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ใบสมัครเพื่อเสนอบทความในงานการประชุม 
THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 23rd Symposium on TQM-Best Practices in Thailand 

ประเภทการสมัคร [✓] TQM-Best Practices 
[  ] TQM-Progressive Learners 

ประเภทองค์กร [  ] หน่วยงานธุรกิจเอกชน  [  ] หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ        [  ] หน่วยงานด้านการศึกษา  
[✓] หน่วยงานราชการและองค์กรของรัฐ      [  ] หนว่ยงานทางด้านสาธารณสุข 

ชื่อเรื่องนำเสนอ เจอ แจ้ง จบ ปัญหา Interface By Microsoft Teams ( Workflow Program Development ) 
เป็น “วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างท่ีดีเยี่ยม” ของกระบวนการ ในหมวด (โปรดเลือก 1 หมวดเท่านั้น)  

[  ] 1. การนำองค์กร     [  ] 2. การวางแผนเชิงกลยุทธ์และการจัดการนโยบาย  
[  ] 3. การเอาใจใส่ลูกค้าและตลาด   [  ] 4. การวัด การวิเคราะห์ และ การจัดการความรู้  
[  ] 5. การเอาใจใส่ทรัพยากรบุคคล   [✓] 6. การจัดการกระบวนการ  
[  ] 7. การประยุกต์ระบบมาตรฐานต่างๆเข้ากับการบริหารจัดการ  

ชื่อหน่วยงาน งานการคลัง / งานเวชสารสนเทศ  ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  
                 มหาวิทยาลัยมหิดล 
ที่อยู ่ เลขที่ 888 หมู่ 6 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนคนปฐม 73170 
โทรศัพท์ 02-849-6600  ต่อ 7024  โทรสาร 02-8496666  
มือถือ  089-4982888  อีเมล anchulee.rue@mahidol.ac.th   
ชื่อผู้เขียน (ผู้นำเสนอ)  

o นางสาวฐิติมา  จันทร์อุดร   ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 
o นางสาวธนาวรรณ  แย้มประเสริฐ  ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 
o นางสาวสุวรรณา  ตันประเสริฐ  ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 
o ว่าที่ร้อยตรีหญิง ยิ่งเจริญ สนโชติ  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 
o นางสาวอัญชุลี  เรืองพลับพลา  ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 

ที่ปรึกษาโครงการ   
1. นายแพทย์สมชาย  ดุษฎีเวทกุล รองผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก 
2. นายคฑาวุฒิ  ประวัติศิลป์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการคลัง คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  

สรุปจุดที่เป็น “วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยม” (อย่างน้อย 1 ข้อ)  

1) ปรับกระบวนการและรูปแบบการแจ้งปัญหา Interface ข้อมูล โดยนำโปรแกรม Microsoft Teams ทำให้
ลดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ลดกระดาษ ลดขั้นตอนการติดต่อสื่อสาร และเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น 

2) นำโปรแกรม Microsoft Teams ที ่ใช้ในการปฏิบัติงานมาประยุกต์ใช้แก้ปัญหาในการติดต่อสื ่อสาร 
โดยช่วยให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพและลดค่าใช้จ่าย 

3) เพิ่มความพึงพอใจให้กับผู ้ใช้งาน และสามารถแก้ปัญหาการติดตามงานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และ
ตรวจสอบได ้

 
ประสิทธิผล (ต้องวัดค่าได้อย่างน้อย 1 ข้อ)  

1) ลดระยะเวลาการแจ้งปัญหา Interface ข้อมูล โดยใช้โปรแกรม Microsoft Teams มาพัฒนาเป็น 
Platform ใหม่ เพื่อใช้ภายในองค์กร ทำให้เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้การติดต่อสื่อสาร สร้างความคล่องตัว 
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รวดเร็ว สะดวก สามารถติดตามกระบวนการทำงานได้ทุกขั้นตอน และส่งผลให้ลดระยะเวลาในการดำเนินการ จากเดิม 
3 - 7 วันทำการ เหลือเพียง 1 วันทำการ 

2) ลดขั้นตอนการติดต่อสื่อสารรูปแบบ Manual ที่ใช้กระดาษในการสื่อสาร เป็นรูปแบบ Platform ใหม่ 
ที่สามารถกรอกข้อมูลเข้าสู่โปรแกรม Microsoft Teams ได้ทันที โดยผู้ใช้งานสามารถติดต่อสื่อสารแบบ Real Time 
ซึ่งช่วยแก้ปัญหาการรับรู้ข้อมูลได้อย่างบูรณาการและลดต้นทุนในการสื่อสารรูปแบบเดิม  

3) เพิ่มความพึงพอใจให้กับผู้ใช้งานที่สามารถทราบสถานการณ์ตรวจสอบปัญหาได้ทันที โดยผู้ใช้งานและ 
ผู ้แก้ปัญหาสามารถติดต่อสื ่อสารและรับรู ้ข้อมูลได้อย่างชัดเจน  โดยมีการกำหนดมาตรฐานการแจ้งปัญหาและ 
ทราบระยะเวลาประมาณการของการแก้ไขปัญหา 
การอนุญาตให้มูลนิธิฯ จัดให้ผู้สนใจเข้าเยี่ยมชม “Best-Practices” ขององค์กรผู้สมัครนี้ได้    

  [✓] อนุญาต   [  ] ไม่อนุญาต 
การอนุญาตให้มูลนิธิฯ บันทึกวีดีโอผลงานระหว่างที่นำเสนอในวันการจัดงานขององค์กรผู้สมัครนี้ได้ 
             [✓] อนุญาต   [  ] ไม่อนุญาต 
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บทคัดย่อ 
 

ชื่อเรื่อง : เจอ แจ้ง จบ ปัญหา Interface By Microsoft Teams 
ประวัติและความเป็นมาโดยย่อ : 
 

งานการคลัง ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มีหน้าที่รับผิดชอบตรวจสอบ
ข้อมูลการให้บริการรักษาพยาบาล (SSB) ซึ่งต้องส่งมาบันทึกรายการบัญชีในระบบ SAP (Interface) โดยการปฏิบัติงาน
พบปัญหาการ Interface ข้อมูลจากระบบการรักษาพยาบาล (SSB) ไปยังระบบบันทึกบัญชี SAP จากการดำเนินการ
เมื่อพบประเด็นปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เช่น ข้อมูลถูกส่งมายังระบบ SAP ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง ทำให้ต้องมีการแจ้ง
ปัญหาไปยังหน่วยงานเวชสารสนเทศ เพ่ือแก้ไขปัญหาและติดตามการแก้ไข พบว่า มีความไม่สะดวกในการแจ้งปัญหา
และการติดตามผลซึ่งมีกรอบระยะเวลาในการทำงานเป็นเงื่อนไขของการแก้ไขปัญหา จากการปฏิบัติงานก่อนการ
ดำเนินโครงการใช้การสื่อสารรูปแบบ Manual ผู้ปฏิบัติงานต้องกรอกข้อมูลในกระดาษ และส่งผ่านผู้รับผิดชอบไปยัง
หน่วยงานเวชสารสนเทศเพื่อทราบและแก้ไขปัญหาโดยใช้เวลาในการดำเนินการหลายขั้นตอน และเมื่อดำเนินการแล้ว
เสร็จก็ต้องแจ้งกลับโดยการกรอกข้อมูลในกระดาษ ทำให้เกิดความล่าช้าและขาดความคล่องตัว ไม่สามารถตรวจสอบ
สถานะการแก้ไขปัญหาได้ทันที ทำให้ผู้งานไม่สามารถกำหนดระยะเวลาในการแก้ไขได้ชัดเจน ทำให้ยากต่อการบริหาร
จัดการข้อมูลซึ่งมีความจำเป็นในการจัดทำงบการเงิน 

 

 งานการคลังและหน่วยงานเวชสารสนเทศ ร่วมกันศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการและวิเคราะห์แนว
ทางแก้ไขโดยนำโปรแกรม Microsoft Teams ซึ่งใช้อยู่ในปัจจุบันมาพัฒนาเป็นรูปแบบของ Platform ใหม่ เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพและช่วยแก้ปัญหาการสื่อสารระหว่างหน่วยงาน ส่งผลทำให้สามารถลดปัญหาในการทำงานที่เกิดขึ้น โดย
กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานอย่างชัดเจน กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการแจ้งปัญหา กำหนด
ระยะเวลาประมาณการแก้ไขปัญหา และร่วมกันกำหนดมาตรฐานรูปแบบการดำเนินการอย่างบูรณาการ โดยเริ่มจาก
การประสานงานกำหนดรูปแบบวิธีการทำงาน เพื่อให้ได้รูปแบบที่สามารถแก้ ไขปัญหาและตอบโจทย์ผู้ใช้งานทั้งสอง
หน่วยงาน โดยมุ่งเน้นการนำโปรแกรมที่มีอยู่แล้วในปัจจุบันมาพัฒนาเพื่อหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้น และลด
ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนในปัจจุบันของการใช้งานรูปแบบเดิม ได้แก่ ค่ากระดาษ ค่าโทรศัพท์ ค่าหมึกพิมพ์ เป็นต้น โดยเมื่อขึ้น
ใช้งาน ผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความพึงพอใจสูงสุด 
 

วิสัยทัศน์ ค่านิยม วัฒนธรรม พันธกิจ นโยบาย: 
วิสัยทัศน์: ของงานการคลัง ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เป็นหน่วยงาน

สนับสนุน ด้านการบริหารจัดการทางการเงินและบัญชีเพ่ือนำไปสู่การบริหารจัดการองค์กรที่เป็นเลิศอย่างยั่งยืน  
 วัฒนธรรมและค่านิยม : งานการคลัง ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก อยู ่ภายใต้ว ัฒนธรรมของคณะ
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ประกอบด้วย  S I R I R A J ตามความหมายของวัฒนธรรมองค์กร I (Integrity)  ซื่อสัตย์ 
ถูกต้อง เชื่อถือได้  เป็นวัฒนธรรมและค่านิยมที่สอดคล้องกับพันธกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบที่งานการคลัง ศูนย์
การแพทย์กาญจนาภิเษก ได้ยึดถือและปฏิบัติมาโดยตลอด 

พันธกิจ : ของงานการคลัง ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มีหน้าที่บริหารจัดการ  ด้านการเงินและบัญชีอยา่ง
เป็นระบบ ทันเวลา ครบถ้วน  ถูกต้อง ตามข้อบังคับ ระเบียบ หลักเกณฑ์ที ่เกี ่ยวข้อง มุ่งเน้นความพึงพอใจของ
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ผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอก พัฒนาการปฏิบัติงานด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมและทันต่ อ
สถานการณป์ัจจุบัน 
 
รายละเอียดเพิ่มเติมของวิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยมที่สอดคล้องกับค่าประสิทธิผล : (1-2 หน้า) 

จากการตรวจสอบข้อมูลการให้บริการรักษาพยาบาลในระบบ SSB ซึ่งส่งมาบันทึกบัญชี (Interface)  ที่ระบบ 
SAP เมื่อพบปัญหาในการส่งข้อมูล (Interface) งานการคลังจะทำหนังสือแจ้งไปยังงานเวชสารสนเทศ เพื่อให้งานเวช
สารสนเทศทำการแก้ไขปัญหาที่พบในการ Interface และเมื่องานเวชสารสนเทศดำเนินการแก้ไขเสร็จสิ้นจะส่งหนังสือ
ตอบกลับไปยังงานการคลัง เพื่อให้งานการคลังทำการตรวจสอบรายการ Interface อีกครั้ง ซึ่งกระบวนการดังกล่าวใช้
เวลาในการดำเนินการ 3-7 วันทำการ การดำเนินการรูปแบบเดิมเพ่ือแก้ไขปัญหา พบว่า เป็นการทำงานที่มีความยุ่งยาก
และไม่สามารถติดตามงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้เกิดความล่าช้าและไม่สะดวกในการติดตามงาน งานการคลัง
และงานเวชสารสนเทศ จึงประชุมหารือร่วมกันเพื่อหาวิธีลดระยะเวลาในการสื่อสารสำหรับการดำเนินการแก้ไขปัญหา 
Interface โดยงานการคลังได้เสนอความต้องการเพื่อให้งานเวชสารสนเทศทราบ ได้แก่ ต้องการลดระยะเวลาในการ
ทำงาน และสามารถติดตามกระบวนการทำงานได้ทุกขั้นตอน ลดการทำงานในรูปแบบ Manual จากการศึกษาความ
ต้องการและวิเคราะห์ปัญหางานเวชสารสนเทศ เสนอแนวทางการใช้ Platform ใหม่โดยนำโปรแกรม Microsoft 
Teams ซึ่งเป็นโปรแกรมที่มหาวิทยาลัยมหิดลมีให้ใช้งานอยู่มาใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด และไม่เกิดค่าใช้จ่ายในการ
ใช้งาน หลังจากดำเนินโครงการทำให้ลดระยะเวลาการดำเนินการจาก 3-7 วันทำการ เป็นภายใน 1 วันทำการ 

 

งานเวชสารสนเทศดำเนินการโดยนำโปรแกรม Microsoft Teams มาประยุกต์ใช้งานและสร้าง From สำหรับ
ให้หน่วยงานงานคลังกรอกข้อมูลผ่านโปรแกรม Microsoft Teams แยกข้อมูลตามเดือน กำหนดให้ผู้รับผิดชอบในการ
ตรวจ Interface ด้วยการแบ่งเป็น Interface BO02 (รายได้ค่ารักษาพยาบาล สำหรับผู้ป่วยในและนอก) / Interface 
BO03 (การตั้งหนี้เพื่อเรียกเก็บเงิน สำหรับผู้ป่วยในและนอก) / Interface BO04 (การรับชำระเงิน สำหรับผู้ป่วยในและ
นอก) / Interface BO08 (รายได้ค่ารักษาพยาบาล กรณีผู้ป่วยชำระเงินเอง(ผู้ป่วยนอก)) นอกจากนี้กำหนดให้มีการแบ่ง
Field เป็นส่วนของผู้ใช้งานการคลัง ส่วนของงานเวชสารสนเทศ และส่วนของการ Confirm โดยเน้นให้ผู้ใช้งานกรอก
ข้อมูลด้วยตัวเองน้อยที่สุด เพื่อลดข้อผิดพลาดจาก Manual Error และ ลดระยะเวลาในการกรอกข้อมูลด้วยการสร้าง 
Drop down list ในส่วนของ วันที่แจ้งปัญหา / Load Date / Transaction Status / Error Description ซึ่งมีแค่ 2 
ส่วนเท่านั้นที่ผู้ใช้งานสามารถกรอกข้อมูลเองได้ เช่น จำนวนรายการที่พบปัญหา และส่วนของ Other เป็นส่วนที่
ผู้ใช้งานต้องการแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมเพ่ือให้งานเวชสารสนเทศทราบ  
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ขั้นตอนการดำเนินการ 

• ประชุมหารือผู้เกี่ยวข้องศึกษากระบวนการทำงาน ปัญหา ความต้องการของผู้ใช้งาน 

• วิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาโปรแกรม 
กำหนดรูปแบบการทำงาน  และกำหนดผู้รับผิดชอบ 

• ผู้ใช้งานทดสอบการทำงานของโปรแกรม  

• ติดตั้ง ใช้งาน ติดตามผล และปรับปรุงข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้น 
 

         
 

        
 

จากการพัฒนางานโครงการ “เจอ แจ้ง จบ ปัญหา Interface By Microsoft Teams” ทำให้ผู้ร่วมโครงการได้
เรียนรู้การปฏิบัติงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน นำไปสู่การกำหนดตัวชี้วัดร่วมกัน โดยไม่แบ่งแยกงาน  
และที่สำคัญมีจุดมุ่งหมายเดียวกันเพื่อการพัฒนางานขององค์กร ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และถือเป็นต้นแบบในการนำ
เทคโนโลยีเข้ามาพัฒนางานด้านอื่น ในอนาคตต่อไป 
 


