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

ใบสมัครเพ่ือเสนอบทความในงานการประชุม 

ประเภทการสมัคร [  ] TQM-Best Practices  (ตองจัดทํา Abstract,  Full Paper, Presentation Slide   

                                    และการทดลองนําเสนอผลงาน) 

   [x] TQM-Progressive Learners (ตองจัดทํา Abstract, Presentation Slide เทานั้น) 

ประเภทองคกร [  ] หนวยงานธุรกิจเอกชน  [  ] หนวยงานรัฐวิสาหกิจ  [  ] หนวยงานดานการศึกษา   

[x] หนวยงานราชการและองคกรของรัฐ  [  ] หนวยงานทางดานสาธารณสุข 

ช่ือเรื่องนําเสนอ  กระบวนการจัดทํารายงานคาบริการสุขภาพนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล  
เปน “วิธีปฏิบัติท่ีเปนแบบอยางท่ีดีเย่ียม” ของกระบวนการ ในหมวด (โปรดเลือก 1 หมวดเทานั้น)  

[  ] 1. การนําองคกร     [  ] 2. การวางแผนเชิงกลยุทธและการจัดการนโยบาย  

 [  ]3. การเอาใจใสลูกคาและตลาด   [  ] 4. การวัด การวิเคราะห และ การจัดการความรู  

[  ] 5. การเอาใจใสทรัพยากรบุคคล   [x] 6. การจัดการกระบวนการ  

[  ] 7. การประยุกตระบบมาตรฐานตางๆเขากับการบริหารจัดการ  

ช่ือหนวยงาน ………ฝายการคลัง สํานักงานคณบดี คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล …………………………………...... 

ช่ือหนวยงาน ………ฝายสารสนเทศ คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล …………………………………............................. 

ท่ีอยู..ตึกชัยนาทนเรทรานุสรณ ชั้น เลขท่ี 2 ถนนพรานนก..... แขวงวังหลัง เขตบางกอกนอย กรุงเทพฯ ................     

โทรศัพท ..02-4197693-4 ตอ 411…..     โทรสาร …02-4199601… 

เว็บไซต … http://www.si.mahidol.ac.th/th/division/finance.......................................................................... 

ชื่อผูเขียน (ผูนําเสนอ) ………นางเพียงพิศ  บุญนก……….……..  ตําแหนง ……หัวหนาฝายการคลัง.......………………… 

ชื่อผูเขียน (ผูนําเสนอ) ………นางสาวชมะนาด  สุขี……….……..  ตําแหนง ……นักวิชาการเงินและบัญชี………………… 

ชื่อผูเขียน (ผูนําเสนอ) ………นางจินตนา  ธนัทธนศักดิ์……….… ตําแหนง ……นักวิชาการเงินและบัญชี………………... 

โทรศัพท ………02-4197693-4 ตอ 411…..……………………….…โทรสาร ……02-4199601……………………………….... 

มือถือ …………086-334-3925……………………………………………อีเมล…… chamanad.aob@gmail.com ……........ 

สรุปจุดท่ีเปน “วิธีปฏิบัติท่ีเปนแบบอยางท่ีดีเย่ียม” (อยางนอย 1 ขอ)  

1)  การพัฒนากระบวนการจัดทํารายงานคาบริการสุขภาพนักศึกษาใหมีประสิทธิภาพ โดยฝายการคลังรวมมือกับ 

ฝายสารสนเทศ นําเทคโนโลยสีารสนเทศ ไดแก โปรแกรม Tableau ซ่ึงเปนโปรแกรมชวยรวบรวมขอมูลจากหลายแหลง 

โดยแสดงเปนรายงานในภาพรวม ทําใหสามารถนําขอมูลมาวิเคราะห และจัดทํารายงานเพ่ือนําเสนอมหาวิทยาลัยมหิดล

ทันตามเวลาท่ีกําหนด  

2)   การปรับระบบจัดการฐานขอมูลนักศึกษาท่ีใชในการดึงขอมูลคาบริการใหมีประสิทธิภาพ สามารถนํามาจัดทํารายงานได 

อยางถูกตอง ครบถวน เพ่ือเปนเครื่องมือในการตอรองคาใชจายตางๆ ท่ีเก่ียวของกับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล 

3)  มีการบูรณาการในการทํางานรวมกับมหาวิทยาลัยมหิดล และหนวยงานเก่ียวของ ในการนํารายงานคาบริการ

สุขภาพนักศึกษามาวิเคราะหเพ่ือเปลี่ยนแปลงขอปฏิบัติการเบิกจายคารักษาพยาบาลและดานทันตกรรมของนักศึกษา

กับสถานพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล ในปการศึกษา 2560 สงผลใหนักศึกษาไดรับสิทธิประโยชนในการเบิก 

คารักษาพยาบาลเพ่ิมข้ึน   
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ประสิทธิผล (ตองวัดคาไดอยางนอย 1 ขอ)  

1) ลดข้ันตอนการทํางาน  

2) ลดระยะเวลาในการจัดทํารายงาน 

2) จัดทํารายงานดวยความถูกตอง ครบถวนอยางมีประสิทธิภาพ สงผลใหไดรับชดเชยคารักษาพยาบาลเพ่ิมข้ึน 

การอนุญาตใหมูลนิธิฯ จัดใหผูสนใจเขาเยี่ยมชม “Best-Practices” ขององคกรผูสมัครนี้ได    

  [x] อนุญาต   [  ] ไมอนุญาต 

การอนุญาตใหมูลนิธิฯ บันทึกวีดีโอผลงานระหวางท่ีนําเสนอในวันการจัดงานขององคกรผูสมัครนี้ได 

             [x] อนุญาต   [  ] ไมอนุญาต 

 

บทคัดยอ 

 

ช่ือเรื่อง : กระบวนการจัดทํารายงานคาบริการสุขภาพนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

ประวัติและความเปนมาโดยยอ วิสัยทัศน คานิยม วัฒนธรรม พันธกิจ : 

ตามวิสัยทัศนของคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาลท่ีมุงม่ันพัฒนาองคกรใหเปนสถาบันทางการแพทย 

ของแผนดินมุงสูความเปนเลิศในระดับสากล เนนการบูรณาการความสามารถพัฒนางานทุกพันธกิจ บริหาร 

การใชทรัพยากรรวมกันใหมีประสิทธิภาพใหเกิดความกาวหนา  ตอบสนองความตองการของผูรับบริการเพ่ือใหเกิด

ความยั่งยืน โดยท่ีผานมาคณะผูบริหารทุกระดับใหความสําคัญในการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร และพัฒนาระบบ

การบริหารสารสนเทศเพ่ือการจัดการ โดยเฉพาะสายงานสนับสนุนใชระบบ SAP BI Tableau เชื่อมโยงขอมูลระบบงาน

ตางๆ ท่ีจําเปนเพ่ือใหขอมูลประกอบการตัดสินใจงานหลักแกผูบริหารในการตัดสินใจ      

การจัดทํารายงานคาบริการสุขภาพนักศึกษาสงมหาวิทยาลัยมหิดลเปนรายไตรมาสมีความสําคัญ เนื่องจาก

มหาวิทยาลัยมหิดลใชรายงานในการพิจารณาปรับปรุงจํานวนเงินจัดสรรสวัสดิการคารักษาพยาบาลใหกับนักศึกษาของ

มหาวิทยาลัยมหิดลเปนรายบุคคล  ซ่ึงเดิมในกระบวนการจัดทํารายงานตองใชขอมูลจากหลายสวนงาน และมีรูปแบบท่ี

แตกตางกัน ทําใหการจัดการรวบรวมไดคอนขางยุงยาก ซับซอน ใชเวลาในการจัดทําขอมูลเปนระยะเวลานาน ทําให

การสงรายงานไปมหาวิทยาลัยมหิดล  มีความลาชา สามารถสงไดเพียงปละ 1 ครั้ง เม่ือสิ้นปการศึกษา ฝายการคลังจึง

ไดนําปญหามาวิเคราะหหาวิธีการแกไขรวมกับฝายสารสนเทศ และผู เ ก่ียวของ ไดแก กองกิจการนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยมหิดล งานสิทธิประกันสุขภาพ งานบริการสุขภาพปฐมภูมิ หนวยสวัสดิการนักศึกษา  เพ่ือปรับ

กระบวนการจัดทํารายงานคาบริการสุขภาพนักศึกษาโดยนําเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดแก โปรแกรม Tableau ซ่ึงเปน

โปรแกรมชวยในการรวบรวมขอมูล และจัดทํารายงานรูปแบบตางๆ ไดอยางรวดเร็ว ชวยลดระยะเวลาในการรวบรวม

ขอมูล ทําใหไดรับขอมูลในภาพรวมรวดเร็วข้ึน รวมถึงสามารถนําขอมูลท่ีมีอยูมาวิเคราะห และแสดงผลไดอยางมี

ประสิทธิภาพ ทําใหฝายการคลังมีขอมูลสําหรับจัดทํารายงานคาบริการสุขภาพนักศึกษาท่ีถูกตองครบถวน และรวดเร็ว

ทําใหสามารถจัดทํารายงานท้ังแบบรายเดือน และรายไตรมาส เพ่ือนําสงมหาวิทยาลัยมหิดลตามกําหนด 
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ข้ันตอนการดําเนินงาน  : 

 แนวทางการดําเนินการ รายละเอียด ผูรับผิดชอบ 

1 วิเคราะหกระบวนการทํางานเดิมเพ่ือหา

ขอบกพรอง 

ฝายการคลังประชุมรวมกับฝายสารสนเทศและ

ผูเก่ียวของหารือเก่ียวกับ Flow  

การทํางานเพ่ือหาขอบกพรอง และสรุป 

ปญหาท่ีเกิดข้ึน 

 

ฝายการคลัง 

ฝายสารสนเทศ 

กองกิจการนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยมหิดล           

งานสิทธิประกันสุขภาพ      

งานบริการสุขภาพปฐมภูม ิ

หนวยสวัสดิการนักศึกษา 

2 ออกแบบ และจัดทํา Flow กระบวนการ

ใหมรวมกับผูเก่ียวของ 

จัดประชุมผูเก่ียวของเพ่ือออกแบบ Flow 

กระบวนการทํางานใหม  (รูปท่ี 1) ดังนี้ 

1) การจัดการฐานขอมูลสิทธิการรักษาของ

นักศึกษา  

2) การจัดการขอมูลคาบริการสุขภาพ

นักศึกษา 

3) การจัดทํารายงานคาบริการสุขภาพ

นักศึกษา 

ฝายการคลัง 

ฝายสารสนเทศ 

กองกิจการนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยมหิดล           

งานสิทธิประกันสุขภาพ      

งานบริการสุขภาพปฐมภูม ิ

หนวยสวัสดิการนักศึกษา 

3 พัฒนาการจัดการขอมูลใหมีประสิทธิภาพ     

โดยใชโปรแกรม Tableau 

 ฝายการคลังทํา CR ไปท่ีฝายสารสนเทศ 

เพ่ือขอใชโปรแกรม Tableau ในการ

จัดการขอมูล 

 ฝายสารสนเทศดึงขอมูลคาบริการสุขภาพ

นักศึกษาจากโปรแกรมFinance OPD 

สําหรับขอมูลผูปวยนอก และโปรแกรม  

e-His สําหรับขอมูลผูปวยใน 

นําเขาโปรแกรม Tableau 

 ฝายการคลังทดสอบ และเรียน วิธีการดึง

ขอมูลจากโปรแกรม Tableau 

 ฝายการคลังจัดทําFlow การทํางานและ

คูมือการดึงขอมูลเพ่ือเปน KM  

ฝายการคลัง 

ฝายสารสนเทศ 

 

 

 

4 ดําเนินการตามกระบวนการทํางานใหม ฝายการคลังนําขอมูลคาบริการสุขภาพนักศึกษา 

จากโปรแกรม Tableau มาจัดทํารายงาน  

ฝายการคลัง 

5 ประเมินผลการดําเนินการตาม

กระบวนการใหม 

ฝายการคลังตรวจสอบขอมูลกระทบยอดรายงาน ฝายการคลัง 
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รูปท่ี 1   กระบวนการกอน - หลังดําเนินการ 

กระบวนการกอน-หลังดําเนินการ (รูปท่ี 1)  

กอนดําเนินการมีการจัดทํารายงานคาบริการสุขภาพนักศึกษาเพียงปละ 1 ครั้ง  โดยฝายการคลังดําเนินการขอ 

ขอมูลจากเจาหนาท่ีฝายสารสนเทศ จํานวน 5 ทาน ซ่ึงดูแลฐานขอมูลคนละโปรแกรม ทําใหในการติดตอ 

เพ่ือขอขอมูลคอนขางยุงยาก และลาชา ไมมีการกําหนดวันท่ีสงขอมูลท่ีชัดเจน จึงไดปรับกระบวนการใหม  

ซ่ึงกระบวนการใหมนั้นสามารถลดระยะเวลาในการจัดทํารายงาน เนื่องจากมีการลดข้ันตอนในกอนดําเนินการ ลําดับ 

ท่ี 2 - 5 จํานวน 3 ข้ันตอน คือ 

1) การจัดการฐานขอมูลสิทธิการรักษาของนักศึกษา จากเดิมใหเจาหนาท่ีฝายสารสนเทศเปนผูดึงขอมูล 

จากโปรแกรมสําหรับลงทะเบียนสิทธิของ สปสช. ซ่ึงแสดงรายละเอียดของนักศึกษาท่ีมีสิทธิประกันสุขภาพแหงชาติ 

ซ่ึงฐานขอมูลนักศึกษาท่ีมีสิทธิประกันสุขภาพแหงชาติมีการเปลี่ยนแปลงทุกเดือน จากการวิเคราะหรวมกัน สรุปวาใน

กระบวนการทํางานใหม งานสิทธิประกันสุขภาพท่ีมีหนาท่ีลงทะเบียนผูมีสิทธิประกันสุขภาพในระบบของ สปสช.  

ดึงขอมูลดังกลาวสงใหกับฝายสารสนเทศทุกสิ้นเดือน 

2) การดึงขอมูลคารักษาพยาบาลผูปวยนอก และผูปวยในกระบวนการเดิมตองให เจาหนา ท่ี 

ฝายสารสนเทศท่ีรับผิดชอบจํานวน 2 คน ในการดึงขอมูลจากโปรแกรม Finance OPD สําหรับขอมูลผูปวยนอก และ

โปรแกรม e-His สําหรับขอมูลผูปวยใน  ซ่ึงมีข้ันตอนและใชระยะเวลาในการดําเนินงานประมาณ 3-5 วัน ในขณะ 

ท่ีกระบวนการใหมไดนําโปรแกรม Tableau ซ่ึงเปนโปรแกรมชวยในการรวบรวมขอมูล และจัดทํารายงานรูปแบบ

ตางๆ ไดอยางรวดเร็ว โดยใหเจาหนาท่ีฝายสารสนเทศเพียงคนเดียวท่ีดูแลโปรแกรม Tableau เปนผูดึงขอมูล 

  



 

  5 

3) การดึงขอมูลคารักษาพยาบาลในหนวยบริการสุขภาพปฐมภูมิศิริราช (PCU) กระบวนการเดิมให 

เจาหนาท่ีฝายสารสนเทศท่ีดูแลโปรแกรม Medtrak ซ่ึงใชในการบันทึกคารักษาพยาบาลของ PCU ดึงขอมูลสงให 

ฝายการคลัง โดยใชระยะเวลาในการขอขอมูล 2-3 วัน สําหรับกระบวนการใหม เจาหนาท่ี PCU มีหนาท่ีสงขอมูล 

คารักษาพยาบาลสิทธิประกันสุขภาพในภาพรวมใหกับฝายการคลังทุกสิ้นเดือน ภายในวันท่ี 10 ของเดือนถัดไป  

 

รูปท่ี 2   กระบวนการจัดทํารายงานคาบริการสุขภาพนักศึกษา (หลังดําเนินการ) 

รายละเอียดเพ่ิมเติมของวิธปีฏิบัติท่ีเปนแบบอยางท่ีดีเยี่ยมท่ีสอดคลองกับคาประสิทธิผล :  

กระบวนการกอน-หลังดาํเนนิการ พรอมแสดงตัวชีว้ัดผลสําเร็จของโครงการและผลลัพธ 

 

ตัวชี้วดั เปาหมาย ปการศึกษา 2554 - 2559 ปการศึกษา 2560 

ข้ันตอนการทํางาน 3 

ข้ันตอน 

6 

ข้ันตอน 

3 

ข้ันตอน 

ระยะเวลาในการ      

จัดทํารายงาน 

≤ 3 

วันทําการ 

>10     

  วนัทําการ 

2 

วันทําการ 

ความถูกตอง ครบถวน 100% 95% 100% 

 

กอนดําเนินการ หลังดําเนินการ 

หมายเหตุ  รอบปการศึกษา (ตั้งแต ส.ค.-ก.ค.ของทุกป) , ปกศ.60 (ส.ค.60-ก.ค.61)  
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 จากการปรับกระบวนการจัดทํารายงานคาบริการสุขภาพนักศึกษาดังกลาวขางตน ทําใหสามารถจัดทํารายงาน

รายเดือน และรายไตรมาส โดยใชระยะเวลาในการจัดทําไมเกิน 3 วันทําการ ทําใหมหาวิทยาลัยมหิดลไดรับขอมูลเพ่ือ

ใชในการวิเคราะหอยางสมํ่าเสมอและรวดเร็ว ซ่ึงสงผลใหมีการปรับสวัสดิการคารักษาพยาบาลใหกับนักศึกษา 

โดยสามารถเบิกคายาในสวนยานอกบัญชียาหลักเพ่ิมข้ึน จํานวน 14 รายการ  ซ่ึงเปนการเพ่ิมสิทธิประโยชนใหกับ

นักศึกษา และอยูภายในวงเงินคารักษาพยาบาลเดิมท่ีมหาวิทยาลัยมหิดลจัดสรรสวัสดิการคารักษาพยาบาลประจําป 

 


