ใบสมัครเพื่อเสนอบทความในงานการประชุม
THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 20th Symposium on TQM-Best Practices in Thailand
ประเภทการสมัคร
[x] TQM-Best Practices (ต้องจัดทำ Abstract, Full Paper, Presentation Slide
และกำรทดลองนำเสนอผลงำน)
[ ] TQM-Progressive Learners (ต้องจัดทำ Abstract, Presentation Slide เท่ำนั้น)
ประเภทองค์กร [ ] หน่วยงำนธุรกิจเอกชน
[ ] หน่วยงำนรัฐวิสำหกิจ [ ] หน่วยงำนด้ำนกำรศึกษำ
[x] หน่วยงำนรำชกำรและองค์กรของรัฐ [ ] หน่วยงำนทำงด้ำนสำธำรณสุข
ชื่อเรื่องนาเสนอ การบริหารกระบวนการติดตามหนี้อย่างเป็นระบบครบวงจร
ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
เป็น “วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยม” ของกระบวนการ ในหมวด (โปรดเลือก 1 หมวดเท่านั้น)
[ ] 1. กำรนำองค์กร
[ ] 2. กำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์และกำรจัดกำรนโยบำย
[ ] 3. กำรเอำใจใส่ลูกค้ำและตลำด
[ ] 4. กำรวัด กำรวิเครำะห์ และ กำรจัดกำรควำมรู้
[ ] 5. กำรเอำใจใส่ทรัพยำกรบุคคล
[x] 6. กำรจัดกำรกระบวนกำร
[ ] 7. กำรประยุกต์ระบบมำตรฐำนต่ำงๆเข้ำกับกำรบริหำรจัดกำร
ชื่อหน่วยงาน ฝ่ำยกำรคลัง สำนักงำนคณบดี คณะแพทยศำสตร์ศิรริ ำชพยำบำล ที่อยู่ ตึกชัยนำทนเรนทรำนุสรณ์ ชั้น
2 เลขที่ 2 โรงพยำบำลศิรริ ำช ถ.วังหลัง แขวงศิริรำช เขตบำงกอกน้อย กรุงเทพมหำนคร 10700
โทรศัพท์ 02-4198598 โทรสำร 02-4198598 เว็บไซต์http://www.si.mahidol.ac.th/th/division/finance
ชื่อผู้เขียน (ผู้นำเสนอ)
1. นำงจินตนำ
ธนัทธนศักดิ์
ตำแหน่ง นักวิชำกำรเงินและบัญชี
โทร. 081-8196231 email : jintana.siri44@gmail.com
2. น.ส.ณัฏฐ์ระพี ชำประดิษฐ์
ตำแหน่ง นักวิชำกำรเงินและบัญชี
โทร. 061-5985192 email : kaiu_cha@hotmail.com
3. นำยชลชัย
นิงสำนนท์
ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงำนบริหำร
โทร. 089-4512299 email : kant_chon@hotmail.com
สรุปจุดที่เป็น “วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยม” (อย่างน้อย 1 ข้อ)
1. ออกหนังสือติดตำมหนี้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ด้วยระบบ SAP ที่แสดงข้อมูลรำยละเอียดประกอบอย่ำงถูกต้อง
ครบถ้วน
2. แบบรำยงำน ข้อมูลเชิงสถิติและรำยงำนบัญชีลูกหนี้ ภำยในและภำยนอกคณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล
เพื่อผู้บริหำรใช้วิเครำะห์ประกอบกำรตัดสินใจ เจรจำกับลูกหนี้ ได้อย่ำงประสิทธิภำพ
3. อำนวยควำมสะดวกลูกหนี้ ในกำรติดต่อทำธุรกรรมทำงกำรเงิน กับคณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล โดยใช้
ระบบ Internet banking ได้อย่ำงสะดวก และรวดเร็ว
4. จัดกำรข้อมูลลูกหนี้ภำยในและภำยนอกคณะแพทยศำสตร์ศิริร ำชพยำบำล อย่ำงมี มำตรฐำน โดยสำมำรถ
สืบค้นและตรวจสอบย้อนหลังได้อย่ำงรวดเร็ว และถูกต้อง
ประสิทธิผล (ต้องวัดค่าได้อย่างน้อย 1 ข้อ)
1. ลดขั้นตอนและระยะเวลำในกำรจัดทำหนังสือติดตำมหนี้และข้อมูลรำยละเอียดประกอบแนบหนังสือติดตำม
หนีล้ ูกหนี้ภำยในและภำยนอกคณะแพทยศำสตร์ศริ ิรำชพยำบำล จำกขั้นตอนในกำรปฏิบัติงำนเดิม
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1) กำรออกหนังสือติดตำมหนี้ลกู หนี้ค่ำรักษำพยำบำลภำยในและภำยนอกคณะแพทยศำสตร์ศิรริ ำช
พยำบำล ใช้ระยะเวลำในกำรจัดทำแบบเดิม ประมำณ 15 นำที/ฉบับ แบบใหม่ใช้เวลำ 2 นำที/
ฉบับ
2) กำรออกหนังสือติดตำมหนี้ลกู หนีเ้ งินยืมทดรองจ่ำยภำยในคณะแพทยศำสตร์ศริ ิรำชพยำบำล
ใช้ระยะเวลำในกำรจัดทำแบบเดิม ประมำณ 21 นำที/ฉบับ แบบใหม่ใช้เวลำ 1 นำที/ฉบับ
2. ระดั บ กำรวั ด ผลควำมพึ ง พ อใจในกำรอ ำนวยควำมสะดวก ของข้ อ มู ล หนั ง สื อ ติ ด ตำมหนี้ ลู ก หนี้
ค่ำรักษำพยำบำลของลูกหนี้ จำกกำรสอบถำมประเมินควำม พึงพอใจจำกลูกหนี้ที่รับบริกำร มีควำมพึงพอใจ
ระดับควำมพึงพอใจร้อยละ 90 สูงกว่ำเป้ำที่ตั้งไว้ที่ระดับมำกกว่ำ ร้อยละ 80
3. ระยะเวลำกำรรับชำระหนีล้ ดลงจำกปี 2560 จำนวน 74 วัน ปี 2562(31 มี.ค.2562) เป็น 65 วัน ลดลง 9 วัน
ระยะเวลารอร ับชาระหนี้
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ระยะเวลารอรับชาระหนี้

4.ประสิทธิผลกำรเร่งรัดหนี้อัตรำค่ำเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญมีอัตรำลดลงจำกยอดลูกหนีท้ ั้งหมด
รำยกำร
อัตรำค่ำเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ

2559
5.53%

ปีงบประมำณ
2560
2561
3.32%
3.22%

2562(31มี.ค.62)
0.53%

กำรอนุญำตให้มลู นิธิฯ จัดให้ผสู้ นใจเข้ำเยี่ยมชม “Best-Practices” ขององค์กรผูส้ มัครนี้ได้
[X] อนุญำต
[ ] ไม่อนุญำต
กำรอนุญำตให้มลู นิธิฯ บันทึกวีดีโอผลงำนระหว่ำงที่นำเสนอในวันกำรจัดงำนขององค์กรผูส้ มัครนี้ได้
[X] อนุญำต
[ ] ไม่อนุญำต

บทคัดย่อ
ชื่อเรื่อง : การบริหารกระบวนการติดตามหนี้อย่างเป็นระบบครบวงจร
ของ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ประวัติและความเป็นมาโดยย่อ :
วิ สั ย ทั ศ น์ ข องคณะแพทยศำสตร์ ศิ ริ ร ำชพยำบำล คื อ “เป็ น สถำบั น ทำงกำรแพทย์ ข องแผ่ น ดิ น
มุ่งสู่ควำมเป็นเลิศระดับสำกล” พันธกิจ ที่จะจัดกำรศึกษำ เพื่อผลิตบัณฑิตและบุคลำกรทำงกำรแพทย์ทุ กระดับ
และแพทย์ผู้เชี่ยวชำญ เฉพำะทำง ทำกำรวิจัย สร้ำงบรรยำกำศทำงวิชำกำร ให้บริกำรทำงกำรแพทย์ที่มีคุณภำพ
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คุณธรรม ทันสมัย ได้มำตรฐำนสำกล สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศและนำมำซึ่งศรัทธำและควำมนิยมสูงสุด
จำกประชำชน รวมทั้งชี้นำสังคมไทยในด้ำนสุขภำพอนำมัยและคุณภำพชีวิต
โดยฝ่ำยกำรคลั ง อยู่ภ ำยใต้ก ำรบริห ำรจัดกำรของ คณบดีคณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล โดยเป็ น
หน่วยงำนที่ดูแลระบบบัญชี กำรเงิน งบประมำณ และกำรบริหำรกำรคลัง โดยมีวิสัยทัศ พันธกิจ ที่ สอดคล้องกั บ
คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล
วิสัยทัศน์ ค่านิยม วัฒนธรรม พันธกิจ นโยบาย :
- วิสัยทัศน์ ของฝ่ำยกำรคลัง เป็นหน่วยงำนบริหำรงำนด้ำนกำรคลัง มุ่งสู่ควำมเป็นเลิศระดับสำกล
- พันธกิจ ของฝ่ำยกำรคลัง คือ จัดกำรด้ำนกำรเงิน กำรบัญ ชี งบประมำณ กำรบริห ำรลูก หนี้และกำร
วิเ ครำะห์ ต้น ทุ น ที่ ได้ ม ำตรฐำน โปร่ง ใส สำมำรถตรวจสอบได้ รวมทั้ ง มี ก ำรพัฒ นำบุ คลำกร และ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ อย่ำงต่อเนื่อง
- หน้าที่ความรับผิดชอบ บริหำรจัดกำรด้ำนกำรเงิน บัญ ชี งบประมำณ กำรบริหำรลูก หนี้ และกำร
วิเครำะห์ต้นทุ นที่ได้ม ำตรฐำน โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีก ำรพัฒ นำบุคลำกรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
อย่ำงต่อเนื่อง มุ่งสู่ควำมก้ำวหน้ำอย่ำงมีมำตรฐำนในระดับสำกล
รายละเอียดเพิ่มเติมของวิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยมที่สอดคล้องกับค่าประสิทธิผล : (1-2 หน้า)
จำกกำรให้บริกำรรักษำพยำบำลผู้ป่วยส่วนใหญ่ในปัจจุบัน เป็นกำรให้บริกำรผู้ป่วยสิทธิประเภทเครดิตเงิน
เชื่อ สิทธิสวัสดิกำรข้ำรำชกำร สิทธิประกันสุขภำพแห่งชำติ สิท ธิประกันสังคมและสิทธิต้นสังกัด หน่วยงำนต่ำงๆ
โครงกำรวิจัย รวมทั้งเงินยืมทดรองจ่ำย ประมำณร้อยละ 90 ของคณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล
กำรพั ฒ นำระบบกำรติด ตำมหนี้ ลู ก หนี้ ภำยในและภำยนอกของคณะแพทยศำสตร์ศิ ริร ำชพยำบำลซึ่ ง
ดำเนินกำรเริ่มต้นเมื่อปี 2559 เนื่องจำกช่วงเวลำดังกล่ำวมีลูกหนี้ต่ำง ๆ ที่ค้ำงชำระเป็นเวลำนำน และจำนวนมำก ซึ่ง
เดิมคณะฯ ใช้ โปรแกรม Microsoft office ในกำรเก็บข้อมูลและใช้เป็นฐำนข้อมูลในกำรออกหนังสือติดตำมหนี้ โดยวิธีกำร
ทำแบบ Manual ซึ่งในแต่ละปีมีกำรจัดทำหนังสือติดตำมหนี้มำกกว่ำ 20,000 ฉบับต่อปี ข้อมูลในกำรติดตำมหนี้มีโอกำส
คลำดเคลื่อน มีควำมล่ำช้ำอีกทั้งข้อควำมและรูปแบบหนังสือติดตำมหนี้ของแต่ละประเภทกลุ่มสิทธิมีควำมแตกต่ำงกัน
เดิมกำรทำงำนไม่มีระบบรองรับ ยำกต่อกำรจัดกำรและควบคุม ให้มีควำมครบถ้วน ถูกต้องและ มีประสิทธิภำพ
ทำให้กำรติดตำมทวงหนี้ไม่มีควำมคล่องตัว เกิดโอกำสลูกหนี้ชำระหนีล้ ่ำช้ำ ชำระหนีไ้ ม่เต็มจำนวน
จำกปัญหำดังกล่ำวเพือ่ มิให้คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล ต้องเสียโอกำสในกำรนำรำยได้ส่วนนี้ไปบริหำร
จั ด กำรรำยได้ ภ ำยในคณะฯ ท ำให้ ต้ อ งมี ก ำรบริ ห ำรกระบวนกำรติ ด ตำมหนี้ อ ย่ ำ งเป็ น ระบบครบวงจร
มีกำรจัดกำรข้อมูลบัญชีลูกหนี้และรำยงำนลูกหนี้ที่มีหนี้ค้ำงชำระเกินกำหนด กำรจัดทำรำยงำนสถิติ รำยงำนผล
ในกำรนำเสนอผู้บริหำร จึงนำมำซึ่งกำรคิดวิเครำะห์บูรณำกำร พัฒนำโปรแกรมที่ใช้ในกำรติดตำมหนี้ทั้งลูกหนี้ภำยใน
และภำยนอกของคณะแพทยศำสตร์ศิริร ำชพยำบำล ที่ มี ข้อมูลจำนวนมำก มี กำรพัฒ นำและออกแบบโปรแกรม
ในระบบ SAP ให้รองรับรำยกำรข้อมูลลูกหนี้ (Aging) สถำนะหนี้ค้ำงชำระ โดยแยกอำยุหนี้ที่เกินกำหนดตำมช่วง
อำยุห นี้ ตำมประเภทสิท ธิ ของทุ ก หน่วยงำน หรือบุคคล ให้สำมำรถจัดท ำหนัง สือติดตำมหนี้ และรำยละเอียด
ประกอบแนบกำรติดตำมหนี้ โดยใช้ฐำนข้อมู ล ในระบบ SAP ได้อัตโนมั ติ ท ำให้สำมำรถปฏิบัติงำนได้คล่องตัวขึ้น
เรียกดูรำยงำนสถำนะลูกหนี้ แบบ Real Time ได้ ซึ่งข้อมูลรำยงำนที่ได้นั้น รวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน
ภำยใต้โครงกำรการบริหารกระบวนการติดตามหนี้ อย่ า งเป็นระบบครบวงจร ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล ทำให้ได้รับชำระหนี้จำกลูกหนี้ได้อย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน
นอกจำกกำรออกแบบระบบหนังสือติดตำมหนี้แล้ว คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ยังมีพัฒนำเพิ่มช่องทำง
อำนวยควำมสะดวกให้กับลูกหนี้ในกำรชำระเงิน โดยใช้ระบบ Online ผ่ำนระบบ Internet banking ของธนำคำรต่ำงๆ ซึ่งทำ
ให้เกิดควำมสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลำและปลอดภัยต่อลูกหนีใ้ นกำรเดินทำงมำติดต่อชำระหนีก้ ับคณะฯ
ขั้นตอนการดาเนินงาน และผลการปฏิบัติงาน
ระบบกำรจัดกำรกระบวนกำรออกหนังสือติดตำมหนี้ ลูกหนี้ทุกประเภทของคณะแพทยศำสตร์ศิรริ ำช
พยำบำล ประกอบไปด้วย
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1. ลูกหนี้ภำยใน คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล
1.1 ลูกหนี้เงินยืมทดรองจ่ำย
1.2 ลูกหนี้โครงกำรวิจัย
1,3 ลูกหนี้อื่นๆเช่น ค่ำสำธำรณูปโภค
2. ลูกหนี้ภำยนอก คณะแพทยศำสตร์ศริ ิรำชพยำบำล
3.1 ลูกหนี้ค่ำรักษำพยำบำล ที่เป็น หน่วยงำนรัฐบำล หน่วยงำนเอกชน บุคคล
3.2 ลูกหนีอ้ ื่นๆ ที่ไม่ใช่ค่ำรักษำพยำบำล เช่น ค่ำเช่ำสถำนที่ ค่ำธรรมเนียมวิทยำกร ฯ

โดยมีหลักกำรในกำร
หนี้ คือ
 กำรกำหนดวันสิ้นสุดโครงกำร (Due on)
 กำรกำหนดวันรับชำระเงิน (Due Date)
 กำรกำหนดช่วงอำยุหนี้ ในกำรติดตำมหนี้

วงจรการติดตามหนี้
ออกหนังสือติดตำม

ขั้นตอนการดาเนินการติดตามหนี้เมื่อครบกาหนด

อธิบายกระบวนการใช้งานตามรูปขั้นตอนการดาเนินงานตามข้อ 1 ถึง ข้อ 6
1. ผู้ใช้งำน Run ข้อมูล รำยงำนอำยุหนี้ ( Aging Report) ในระบบ SAP
2. Run Dunning Letter เพื่อแสดงรำยกำรลูกหนี้ Overdue
กรณีค่ารักษาพยาบาล : SAP บันทึกข้อมูลไว้ใน Staging Table โดยผู้ใช้งำนกำหนด Session Name
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3. ผู้ใช้งำนเลือกรำยกำร Overdue ในกำรออกจดหมำยติดตำมหนี้
กรณีค่ารักษาพยาบาล : ผู้ใช้งำนเลือก Session Name แล้วตำมข้อ 2 สำหรับกำรออกหนังสือติดตำมหนี้
4. ผู้ใช้ง ำนเลือกรำยกำร ที่ ต้อ งกำรออกหนังสือติดตำมหนี้ ผ่ำน Report ALV Output Screen และกดปุ่ ม
Print Preview เพื่ อ เข้ ำสู่ ห น้ ำ Output Device โดยก ำหนดเครื่อง Printer เพื่อ Print Preview เป็ น
รูปแบบ ALV เพื่อตรวจสอบควำมถูกต้องของหนังสือติดตำมหนี้และรำยงำนยอดลูกหนี้ค้ำงชำระเกินกำหนด
5. ระบบ SAP จัดเก็บข้อมูลกำรออกหนังสือติดตำมหนี้ ในแต่ละครั้งทีม่ ีกำรออกหนังสือติดตำมหนี้ ไว้ใน Own
Spool
6. กรณีที่ ไม่ทรำบจำนวนครัง้ ที่ออกหนังสือติดตำมหนี้ไปแล้วในระบบ สำมำรถย้อนกลับไปตรวจสอบรำยกำรที่
ออกหนังสือได้ Report ALV
ผลจำกกำรดำเนินกำร
1. กำรพัฒนำระบบกำรออกหนังสือติดตำมหนี้พร้อมข้อมูลรำยละเอียดประกอบแนบหนังสือติดตำมหนี้
ผลการดาเนินการ

หน่วยนับ

แบบเดิม แบบใหม่
(นาที)
(นาที)

ผลต่าง
(นาที)

%
ผลต่าง

1. ลดระยะเวลาในการจัดทาหนังสือติดตามหนีแ้ ละข้อมูล
รายละเอียดประกอบแนบ (ลูกหนีค้ ่ารักษาพยาบาล)

นาที/ฉบับ

15

2

13

87

2. ลดระยะเวลาในการจัดทาหนังสือติดตามหนีแ้ ละข้อมูล
รายละเอียดประกอบแนบ (ลูกหนี้เงินยืมทดรองจ่าย)

นาที/ฉบับ

21

1

20

95
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