ส่วนที่ 3 

ส่วนที่ 4 
 
 น
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รูปที่ 7 ภาพรวมการทํางานในการออก Reportในส่วนผูป่้วยใน 

ปัจจุบันการส่งข้อมูลในส่วนผูป่้วยใน 
1. รายได้ค่ารักษาพยาบาล ข้อมูลจะถูกส่งจากระบบเก็บเงินผู้ป่วยใน (eHIS) โดยข้อมูลถกูส่งไปยังระบบ SAP และ
ฐานข้อมูลกลาง (PANDA)   
2. การต้ังหน้ี ข้อมูลจะถูกส่งจากระบบเก็บเงินผู้ป่วยใน (eHIS) ไปยังฐานข้อมูลกลาง (PANDA)  โดยขอ้มูลดังกล่าว
จะถูกส่งไปที่ต้นสังกัดในแต่ละสิทธิของผู้ป่วยที่มาใช้บริการ จากน้ันสิทธิต้นสังกัดจะทําการชําระหน้ี 
3. การรับชําระหน้ี ข้อมูลการรับชําระหน้ีจะถูกส่งมาจากสิทธิต้นสังกัดของผู้ป่วยแต่ละราย โดยข้อมูลจะถูกส่งมาที่
ระบบเก็บเงินผู้ป่วยใน (eHIS) เพ่ือทําการตัดหน้ีจากน้ันข้อมูลดังกล่าว จะถูกส่งไปยังฐานข้อมูลกลาง (PANDA) 
4. ข้อมูลทั้งหมดในส่วนรายได้ค่ารักษาพยาบาล ต้ังหน้ี การรับชําระ จะถูกเช่ือมต่อข้อมูลกับโปรแกรม Tableau 
โดยออกเป็นรายงานตามมุมมองของผู้ใช้งาน   
5.ข้อมูลต้นทุนค่าใช้จ่ายจะถูกส่งจากระบบ SAP โดยส่งผ่านระบบ BI และทําการ Export ออกมาในรูปแบบ 
Excel File 
6. รายงาน Patient Segmentation จะเป็นการรวบรวมข้อมูลจากโปรแกรม Tableau ในส่วนรายได้ค่า
รักษาพยาบาล การต้ังหน้ี การรับชําระ กับต้นทุนค่าใช้จ่ายในส่วน Excel File โดยรายงานในรูปแบบ 
Powerpoint ในที่ประชุมผู้บริหาร (รูปแบบการนําเสนอรายละเอียดตามรูปที่ 8) 
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รูปที่ 8 ตัวอย่างรายงานแสดงรายได้ค่าใช้จ่าย การต้ังหน้ี การรับชําระในแต่ละสิทธิ 

 
6.  การวัดและวิเคราะห์คณุภาพของผลการทํางาน และประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผลจากการปรับเปลี่ยนกระบวนการและวิธีปฏิบัติงานดังกล่าว  

6.1 สามารถลดระยะเวลาในการจัดทํารายงานเพ่ือการบริหารจัดการตามกลุ่มสิทธิผู้ป่วย(Patient 
Segmentation) จากเดิม การรายงานต้องให้ใช้ระยะเวลา 1 ปี ปัจจุบันสามารถแสดงข้อมูลรายงาน
ผลการดําเนินงานของแต่ละกลุ่มสิทธิผู้ป่วยที่มารับการรักษาที่คณะฯ โดยรายงานสามารถแสดงข้อมูล
ได้ทันที จากอดีตที่ไม่สามารถเก็บข้อมูลรายละเอียดนําเสนอรายงานต่อผู้บริหารได้ แต่ในปัจจุบัน
สามารถนําเสนอรายงานดังกล่าวต่อผู้บริหารได้ทุกไตรมาส  

6.2 คณะฯสามารถนําข้อมูลจากรายงานดังกล่าวไปใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลผลการดําเนินงานในแต่ละสทิธิ 
รวมถึงนําไปใช้ในการบริหารจัดการ ปรับอัตราค่าบริการของคณะฯ ใหม้ีความเหมาะสมกับต้นทุนที่
เกิดขึ้น 

6.3 ข้อมูลจากรายงานเป็นส่วนหน่ึงของการนําไปต่อรองเงินชดเชยค่ารักษาพยาบาลจากสิทธิต้นสังกัด 
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ประเภทสิทธิ อัตราฐาน (Base rate) ต่อ 1 AdjRW 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
1. กรมบัญชีกลาง/ กทม.เบิกจ่ายตรง/ อปท. 13,483 13,387 13,387 13,387 13,629 
2. ประกันสังคม 15,000 10,000 10,000 10,000 12,800 
3. ประกันสังคม_กรณีทุพพลภาพ 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 
4. ประกันสุขภาพถ้วนหน้า (หน่วยบริการ กทม.) 8,500 8,500 8,500 8,500  7,100* 
5. ประกันสุขภาพถ้วนหน้า (ข้ามเขต) 9,600 9,600 9,600 9,600 9,600 
6. บุคคลปัญหาสถานะสิทธิ 9,600 9,600 9,600 9,600 9,600 
7. ประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว 10,300 10,300 10,300 10,300 10,300 

รูปที่ 9 ตาราง แสดงค่ารักษาพยาบาลตอบแทนต่อ 1 AdjRW ปี 2557 – 2561 
 *ปัจจุบัน ปรับเป็น 8,000 บาท ต่อ 1 AdjRW 

 

รูปที่ 10 ภาพ Trend รายปีของรายได้ค่าใช้จ่ายผู้ป่วยใน (IPD) 
 เป็นส่วนหนึ่งของการนาํไปต่อรองกับสิทธิต้นสังกัดจนนําไปสู่การปรบัอัตราเงินชดเชยคา่รักษาพยาบาล 
โดยปัจจุบันผลการดําเนินงานของผู้ป่วยในเม่ือเปรียบเทียบ Charge กับค่าใช้จ่ายจะอยู่ที่ -25% ถึง -15% (จาก
เดิม -50% ถึง -25%) แต่ถ้าเทียบรายได้ที่ได้รับจริงกับค่าใช้จ่าย ผลการดําเนินงานผู้ป่วยในจะอยู่ที่ -46% ถึง      
-39% (จากเดิม -78% ถึง -56%)  
 
 

IPD 

ค่าใช้จ่าย 
รายได้ค่า
รักษาพยาบาล 

รายได้ค่า
รักษาพยาบาล
ที่ได้รับจริง 

ก่อนปีงบประมาณ 2560 หลังปีงบประมาณ 2560 
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7.  ความท้าทายต่อไป 
จากการกระบวนการดังกล่าวทําให้ได้รายงานผลการดําเนินงานในแต่ละสิทธิ รายได้ การต้ังหน้ี การรับ

ชําระในแต่ละสิทธิ ส่งผลใหค้ณะฯสามารถนําข้อมูลไปต่อรองกับองค์กรสาธารณสุขและสิทธิต้นสังกัดต่างๆได้ แต่
องค์ประกอบต่างๆของข้อมูลก็ยังไม่สมบูรณ ์เน่ืองจากรายงาน Patient Segmentation ในโปรแกรม Tableau 
ยังไม่มีข้อมูลเก่ียวกับต้นทุน ซึ่งจะต้องใช้ข้อมูลจากอีกฐานข้อมูลมาทํา มาประกอบกับข้อมูล ที่ได้จากรายงาน 
Patient Segmentation และมาจัดทําในรูปแบบ Microsoft Excel และ Powerpoint ทําให้ไม่สามารถเห็นผล
การดําเนินงานในแต่ละสทิธิได้ทันที ซึ่งความท้าทายน้ีคือการพัฒนารายงาน Patient Segmentation ให้สามารถ
แสดงรายละเอียดข้อมูลต้นทนุในแต่ละสทิธิได้ทันที รวมถึงสามารถลงไปถึงรายละเอียดความสามารถในการชําระ
หน้ีรายผู้ป่วย โดยสามารถดูข้อมูลและวิเคราะห์ได้ในระดับรายโรค รายหัตถการ แนวโน้มและจํานวนสถิติของการ
รักษาในแต่ละโรค แต่ละหัตถการ 

          
8.  ปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการแก้ไข 

8.1 ฐานข้อมูลของคณะฯ มีหลายระบบ กระจัดกระจาย ยากต่อการสืบค้นข้อมูล จึงต้องทําการรวบรวม
ข้อมูลในแต่ละฐานข้อมูลโดยทําการเช่ือมต่อฐานข้อมูลต่างๆให้เป็นฐานข้อมูลเดียวกัน เพ่ือให้สะดวกต่อ
การนําข้อมูลไปใช้ รวมถึงการกําหนดช่ือเรียกฟิลด์ในแต่ละระบบไม่มีความสอดคล้องต่อเน่ืองกัน ต้องมี
การประชุมร่วมกันเพ่ือสอบถามหาความหมายของแต่ละฟิลด์  

8.2 บริบทของเจ้าหน้าที่ที่ทํางานต่างกัน ศัพท์ที่ใช้ในการเรียกหรือนิยามข้อมลูต่างกัน จึงมีการประชุม
ร่วมกัน โดยการรวบรวมข้อมูลความรู้ของบุคลากรทั้งในงานตนเองและงานที่เก่ียวข้องกับกระบวนการ
ทั้งหมด 

  
 9. ปัจจัยแห่งความสําเร็จ และความยั่งยืน  

9.1 การนํา  PDCA มาใช้ในการปฏิบัติงาน  ต้ังแต่ประชุมวางแผนงาน ศึกษาฐานข้อมูลต่างๆ  ปฏิบัติตาม
แผนงานขั้นตอนที่กําหนดไว้  จากน้ันตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลต่างๆ ตลอดจนปรับปรุงวิธีการ 
จนนําไปสู่เป้าหมายที่วางไว้   

9.2 การมุ่งสู่ความสําเร็จและความมีส่วนร่วม ของผู้ปฏิบัติงานรวมถึง ความภุมิใจและมสี่วนร่วมในการ
ปฏิบัติงาน    ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้  รวมท้ังได้รับการสนับสนุนจากผูบ้ริหารระดับสูงของ
องค์กร 

 

 
 
 


