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ใบสมัครเพื่อเสนอบทความในงานการประชุม 
THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 22nd Symposium on TQM-Best Practices in Thailand 

ประเภทการสมัคร [  ] TQM-Best Practices  (ต้องจัดท ำ Abstract,  Full Paper, Presentation Slide   
                                    และกำรทดลองน ำเสนอผลงำน) 

[ / ] TQM-Progressive Learners (ต้องจัดท ำ Abstract, Presentation Slide  
     และกำรทดลองน ำเสนอผลงำน) 

ประเภทองค์กร [   ] หน่วยงำนธุรกิจเอกชน  [   ] หน่วยงำนรัฐวิสำหกิจ        [   ] หนว่ยงำนด้ำนกำรศึกษำ   
[ / ] หน่วยงำนรำชกำรและองค์กรของรัฐ      [   ] หนว่ยงำนทำงด้ำนสำธำรณสุข 

ชื่อเรื่องน าเสนอ “Good Practice for New Interface Program”  
                     แนวทำงปฏบิัติที่ดีส ำหรับติดตำมกระบวนกำร Interface 
เป็น “วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างท่ีดีเยี่ยม” ของกระบวนการ ในหมวด (โปรดเลือก 1 หมวดเท่านั้น)  

[   ] 1. กำรน ำองค์กร     [   ] 2. กำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์และกำรจัดกำรนโยบำย  
[   ] 3. กำรเอำใจใส่ลูกค้ำและตลำด   [   ] 4. กำรวัด กำรวิเครำะห์ และ กำรจัดกำรควำมรู้  
[   ] 5. กำรเอำใจใส่ทรัพยำกรบุคคล   [ / ] 6. กำรจัดกำรกระบวนกำร  
[   ] 7. กำรประยุกต์ระบบมำตรฐำนต่ำงๆเข้ำกับกำรบริหำรจัดกำร  

ชื่อหน่วยงาน  งำนกำรคลัง ศูนย์กำรแพทย์กำญจนำภิเษก คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล มหำวิทยำลัยมหิดล     
ที่อยู ่       888 หมู่ที่ 6 ต ำบลศำลำยำ  อ ำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม                                                  
โทรศัพท์  02-8496600 ต่อ 7024      โทรสาร     02-8496666  เว็บไซต์   www.gj@mahidol.ac.th         . 
ชื่อผู้เขียน (ผู้น ำเสนอ)  
 1. นำงสำวอัญชุลี  เรืองพลับพลำ  นักวิชำกำรเงินและบัญชี 

2. นำงสำวฐิติมำ   จันทร์อุดร  นักวิชำกำรเงินและบัญชี 
3. นำงสำวมธุรส  อนุพงศ์อภัย  นักวิชำกำรเงินและบัญชี 

 4. นำงสำวธนำวรรณ แย้มประเสริฐ  นักวิชำกำรเงินและบัญชี     
5. นำงสุวรรณำ  ตันประเสริฐ  นักวิชำกำรเงินและบัญชี 

ที่ปรึกษาโครงการ   
 1. นำยแพทย์สมชำย  ดุษฎีเวทกุล รองผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรแพทย์กำญจนำภิเษก 
 2. นำยคฑำวุฒิ  ประวัติศิลป์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยกำรคลัง คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล  
สรุปจุดที่เป็น “วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยม” (อย่างน้อย 1 ข้อ)  

1) ศึกษำและวิเครำะห์กระบวนกำรปฏิบัติงำนที่เกี่ยวข้องในกำรรับ – ส่งข้อมูล Interface จำกระบบกำร
ปฏิบัติงำนโรงพยำบำล SSB (Front Office) เข้ำสู่ระบบกำรปฏิบัติงำน SAP (Back Office) เพ่ือออกแบบกำร
ปฏิบัติงำนให้สอดคล้องกับบริบทของหน่วยงำน โดยมีเป้ำหมำยอย่ำงชัดเจนและก ำหนดเป็นมำตรฐำนในกำร
ปฏิบัติงำน 

2) ออกแบบรำยงำนที่สำมำรถรองรับกำรปฏิบัติงำน ควบคุมกำรติดตำม ตรวจสอบ และเก็บรวบรวมสถิติเพ่ือ
น ำมำใช้บริหำรจัดกำร โดยรำยงำนที่ออกแบบสำมำรถน ำไปพัฒนำในรูปแบบ Systematic ได้อย่ำงสะดวก พร้อมทั้งมี

http://www.gj@mahidol.ac.th
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กำรก ำหนดควำมรับผิดชอบ (เจ้ำหน้ำที่ผู้จัดท ำ เจ้ำหน้ำที่ผู้ติดตำมงำน และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง) เพ่ือสำมำรถติดตำม
ผลได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

3) ก ำหนดเป้ำหมำยกำรปฏิบัติอย่ำงชัดเจน (KPI) ในกำรด ำเนินกำร เช่น กำรจัดท ำรำยงำนจะต้องรวบรวมให้
เสร็จภำยใน 10.00 น.ของวันท ำกำรถัดไป หรือ จัดท ำสถิติกำรตรวจสอบ Interface ประจ ำเดือนส่งให้กับผู้บริหำร
ทรำบภำยใน 3 วันท ำกำร หลังจำกวันสิ้นเดือน 

 
ประสิทธิผล (ต้องวัดค่าได้อย่างน้อย 1 ข้อ)  
(เช่น) ผลลัพธ์ด้านของเสียลดลง ต้นทุนต่อหน่วยลดลง รอบเวลาท างานลดลง ความผันแปรของคุณภาพงานลดลง ข้อ
ร้องเรียนของลูกค้าลดลง ผลิตภาพต่อพนักงานเพิ่มข้ึน อายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์เพ่ิมขึ้น วัฒนธรรมองค์กรดีขึ้น 
อัตราการรักษาลูกค้าเพ่ิมขึ้น ยอดขายเพ่ิมขึ้น เป็นต้น  

1) พัฒนำรำยงำนตรวจสอบ Interface ประจ ำวันสำมำรถใช้กระทบยอดข้อมูลระบบ Front Office และ  
ระบบ Back Office โดยใช้สื่อสำรระหว่ำงหน่วยงำนและน ำไปติดตำมผลได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

2) ติดตำมประเด็นข้อผิดพลำดจำกกำรส่งข้อมูล Interface ได้อย่ำงต่อเนื่อง และสำมำรถเก็บรวบรวมสถิติ
เป็นรำยเดือนเพ่ือจัดท ำกำรติดตำมก่อนปิดงบกำรเงินในแต่ละเดือน 

3) เพ่ิมควำมพึงพอใจให้กับผู้ใช้งำนที่เก่ียวข้องทั้งหมด ได้แก่ เจ้ำหน้ำที่งำนกำรคลัง (หน่วยกำรเงินรับ
สนับสนุน / หน่วยเรียกเก็บและติดตำมหนี้ / หน่วยต้นทุน และ เจ้ำหน้ำที่งำนเวชสำรสนเทศ) 100% 

   
กำรอนุญำตให้มูลนิธิฯ จัดให้ผู้สนใจเข้ำเยี่ยมชม “Best-Practices” ขององค์กรผู้สมัครนี้ได้    
  [ / ] อนุญำต   [   ] ไม่อนุญำต 
กำรอนุญำตให้มูลนิธิฯ บันทึกวีดีโอผลงำนระหว่ำงที่น ำเสนอในวันกำรจัดงำนขององค์กรผู้สมัครนี้ได้ 
             [ / ] อนุญำต   [   ] ไม่อนุญำต  
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บทคัดย่อ 
 
ชื่อเรื่อง : “Good Practice for New Interface Program”  
             แนวทำงปฏิบัติที่ดีส ำหรับติดตำมกระบวนกำร Interface 
 
ประวัติและความเป็นมาโดยย่อ : 

 ศูนย์กำรแพทย์กำญจนำภิเษก เป็นหน่วยงำนภำยใต้คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล 
มหำวิทยำลัยมหิดล ต้องกำรปรับมำตรฐำนกำรจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงินและระบบสำรสนเทศส ำหรับ Back Office 
โดยเลือกใช้โปรแกรม SAP ซึ่งเป็นระบบที่มีมำตรฐำนนิยมใช้ทั่วโลกเข้ำมำทดแทนระบบเดิม และยังสำมำรถ
ประมวลผลข้อมูลได้อย่ำงรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นย ำ และสำมำรถตรวจสอบได้ รองรับกำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ
ภำยใต้ยุทธศำสตร์ที่ 3  องค์กรที่มีกำรบริหำรจัดกำรเป็นเลิศอย่ำงยั่งยืน (Administration Strategic Summary) กำร
ด ำเนินกำรเริ่มจำกกำรวิเครำะห์ระบบที่ใช้งำนอยู่เดิมเก็บรวบรวมปัญหำที่เกิดขึ้นในอดีต เก็บรวบรวมควำมต้องกำร
ของผู้ใช้งำนและผู้บริหำร และจัดตั้งคณะท ำงำนโดยเสนอให้ผู้เกี่ยวข้องทุกหน่วยงำนส่งตัวแทนเข้ำเป็นคณะท ำงำน
พัฒนำระบบโดยมีหน่วยงำนต่ำงๆ รับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้อง งำนกำรคลัง ศูนย์กำรแพทย์กำญจนำภิเษก เป็น
หน่วยงำนหลักในกำรใช้ระบบ SAP ร่วมกับคณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล โดยคณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล
เข้ำมำด ำเนินกำรในฐำนะผู้ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำกำรพัฒนำ และใช้งำน เนื่องจำกเป็นผู้มีประสบกำรณ์ในกำรขึ้นระบบ
และใช้งำนอยู่ในปัจจุบัน  
 ขั้นตอนกำร Interface ข้อมูลเป็นส่วนส ำคัญอย่ำงยิ่งในกำรพัฒนำระบบที่มีโปรแกรม Back Office และ 
Front Office แตกต่ำงกัน กำรเชื่อมโยงข้อมูลจะต้องถูกตรวจสอบให้แล้วเสร็จภำยในวันท ำกำรถัดไป กำรพัฒนำ
รำยงำนเพ่ือใช้เก็บรวบรวมปัญหำ ติดตำมปัญหำและเป็นตัวกลำงในกำรเก็บสถิติน ำเสนอผู้บริหำร  ถูกออกแบบมำ
เพ่ือให้เจ้ำหน้ำที่น ำไปใช้ปฏิบัติงำนได้อย่ำงเป็นรูปธรรมและเป็นต้นแบบในกำรพัฒนำรำยงำนแบบอัตโนมัติในอนำคต 

กำรวิเครำะห์ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนเกี่ยวกับ Interface ข้อมูล พบประเด็นปัญหำข้อมูลไม่ถูกต้องสำเหตุเกิด
จำกควำมผิดพลำดของเจ้ำหน้ำที่และระบบ โดยปัญหำดังกล่ำวกระทบต่อควำมถูกต้อง เชื่อถือได้ของข้อมูลด้ำนรำยได้ 
กำรรับช ำระเงิน และ ต้นทุน ส่งผลให้ข้อมูลที่ถูกส่งมำยังระบบ SAP ไม่ถูกต้อง กำรเก็บรวบรวมปัญหำเพ่ือน ำไปใช้
แจ้งผู้เกี่ยวข้องและติดตำมกำรแก้ไขจึงมีควำมจ ำเป็น กำรพัฒนำรำยงำนส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ใช้งำนจึงมีควำมส ำคัญท ำให้
ต้องมีกำรออกแบบรำยงำนที่เข้ำใจง่ำย และสะดวกในกำรใช้งำน          

โครงกำร “New Interface Processes For Good Management” ปรับกระบวนกำร Interface ข้อมูล  
สู่กำรบริหำรจัดกำรที่ดี ถือเป็นกำรพัฒนำกระบวนกำรปฏิบัติงำนให้มีควำมถูกต้อง และเกิดประสิทธิภำพมำกขึ้น   
โดยใช้หลัก PDCA ซึ่งรำยงำนถูกพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องจนมีรูปแบบเหมำะส ำหรับกำรใช้งำน มำตรฐำน และน่ำเชื่อถือ 
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ขั้นตอนที่ส าคัญและวิธีปฏิบัติในขั้นตอนที่ส าคัญเหล่านั้น ที่ได้ออกแบบ-พัฒนา-น าไปปฏิบัติ 

1) ศึกษำและวิเครำะห์ระบบ Back Office เดิม โดยรวบรวมปัญหำแบบ 360 องศำ จำกผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด 
ภำยในศูนย์กำรแพทย์กำญจนำภิเษก น ำมำสรุปเป็นควำมต้องกำร (Requirement) และสัมภำษณ์ผู้บริหำรถึงควำม
ต้องกำรระบบ Back Office ใหม่ เพ่ือน ำมำเป็นโจทย์ในกำรพัฒนำระบบ โดยน ำผลที่ได้รับมำพัฒนำระบบ Back 
Office ใหม่ (SAP) เพ่ือเชื่อมโยงกับระบบ Front Office ซึ่งมีกำร Interface เป็นส่วนส ำคัญหลักและจ ำเป็นอย่ำงยิ่ง
ในกำรบริหำรจัดกำร กำรออกแบบรำยงำนตรวจสอบ Interface ที่มีประสิทธิภำพจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงำนท ำงำนได้
อย่ำงถูกต้อง รวดเร็ว และตรวจสอบได้ 

2) พัฒนำรำยงำนมีกำรปรับปรุงรูปแบบอย่ำงต่อเนื่องให้เกิดควำมสะดวก และลดระยะเวลำในกำรปฏิบัติงำน  
โดยส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้ใช้งำนที่เก่ียวข้องทุกระดับทั้งของงำนกำรคลังและงำนเวชสำรสนเทศ ซึ่งจำกกำรส ำรวจ
พบว่ำ รำยงำนปัจจุบันได้รับควำมพึงพอใจ 100%  

3) ติดตำมและตรวจสอบข้อมูล Interface ได้อย่ำงถูกต้อง 100% 

  
 

 
 

   
    
 



 

  5 

รายละเอียดเพิ่มเติมของวิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยมที่สอดคล้องกับค่าประสิทธิผล  
 
 ศูนย์กำรแพทย์กำญจนำภิเษกพัฒนำระบบคอมพิวเตอร์ส ำหรับ Back Office โดยน ำระบบ SAP (System 
Applications & Products in Data Processing) มำใช้กับระบบ Back Office ทดแทนระบบเดิม SSB ซึ่ งกำร
เชื่อมต่อระหว่ำงระบบ Front Office กับระบบ SAP ต้องใช้กำร Interface มำเป็นตัวกลำงในกำรรับ – ส่ง ข้อมูล
ระหว่ำงกัน ระบบ SAP เริ่มใช้งำนเดือนสิงหำคม 2562 พบปัญหำจำกกำร Interface จ ำนวนมำก  ส่วนหนึ่งเกิดจำก
กำรท ำงำนผิดพลำดของเจ้ำหน้ำที่ผู้ใช้ระบบ Front Office ที่ยังขำดควำมคุ้นเคยในกำรใช้งำน นอกจำกนี้ยังพบปัญหำ
จำกกำรพัฒนำระบบ SAP ที่ไม่ครอบคลุม ส่งผลให้กำรตรวจสอบข้อมูล Interface เป็นไปด้วยควำมยำกล ำบำก
ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ เนื่องจำกเป็นเรื่องใหม่และยังพบว่ำกำรแก้ไขปัญหำต่ำง ๆ ที่เกิดจำกกำร Interface มี
ควำมซับซ้อนในกำรแก้ไขปัญหำ กำรพัฒนำรำยงำนที่ใช้ในกำรติดตำมปัญหำ Interface จึงมีควำมจ ำเป็นและส ำคัญ
อย่ำงยิ่ง ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่งำนกำรคลังและงำนเวชสำรสนเทศ 
 กำรออกแบบรำยงำนให้สำมำรถรองรับควำมต้องกำรใช้งำนและสำมำรถน ำมำใช้ในกำรติดตำมแก้ไขปัญหำ 
Interface จึงเป็นประเด็นด่วนที่ถูกน ำขึ้นมำพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องเพ่ือรองรับกำรท ำงำนในบริบทใหม่ รำยงำนถูก
ออกแบบให้สอดคล้องกับระบบ (ด้วยวิธีกำรกรอกข้อมูลแบบ Manual) โดยก ำหนดผู้รับผิดชอบอย่ำงชัดเจนและมี
ส่วนของหน้ำรำยงำนที่ใช้ในกำรสรุปผลกำรตรวจสอบและกำรติดตำมเพ่ือน ำมำใช้งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ทั้งนี้
รำยงำนที่ใช้ส ำหรับกำรตรวจสอบ Interface เมื่อขึ้นใช้งำนสำมำรถช่วยในกำรปฏิบัติงำนท ำให้ผู้ใช้งำนสำมำรถติดตำม
งำนได้ภำยในวันท ำกำรถัดไป ช่วยเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรท ำงำนและน ำมำใช้ในกำรสื่อสำรกับงำนเวชสำรสนเทศได้
อย่ำงบูรณำกำร ท ำให้สำมำรถปิดงบกำรเงินได้ภำยในเวลำที่ก ำหนด 5 วันท ำกำร จำกเดิมที่ต้องใช้ระยะเวลำเป็น
สัปดำห์ในกำรติดตำมปัญหำ Interface และเกิดกำรกระจุกตัวของกำรติดตำมงำนในช่วงใกล้เวลำปิดงบกำรเงิน ส่งผล
ให้เกิดกำรท ำงำนนอกเวลำ กำรติดตำมขำดควำมต่อเนื่อง ปัญหำกำรสื่อสำรระหว่ำงหน่วยงำน และกำรท ำงำนที่มี
บรรยำกำศตึงเครียด หลังจำกมีรำยงำนที่สำมำรถกรอกข้อมูลและใช้ติดตำมกำรแก้ไขปัญหำได้ส่งผลให้เกิดควำมพึง
พอใจในกำรท ำงำนของทุกฝ่ำย และ กำรปฏิบัติงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพท ำงำนได้ภำยในเวลำที่ก ำหนด  

จำกกำรถอดบทเรียนกำรปฏิบัติงำนที่ผ่ำนมำมองเห็นโอกำสพัฒนำจำกกำรสื่อสำรด้วยแบบฟอร์ม (Manual) 
เปลี่ยนเป็นน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศแทนรูปแบบเดิมที่ใช้สื่อสำรระหว่ำงงำนกำรคลังและงำนเวชสำรสนเทศ เพ่ือแยก
ประเด็นปัญหำจำกกำรตรวจสอบข้อมูล Interface โดยสำมำรถระบุสถำนะกำรรับแจ้งปัญหำ และระบุได้ว่ำแต่ละ
ประเด็นปัญหำใช้ระยะเวลำในกำรแก้ไขกี่วัน ใครเป็นผู้รับผิดชอบในกำรแก้ไขปัญหำ เพ่ือเป็นกำรเพ่ิมประสิทธิภำพใน
กำรปฏิบัติงำนผ่ำนระบบสำรสนเทศ และน ำไปสู่กำรก ำหนดตัวชี้วัดในกำรปฏิบัติงำนร่วมกันในอนำคต 
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