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ใบสมัครเพ่ือเสนอบทความในงานการประชุม 
THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 20th Symposium on TQM-Best Practices in Thailand 

ประเภทการสมัคร [x] TQM-Best Practices  (ต้องจัดท ำ Abstract,  Full Paper, Presentation Slide   
                                    และกำรทดลองน ำเสนอผลงำน) 
   [  ] TQM-Progressive Learners (ต้องจัดท ำ Abstract, Presentation Slide เท่ำนั้น) 
ประเภทองค์กร [  ] หน่วยงำนธุรกิจเอกชน  [  ] หน่วยงำนรัฐวิสำหกิจ  [  ] หน่วยงำนด้ำนกำรศึกษำ   

[x] หน่วยงำนรำชกำรและองค์กรของรัฐ  [  ] หน่วยงำนทำงด้ำนสำธำรณสุข 
ชื่อเรื่องน าเสนอ  การบริหารกระบวนการติดตามหน้ีอย่างเป็นระบบครบวงจร  
                    ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  
เป็น “วิธีปฏิบัติท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีเยี่ยม” ของกระบวนการ ในหมวด (โปรดเลือก 1 หมวดเท่าน้ัน)  

[  ] 1. กำรน ำองค์กร     [  ] 2. กำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์และกำรจัดกำรนโยบำย  
[  ] 3. กำรเอำใจใส่ลูกค้ำและตลำด   [  ] 4. กำรวัด กำรวิเครำะห ์และ กำรจัดกำรควำมรู ้ 
[  ] 5. กำรเอำใจใส่ทรพัยำกรบุคคล   [x]  6. กำรจัดกำรกระบวนกำร  
[  ] 7. กำรประยกุต์ระบบมำตรฐำนต่ำงๆเข้ำกบักำรบรหิำรจัดกำร  

ชื่อหน่วยงาน ฝ่ำยกำรคลัง ส ำนักงำนคณบดี คณะแพทยศำสตร์ศิรริำชพยำบำล ที่อยู ่ตึกชัยนำทนเรนทรำนุสรณ์ ช้ัน 
2  เลขที่ 2 โรงพยำบำลศิรริำช    ถ.วังหลัง    แขวงศิริรำช   เขตบำงกอกน้อย   กรุงเทพมหำนคร   10700    
โทรศัพท์  02-4198598 โทรสำร  02-4198598 เว็บไซต์http://www.si.mahidol.ac.th/th/division/finance 
ช่ือผู้เขียน (ผู้น ำเสนอ)  

1. นำงจินตนำ      ธนัทธนศักดิ์      ต ำแหน่ง นักวิชำกำรเงินและบัญชี   
 โทร. 081-8196231  email : jintana.siri44@gmail.com 

2. น.ส.ณัฏฐ์ระพี   ชำประดิษฐ์       ต ำแหน่ง นักวิชำกำรเงินและบัญชี   
 โทร. 061-5985192  email : kaiu_cha@hotmail.com 

3. นำยชลชัย        นิงสำนนท์         ต ำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงำนบริหำร 
    โทร. 089-4512299   email : kant_chon@hotmail.com 
 

สรุปจุดท่ีเป็น “วิธีปฏิบัติท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีเยี่ยม” (อย่างน้อย 1 ข้อ)  

1. ออกหนังสือติดตำมหนี้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  ด้วยระบบ SAP ที่แสดงข้อมูลรำยละเอียดประกอบอย่ำงถูกต้อง 
ครบถ้วน  

2. แบบรำยงำน ข้อมูลเชิงสถิติและรำยงำนบัญชีลูกหนี้ ภำยในและภำยนอกคณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล  
เพื่อผู้บริหำรใช้วิเครำะห์ประกอบกำรตัดสินใจ เจรจำกับลูกหนี้ ได้อย่ำงประสิทธิภำพ  

3. อ ำนวยควำมสะดวกลูกหนี้ ในกำรติดต่อท ำธุรกรรมทำงกำรเงิน กับคณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล โดยใช้
ระบบ Internet banking ได้อย่ำงสะดวก และรวดเร็ว               

4. จัดกำรข้อมูลลูกหนี้ภำยในและภำยนอกคณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล อย่ำงมีมำตรฐำน โดยสำมำรถ
สืบค้นและตรวจสอบย้อนหลังได้อย่ำงรวดเร็ว และถูกต้อง 

 
 
ประสิทธิผล (ต้องวัดค่าได้อย่างน้อย 1 ข้อ)  

1. ลดข้ันตอนและระยะเวลำในกำรจัดท ำหนังสือติดตำมหนี้และข้อมูลรำยละเอียดประกอบแนบหนงัสือติดตำม
หนีลู้กหนี้ภำยในและภำยนอกคณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล  จำกข้ันตอนในกำรปฏิบัติงำนเดิม 
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1) กำรออกหนังสือติดตำมหนี้ลกูหนี้ค่ำรักษำพยำบำลภำยในและภำยนอกคณะแพทยศำสตร์ศิรริำช
พยำบำล  ใช้ระยะเวลำในกำรจัดท ำแบบเดิม ประมำณ 15 นำที/ฉบับ แบบใหม่ใช้เวลำ 2 นำที/
ฉบับ 

2) กำรออกหนังสือติดตำมหนี้ลกูหนีเ้งินยืมทดรองจ่ำยภำยในคณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล 
ใช้ระยะเวลำในกำรจัดท ำแบบเดิม ประมำณ 21 นำที/ฉบับ แบบใหม่ใช้เวลำ 1 นำที/ฉบับ 

2. ระดับกำร วัดผลควำมพึ งพอใจในกำรอ ำนวยควำมสะดวก ของข้อมู ลหนั งสือติดตำมหนี้ลูกหนี้                    
ค่ำรักษำพยำบำลของลูกหนี้ จำกกำรสอบถำมประเมินควำม พึงพอใจจำกลูกหนี้ที่รับบริกำร มีควำมพึงพอใจ
ระดับควำมพึงพอใจร้อยละ  90 สูงกว่ำเป้ำที่ตั้งไว้ที่ระดับมำกกว่ำ ร้อยละ 80 

3. ระยะเวลำกำรรับช ำระหนีล้ดลงจำกปี 2560 จ ำนวน 74 วัน ปี 2562(31 มี.ค.2562) เป็น 65 วัน ลดลง 9 วัน 

 
 

4.ประสิทธิผลกำรเร่งรัดหนี้อัตรำค่ำเผื่อหนีส้งสัยจะสญูมีอัตรำลดลงจำกยอดลูกหนีท้ั้งหมด 
 

รำยกำร 
ปงีบประมำณ 

2559 2560 2561 2562(31มี.ค.62) 
อัตรำค่ำเผือ่หนีส้งสัยจะสญู 5.53% 3.32% 3.22% 0.53% 

 
กำรอนุญำตให้มลูนิธิฯ จัดให้ผูส้นใจเข้ำเยี่ยมชม “Best-Practices” ขององค์กรผูส้มัครนี้ได ้   
 [X] อนุญำต   [  ] ไม่อนุญำต 
กำรอนุญำตให้มลูนิธิฯ บันทึกวีดีโอผลงำนระหว่ำงที่น ำเสนอในวันกำรจัดงำนขององค์กรผูส้มัครนี้ได้ 
 [X] อนุญำต   [  ] ไม่อนุญำต 
 
 
 
 

บทคัดย่อ 
ชื่อเรื่อง : การบริหารกระบวนการติดตามหน้ีอย่างเป็นระบบครบวงจร  
            ของ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
 
ประวัติและความเป็นมาโดยย่อ : 
               วิสัยทัศน์ของคณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล คือ  “เป็นสถำบันทำงกำรแพทย์ของแผ่นดิน   
มุ่งสู่ควำมเป็นเลิศระดับสำกล”  พันธกิจ ที่จะจัดกำรศึกษำ  เพื่อผลิตบัณฑิตและบุคลำกรทำงกำรแพทย์ทุกระดับ  
และแพทย์ผู้เช่ียวชำญ เฉพำะทำง  ท ำกำรวิจัย  สร้ำงบรรยำกำศทำงวิชำกำร ให้บริกำรทำงกำรแพทย์ที่มีคุณภำพ  
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คุณธรรม ทันสมัย ได้มำตรฐำนสำกล สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศและน ำมำซึ่งศรัทธำและควำมนิยมสูงสุด
จำกประชำชน รวมทั้งช้ีน ำสังคมไทยในด้ำนสุขภำพอนำมัยและคุณภำพชีวิต  
  โดยฝ่ำยกำรคลัง อยู่ภำยใต้กำรบริหำรจัดกำรของ คณบดีคณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล โดยเป็น
หน่วยงำนที่ดูแลระบบบัญชี กำรเงิน งบประมำณ และกำรบริหำรกำรคลัง โดยมีวิสัยทัศ พันธกิจ ที่สอดคล้องกับ         
คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล   
วิสัยทัศน์ ค่านิยม วัฒนธรรม พันธกิจ นโยบาย  : 

- วิสัยทัศน์ ของฝ่ำยกำรคลัง เป็นหน่วยงำนบริหำรงำนด้ำนกำรคลัง มุ่งสู่ควำมเป็นเลิศระดับสำกล  
- พันธกิจ ของฝ่ำยกำรคลัง คือ จัดกำรด้ำนกำรเงิน กำรบัญชี งบประมำณ กำรบริหำรลูกหนี้และกำร

วิเครำะห์ต้นทุน ที่ได้มำตรฐำน โปร่งใส สำมำรถตรวจสอบได้ รวมทั้ง  มีกำรพัฒนำบุคลำกร และ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ อย่ำงต่อเนื่อง  

- หน้าท่ีความรับผิดชอบ บริหำรจัดกำรด้ำนกำรเงิน บัญชี  งบประมำณ  กำรบริหำรลูกหนี้ และกำร
วิเครำะห์ต้นทุนที่ได้มำตรฐำน โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีกำรพัฒนำบุคลำกรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
อย่ำงต่อเนื่อง มุ่งสู่ควำมก้ำวหน้ำอย่ำงมีมำตรฐำนในระดับสำกล  

 
รายละเอียดเพ่ิมเติมของวิธีปฏิบัติท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีเยี่ยมท่ีสอดคล้องกับค่าประสิทธิผล : (1-2 หน้า) 

จำกกำรให้บริกำรรักษำพยำบำลผู้ป่วยส่วนใหญ่ในปัจจุบัน    เป็นกำรให้บริกำรผู้ป่วยสิทธิประเภทเครดิตเงิน
เช่ือ  สิทธิสวัสดิกำรข้ำรำชกำร  สิทธิประกันสุขภำพแห่งชำติ  สิทธิประกันสังคมและสิทธิต้นสังกัดหน่วยงำนต่ำงๆ 
โครงกำรวิจัย รวมทั้งเงินยืมทดรองจ่ำย  ประมำณร้อยละ 90 ของคณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล   

กำรพัฒนำระบบกำรติดตำมหนี้ลูกหนี้ภำยในและภำยนอกของคณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำลซึ่ง
ด ำเนินกำรเริ่มต้นเมื่อปี 2559 เนื่องจำกช่วงเวลำดังกล่ำวมีลูกหนี้ต่ำง ๆ ที่ค้ำงช ำระเป็นเวลำนำน และจ ำนวนมำก ซึ่ง
เดิมคณะฯ ใช้ โปรแกรม Microsoft  office ในกำรเก็บข้อมูลและใช้เป็นฐำนข้อมูลในกำรออกหนังสือติดตำมหนี้ โดยวิธีกำร
ท ำแบบ Manual ซึ่งในแต่ละปีมีกำรจัดท ำหนังสอืติดตำมหนี้มำกกว่ำ 20,000 ฉบับต่อปี ข้อมูลในกำรติดตำมหนี้มีโอกำส
คลำดเคลื่อน มีควำมล่ำช้ำอีกทั้งข้อควำมและรูปแบบหนังสือติดตำมหนี้ของแต่ละประเภทกลุ่มสิทธิมีควำมแตกต่ำงกัน  
เดิมกำรท ำงำนไม่มีระบบรองรับ  ยำกต่อกำรจัดกำรและควบคุม  ให้มีควำมครบถ้วน ถูกต้องและ       มีประสิทธิภำพ 
ท ำให้กำรติดตำมทวงหนี้ไม่มีควำมคล่องตัว เกิดโอกำสลูกหนี้ช ำระหนีล้่ำช้ำ ช ำระหนีไ้ม่เต็มจ ำนวน  

จำกปัญหำดังกล่ำวเพือ่มิใหค้ณะแพทยศำสตรศิ์ริรำชพยำบำล ต้องเสียโอกำสในกำรน ำรำยไดส้่วนน้ีไปบริหำร
จัดกำรรำยได้ภำยในคณะฯ  ท ำให้ต้องมีกำรบริหำรกระบวนกำรติดตำมหนี้อย่ำงเป็นระบบครบวงจร  
มีกำรจัดกำรข้อมูลบัญชีลูกหนี้และรำยงำนลูกหนี้ที่มีหนี้ค้ำงช ำระเกินก ำหนด  กำรจัดท ำรำยงำนสถิติ  รำยงำนผล          
ในกำรน ำเสนอผู้บริหำร  จึงน ำมำซึ่งกำรคิดวิเครำะห์บูรณำกำร พัฒนำโปรแกรมที่ใช้ในกำรติดตำมหนี้ทั้งลูกหนี้ภำยใน
และภำยนอกของคณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล ที่มีข้อมูลจ ำนวนมำก  มีกำรพัฒนำและออกแบบโปรแกรม          
ในระบบ SAP ให้รองรับรำยกำรข้อมูลลูกหนี้  (Aging)  สถำนะหนี้ค้ำงช ำระ โดยแยกอำยุหนี้ที่เกินก ำหนดตำมช่วง 
อำยุหนี้  ตำมประเภทสิทธิ ของทุกหน่วยงำน หรือบุคคล  ให้สำมำรถจัดท ำหนังสือติดตำมหนี้ และรำยละเอียด
ประกอบแนบกำรติดตำมหนี้โดยใช้ฐำนข้อมูล ในระบบ SAP ได้อัตโนมัติ ท ำให้สำมำรถปฏิบัติงำนได้คล่องตัวข้ึน 
เรียกดูรำยงำนสถำนะลูกหนี้  แบบ Real Time ได้ ซึ่งข้อมูลรำยงำนที่ได้นั้น รวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน  
ภำยใต้โครงกำรการบริหารกระบวนการติดตามหน้ีอย่างเป็นระบบครบวงจร ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล  ท ำให้ได้รับช ำระหนี้จำกลูกหนี้ได้อย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน  

นอกจำกกำรออกแบบระบบหนังสือติดตำมหนี้แล้ว  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ยังมพีัฒนำเพิ่มช่องทำง
อ ำนวยควำมสะดวกให้กับลูกหนี้ในกำรช ำระเงิน โดยใช้ระบบ Online  ผ่ำนระบบ Internet banking ของธนำคำรต่ำงๆ ซึ่งท ำ
ให้เกิดควำมสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลำและปลอดภัยต่อลูกหนีใ้นกำรเดินทำงมำติดต่อช ำระหนีก้ับคณะฯ  

ขั้นตอนการด าเนินงาน และผลการปฏิบัติงาน 
 ระบบกำรจัดกำรกระบวนกำรออกหนังสือติดตำมหนี้  ลูกหนี้ทุกประเภทของคณะแพทยศำสตร์ศิรริำช
พยำบำล ประกอบไปด้วย 
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1. ลูกหนี้ภำยใน คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล 
  1.1 ลูกหนี้เงินยืมทดรองจ่ำย 
  1.2 ลูกหนี้โครงกำรวิจัย 
  1,3 ลูกหนี้อื่นๆเช่น ค่ำสำธำรณูปโภค  

2. ลูกหนี้ภำยนอก คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล 
3.1 ลูกหนี้ค่ำรักษำพยำบำล ที่เป็น หน่วยงำนรฐับำล หน่วยงำนเอกชน บุคคล 
3.2 ลูกหนีอ้ื่นๆ ที่ไม่ใช่ค่ำรักษำพยำบำล เช่น ค่ำเช่ำสถำนที่ ค่ำธรรมเนียมวิทยำกร ฯ  

 
              
  
 
 
 
 
 
 
 
 

    วงจรการติดตามหน้ี 

โดยมีหลักกำรในกำร ออกหนงัสือติดตำม
หนี้ คือ 

 กำรก ำหนดวันสิ้นสุดโครงกำร (Due on) 
 กำรก ำหนดวันรับช ำระเงิน (Due Date) 
 กำรก ำหนดช่วงอำยุหนี้ ในกำรติดตำมหนี ้

 

ขั้นตอนการด าเนินการติดตามหน้ีเมื่อครบก าหนด 

 
 

             อธิบายกระบวนการใช้งานตามรูปขั้นตอนการด าเนินงานตามข้อ 1 ถึง ข้อ 6 
1. ผู้ใช้งำน Run ข้อมูล รำยงำนอำยุหนี้ ( Aging Report) ในระบบ SAP 
2. Run Dunning Letter เพื่อแสดงรำยกำรลูกหนี้ Overdue 

กรณีค่ารักษาพยาบาล : SAP บันทึกข้อมลูไว้ใน Staging Table โดยผู้ใช้งำนก ำหนด Session Name 
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3. ผู้ใช้งำนเลือกรำยกำร Overdue ในกำรออกจดหมำยติดตำมหนี ้
กรณีค่ารักษาพยาบาล : ผู้ใช้งำนเลอืก Session Name แลว้ตำมข้อ 2 ส ำหรับกำรออกหนังสือติดตำมหนี ้

4. ผู้ใช้งำนเลือกรำยกำร ที่ต้องกำรออกหนังสือติดตำมหนี้ ผ่ำน Report  ALV Output Screen และกดปุ่ม
Print Preview  เพื่อเข้ำสู่หน้ำ Output  Device โดยก ำหนดเครื่อง Printer เพื่อ Print  Preview  เป็น
รูปแบบ ALV เพื่อตรวจสอบควำมถูกต้องของหนังสือติดตำมหนี้และรำยงำนยอดลูกหนี้ค้ำงช ำระเกินก ำหนด  

5. ระบบ SAP จัดเก็บข้อมูลกำรออกหนงัสือติดตำมหนี้ ในแต่ละครั้งทีม่ีกำรออกหนังสือติดตำมหนี้ ไว้ใน Own 
Spool  

6. กรณีที่ ไม่ทรำบจ ำนวนครัง้ที่ออกหนงัสอืติดตำมหนี้ไปแล้วในระบบ สำมำรถย้อนกลับไปตรวจสอบรำยกำรที่
ออกหนงัสือได้  Report ALV 
 

ผลจำกกำรด ำเนินกำร  
1. กำรพัฒนำระบบกำรออกหนังสือติดตำมหนี้พร้อมข้อมูลรำยละเอียดประกอบแนบหนงัสอืติดตำมหนี้ 

ผลการด าเนินการ หน่วยนับ 
แบบเดิม 
(นาที) 

แบบใหม่ 
(นาที) 

ผลต่าง
(นาที) 

%  
ผลต่าง 

1. ลดระยะเวลาในการจัดท าหนังสือติดตามหนีแ้ละข้อมูล         
รายละเอียดประกอบแนบ (ลูกหนีค้่ารักษาพยาบาล) 

นาที/ฉบับ 15 2 13 87 

2. ลดระยะเวลาในการจัดท าหนังสือติดตามหนีแ้ละข้อมูล         
รายละเอียดประกอบแนบ (ลูกหนี้เงินยืมทดรองจ่าย) 

นาที/ฉบับ 21 1 20 95 

 


