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สรุปจุดท่ีเป็น “วิธีปฏิบัติท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีเยี่ยม” (อย่างน้อย 1 ข้อ) 
1) ฝ่ำยกำรคลังวำงแผนเชิงกลยทุธ์ในกำรดำำเนินกำรทันทีเมื่อเกิดโรคระบำด (Covid-19) โดยศึกษำและวิเครำะห์
สถำนกำรณ์ที่มีปัจจัยซ่ึงส่งผลกระทบองค์กร และพัฒนำรูปแบบรำยงำนที่สำมำรถแสดงผลกระทบกับ
กำรดำำเนินกำรหลักขององค์กร เพื่อให้ผู้บริหำรใช้เป็นข้อมูลในกำรบริหำรจดักำร ซ่ึงรำยงำนแสดงให้เห็นภำพช่วง
เวลำต่ำง ๆ ที่เกิดสถำนกำรณ์และกระทบจำกกำรดำำเนินกำร โดยนำำเสนอเชิงตวัเลขผู้ใช้บริกำรและ
ผลกำรดำำเนินกำรทำงด้ำนกำรเงินเป็นรำยวัน และ รำยเดือน ตลอดระยะเวลำที่เกดิสถำนกำรณ์โดย
มีค่ำเปรียบเทียบเดือนสำำหรับเดือนปกติ เพื่อแสดงขนำดของผลกระทบอย่ำงชัดเจน  
2) ฝ่ำยกำรคลังกำรวำงรูปแบบกำรทำำงำนและกำำหนดนโยบำยเพื่อบริหำรจัดกำรอย่ำงชดัเจน โดยมององค์รวมของ
พันธกิจหลักของฝ่ำย เพื่อกำำหนดวธิีกำรให้สอดคลอ้งและสนับสนุนนโยบำยของคณะแพทยศำสตร์ศริิรำชพยำบำล 
ในภำวะสถำนกำรณ์ฉุกเฉินและทำำได้จริงอย่ำงมีประสิทธิภำพ ทั้งด้ำนกำรให้บริกำรและดำ้นกำรบริหำรกำรเงิน 
เช่น ปรับรูปแบบกำรเข้ำทำำงำนของเจ้ำหน้ำที่กำรเงินรับส่วนหน้ำให้ตอบสนองควำมต้องกำรผู้ใช้บรกิำรโดยยึดหลัก
New Normal แต่คงคุณภำพกำรบริกำรให้ดีไม่น้อยกวำ่เดิม โดยปรับรูปแบบกำรปฏิบัติงำนเพือ่สนองตอบนโยบำย
เรื่องกำรลดคำ่ตอบแทนล่วงเวลำในช่วงสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน
3) ตดิตำมสถำนกำรณ์อยำ่งต่อเน่ืองภำยในและภำยนอกองค์กำร เพื่อบริหำรจดักำรดำ้นกำรเงินให้เกิดสภำพคล่อง
ทำงกำรเงินในรูปแบบที่เหมำะสมและเกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร นอกจำกน้ียังมองหำรูปแบบของบริกำร
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ทำงกำรเงินใหม่ ๆ ที่ใช้เสริมสภำพคล่อง เพื่อนำำเสนอให้มหำวิทยำลัยมหิดลพิจำรณำและออกเป็นหลักเกณฑ์หรือ
ข้อบังคับใช้ในกรณีฉุกเฉิน 

ประสิทธิผล (ต้องวัดค่าได้อย่างน้อย 1 ข้อ) 
(เช่น) ผลลัพธ์ด้านของเสียลดลง ต้นทุนต่อหน่วยลดลง รอบเวลาทำางานลดลง ความผันแปรของคุณภาพงานลดลง 
ข้อร้องเรียนของลูกค้าลดลง ผลิตภาพต่อพนักงานเพิ่มข้ึน อายุการใช้งานของผลิตภณัฑ์เพิ่มข้ึน วัฒนธรรมองคก์รดี
ข้ึน อัตราการรักษาลูกคา้เพิ่มข้ึน ยอดขายเพิ่มข้ึน เป็นต้น 
1) พัฒนำรำยงำนสำมำรถช่วยในกำรตัดสินใจของผู้บริหำรและส่งมอบได้เป็นรำยวันและรำยเดือนเพื่อสะท้อน
ผลกำรดำำเนินกำรไดอ้ย่ำงชดัเจนและเห็นภำพรวมตลอดช่วงสถำนกำรณ์โรคระบำด Covid-19 สำำหรับ
ชุดรำยงำนแสดงผลกำรดำำเนินกำรดำ้นกำรเงินและจำำนวนรับบรกิำร เพื่อกำรบริหำรจัดกำรและตัดสินใจของผู้
บริหำร ประกอบด้วย (1.) รำยงำนรำยได้และจำำนวนผู้ป่วย OPD & IPD (2.) รำยงำน Remodel รำยได้และ
จำำนวนผู้ป่วย OPD & IPD (3.) รำยงำนรำยได้จำกกำรรักษำพยำบำล OPD & IPD (4.) รำยงำนจำำนวน
ผู้ป่วยรำยวัน OPD & IPD (5.) จำำนวนผู้ป่วยและรำยได้สะสม OPD & IPD (6.) รำยงำนรำยรับ - รำยจ่ำย ประจำำ
วัน (7.)  รำยงำนกำรรับชำำระสำำหรับกำรรกัษำผ่ำนระบบ Telemedicine (8.)  รำยงำนกำรขำยยำ
ทำงไปรษณีย์ (9.) จดัทำำรำยงำนกระแสเงินสดและสภำพคล่องรำยวัน (10.) จัดทำำรำยงำนมูลคำ่เงินลงทุน
ในสินทรพัย์เสี่ยงรำยวัน
2) เพิ่มกำรตรวจสอบกำรเบิกจ่ำยเพื่อให้เกิดกำรเบิกจ่ำยคำ่ใช้จำ่ยที่จำำเป็นและสอดคล้องกับนโยบำยและมำตรกำร
ของคณะแพทยศำสตร์ศริิรำชพยำบำลในสถำนกำรณ์โรคระบำด Covid-19 และสำมำรถจ่ำยชำำระคำ่ใช้จำ่ยให้กับ 
Vendors ไดต้ำมระยะกำำหนด 
3) ปรับกระบวนกำรทำำงำนตอบสนองผู้รับบริกำรอย่ำงต่อเน่ือง (Work from home / ไม่หยุดชะงกัในกำรทำำงำน)
โดยให้เจำ้หน้ำที่ปฏิบัติงำน Access เข้ำระบบและประชุมผ่ำน Application ต่ำง ๆ นอกจำกน้ีไม่มีเจ้ำหน้ำที่ฝำ่ย
กำรคลังตดิเชื้อ Covid-19 ด้วยกำรบริหำรจัดกำรบุคลำกรแบบจัดกลุ่มกำรทำำงำนแยกจำกกัน (Social 
Distancing) พร้อมนำำวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ป้องกันโรคติดต่อเข้ำมำประกอบกันกำรให้บรกิำรเพื่อป้องกันควำมเสี่ยง
เน่ืองจำกตอ้งปฏิบัติงำนในสว่นของกำรให้บริกำรผู้ป่วยจำำนวนมำก 

กำรอนุญำตให้มูลนิธิฯ จัดให้ผู้สนใจเข้ำเยี่ยมชม “Best-Practices” ขององค์กรผู้สมัครน้ีได้   
 [X] อนุญำต  [  ] ไม่อนุญำต

กำรอนุญำตให้มูลนิธิฯ บันทึกวีดีโอผลงำนระหวำ่งที่นำำเสนอในวันกำรจดังำนขององค์กรผู้สมัครน้ีได้
             [X] อนุญำต  [  ] ไม่อนุญำต
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เน้ือหาบทคัดย่อ (Abstract)  ไม่เกิน 2 หน้า A4 โดยให้ผู้สมัครเขียนเน้ือหาและรายละเอียดให้ครอบคลุมประเด็นดังน้ี 
- ประวัติและความเป็นมาโดยย่อ 
- วิสัยทัศน์ ค่านิยม วัฒนธรรม พันธกจิ นโยบาย (ตามความเหมาะสม) 
- อธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมของวิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยมที่สอดคล้องกับค่าประสิทธิผล
 ข้ันตอนที่สำำคัญและวิธีปฏิบัติในข้ันตอนที่สำำคัญเหล่ำน้ัน ที่ได้ออกแบบ-พัฒนำ-นำำไปปฏิบัติ 

แล้วนำำไปสู่กำรป้องกันไม่ให้ปัญหำเกิดซำ้ำ ยกระดับคุณค่ำของผลกำรทำำงำนที่ส่งมอบให้แก่ลูกคำ้ หรือ 
สำมำรถสนองตอบควำมคำดหวังของลูกคำ้ไดด้ีข้ึน

 ควรอธิบำยโดยใช้ Flowchart, แบบฟอร์ม, ตำรำง หรือ เครื่องมือคุณภำพ ที่เหมำะสม
(ตัวอยา่งการเขียนบทคดัย่อได้ที่ www.ftqm.or.th)

หมายเหตุ 1. ผูเ้ขียนต้องกรอกเอกสารเป็นภาษาไทยให้ครบถ้วน และใช้ Font TH SarabunPSK ขนาด 16 
2. Download เอกสารใบสมัครบทคัดยอ่น้ี ประเภท MS-Word ได้ที่    
   www.ftqm.or.th
3. วิธีการจดัส่งใบสมัครและบทคัดย่อ โดยทาง Electronic File มาที่ ftqm@ftqm.or.th 
 ต้ังแต่บัดน้ีจนถึง 9 เมษายน  2564
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บทคัดย่อ
ช่ือเรื่อง : Siriraj Finance Management of Covid-19 Situation
ประวัติและความเป็นมาโดยย่อ :

จำกกำรแพรร่ะบำดของไวรัสโคโรนำชนิดใหม่ที่เกดิข้ึนครั้งแรกในเมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย์ ประเทศจีนรำว
เดือนพฤศจิกำยน 2562 จนแพร่ระบำดมำกข้ึนในเดือนธันวำคม 2562 และระบำดออกไปยังนอกประเทศ โดยระบำดเข้ำสู่
ประเทศไทยเดือนมกรำคม 2563 จนเกิดสถำนกำรณ์ระบำดมำกข้ึนแบบก้ำวกระโดดในเดือนมีนำคม 2563 ทำำให้รัฐบำล
ประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินทั่วรำชอำณำจักรตำมพระรำชกำำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉินฯ และโรคระบำด
อันตรำยตำมพระรำชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 เพื่อควบคุมสถำนกำรณ์กำรระบำดของโรค ต้ังแต่วันที่ 26 มีนำคม 2563 
ผลกระทบเกิดข้ึนมำกมำยมหำศำลไปทั่วโลกจำกวิกฤตทำงสำธำรณสุขลุกลำมไปสู่วิกฤติทำงเศรษฐกิจโลก Covid-19 ที่แพร่
ระบบในประเทศไทยทำำให้เกิดมำตรกำร Lockdown ส่งผลกระทบในวงกว้ำงกำรเดินทำงภำยในและนอกประเทศเกิดควำมชะงัก
และมำตรกำรตำ่ง ๆ ถูกนำำออกมำใช้เพื่อป้องกันและควบคุมกำรระบำดของโรค ทำำให้เกิดสังคมรูปแบบใหม่ที่จะต้องมีกำรเว้น
ระยะห่ำงทำงสังคม (Social Distancing) ส่งผลต่อผู้ป่วยในกำรเดินทำงมำรับกำรรักษำพยำบำลที่โรงพยำบำล กำรให้บรกิำรของ
บุคลำกรทำงกำรแพทย์และเจำ้หน้ำที่ต่ำง ๆ ก็จำำเป็นต้องปฏิบัตติำมคำำแนะนำำทำงสำธำรณสุข กำรระบำดของ Covid-19 ทำำให้
โรงพยำบำล ต้องงดให้บรกิำรคลินิกพิเศษเดือนเมษำยน 2563 รวมถึงงดกำรผำ่ตัดที่ไม่จำำเป็น (elective Surgery)
กำรมำรักษำพยำบำลที่มีควำมยำกลำำบำกส่งผลโดยตรงต่อรำยได้หลัก แต่ในขณะเดียวกันยังคงต้องมีรำยจ่ำยที่รับผิดชอบ
จำำนวนมำกที่ไม่สำมำรถลดทอนได้ 

กำรบริหำรจัดกำรของฝ่ำยกำรคลังในสถำนกำรณ์ Covid-19 จำำเป็นต้องปรับตัวและรองรับกำรเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดข้ึนอย่ำงฉุกเฉินทันต่อสถำนกำรณ์ ให้เกิดกำรบริหำรจัดกำร ดำ้นกำรเงิน กำรคลัง และสภำพคล่องให้สอดคล้องทันเวลำ 
เพื่อให้คณะแพทยศำสตร์ศิรริำชพยำบำล ตัดสินใจดำ้นต่ำง ๆ ได้อย่ำงเหมำะสม และสำมำรถรองรับกำรแพรร่ะบำดรอบใหม่
ที่อำจจะเกิดข้ึนได้ในอนำคต นอกจำกน้ียังทำำให้เกดิรูปแบบกำรทำำงำน วธิีปฏิบัติงำน รำยงำน และ ข้อบังคับใหม่ในกำรรองรับ
สถำนกำรณ์ที่ไม่ปกติและสำมำรถดำำเนินกำรได้อยำ่งทันท่วงที เมื่อมีเหตุกำรณ์ฉุกเฉินไม่คำดคิดหรือเกิดกำรระบำดระลอกใหม่
ของ Covid-19 ประเทศไทยซ่ึงจะส่งผลต่อคณะแพทยศำสตร์ศริิรำชพยำบำลได้ในอนำคต
วิสัยทัศน์ ค่านิยม วัฒนธรรม พันธกิจ นโยบาย:

ฝ่ำยกำรคลัง คณะแพทยศำสตร์ศิรริำชพยำบำล มีวิสัยทัศน์เป็นหน่วยงำนที่บริหำรงำนดำ้นกำรคลัง ท่ีโปร่งใส ทัน
สมัย ตรวจสอบได้ และก้ำวลำ้ำด้วยเทคโนโลยีทันสมัย และมีพันธกิจในกำรจัดกำรด้ำนงบประมำณ กำรเงิน กำรบัญชี 
กำรบริหำรลกูหน้ี กำรวิเครำะห์ต้นทุน ที่ได้มำตรฐำน โปร่งใส ตรวจสอบได้ รวมทั้งส่งเสริมบุคลำกรให้ขับเคลื่อนงำนดว้ย
เทคโนโลยีสำรสนเทศ ท่ีก้ำวลำ้ำทันสมัยทันสมัย ซ่ึงมุ่งสู่เป้ำหมำยในกำรดำำเนินกำรเรื่องตำ่ง ๆ ดังน้ี 1.) จัดทำำรำยงำนกำรเงินที่ได้
มำตรฐำน 2.) บริหำรระบบกำรเงิน กำรบัญชี และต้นทุนให้มีประสิทธิภำพ 3.) บริหำรสภำพคล่องและเงินลงทุนให้เกิดประโยชน์
สูงสุด 4.) ควบคุมและติดตำมกำรใชจ้่ำยงบประมำณให้มีประสิทธิภำพ 5.) มีกำรควบคุมภำยใน และบริหำรควำมเสี่ยง
อย่ำงมีประสิทธิภำพ
อธิบายรายละเอียดเพ่ิมเติมของวิธีปฏิบัติท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีเยี่ยมท่ีสอดคล้องกับค่าประสิทธิผล
 ข้ันตอนที่สำำคัญและวิธีปฏิบัติในข้ันตอนที่สำำคัญเหล่ำน้ัน ที่ได้ออกแบบ-พัฒนำ-นำำไปปฏิบัติ แล้วนำำไปสู่กำรป้องกันไม่ให้
ปัญหำเกิดซำ้ำ ยกระดับคุณค่ำของผลกำรทำำงำนที่ส่งมอบให้แก่ลูกค้ำ หรือ สำมำรถสนองตอบควำมคำดหวังของลูกค้ำได้ดีข้ึน
 ควรอธิบำยโดยใช้ Flowchart, แบบฟอร์ม, ตำรำง หรือ เครื่องมือคุณภำพ ที่เหมำะสม

กำรบริหำรจัดกำรเริ่มจำกกำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์โรคอุบัติใหม่ หรือ Covid-19 มีสว่นที่กระทบอย่ำงไรบ้ำงและ
ประเมินสถำนกำรณ์ในส่วนของฝ่ำยกำรคลัง โดยพิจำรณำผลกระทบแบบ 360 องศำ คือมองทั้งกำรกระทบแบบทำงตรงและทำง
อ้อมทั้งหมด เพื่อเตรียมควำมพร้อมในด้ำนตำ่ง ๆ ฝ่ำยกำรคลังมีหลำยหน่วยงำนทั้งส่วนทีต่้องติดต่อกับบุคคลภำยนอกและ
ภำยใน รว่มถึงกำรทำำงำนดำ้นข้อมูลเพื่อใช้สนับสนุนฝ่ำยบริหำรเพื่อกำรตดัสินใจ กำรวำงแผนต้องมีควำมชัดเจนและสำมำรถ
ปฏิบัติได้จริง โดยวิเครำะห์ลักษณะงำนแบ่งออกเป็น Front Office เป็นส่วนกำรรับชำำระเงินค่ำรักษำพยำบำล และ Back 
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Office เกี่ยวกับกำรติดตำมหน้ี กำรจดัทำำข้อมูลเพื่อผู้บริหำรตัดสินใจ ได้แก่ กำรรับจ่ำยเงิน กำรบริหำรเงินทุนหมุนเวียน และ
กำรลงทุน เป็นต้น

ศึกษาวิเคราะห์ สถานการณ์   Covid-19   ท่ีกระทบคณะฯ เพ่ือดำาเนินการด้าน   Front Office  
1. ปรับรูปแบบกำรปฏิบัติงำนเพื่อควำมสมดุลและเหมำะสมกับผู้มำใช้บริกำร ลดควำมเสี่ยงกำรสัมผัส กำรตดิต่อสื่อสำร
ปรับสถำนที่ทำำงำนให้มีกำรเว้นระยะห่ำงระหว่ำงกัน ทำำควำมสะอำดบริเวณที่มีผู้มำตดิต่ออยำ่งสมำ่ำเสมอ ให้มีอุปกรณ์ในกำรกั้น
ให้เกิดควำมเหมำะสมและไม่ทำำให้กำรบริหำรลดทอนคุณภำพลง
2. ปรับเวลำกำรปฏิบัติงำน OPD เพื่อรองรับนโยบำยเรื่องกำรไม่เพิ่มค่ำใช้จ่ำยและงดกำรเบิกค่ำลว่งเวลำโดยเปลี่ยนเวลำ
ปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ ณ จุดที่จำำเป็นต้องเปิด 24 ชั่วโมง จำำนวน 2 จดุ ให้เจำ้หน้ำที่ทำำงำนเป็นผลัดแทน กำำหนด
ให้ผลัดละ 12 ชั่วโมง ฝ่ำยกำรคลังได้มีกำรปรับกำรทำำงำนเปลี่ยนแปลงตลอดตำมสถำนกำรณใ์นแต่ละช่วงจนถึงช่วงเวลำผ่อน
คลำยระดับต่ำง ๆ สำำหรับ IPD ปรับจุดรับชำำระเงินเหลือ 1 จุดรับชำำระเงิน กำำหนดกำรปฏิบัติงำนเป็นเวร (เชำ้ บ่ำย และ ดึก)
งดกำรเบิกค่ำตอบแทนทั้งหมดใชว้ิธีกำรสลับข้ึนปฏิบัติงำน 
3. จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันเชื้อโรค เช่น Face Shield / Alcohol /
ตู้ฆ่ำเชื้อสำำหรับใช้กับธนบัตรและเหรียญ โดยฝ่ำยกำรคลังได้รับควำม
อนุเครำะห์ตู้อบ UV กำำจัดไวรัส (Covid-19) เป็นตู้ Kiosk UNI-2-UV นำำ
มำใชใ้นกำรกำำจัดเชือ้สำำหรับเจ้ำหน้ำทีj ที่สัมผัสเงินสด       
4. สรำ้งกลุ่มประสำนงำนระหว่ำงเจำ้หน้ำที่เพื่อประสำนงำนและ
รองรับกำรชำำระเงินผ่ำน Application Siriraj Connect และกำรโอนเงินเข้ำบัญชีเพิ่มช่องทำงกำรชำำระคำ่รักษำพยำบำลในรูป
แบบอื่น ๆ โดยไม่ต้องสัมผัสธนบัตรและเหรียญกษำปณ์กำรรับชำำระเงินรูปแบบดิจิทัลและแอปพลิเคชั่น (Siriraj Application) 
ถูกนำำมำประยุกต์ให้ผู้ป่วยใช้เป็นช่องทำงชำำระเงิน 
5. รว่มเป็นส่วนหน่ึงของทีมโรงพยำบำลเพื่อรองรับกำรพัฒนำรูปแบบกำรให้บริกำรใหม่ ได้แก่ Telemedicine /
ส่งยำไปรษณีย์ / Drive Thru เจำะเลือด โดยให้ควำมร่วมมือในส่วนของกำรให้บรกิำรจ่ำยชำำระคำ่รักษำพยำบำล

ศึกษาวิเคราะห์ สถานการณ์   Covid-19   ท่ีกระทบคณะฯ เพ่ือดำาเนินการด้าน   Back Office  
1. สนับสนุนกำรทบทวนมำตรกำรงบประมำณรำยได้และค่ำใช้จำ่ย 
ปี 2563 – 2564 จำกผลกระทบกำรแพรร่ะบำดของ Covid-19 โดยมี
กำรสนับสนุนข้อมูลด้ำนบัญชีเกี่ยวกับรำยได้และค่ำใชจ้่ำยส่วนที่เป็น
ข้อมูลในอดีต และข้อมูลดำ้นสภำพคล่องด้ำนกำรเงิน เพื่อใช้ประกอบกำร
ประมำณกำรสำำหรับอนำคต
2. รองรับนโยบำยด้ำนกำรควบคุมคำ่ใช้จ่ำยตำมมำตรกำรรำยได้และ
ค่ำใชจ้่ำย เพิ่มกำรตรวจสอบเอกสำรขออนุมัติหลักกำรต่ำง ๆ และชี้แจง
ภำควิชำและหน่วยงำน เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจกรณีที่ไม่ทรำบวำ่มีมำตรกำร
3. พัฒนำรำยงำนที่แสดง Performance กำรบริกำรรักษำพยำบำล
เช่น รำยงำนแสดงรำยได้และจำำนวนผู้ป่วย แยกประเภทผู้ป่วยนอก - ผู้ป่วยใน แยกประเภทคลินิกในเวลำ - คลินิกพิเศษ เพื่อ
ตดิตำมผลกระทบดำ้นรำยได้รักษำพยำบำล
โดยใช้เดือนมกรำคม 2563 เป็นเดือนฐำนเปรียบเทียบกับกำรให้บริกำรอยำ่งต่อเน่ืองเพื่อให้ผู้บริหำรมีข้อมูลเปรียบเทียบควำม
แตกตำ่งระหวำ่งช่วงเวลำตำ่ง ๆ ได้แก่ ช่วงเวลำปกติ (ข้อมูลเดือนมกรำคม 2563) ชว่งเวลำสถำนกำรณ์ Covid-19 (Covid 
Situation) และ ช่วงเวลำที่สถำนกำรณ์กลับคืนสู่สภำวะปกติ (Remodel) ด้วยกำรนำำเสนอเป็นกรำฟรูปแบบต่ำง ๆ ให้เกิด
ควำมชัดเจน แสดงควำมต่อเน่ือง (Trend) ของข้อมูลซ่ึงสำมำรถเห็นควำมแตกตำ่งได้อยำ่งชัดเจนและนำำมำใช้ในกำรตดัสินใจ 
วดัผล และ ปรับปรุงวิธกีำรในกำรดำำเนินกำร โดยมีกำรจดัทำำชดุข้อมูลเป็นรำยวันเพื่อแสดงข้อมูลส่งให้ผู้บริหำรพิจำรณำ
4. ควบคุมกำรเบิกจำ่ยค่ำรักษำพยำบำลให้ทันเวลำ โดยเพิ่มมำตรกำรตรวจสอบรำยกำรค่ำรกัษำพยำบำลส่วนที่ยังไม่ได้รับ
กำรจำ่ยชำำระเพื่อติดตำมกำรจ่ำยชำำระเงินอย่ำงใกลช้ิด ทำำให้สำมำรถเรียกเก็บหน้ีได้ในเวลำที่เหมำะสม นอกจำกน้ีต้องกำร
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ตดิตำมเรื่องของระเบียบประกำศใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรให้เบิกค่ำรักษำพยำบำลกับกำรรกัษำโรค Covid-19 เพื่อเก็บรวบรวม
ค่ำใชจ้่ำยที่เกี่ยวข้อง Covid-19 
5. ปรับแผนกำรลงทุนในภำพรวมเพิ่มกำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์เงินแบบครบวงจร โดยนำำรำยรับและรำยจ่ำยที่จะเกิดข้ึนจำก
กำรประมำณกำรตำมแผนมำประเมินร่วมกับสถำนกำรณ์ทีจ่ะเกดิข้ึนในอนำคตประกอบกับสภำวะตลำดกำรเงิน เพื่อใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรตัดสินใจดำำรงสภำพคล่องทำงกำรเงิน 
6. ตดิตำมข้อมูลพอร์ตลงทุนของคณะฯ โดยติดตำมสถำนกำรณด์้ำนกำรลงทุนตำ่ง ๆ ทั้งภำยในประเทศและสถำนกำรณ์โลก 
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรตัดสินใจลงทุนเมื่อเหตุกำรณ์เปลี่ยนแปลง มีกำรตดิตำมข้อมูลอยำ่งใกล้ชดิและจัดทำำรำยงำน
สถำนกำรณ์อย่ำงสมำ่ำเสมอ เช่น รำยงำนกำรลงทุนรำยวัน (Investment Daily Report) 
7. เสนอพิจำรณำเรื่องกำรบริหำรเงินกู้ยืมระยะสั้น (ทุนหมุนเวียนเพื่อเสริมสภำพคล่อง) เพื่อให้สำมำรถนำำมำใช้เป็นหลักเกณฑ์
ในกำรดำำเนินกำรเกี่ยวกับกำรทำำสัญญำกู้ยืมเงินระยะสั้นเพื่อใช้เป็นข้อบังคับในกำรพิจำรณำว่ำกรณีใดสำมำรถกู้ยืมเงินได้หรือไม่
ได้ ซ่ึงกำรดำำเนินกำรเรือ่งน้ียังไม่เคยมีมำก่อนในมหำวิทยำลัยมหิดล และไดร้ับกำรออกข้อบังคับมหำวิทยำลัยมหิดล ว่ำด้วยหลัก
เกณฑ์กำรบริหำรเงินกู้ยืมเพื่อเสริมสภำพคล่องของส่วนงำนในสถำนกำรณ์พิเศษ พ.ศ. 2563 ซึ่งเป็นคร้ังแรกของมหำวิทยำลัยมหิดลใน
เร่ืองกำรบริหำรเงินกู้ยืมระยะส้ัน
8. รว่มมือกับฝ่ำยสำรสนเทศในกำรพัฒนำรำยงำนสถิตกิำรให้บรกิำรรูปแบบใหม่ตำมวิถี New model เพื่อให้ผู้บริหำรทรำบ
ควำมคืบหน้ำในกำรดำำเนินกำรต่ำง ๆ เช่น รำยงำนแสดงจำำนวนผู้ใช้บรกิำร Telemedicine ส่งยำทำงไปรษณีย์ Drive thru 
9. ปรับรูปแบบกำรทำำงำนภำยในส่วน Back office ของฝ่ำยกำรคลัง เช่น สลับทีม Work from home ให้สอดคล้องกับ
นโยบำยรักษำระยะห่ำง  จดัห้องทำำงำนให้มีกำรแยกผู้ปฏิบัติงำนที่มีควำมสำำคัญแยกออกจำกกันเพื่อหลีกเลี่ยงกำรติดเชื้อ 
Covid-19 รองรับกำรปฏิบัติงำนได้ เพือ่ให้กำรทำำงำนเกดิควำมต่อเน่ืองกรณีมีเจำ้หน้ำที่ตดิเชื้อ 
                               

                                 
รายละเอียดเพ่ิมเติมของวิธีปฏิบัติท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีเยี่ยมท่ีสอดคล้องกับค่าประสิทธิผล : (1-2 หน้า)

กำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์และกำรจัดกำรต่ำง ๆ ฝ่ำยกำรคลัง ดำำเนินกำรทันทีหลักจำกสถำนกำรณ์เริ่มส่อเค้ำรุนแรง
และส่งผลกระทบต่อทกุภำคส่วนในวงกวำ้ง กำรบริหำรจดักำรเริ่มต้นจำกผู้บริหำรระดับสูงของฝ่ำยกำรคลัง (รองคณบดี
ฝ่ำยกำรคลัง) กำำหนดแผนกำรทำำงำนและจดัให้มีกำรประชุมกำำหนดผูร้ับผิดชอบ โดยมกีำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์อยำ่งชัดเจน
เพื่อให้เกิดกำรนำำไปปฏิบัติงำนได้อย่ำงเป็นรูปธรรม เน่ืองจำกฝำ่ยกำรคลังเป็นหน่วยงำนที่มีเจำ้หน้ำที่จำำนวนมำกกว่ำ 350 คน 
ปฏิบัติงำนทั้งด้ำนหน้ำงำน (Front Office) และส่วนงำนสนับสนุน (Back Office) กำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ของกำรระบำด 
Covid-19 จึงจำำเป็นต้องทำำอยำ่งชัดเจนเพื่อส่งตอ่แผนกำรทำำงำนให้กับ
ผู้รับผิดชอบที่มีหน้ำที่แตกต่ำงกัน 

กำรสนับสนุนข้อมูลทำงกำรเงินในช่วงสถำนกำรณ์ 
Covid-19 เป็นสิ่งจำำเป็นช่วยผู้บริหำรใช้ตดัสินใจ ฝ่ำยกำรคลังกำำหนด
นโยบำยให้ผู้เกี่ยวข้องติดตำมสถำนกำรณ์ภำยนอก (กำรระบำด
และผลกระทบในภำพรวม) กับสถำนกำรณ์ภำยใน (กำรเปิดบรกิำร รูป
แบบกำรให้บรกิำรใหม่ ๆ และผลกระทบคณะแพทยศำสตร์
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ศิรริำชพยำบำล) อยำ่งใกล้ชดิรำยวัน เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลทำงกำรเงิน (จำำนวนผู้ป่วยและจำำนวนเงินรำยได้) และกำำหนดคู่
เทียบหรือข้อมูล
ที่ใช้เป็นฐำนในกำรวิเครำะห์ผลกระทบ (เดือนให้บริกำรปกติเป็นฐำน
เดือนมกรำคม 2563) ผู้ใช้รำยงำนเห็นขนำดผลกระทบอย่ำงชดัเจนและง่ำยต่อกำรตัดสินใจรำยงำนแบ่งชว่งกำรเสนอข้อมูล
ในระยะเวลำตำ่ง ๆ โดยรำยงำนแสดงผลลพัธ์ได้อย่ำงมีคุณภำพ เป็นช่วงเวลำที่เกิดสถำนกำรณ์โรคระบำด (เดือนมีนำคม –
เดือนเมษำยน 2563) ชว่งเวลำ Remodel (เดือนพฤษภำคม –เดือนมิถุนำยน 2563) ช่วงเวลำกลับเข้ำสู่สถำนกำรณ์ปกติ
(เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎำคม 2563 เป็นต้นไป) 

กำรพัฒนำรำยงำนให้เกิดประสิทธิภำพสูงสดุ ฝ่ำยกำรคลังมีนโยบำยกำรพัฒนำรำยงำน
ออกแบบรำยงำนดึงข้อมูลอัตโนมัติจำกระบบ (System Automatic) เพื่อหลีกเลี่ยงข้อมูลไม่ถูกต้อง (Manual Error) และกำร
ทำำงำนล่ำชำ้ กำรศึกษำควำมต้องกำรและวิเครำะห์รำยละเอียดของข้อมูล กำรจดัรูปแบบรำยงำน และกำำหนดวิธีกำรจดัทำำ
รำยงำนที่เริ่มต้นด้วยกำรใช้ระบบ Manual โดยทำำกำร Join data ด้วย Excel  และพัฒนำต่อเน่ืองโดยใช้โปรแกรม Tableau ใน
กำรจดัทำำรำยงำนทดแทน รวมถึงทำำกำรปรับ Layout ให้สำมำรถออกรำยงำนเป็นรำยวัน โดยเพิ่ม Filter ที่หน้ำรำยงำน 
Tableau ทำำให้สำมำรถแสดงรำยงำนต่ำง ๆ ตำมต้องกำรและขยำยผลไปรำยงำนอื่น ๆ ทำำให้ลดระยะเวลำทำำงำน ในช่องแรกทำำ
รำยงำนได้ 3 วันทำำกำร เมื่อพัฒนำแล้วจดัทำำได้ภำยในวันรุ่งข้ึน โดยเตรียมข้อมูลได้ใช้เวลำเพียง 15 นำทีจำกเดิม 3 ชัว่โมง 

  
                  

ฝ่ำยกำรคลัง
เป็นส่วน หน่ึงของกำร
ควบคุมรำยจ่ำยที่ไม่จำำเป็น โดยเพิ่มกำรตรวจสอบเอกสำรขอเบิกจำ่ยอย่ำงรัดกุม และทำำกำรชี้แจงประเด็นข้อสงสัยต่ำง ๆ กำร
สนับสนุนมำตรกำรควบคุมทำำให้เกิดรำยจำ่ยที่เหมำะสมเท่ำทีจ่ำำเป็น
ในดำ้นกำรชำำระเงินเจ้ำหน้ีฝ่ำยกำรคลังมีกำรบริหำรจัดกำรให้สำมำรถจำ่ยชำำระตำมที่ตกลงกับทำงเจ้ำหน้ีทุกรำย 100%

 ด้ำนกำรกำำหนดนโยบำยกำรให้บริกำรรับชำำระเงินค่ำรักษำพยำบำลมีกำรปรับเรื่องของกำรเข้ำทำำงำนเจ้ำหน้ำที่
กำรเงินรับส่วนหน้ำผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรใช้บริกำรของผู้ป่วยและญำติ โดยรองรับกับนโยบำย
หลัก ทำำให้ช่วงเกิดสถำนกำรณ์ Covid-19 ไม่มีกำรเบิกค่ำตอบแทนอื่น ๆ หรือค่ำลว่งเวลำ นอกจำกน้ีสำมำรถป้องกันและหลีก
เลี่ยงควำมเสี่ยงในกำรตดิโรคติดต่อได้ 100% และมีกำรแยกกลุ่มเจ้ำหน้ำที่เพื่อลดกำรพบปะหรือสือ่สำรกันน้อยที่สุดเพื่อไม่ให้
เกิดกำรตดิเชื้อไวรัส Covid-19 แต่ยังคงให้บรกิำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพเทียบเท่ำเดิม ท้ังยังเป็นหน่วยงำนสนับสนุนเรื่องของกำร
ให้บริกำรใหม่ ๆ สำำหรับรองรับสถำนกำรณ์ Covid-19 ของโรงพยำบำล เช่น MedConsult และ Telemedicine โดยฝ่ำยกำร
คลังดูแลเรื่องของกำรจ่ำยจ่ำยชำำระคำ่รักษำพยำบำลผ่ำน Application Siriraj Connect

บริหำรจัดกำรด้ำนบุคลำกร ฝ่ำยกำรคลังสนองตอบนโยบำยเรื่องกำรทำำงำนที่บ้ำน (Work from Home) มีกำร
ปรับวิธีกำรและกระบวนกำรทำำงำนให้เกิดควำมเหมำะสมโดยบุคลำกรสำมำรถรีโมทเข้ำระบบเพื่อให้ทำำงำนได้เทียบเท่ำกับปฏิบัติ
งำนที่โรงพยำบำล นอกจำกน้ียังเพิ่มกำรตดิต่อสื่อสำรระหว่ำงบุคลำกรโดยใช้ Application Siriraj vWORK หรือ Line
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       ภำพแสดงกำรดำำเนินกำร(Covid Situation และ Resume Period) และผลท่ีได้รับ (Innovation)

กำรบริหำรจัดกำรต่ำง ๆ  ในช่วงเกิดโรคระบำด Covid-19 ครั้งแรก ฝำ่ยกำรคลังสำมำรถดำำเนินกำรได้
อย่ำงรวดเร็วภำยใต้กำรกำำหนดรูปแบบกำรทำำงำน วธิีกำรดำำเนินกำร ออกแบบรำยงำนตำ่ง ๆ ที่มีควำมสำำคัญเพื่อใช้
บริหำรจัดกำรฝำ่ยบริหำร และสำมำรถบริหำรจัดกำรทำงกำรเงินให้เกดิควำมเหมำะสมและคุ้มค่ำที่สดุในช่วงวิกฤติ
ทั้งทำงสำธำรณสุขและเศรษฐกิจได้เป็นอย่ำงดี ทั้งยังมีมุมมองเรื่องเตรียมกำรเสริมสภำพคลอ่งที่หน่วยงำนภำครัฐยังไม่มี ได้แก่ 
กำรเสนอให้มีข้อบังคับมหำวิทยำลัยมหิดล ว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรบริหำรเงินกู้ยืมเพื่อเสริมสภำพคล่องของส่วนงำนในสถำนกำรณ์พิเศษ 
พ.ศ. 2563 กำรดำำเนินกำรต่ำง ๆ ในช่วง Covid-19 ระบำดคร้ังแรกส่งผลให้เกิดกำรเรียนรู้และสำมำรถนำำมำซ่ึงประสบกำรณ์
ในกำรใช้งำนจริงได้ทันทีพิสจูน์จำกกำรระบำดระลอกใหม่ของ Covid-19 ชว่งเดือนมกรำคม 2564 ฝ่ำยกำรคลังสำมำรถบริหำร
จัดกำรทำงกำรเงินได้ทันทีภำยใตก้ำรเรียนรู้และนำำกลับมำใช้งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ อีกทั้งยังสำมำรถประยกุต์
กำรดำำเนินกำรตำ่ง ๆ ให้เกิดควำมทันสมัย และปฏิบัติงำนได้อย่ำงบูรณำกำรในเรื่องต่ำง ๆ ดังน้ี กำรพัฒนำรำยงำนทำงกำรเงิน
ให้เกิดควำมเชื่อมโยงและเปรียบเทียบผลกระทบได้อย่ำงต่อเน่ือง กำรปรับวิธีกำรทำำงำนของเจ้ำหน้ำทีก่ำรเงินรับส่วนหน้ำ
และกำรวำงแผนเรื่องกำรบริหำรจัดกำรเงินทุนหมุนเวียน ทำำให้ฝ่ำยกำรคลังสำมำรถสนับสนุนและตอบสนองควำมต้องกำร
ขององค์กรได้อย่ำงรวดเรว็และทันเวลำ 
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