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ใบสมัครเพื่อเสนอบทความในงานการประชุม 
THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 22nd Symposium on TQM-Best Practices in Thailand 

 
ประเภทการสมัคร [ x] TQM-Best Practices(ต้องจัดทำAbstract, Full Paper,Presentation Slide  

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

ประเภทองค์กร  [  ] หน่วยงานธุรกิจเอกชน  [  ] หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 
[  ] หน่วยงานด้านการศึกษา    [ x] หน่วยงานราชการและองค์กรของรัฐ  
[  ] หน่วยงานทางด้านสาธารณสุข 

ชื่อเรื่องนำเสนอ    โครงการ “Go Future for Health Insurance by “Si I-Claim” 
 
เป็น “วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างท่ีดีเยี่ยม” ของกระบวนการในหมวด (โปรดเลือก 1 หมวดเท่านั้น)  

[ ] 1. การนำองค์กร    [ ] 2. การวางแผนเชิงกลยุทธ์และการจัดการนโยบาย 
[ ] 3. การเอาใจใส่ลูกค้าและตลาด            [ ] 4. การวัดการวิเคราะห์และการจัดการความรู้ 
[ ] 5. การเอาใจใส่ทรัพยากรบุคคล            [x ] 6. การจัดการกระบวนการ 
[ ] 7. การประยุกต์ระบบมาตรฐานต่างๆเข้ากับการบริหารจัดการ 

ชื่อหน่วยงาน    ฝ่ายการคลัง สํานักงานคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศริิราชพยาบาล 
ที่อยู่  ตึกชัยนาทนเรนทรานุสรณ์ชั้น 2 เลขที่2 โรงพยาบาลศิริราช ถ.วังหลัง แขวงศิริราช  

เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700  
โทรศัพท์   02-4197214 โทรสาร 02-419946  
เว็บไซต์    http://www.si.mahidol.ac.th/th/division/finance 
 
ชื่อผู้เขียน(ผู้นำเสนอ) 1.นางสาวสุพาขวัญ  ใจอารีย์ ตำแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชี 
   โทรศัพท์ 02-4197214 
   มือถือ 081-3831614  อีเมล   whan.na7210@gmail.com 
   2.นายประทุม  นวลมิ่ง  ตำแหน่ง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
   โทรศัพท์ 02-4199182 
   มือถือ 086-9845756  อีเมล    pratoom.nun@mahidol.ac.th 
   3.นางสาวณัฐฐา  ยนตรจิตรภกัดี ตำแหน่ง  หัวหน้างานเงินรายได้ 
   โทรศัพท์ 02-4199469 
   มือถือ 080-2608877  อีเมล  natthayontara@gmail.com 
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สรุปจุดที่เป็น “วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยม” (อย่างน้อย 1 ข้อ)  

1.)  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล พัฒนาและใช้  “โปรแกรม Sı I-Claım”  เพ่ือรองรับระบบสาสนเทศ
ที่ช่วยในการเชื่อมโยงความต้องการที่แตกต่างกันมาเป็นรูปแบบเดียวกัน ที่ต้องให้เกิดความพ่ึงพอใจของ
ทุกฝ่าย    เพ่ือช่วยในการสรุปค่ารักษาพยาบาลที่ส่งไปบริษัทประกันสุขภาพ  ผ่านช่องทาง Electronıc 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.) ลดการใช้ทรัพยากรให้กับคณะฯ  ได้แก่ ภาระบุคลากร  หมึกพิมพ์และกระดาษ 
 
ประสิทธิผล (ต้องวัดค่าได้อย่างน้อย 1 ข้อ)  
 

1. ลดระยะเวลาการรอคอยตอบกลับความคุ้มครองการพิจารณาสินไหม   มองผลประโยชน์ที่ผู้ป่วยจะ
ได้รับเป็นจุดสำคัญในการดำเนินโครงการ โดยนำปัญหาที่ผู้ป่วยได้รับ (Pain Point) รับมาเป็นโจทย์ในการพัฒนา  จากเดิม
ระยะเวลา  60-180  นาที   เป็นภายในระยะเวลา 30-90 นาที 

2. ลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบข้อมูลผู้ป่วย  ปรับเปลี่ยนกระบวนการ
ทำงานต้องทำความเข้าใจกับผู้ปฏิบัติงานที่คุ้นชินในการทำงานรูปแบบเดิม ผู้ให้ข้อมูล (หอผู้ป่วย พยาบาลประสาน
การแพทย์ (UR Nurse) และ เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเงินรายได้) และ ผู้ใช้ข้อมูล (เจ้าหน้าที่ประสานงานของ
บริษัทประกันสุขภาพ) ซึ่งในการเริ่มต้นพัฒนาต้องมีการสร้างความเข้าใจ กำหนดรูปแบบการดำเนินการ กำหนด
รูปแบบรายงาน กำหนดวิธีการทำงาน และปรับเปลี่ยนวิธีการ/รูปแบบการสื่อสารเดิม  ใช้ระบบเข้ามาเป็นตัวแทน
จากเดิมท่ีต้องใช้เจ้าหน้าที่เป็นตัวกลางในการสื่อสาร  

3. โปรแกรม “Si I-Claim”   เป็นการกำหนดรูปแบบมาตรฐานกลางเพื่อใช้เป็น template กลางในการ
ส่งค่ารักษาพยาบาลให้กับบริษัทประกันสุขภาพทั้งหมดที่ทำสัญญาใช้บริการของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล   

4. เป็นต้นแบบในการพัฒนาระบบการส่งเอกสารรูปแบบดิจิทัล (Digital) ระหว่างสถานพยาบาลกับบริษัท
ประกันสุขภาพโดยจะทำการหารือและพัฒนาร่วมกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ซึ่งเป็น
หน่วยงานที่ขึ้นตรงกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในการส่งข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทประกันสุขภาพของประเทศ 

5. ผู้ปฏิบัติงานมีความพึงพอใจในการใช้โปรแกรม “Si- I-Claim”  ก่อนดำเนินการที่ยังไม่มีระบบพอใจ
ร้อยละ 45  หลังใช้โปรแกรมพอใจมาก ร้อยละ 95 

 
 
การอนุญาตให้มูลนิธิฯ จัดให้ผู้สนใจเข้าเยี่ยมชม “Best-Practices” ขององค์กรผู้สมัครนี้ได้ 
 [x ] อนุญาต   [  ] ไม่อนุญาต 
การอนุญาตให้มูลนิธิฯ บันทึกวีดีโอผลงานระหว่างที่นำเสนอในวันการจัดงานขององค์กรผู้สมัครนี้ได้ 
             [x ] อนุญาต   [  ] ไม่อนุญาต 
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บทคัดย่อ 
ชื่อเรื่อง : โครงการ “Go Future for Health Insurance by  “Si I-Claim”   
ฝ่ายการคลัง สำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
ประวัติและความเป็นมาโดยย่อ : 
                 หนว่ยบริหารจดัการรายได้ผู้ป่วยใน  งานเงินรายได้ ฝ่ายการคลัง  โรงพยาบาลศิริราช  มีภารกิจหลักใน
การจัดเก็บรายได้ค่ารักษาพยาบาลของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลให้ครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา อย่างมี
ประสิทธิภาพ รองรับการให้บริการทุกประเภทสิทธิมีกระบวนการนำรายการ  ค่ารักษาพยาบาลมาประกอบการ
พิจารณาการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้ตรงตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของแต่ละสิทธิตามการแจ้งเงื่อนไขการ
เบิกจ่ายของต้นสังกัดท่ีกำหนดอย่างต่อเนื่อง   
 

 นอกเหนือการให้บริการผู้ป่วยในที่เป็นไปตามสิทธิประโยชน์หลักของผู้ป่วยแล้ว นอกจากนี้ยังให้บริการ
เพ่ิมเติมในส่วนที่เป็นสิทธิประโยชน์จากการประกันสุขภาพจากบริษัทประกันชีวิตทั่วไป ซึ่งผู้ป่วยสามารถขอทดแทน
ภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลครั้งนั้น ๆ โดยโรงพยาบาลศิริราชมีการจัดทำข้อตกลงในการเรียกเก็บค่า
รักษาพยาบาล (สัญญาเครดิต) สำหรับผู้มีสิทธิการประกันสุขภาพกับบริษัทประกันชีวิตต่าง ๆ โดยทั่วไปถือว่าเป็นการ
เปิดรับบริการสิทธิแฟกซ์เคลม (Fax Claim)เริ่มให้บริการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551     โดยการส่งข้อมูลค่ารักษาพยาบาล
ผู้ป่วยผ่านเครื่องโทรสาร (Fax) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจะประสานงานกับทางเจ้าหน้าที่ของบริษัทประกันชีวิตผ่าน
โทรสารและโทรศัพท์เพ่ือยืนยันสอบถามก่อนมีการพิจารณารับผิดชอบจ่ายค่ารักษาพยาบาลแทนผู้ป่วย    ในปัจจุบันมี
จำนวนผู้มารับบริการแฟกซ์เคลมเพิ่มขึ้นจากครั้งแรกจำนวนมาก (จากเดิมมีผู้ขอใช้บริการจำนวนไม่เกิน 5 รายต่อวัน 
ปัจจุบันบางวันมีผู้ขอใช้บริการสูงถึง 30 รายต่อวัน) นอกจากนี้ยังมีบริษัทประกันชีวิตประสงค์ขอทำสัญญาเครดิต
เพ่ิมข้ึนจำนวนมากตามความต้องการของจำนวนผู้ทำประกัน  ที่มีมากขึ้นในโลกปัจจุบัน   จากวิธีการปฏิบัติงานรูปแบบ
เก่าท่ีต้องใช้เครื่องโทรสารในการติดต่อประสานงานทำให้บางครั้งไม่ทราบสถานะการปฏิบัติงานของบริษัทผู้เอา
ประกันว่าอยู่ในขั้นตอนใดของการพิจารณาสินไหมค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากเป็นการสื่อสารแบบ One Way ทำให้
เกิดการรอคอย   ซึ่งไม่เป็นที่พอใจของผู้ป่วยซึ่งต้องรอการดำเนินการเป็นเวลานานส่งผลให้เกิดเรื่องร้องเรียน  อย่าง
ต่อเนื่อง 
 

 หน่วยบริหารจัดการรายได้ผู้ป่วยใน งานเงินรายได้ ฝ่ายการคลัง  ได้ทำการศึกษาและวิเคราะห์ระบบการ
ทำงาน โดยนำปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานจริงหน้างานรวมถึงการทำงานหลังบ้านมาเป็นแร ง
ขับเคลื่อนในการพัฒนาระบบ Si I-Claim โดยจากอดีตพบปัญหาการร้องเรียนของผู้ป่วยเกี่ยวกับการรับบริการ
แฟกซ์เคลม ศึกษากระบวนการปฏิบัติงานระหว่างเจ้าหน้าที่บริษัทประกันและเจ้าหน้าที่หน่วยบริหารจัดการรายได้
ผู้ป่วยใน  เพ่ือให้ได้แนวทางปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน   ภายใต้กรอบการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลตามสิทธิ
ประโยชน์กรณีแฟกซ์เคลม เพื่อป้องกันกันสูญเสียโอกาสที่จะให้บริการผู้ป่วยกลุ่มประกันชีวิต และการดำเนินการจะ
ช่วยให้ผู้รับบริการได้ประโยชน์สูงสุด    จึงเกิดเป็นโครงการพัฒนาระบบที่เรียกว่า Go Future for Health Insurance 
by “Si I-Claim” 
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ขั้นตอนและวิธีการพัฒนาโปรแกรม “Sı I-Claım" 
             ข้อจำกัดของแฟกซ์เคลมคือความหลากหลายของบริษัทคู่สัญญาที่มี template หรือรูปแบบรายงานที่
แตกต ่างไปตามความต ้องการของแต ่ละบร ิษ ัท  ทำให ้ม ี ว ิ ธ ีการปฏ ิบ ัต ิ งานหลากหลายแบบรวมถึ ง  
การพิจารณาการสินไหมด้วยวิธีที ่แตกต่างกันด้วย จึงทำให้ต้องมีการพิจารณาและคัดเลือกบริษัทประกันชีวิต  
ที ่จะร่วมในโครงการสำหรับการพัฒนาโปรแกรม โดยหลักการแล้วจึงท ำการคัดสรรจากบริษัทประกันชีวิต 
ที่มีปริมาณการให้บริการและวิธีการปฏิบัติงานเพื ่อจ่ายสินไหมทดแทนที่คล้ายกันมาให้เป็นต้นแบบครั ้งแรก  
ในการพัฒนาระบบ “Si I-Claim” 

 
      ปัญหาของการพัฒนาดังนี้ 
 1. แต่ละบริษัทประกันสุขภาพมีว ิธ ีการปฏิบัต ิงานของบริษัทที ่แตกต่างกัน ทำให้มีความต้องการ  
ที่ไม่เหมือนกันและมีความยากลำบากในการจะพัฒนาระบบให้ใช้วิธีการทำงานรูปแบบเดียวกัน จึงจำเป็นต้องเลือก
บริษัทที่มีความต้องการข้อมูลคล้ายกันมาทำการพัฒนาระบบ 
 2. การทำความเข้าใจกับบริษัทประกันสุขภาพในการพัฒนาระบบของโรงพยาบาล เพ่ือให้มีรูปแบบรายงานที่
ใช้ในการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานการทำงานและเกิดความสะดวกรวดเร็วของทุกฝ่าย 
 3. การเชื ่อมโยงความต้องการที ่แตกต่างกันมาเป็นรูปแบบเดียวกัน ที ่ต ้องให้เกิดความพึ ่งพอใจของ  
ทุกฝ ่ายทำให ้ต ้องใช ้ เวลาในการพ ัฒนาและปร ับปร ุงร ูปแบบจนเป ็นร ูปแบบท ี ่ ใช ้งานได ้ของท ุกบร ิษัท  
ประกันสุขภาพ 

         หลังจากข้ึนใช้งานโปรแกรม “Si I-Claim” ทำให้เกิดข้อดีดังนี้ 
• ส่งข้อมูลผ่านโปรแกรม Si- I-Claim ผู้รับข้อมูลจะได้รับเอกสารทันทีและไม่ต้องเสียเวลาในการยืนยันจำนวน

เอกสารที่ส่งระหว่างกัน  
• โปรแกรม Si- I-Claim ถูกพัฒนาให้สามารถดึงข้อมูลได้จากระบบ UR ward แบบ Automatic ส่งผลให้ลด

ความผ ิดพลาดของข ้อม ูลท ี ่ ส ่ ง ระหว ่ า งก ัน นอกจากน ี ้ ย ั งช ่ วยป ้องก ันการส ่ งข ้ อม ูลผ ู ้ป ่ วย  
ซึ่งเป็นความลับไปยังบริษัทประกันสุขภาพท่ีผู้ป่วยไม่ได้ใช้บริการ 

• ลดความสูญเสียในเรื่องของค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าไฟฟ้าการเครื่องโทรสาร ค่าเอกสารที่ต้องสำเนาก่อนส่ง 
นอกจากน ี ้ ย ั งช ่ วยลดระยะเวลาในการปฏ ิบ ัต ิ ง านท ี ่ ต ้ องมาส ่ ง เอกสารทาง เคร ื ่ อ ง โทรสาร  
แต่เปลี ่ยนมาเป็นรูปแบบไฟล์ข้อมูลแทน ซึ ่งมีประโยชน์มากกว่าเพราะว่าสามารถนำกลับมาใช้งาน  
ได้ทนัที ถ้าต้องการยืนยันก็มีข้อมูลในระบบให้พิจารณา 

• สามารถตรวจสอบสถานะการรับเอกสารเพื่อยืนยันการดำเนินการระหว่างเจ้าหน้าที่หน่วยบริหารจัดการ
รายได้ผู้ป่วยในกับบริษัทประกันสุขภาพได้ทันที ไม่ต้องรอหรือไม่ทราบสถานะการทำงาน 
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• หากผู ้ป ่วยต้องการตรวจสอบข้อมูลที ่ทางบริษัทประกันสุขภาพให้บริการสามารถทำได้ทันทีและ  
เป็นข้อมูลที่ตรงกันระหว่างเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลและเจ้าหน้าที่บริษัทประกันสุขภาพดำเนินการ 

 
ผลสัมฤทธิ์การดำเนินการ 
 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต/ผลลัพธ ์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
เพ่ือลดระยะเวลาการรอ
คอยเคลมประกัน 

1.ระยะเวลาการรอคอย เคลม
ประกัน (ผลผลิต) 
 
2.ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ (ผลลัพธ์) 

1.ระยะเวลาการคอคอย เคลม
ประกัน 90 นาท/ีราย (ผลผลิต) 
 
2.จำนวนความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ (ผลลัพธ์) 

ร้อยละ 100 
 
 
ร้อยละ 100 

 

 
 


