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ใบสมัครเพื่อเสนอบทความในงานการประชุม 
THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 20th Symposium on TQM-Best Practices in Thailand 
ประเภทการสมัคร TQM-Best Practices  (ต้องจัดท ำ Abstract,  Full Paper, Presentation Slide   
                              และกำรทดลองน ำเสนอผลงำน) 
ประเภทองค์กร  หน่วยงำนรำชกำรและองค์กรของรัฐ   
ชื่อเรื่องน าเสนอ   กระบวนกำรขับเคลื่อนองค์กรด้วยตัวชี้วัดทำงกำรเงิน  
เป็น “วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างท่ีดีเยี่ยม” ของกระบวนการ ในหมวด 6. กำรจัดกำรกระบวนกำร    
ชื่อหน่วยงาน    ฝ่ำยกำรคลัง ส ำนักงำนคณบดี คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล มหำวิทยำลัยมหิดล  
ที่อยู่     ตึกชัยนำทนเรนทรำนุสรณ์ ชั้น 2   ฝ่ำยกำรคลัง คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล  
           เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริรำช เขตบำงกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 
โทรศัพท์   02-4197693-4    โทรสาร 02-4199601  
เว็บไซต์   http://www1.si.mahidol.ac.th/division/finance/ 
ชื่อผู้เขียน (ผู้น าเสนอ)  1) นำงสำววิลำวัลย์ หงษ์บุญช่วย   ต ำแหน่ง นักวิชำกำรเงินและบัญชี 

โทรศัพท์  02-4197693-4 ต่อ 407    โทรสำร 02-4199601 
มือถือ 081-6850327     อีเมล wilawan.ho@hotmail.com 

   2) นำงหนึ่งฤทัย ต่อสุวรรณ       ต ำแหน่ง พยำบำล 
มือถือ 081-4485225   อีเมล nungruethai_ts@hotmail.com 

สรุปจุดที่เป็น “วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยม”  
1) กำรพัฒนำตัวชี้วัดทำงกำรเงินที่มีประสิทธิภำพและประสิทธิผลภำยใต้ควำมเหมำะสมกับบริบทของ 

คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล โดยสำมำรถขับเคลื่อนองค์กรเพ่ือควำมอยู่รอดอย่ำงยั่งยืน  
 2)   กำรพัฒนำกระบวนกำรสื่อสำรและกำรส่งต่อข้อมูลโดยน ำตัวชี้วัดทำงกำรเงินและค่ำเป้ำหมำยสื่อสำร
ไปยังหน่วยงำนผู้เกี่ยวข้องตั้งแต่หน่วยงำนต้นน้ ำจนถึงปลำยน้ ำ 

3)   กำรพัฒนำกำรวิเครำะห์โดยน ำข้อมูลจำกระบบสำรสนเทศของคณะฯ ที่มี มำวิเครำะห์ จัดท ำ 
Simulation ใน Scenario Worse case หรือ Best case และสื่อสำรให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

4)   กำรสร้ำงเครือข่ำย ควำมเชื่อมโยงร่วมกับหน่วยงำนในกระบวนกำรทั้งหมด ด ำเนินกำรตำมแผนที่
คณะฯ (ผู้บริหำร) ได้ริเริ่ม และติดตำมพร้อมทั้งรำยงำนด้วย Lead KPI / Lag KPI 
 
ประสิทธิผล  

1)   ผลควำมส ำเร็จของจ ำนวนแผนปฏิบัติกำรของคณะฯ  
2)   อัตรำรำยได้สูง (ต่ ำ) กว่ำค่ำใช้จ่ำย (Total Margin) 

 
การอนุญาตให้มูลนิธิฯ จัดให้ผู้สนใจเข้าเยี่ยมชม “Best-Practices” ขององค์กรผู้สมัครนี้ได ้   
 [X] อนุญำต    
การอนุญาตให้มูลนิธิฯ บันทึกวีดีโอผลงานระหว่างที่น าเสนอในวันการจัดงานขององค์กรผู้สมัครนี้ได้ 
 [X] ไมอ่นุญำต  
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บทคัดย่อ 

ชื่อเรื่อง : กระบวนกำรขับเคลื่อนองค์กรด้วยตัวชี้วัดทำงกำรเงิน 

ประวัติและความเป็นมาโดยย่อ : 
คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำลเป็นโรงพยำบำลและโรงเรียนแพทย์แห่งแรกที่ใหญ่และเก่ำแก่ที่สุดของ

ประเทศไทย ปัจจุบันมีวิสัยทัศน์ เป็นสถำบันทำงกำรแพทย์ของแผ่นดินมุ่งสู่ควำมเป็นเลิศระดับสำกล ด ำเนินงำน
ตำมพันธกิจหลัก คือกำรศึกษำ กำรวิจัย ให้บริกำรทำงวิชำกำร รวมทั้งให้บริกำรทำงกำรแพทย์ โดยฝ่ำยกำรคลังมี
กำรบริหำรจัดกำรภำพรวมด้ำนรำยได้และรำยจ่ำยของคณะฯ เพ่ือตอบสนองกำรด ำเนินกำรตำมแผนยุทธศำสตร์
คณะฯ  ด้ำนองค์กรที่มีกำรบริหำรจัดกำรเป็นเลิศอย่ำงยั่งยืน โดยมีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งในปี 2548 คณะฯ 
ปรับวิธีกำรบันทึกบัญชีจำกเกณฑ์เงินสดเป็นเกณฑ์พึงรับพึงจ่ำย ร่วมกับใช้ระบบสำรสนเทศ Enterprise Resource 
Planning (ERP) ภำยใต้ชื่อระบบ SAP มำใช้เชื่อมโยงกำรท ำงำนตั้งแต่นั้นเป็นต้นมำ รวมทั้งมีกำรจัดท ำรำยงำน
ทำงกำรเงิน ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินส ำหรับกิจกำรที่ไม่มีส่วนได้เสียสำธำรณะ ทั้งนี้รำยงำนทำงกำรเงิน
ได้ผ่ำนกำรรับรองโดยไม่มีเงื่อนไขจำกผู้สอบบัญชีรับอนุญำต ตั้งแต่ปีงบประมำณ 2552 ถึงปัจจุบัน รวมเป็นเวลำ 10 
ปี ต่อเนื่อง  

โดยปัจจุบัน ฝ่ำยกำรคลังมีกำรน ำเสนอรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต่อผู้บริหำร จัดเป็นวำระในที่ประชุม
เศรษฐกิจเป็นรำยเดือน รำยไตรมำสและรำยปี ซึ่งมีดัชนีตัวชี้วัดควำมสำมำรถด ำเนินงำนของคณะฯ ทำงด้ำนกำรคลัง 
ได้แก่ อัตรำรำยได้สูง(ต่ ำ)กว่ำค่ำใช้จ่ำย เป็นอัตรำส่วนแสดงควำมสำมำรถท ำรำยได้สูงกว่ำค่ำใช้จ่ำย  ในอดีตนั้น
คณะฯ ได้รับผลกระทบจำกเหตุกำรณ์เปลี่ยนแปลงต่ำงๆ เช่น เหตุกำรณ์อุทกภัย นโยบำยภำครัฐบำลกำรปรับ
เงินเดือน ส่งผลให้อัตรำรำยได้สูงกว่ำค่ำใช้จ่ำยคณะฯ ตกลงและต่ ำกว่ำค่ำเป้ำหมำยของคณะฯ จำกเหตุกำรณ์
ดังกล่ำวนั้นท ำให้เกิดโครงกำรกระบวนกำรขับเคลื่อนองค์กรด้วยตัวชี้วัดทำงกำรเงิน เป็นกำรพัฒนำจำกกำรรำยงำน
ผลด ำเนินงำนเป็นรำยงำนเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรพร้อมวิเครำะห์ชี้ประเด็นอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล เพ่ือ
ใช้เป็นเครื่องมือในกำรตัดสินใจ กำรบริหำรจัดกำร กำรวำงกลยุทธ์ ก ำหนดนโยบำย ท ำให้เกิดกำรด ำเนินกำรตำม
แผนปฏิบัติกำรต่ำงๆ ใช้ระยะเวลำด ำเนินกำรรวมถึง 3 ปี จนท ำให้ปัจจุบันคณะฯ มีอัตรำรำยได้สูงกว่ำค่ำใช้จ่ำย
ดีกว่ำค่ำเป้ำหมำย  เพียงพอต่อกำรพัฒนำและส่งผลให้คณะฯ เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภำพสูง สำมำรถแข่งขันได้ใน
ระดับสำกลและเจริญเติบโตอย่ำงยั่งยืน  

วิสัยทัศน์ ค่านิยม วัฒนธรรม พันธกิจ นโยบาย  : 
 วิสัยทัศน์ : คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำลเป็นสถำบันทำงกำรแพทย์ของแผ่นดิน มุ่งสู่ควำมเป็นเลิศ
ระดับสำกล 
 ค่านิยม : ซื่อสัตย์ ถูกต้อง เชื่อถือได้ (Integrity) คิดสร้ำงสรรค์ (Innovation) บูรณำกำร (Integration) 
ค ำนึงถึงประโยชน์ของผู้อื่นและส่วนรวมเป็นที่ตั้ง (Altruism) มุ่งม่ันพัฒนำสู่ควำมเป็นเลิศอย่ำงยั่งยืน (Journey to 

Excellence and Sustainability) 
 วัฒนธรรม : รักกันดุจพ่ีน้อง (Seniority) ซื่อสัตย์ ถูกต้อง เชื่อถือได้ (Integrity) รับผิดชอบ มีประสิทธิภำพ
ตรงต่อเวลำ (Responsibility) คิดสร้ำงสรรค์ (Innovation) ให้เกียรติ เอำใจเขำมำใส่ใจเรำ (Respect) ค ำนึงถึง
ประโยชน์ของผู้อ่ืนและส่วนรวมเป็นที่ตั้ง (Altruism) มุ่งมั่นพัฒนำสู่ควำมเป็นเลิศอย่ำงยั่งยืน (Journey to 
Excellence and Sustainability) 
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พันธกิจ :  
1) จัดกำรศึกษำ เพ่ือผลิตบัณฑิตและบุคลำกรทำงกำรแพทย์ทุกระดับ และแพทย์ผู้เชี่ยวชำญเฉพำะทำง  
2) ท ำกำรวิจัย สร้ำงบรรยำกำศทำงวิชำกำร  
3) ให้บริกำรทำงกำรแพทย์ที่มีคุณภำพ คุณธรรม ทันสมัย ได้มำตรฐำนสำกล  

 
รายละเอียดเพิ่มเติมของวิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยมที่สอดคล้องกับค่าประสิทธิผล  

กำรพัฒนำกระบวนกำรขับเคลื่อนองค์กรด้วยตัวชี้วัดทำงกำรเงิน โดยฝ่ำยกำรคลัง  คณะแพทยศำสตร์ศิริรำช 
พยำบำล มหำวิทยำลัยมหิดล มีวิวัฒนำกำรในกำรพัฒนำรำยงำนทำงเงิน ตัวชี้วัดทำงกำรเงิน รูปแบบกำรน ำเสนอ 
พร้อมทั้งกำรวิเครำะห์และชี้ประเด็นปัญหำซ่ึงพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องในระยะ 14 ปี ดังนี้  
ปี 2548  กำรเปลี่ยนแปลงระบบบัญชีเป็นเกณฑ์พึงรับพึงจ่ำยนั้น คณะฯได้มีกำรจัดท ำบัญชีแยกเป็น 4 

บริษัทย่อยเพ่ือให้สำมำรถจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงินได้แก่ งบดุล งบรำยได้ -ค่ำใช้จ่ำย ทั้ง 4 กลุ่ม 
เพ่ือเสนอผู้บริหำรได้โดยสะดวกและรวดเร็ว  

ปี 2549  มีกำรจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงินแยกตำมกองทุน พร้อมตัวชี้วัดทำงกำรเงินรูปแบบมำตรฐำน โดย 
น ำเสนอในที่ประชุมบริหำรระดับสูงเป็นรำยไตรมำส  

ปี 2550  จัดท ำข้อมูลเชิงวิเครำะห์และรำยงำนทำงกำรเงินเพื่อเสนอผู้บริหำรแยกตำมกองทุนและงบกำรเงิน 
รวม จัดท ำKPI Ratios ทำงกำรเงินเพ่ือเป็นตัวชี้วัดควำมสำมำรถกำรด ำเนินงำน ได้แก่อัตรำส่วน
แสดงควำมสำมำรถในกำรท ำรำยได้สูงกว่ำค่ำใช้จ่ำย อัตรำส่วนแสดงประสิทธิภำพในกำรบริหำร
สินทรัพย์ และอัตรำส่วนส ำหรับวิเครำะห์สภำพคล่อง โดยเริ่มมีกำรก ำหนดค่ำเป้ำหมำย คู่เทียบที่
เป็นธุรกิจเดียวกันของต่ำงประเทศ และโรงพยำบำลที่เป็นโรงเรียนแพทย์  รวมทั้งให้ข้อมูล
สนับสนุนกำรลงทุนแก่คณะกรรมกำรพิจำรณำกำรลงทุนประจ ำคณะฯ 

ปี 2550-2558 คณะฯ พัฒนำระบบ BI: Business Intelligence เพ่ือใช้ในกำรแสดงรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน
ภำพรวมและตัวชี้วัดที่ส ำคัญได้อย่ำงรวดเร็วถูกต้อง ทันเวลำ เป็นประโยชน์ในกำรตัดสินใจของ
ผู้บริหำร ซึ่งปัจจุบันคณะฯ น ำระบบ Tableau มำใช้ทดแทน เนื่องจำกสำมำรถน ำเสนอรำยงำน 
ภำพตัวชี้วัดได้หลำกหลำยมุมมอง รวมทั้งรูปแบบกำรน ำเสนอรำยงำนสวยงำม เข้ำใจง่ำยกว่ำ BI  

ทั้งนี้กำรพัฒนำรูปแบบกำรน ำเสนอ และกำรชี้ประเด็นปัญหำมีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง แต่กำรใช้ข้อมูล 
ตัวชี้วัดทำงกำรเงินในกำรขับเคลื่อนองค์กร กำรก ำหนดแผนปฏิบัติกำรต่ำงๆ เพ่ือแก้ไขปัญหำให้ทันเวลำยังไม่มี
ประสิทธิภำพเท่ำที่ควร ฝ่ำยกำรคลังจึงท ำกำรวิเครำะห์เพ่ือหำแนวทำงแก้ไขและปรับปรุง  พบว่ำสำเหตุหลักมำจำก 
3 ประเด็น ได้แก ่

ประเด็นที่ 1 กำรสื่อสำรระหว่ำงหน่วยงำนในกระบวนกำร 
มีกำรสื่อสำรข้อมูลในระดับปฏิบัติกำร ระหว่ำงหน่วยงำนต่อหน่วยงำนน้อย ไม่เพียงพอ กำรสื่อสำรข้ำมสำย
โครงสร้ำงองค์กรมีน้อย และไม่ค่อยมีประสิทธิภำพ ส่งผลให้คณะฯ ไม่สำมำรถเห็นภำพรวมของผลกระทบและ
แนวทำงแก้ไขได้ล่วงหน้ำ 
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ประเด็นที่ 2 กำรชี้ประเด็นปัญหำและข้อเสนอแนะ 
เมื่อกำรสื่อสำรข้ำมหน่วยงำนที่ต่ำงสำยบังคับบัญชำมีน้อย กำรชี้ประเด็นต่ำงๆ เป็นกำรแก้ปัญหำหรือกำร
วิเครำะห์เพียงในหน่วยงำนตนเอง ซึ่งระยะยำวแล้วไม่สำมำรถแก้ไขปัญหำได้ส ำเร็จลุล่วง อีกทั้งยังขำดเวทีที่
หน่วยงำนต่ำงๆ มำสื่อสำร เพ่ือชี้ประเด็นและหำข้อเสนอแนะ 

ประเดน็ที่ 3 Lead KPI ที่ส ำคัญ 
ยังไม่มีกำรน ำตัวชี้วัดในลักษณะของ Lead KPI มำใช้ในกำรติดตำมควำมส ำเร็จของแผนปฏิบัติงำนในระหว่ำง
กระบวนกำร ซึ่ง Lead KPI ที่ประสบควำมส ำเร็จตำมเป้ำหมำย จะสำมำรถพยำกรณ์แนวโน้มของ Lag KPI ได ้

ดังนั้นเพ่ือให้มีกำรพัฒนำปรับปรุงตัวชี้วัดได้ส ำเร็จตำมเป้ำหมำยและเพียงพอต่อกำรพัฒนำ โดยฝ่ำยกำร
คลังมีกำรบริหำรจัดกำรภำพรวมของรำยได้และรำยจ่ำยของคณะฯ เพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์คณะฯ ด้ำน 
“องค์กรที่มีกำรบริหำรจัดกำรเป็นเลิศอย่ำงยั่งยืน (Management Excellence and Sustainability)” จึงน ำมำสู่
กำรพัฒนำกระบวนกำรขับเคลื่อนองค์กรด้วยตัวชี้วัดทำงกำรเงิน (แผนภำพ 1)  ซึ่งเป็นกระบวนกำรหลักที่ส ำคัญเป็น
กำรพัฒนำตัวชี้วัดทำงกำรเงินที่มีประสิทธิภำพและประสิทธิผลภำยใต้ควำมเหมำะสมกับบริบทของคณะ
แพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล โดยสำมำรถขับเคลื่อนองค์กรเพ่ือควำมอยู่รอดอย่ำงยั่งยืน รวมทั้งเป็นกำรปรับ
กระบวนกำรให้มีกำรส่งต่อข้อมูลโดยใช้หลักกำร Empowerment และหลักกำรกำรสื่อสำรข้อมูลและสร้ำงควำม
ร่วมมือ เพ่ือท ำให้เกิดกำรกระจำยข้อมูล ตัวชี้วัด และรำยงำนต่ำงๆ ลงสู่ระดับปฏิบัติกำร รวมทั้งให้ฝ่ำยปฏิบัติกำรมี
กำรส่วนร่วมในกำรแสดงควำมเห็น อีกทั้งเสนอแนวทำงควำมเป็นไปได้ในกำรปรับปรุง แก้ไขปัญหำในที่ประชุมต่ำงๆ 
เพ่ือให้มีกำรพัฒนำตัวชี้วัดให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยและขับเคลื่อนองค์กรสู่ควำมเป็นเลิศอย่ำงยั่งยืน ตำมกระบวนกำร
ดังนี้ 

 

 

 

 

 

รวบรวมข้อมูล 
ในอดีต 

 

 

 

 

 

ประชุม 
เครือข่าย
วางแผน 

 

 

พัฒนา 
ขยายผล
ต่อเนื่อง 

  ประเมิน
ติดตามผล 

เทียบเป้าหมาย 

ภำพ 1 กระบวนกำรขับเคลื่อนองค์กรด้วยตัวชี้วัดทำงกำรเงิน 
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กระบวนกำร สิ่งที่เกิดข้ึน 
ขั้นตอนที่ 1 รวบรวมข้อมูล 

1.1. รวบรวมข้อมูลตัวชี้วัดและรำยงำนทำงกำรเงินต่ำงๆ ที่
คณะฯใช้ในปัจจุบันและย้อนหลังในอดีต 

1.2. น ำมำวิ เครำะห์หำปัจจัยที่ จะท ำ ให้ตั วชี้ วัดประสบ
ควำมส ำเร็จ รวมทั้งวิ เครำะห์ถึงรูปแบบและวิธีกำร
น ำเสนอรำยงำนและตัวชี้วัดที่เหมำะสม 

 

 ได ้Lead KPI และ Lag KPI  

 น ำ Lead KPI ไปใช้เป็นเครื่องมือในกำร
ติดตำมรำยงำน น ำ Lag KPI ไปใช้ใน
รำย งำนควำมควำมส ำ เ ร็ จ และ เป็ น
เครื่องมือสื่อสำรให้เข้ำใจตรงกัน 

ขั้นตอนที่ 2 วำงแผนท ำงำน 
2.1. ประชุมทีมท ำงำนที่เก่ียวข้อง  
2.2. วำงแผนและรวบรวมควำมต้องกำรรำยงำนจำกผู้ใช้ข้อมูล 
2.3. คลี่กระบวนกำรท ำงำน และออกแบบกำรเก็บข้อมูล เพ่ือ

ปรับปรุงตัวชี้วัดและรูปแบบรำยงำนให้เหมำะสมกับบริบท
ของคณะฯ อีกทั้งพัฒนำตัวชี้วัดและรำยงำนเพ่ิมเติมเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภำพกำรขับเคลื่อนองค์กร 

 

 ได้รำยงำนเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรและ
ตัวชี้วัดทำงกำรเงินที่เหมำะสมพร้อมบท
วิเครำะห์ที่ชี้ประเด็น 

ขั้นตอนที่ 3 ด ำเนินกำรตำมแผน 
3.1. ด ำเนินกำรตำมแผนงำน โดยน ำเสนอรำยงำนและตัวชี้วัด 

พร้อมบทวิเครำะห์ที่เจำะลึก ชี้ประเด็น และแนวทำง
แก้ไขในที่ประชุมที่เกี่ยวข้อง ทั้งในระดับปฏิบัติกำร และ
ระดับบริหำร 

3.2. น ำผลลัพธ์ที่ได้ มำปรับปรุงโดยใช้วงจร Deming Cycle 
(PDCA) จนได้รำยงำนและตัวชี้วัดที่เหมำะสมกับบริบท
ของคณะฯ 

 

 ได้แผนปฏิบัติกำรที่ท ำให้องค์กรขับเคลื่อน
ไปสู่ควำมส ำเร็จ 

ขั้นตอนที่ 4 ประเมินและติดตำมผล 
4.1. ประเมินและติดตำมผลของกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำนที่

ได้มีกำรปรับปรุงพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องจนสมบูรณ์ 
4.2. น ำแผนกำรปฏิบัติกำรต่ำงๆ น ำเสนอผู้บริหำรในกำร

ประชุมผู้บริหำรต่ำงๆ พร้อมทั้งติดตำมกำรบริหำรคณะฯ
และขับเคลื่อนองค์กรมุ่งสู่ควำมเป็นเลิศ ด้วย Lag KPI 

 ได้ผลลัพธ์ของผลกำรด ำเนินงำน รวมทั้ง
กำร พัฒนำตั วชี้ วั ดและรำยงำนอย่ำง
ต่อเนื่องเพ่ือควำมยั่งยืนของคณะฯ 
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ประสิทธิผลจากการพัฒนากระบวนการขับเคลื่อนองค์กรด้วยตัวชี้วัดทางการเงิน  
 

1) ผลควำมส ำเร็จของจ ำนวนแผนปฏิบัติกำรของคณะฯ 

 
ภำพ 2 แผนกำรปฏิบัติงำนของคณะฯ ประจ ำปีงบประมำณ 

 
 
 

2) อัตรำรำยได้สูง (ต่ ำ) กว่ำค่ำใช้จ่ำย (Total Margin) 
 

 
ภำพ 3 อัตรำรำยได้สูง(ต่ ำ)กว่ำค่ำใช้จ่ำย (Total Margin) 
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ผลจำกำรด ำเนินกำรดังกล่ำวข้ำงต้น ท ำให้สำมำรถพัฒนำและน ำเสนอตัวชี้วัดใหม่ รวมทั้งมีกำรก ำหนด

แผนปฏิบัติกำรอย่ำงต่อเนื่อง เพ่ือให้มีกำรด ำเนินกำรแก้ปัญหำได้อย่ำงทันเวลำ สรุปดังนี้ 
 

ปัญหา/สาเหตุส าคัญ สรุปการพัฒนาปรับปรุง ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น 

ผลการด าเนินงานตกลง 
และต่ ากว่าค่าเป้าหมาย 
เนื่องจำก ได้รับผลกระทบ
จ ำ ก ก ำ ร ป รั บ อั ต ร ำ
เ งิ น เ ดื อ น ขอ ง รั ฐ บ ำ ล 
ส่งผลให้ต้นทุนของคณะฯ 
สูงขึ้น 
 

1) ต้นทุนคณะฯ สูงขึ้น ในขณะที่รำยได้
ยังคงเดิม ฝ่ำยกำรคลังจึงเริ่มด ำเนิน
โครงกำร “นโยบำยเพิ่มรำยได้
ภำควิชำ” ท ำกำรทบทวนอัตรำ
ค่ำบริกำร ให้ทันสมัย” ท ำกำรปรับ
อัตรำรำยกำรบริกำรที่ไม่ได้ปรับตั้งแต่ปี 
2548 โดยควำมร่วมมือกับทีม
โรงพยำบำล และจัดตั้ง “หน่วย
บริหำรธุรกิจโรงพยำบำล” เพ่ือ
ด ำเนินกำรด้ำนนี้โดยตรง 

2) พัฒนำตัวชี้วัด “Cost to charge 
Ratio” ของหมวดค่ำบริกำร และท ำกำ
รำยงำนในที่ประชุมทุกเดือน เพ่ือให้
เป็น Lead KPI ในกำรติดตำมรำยได้ 

3) จัดท ำ Total Margin แยกตำมบริษัท 
สัดส่วนสินทรัพย์แยกตำมบริษัท และ
เพ่ิมตัวชี้วัดอัตรำผลตอบแทนจำกกำร
บริหำรทรัพย์สิน 

4) เพ่ิมกำรรำยงำนตัวชี้วัดต่ำงๆ โดยเริ่ม
น ำเสนอเป็นรำยเดือนในที่ประชุม
คณะกรรมกำรเศรษฐกิจ ซึ่งมีผู้บริหำร
สูงสุดของคณะฯ เป็นประธำน เพื่อส่ง
ต่อผลกำรวิเครำะห์ Lead KPI ให้กับ
ทีมโรงพยำบำล เพ่ือด ำเนินกำรตำม
แผนที่สอดคล้องในทิศทำงเดียวกัน 

เกิดแผนกำรปฏิบัติกำรทำงด้ำน 
1) กำรบริหำรระยะเวลำกำรกำร

รอรับช ำระหนี้จำกลูกหนี้ โดย
ไ ด้ มี ก ำ ร พั ฒ น ำ ป รั บ ป รุ ง
กระบวนกำรท ำงำนในกำรตั้ง
หนี้ กำรติดตำมทวงถำมหนี้จน
มีระยะเวลำในกำรตั้งหนี้ส ำเร็จ 
ท ำให้ลดอำยุลูกหนี้ และลดค่ำ
เผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

2) กำรบริหำรระยะเวลำกำรจ่ำย
ช ำระเจ้ำหนี้อย่ำงเหมำะสม 

3) กำรบริหำรสภำพคล่องและเงิน
ลงทุนให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

4) กำร เ พ่ิมประสิ ทธิ ภ ำพกำร
บริหำรสินค้ำคงคลัง  

5) กำรระดมทุนเงินบริจำค โดย
กำรจัดกิจกรรมประชำสัมพันธ์ 
และกำรประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อ
ต่ำง ๆ รวมทั้งเพ่ิมช่องทำงรับ
บริจำคเงิน 

กำรเปิดบริกำรหอผู้ป่วย Premium เกิด
กำรจัดท ำ Segmentation กลุ่มผู้ป่วย 
มีกำรบริกำรที่เรียกว่ำ Premium ward 
ส ำหรับผู้รับบริกำรที่เป็นกลุ่มเฉพำะ 
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ปัญหา/สาเหตุส าคัญ สรุปการพัฒนาปรับปรุง ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น 

การจัดเก็บรายได้ค่า
รักษาไม่ครบถ้วน 

ผู้รับบริกำรที่ไม่ต้องรับยำ 
มักจะกลับบ้ำนโดยที่ไม่ได้
ช ำระค่ำตรวจ หรือ ช ำระ
ค่ำตรวจไม่ครบถ้วน 
เนื่องจำกระบบ
สำรสนเทศในกำร
ให้บริกำรรักษำ (หน่วย
ตรวจ) กับระบบเก็บค่ำ
รักษำยังไม่สำมำรถ
เชื่อมโยงถึงกัน 
 

1) ปรับตัวชี้วัด “Cost to charge 
ratio” เป็น“Charge to cost 
ratio” เพ่ือให้สำมำรถวิเครำะห์
เ จ ำ ะ ลึ ก ใ น ป ร ะ เ ด็ น ต้ น ทุ น
ระหว่ำงหมวดบริกำร ก่อเกิด
ประสิทธิภำพกำรบริหำรต้นทุน 

2) พัฒนำตัวชี้วัด Charge cost 
per case และ Net charge 
cost per case ทั้งในผู้ป่วยใน
และผู้ป่วยนอก ส่งผลให้คณะฯ 
เ ห็ น ภ ำ พ ข อ ง ก ำ ร ไ ด้ ค่ ำ
รักษำพยำบำลที่เรียกเก็บจำก
สิทธิต้นสังกัดแยกประเภทผู้ป่วย
ใน/นอกอย่ำงชัดเจน 

3) วิเครำะห์และรำยงำนรำยได้และ
ต้นทุนพันธกิจอย่ำงสม่ ำเสมอ 
โดยแยกต้นทุนเป็น Fixed cost 
และ Variable cost 

 

1) โดยกำรร่วมมือกันระหว่ำงฝ่ำยกำรคลัง
ร่วมกับฝ่ำยสำรสนเทศและโรงพยำบำล
ร่วมกันพัฒนำระบบสำรสนเทศ 

 ในกำรเก็บค่ำรักษำ Finance OPD 
และ Tick sheet ซึ่งเชื่อมโยงข้อมูล
จำกหน่วยตรวจมำยังระบบเก็บเงิน 
ท ำ ใ ห้ ส ำ ม ำ ร ถ จั ด เ ก็ บ ค่ ำ
รักษำพยำบำลได้ครบถ้วน 

 เ พ่ิ ม ป ร ะ สิ ท ธิ ภ ำ พ ก ำ ร คิ ด
ค่ำธรรมเนียมแพทย์ ด้วยระบบ
บันทึกค่ำธรรมเนียมแพทย์คลินิก
พิ เ ศ ษ ฯ  ผ่ ำ น ร ะ บ บ  SiIT- 
Enterprise ซึ่งสำมำรถเชื่อมโยง
กำรเก็บค่ำธรรมเนียมแพทย์จำก
ผู้รับบริกำร สำมำรถบันทึกคู่บัญชี
อัตโนมัติ และจ่ำยในระบบ Pay 
roll ของฝ่ำยทรัพยำกรบุคคลได้
ถูกต้อง (ส่วนหนึ่งของค่ำธรรมเนียม
แพทย์จะถูกหักเป็นรำยได้คณะฯ) 

 เพ่ิมประสิทธิภำพกำรเรียกเก็บค่ำ
หอพักและค่ำไฟฟ้ำหอพัก ด้วย
ระบบ “บริหำรจัดกำรหอพัก” ท ำ
ให้สำมำรถเก็บค่ำหอพักและค่ำ
ไฟฟ้ำได้ตรงตำมเวลำ และสร้ำง
ควำมสะดวกแก่ผู้รับบริกำร 

2) เนื่องด้วยควำมจ ำกัดด้ำนสถำนที่ในกำร
ให้บริกำรผู้ป่วยนอก จึงเกิดแผนกำร 
“กำรเปิดสถำนพยำบำลนอกคณะฯ” 
ซึ่งนับเป็น Business model ใหม่ที่
โรงพยำบำลริเริ่มข้ึน 
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ปัญหา/สาเหตุส าคัญ สรุปการพัฒนาปรับปรุง ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น 

เกิดการแก้ไขปัญหาแบบ
เจาะประเด็นในระดับ 
Segmentation 

กำรพัฒนำปรับปรุง 
1) เกิดกำรพัฒนำรำยงำนวิเครำะห์ควำมสำมำรถใน

กำรช ำระหนี้ แยกประเภทผู้ป่วยใน/นอก และ
แยกตำมสิทธิกำรรักษำ ท ำให้คณะฯ ทรำบว่ำ 
สิทธิกำรรักษำใดที่มีกำรจ่ำยคืนน้อยที่สุด และ
น ำไปเป็นตัวแทนข้อมูลของ UHOSNET1  

2) มีกำรพัฒนำรำยงำน ส่วนลด ทั้งหมดที่คณะฯ 
ลดหย่อน ท ำให้มองเห็นปัญหำในกำรให้ส่วนลด
กับผู้ที่ไม่เหมำะสม จึงเกิดนโยบำย “กำรรับเงิน
มัดจ ำผู้ป่วยต่ำงชำติ” และนโยบำย “กำรปรับ
เพ่ิมอัตรำค่ำบริกำรของผู้ป่วยต่ำงชำติ” โดย
เพ่ิมข้ึนสูงกว่ำผู้ป่วยชำวไทย 

3) เพ่ิมกำรพัฒนำรำยงำนTotal Marginอย่ำง
ต่อเนื่อง เพ่ือสะท้อนผลกำรด ำเนินงำนที่แท้จริง
ของคณะฯ โดยพัฒนำ KPI แยกไปตำมมุมมอง
กำรบริหำรเป็น Core Operating Margin (น ำ
เฉพำะรำยได้หลักที่เกิดจำกกำรด ำเนินกำรของ
คณะฯ มำใช้ในกำรวิ เครำะห์  Margin) โดย
วิเครำะห์เจำะลึกควำมอยู่รอดขององค์กร 

4) พัฒนำรำยงำน Inventory Day2 โดยปรับปรุง
สูตร KPI จำกรำยได้รวม เป็นรำยได้จำกกำร
ด ำ เนินงำนสะท้อนกำรถือสินค้ำคงคลั งใน
ภำพรวมให้ใกล้เคียงกับควำมเป็นจริง และเพ่ิม
มุมมองในกำรวิเครำะห์เปรียบเทียบกับกำรใช้
สูตรต้นทุนในกำรค ำนวณ 

เกิดแผนกำรปฏิบัติกำรด้ำน 
1) เกิดกำรเจรจำต่อรองกับ

ต้นสังกัดจนท ำให้ได้รับ
กำรปรับ Base rate ขึ้น
จำก 7,100 บำท เป็น 
8 , 0 0 0  บ ำ ท  ต่ อ  1 
AdjRW 

2) นโยบำยและวิธีปฏิบัติที่
เป็นรูปธรรม ในกำรรับ
เงินมัดจ ำชำวต่ำงชำติ 

3) นโยบำยและกำรปฏิบัติ
จริ ง ในกำรปรับ อัตรำ
ค่ ำ บ ริ ก ำ ร ข อ ง
ชำวต่ำงชำติ ให้สูงกว่ำ 
ชำวไทย 

4) ก ำ ร จั ด ก ำ ร  Itemize 
master data เพ่ือท ำ
กำรน ำรำยกำรที่ล้ำสมัย
ออก และปรับปรุงรำคำ
ขำยให้เป็นไปตำมต้นทุน 

 
นโยบำยกำรบริหำรจัดกำร
เตียงนอนผู้ป่วยใน โดยกำร
รับผู้ป่วยข้ำมประเภทหอ
ผู้ป่วยได้ 

 

                                                 
1 UHOSNET หมายถงึ เครือข่ายโรงพยาบาล กลุ่มสถาบนัแพทยศาสตร์ ซึง่เป็นกลุ่มโรงพยาบาลที่เป็นโรงเรียนแพทย์ เช่น โรงพยาบาล
จฬุาลงกรณ์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ฯลฯ 
2 Inventory Day หมายถงึจ านวนวนัท่ียา/เวชภณัฑ์คงคลงัท่ีรับเข้ามานัน้จะต้องถกูเก็บเอาไว้ในคลงัสินค้าก่อนท่ีจะสามารถใช้หรือขาย
ออกไปได้ หรืออีกนยัหนึง่คือ จ านวนวนัท่ีสตอ็กยา/เวชภณัฑ์คงคลงัที่เก็บไว้จะมีเพียงพอใช้หรือขายได้อีกก่ีวนั หากไม่มีการรับสตอ็กใหม่
เข้ามา 


