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

ประเภทการสมัคร [] TQM-Best Practices (ตองจัดทํา Abstract, Presentation Slide, Full Paper (ถามี*)  
และการทดลองนําเสนอผลงาน) 

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

ประเภทองคกร [  ] หนวยงานธุรกิจเอกชน  [  ] หนวยงานรัฐวิสาหกิจ        [  ] หนวยงานดานการศึกษา   
[  ] หนวยงานราชการและองคกรของรัฐ      [  ] หนวยงานทางดานสาธารณสุข 

ชื่อเรื่องนําเสนอ โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการเอกสารโดยใชโปรแกรมการรับ - สงเอกสารในระบบ E-phis 
อยางเต็มรูปแบบ  

เปน “วิธีปฏิบัติท่ีเปนแบบอยางที่ดีเยี่ยม” ของกระบวนการ ในหมวด (โปรดเลือก 1 หมวดเทานั้น)  
[  ] 1. การนําองคกร     [  ] 2. การวางแผนเชิงกลยุทธและการจัดการนโยบาย  
[  ] 3. การเอาใจใสลูกคาและตลาด   [  ] 4. การวัด การวิเคราะห และ การจัดการความรู  
[  ] 5. การเอาใจใสทรัพยากรบุคคล   [  ] 6. การจัดการกระบวนการ  
[  ] 7. การประยุกตระบบมาตรฐานตางๆเขากับการบริหารจัดการ  

ชื่อหนวยงาน  สํานักงานฝายการพยาบาล    โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ 
ที่อยู เลขที ่95 หมู 8 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120  
โทรศพัท 02-926-9999  โทรสาร  -   เว็บไซต  https://www.hospital.tu.ac.th 
ชื่อผูเขียน (ผูนําเสนอ) นางสาวปราณี  เปรมปร ี   ตําแหนง เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 
  นางสาวเบญจมาศ  อางบัว   ตําแหนง เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 
ชื่อผูประสานงาน นางสาวธนิตา ทิพยมาลี งานนโยบายและแผน โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ 
โทรศพัท 02-977-8498    อีเมล  tuh.tqmb@gmail.com 
 
สรุปจุดท่ีเปน “วิธีปฏบิัติที่เปนแบบอยางท่ีดีเยี่ยม” 

1) จํานวนหนวยงานในฝายการพยาบาลทั้งหมด ใชโปรแกรมการรับ - สงเอกสารดวยระบบ E-Phis 
2) ลดระยะเวลาและขั้นตอนในการลงทะเบียนรับ - สงเอกสารและการสืบคนเอกสาร 
3) นําโปรแกรมการรับ - สงเอกสารในระบบ E-phis มาใชอยางเต็มประสิทธิภาพ  
 
ประสิทธิผล 
1) หนวยงานในฝายการพยาบาลทั้งหมด 73 หนวยงานใชโปรแกรมการรับ - สงเอกสารดวยระบบ E-Phis 
2) ลดระยะเวลาการติดตาม สืบคนเอกสารจากเดิมเฉลี่ย 25 นาท ีตอเรื่อง เปน 3.85 นาทีตอเรื่อง  
3) ลดระยะเวลาในการลงทะเบียนรับ - สงเอกสาร จากเดิมเฉลี่ย 15 นาที ตอฉบับ เปน 3.30 นาทีตอฉบับ 
4) คาจาง คาตอบแทนของบุคลากรในตําแหนงเจาหนาที่ธุรการ ลดลง 50 % 
 
การอนุญาตใหมูลนิธิฯ จัดใหผูสนใจเขาเยี่ยมชม “Best-Practices” ขององคกรผูสมัครนี้ได    
  [  ] อนุญาต   [  ] ไมอนุญาต 
การอนุญาตใหมูลนิธิฯ บันทึกวีดีโอผลงานระหวางที่นําเสนอในวันการจัดงานขององคกรผูสมัครนี้ได 
             [  ] อนุญาต   [  ] ไมอนุญาต 
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บทคัดยอ 
 
ชื่อเรื่อง : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเอกสารโดยใชโปรแกรมสารบรรณละธุรการในระบบ E-phis  
อยางเต็มรูปแบบ 
 
ประวัติและความเปนมาโดยยอ : 

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2548 ไดเพ่ิมเติม “ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส” มาใช เพ่ือใหเขากับโลกยุคใหมในการรับ – สงขอมูลขาวสารหรือหนังสือผานระบบสื่อสารดวยวิธีการ
ทางอิเลกทรอนิกส 

ระบบ E-phis เปนโปรแกรมหนึ่งที่โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติไดนํามาใชเปนโปรแกรมหลักใน
การบันทึกขอมูลตาง ๆ ตั้งแตขอมูลประวัติผูปวย ระบบการดูแลผูปวย ระบบควบคุมคลังวัสดุ - เวชภัณฑ ระบบการ
ซอมบํารุง ระบบโลจิสติก ประวัติบุคลากร และระบบสารบรรณและธุรการ ที่ผานมามีการใชระบบอ่ืน ๆ อยางเต็ม
รูปแบบ ยกเวน “ระบบสารบรรณและธุรการ” ที่ยังไมไดใชอยางแพรหลาย 

สํานักงานฝายการพยาบาลซึ่งเปนหนวยงานที่ดําเนินการรับ – สงเอกสารจากหนวยงานตาง ๆ ภายใน 
ฝายการพยาบาลจํานวน 73 หนวยงาน จึงมีการับ – สงเอกสารในแตละวันเปนจํานวนมาก สงผลใหเกิดความผิดพลาด
ในการรับ – สงเอกสารผิด เอกสารสูญหาย สืบคนยาก เสียเวลาในการติดตามและคนหาเอกสาร การลงทะเบียนซ้ําซอน
ตั้งแตหนวยงานและฝายการพยาบาล เกิดความลาชาในการดําเนินการของเอกสาร ภาระงานในการลงทะเบียนรับ – สง
เอกสารในแตละวันมีมากโดยเฉลี่ย 1,670 ฉบับตอเดือน สงผลใหตองใชบุคลากรตําแหนงธุรการจํานวน 2 คน  
เพ่ือลงทะเบียนรับ 1 คน และลงทะเบียนสง 1 คน  

ดังนั้น เพื่อลดระยะเวลา ลดความซ้ําซอน และเพ่ิมประสิทธิภาพในการลงทะเบียนรับ - สงเอกสาร สามารถ
ติดตามตรวจสอบสถานะของเอกสารได สํานักงานฝายการพยาบาลจึงมีแนวคิดในการจัดทํา “โครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการจัดการเอกสารโดยใชโปรแกรมการรับ - สงเอกสารในระบบ E-phis อยางเต็มรูปแบบ” และนํามาเปน 
OKRs ของสํานักงานฝายการพยาบาลเพ่ือขับเคลื่อนใหเปนตัวอยางแกหนวยงานทั้ง 73 หนวยงาน 
 
วิสัยทัศน คานิยม วัฒนธรรม พันธกิจ นโยบาย: 
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ขั้นตอนในการปฏิบัต ิ
1. สํารวจปญหา ความผิดพลาด และจํานวนของเอกสารรับ-สง ในแตละเดือนและหาคาเฉลี่ยเพื่อวิเคราะหขอมูล 
2. ประสานงานสารสนเทศเพ่ือวางแนวทางการใชงานใหตรงกับความตองการและเปดการใชงานโปรแกรม 

สารบรรณและธุรการในระบบ E-phis 
3. บุคลากรในสํานักงานฝายการพยาบาลทุกคนที่ปฏิบัติงานเก่ียวของกับการบริหารจัดการเอกสารศึกษาเรียนรู

การใชงานโปรแกรมสารบรรณและธุรการในระบบ E-phis สอนโดยเจาหนาที่จากงานสารสนเทศ และ
ทดลองใชในสํานักงาน 

4. แบงทีมสอนและเปนพี่เลี้ยงใหกับธุรการของหนวยงานทั้ง 73 หนวยงาน  
5. ทําการทดลองใชและเก็บขอมูลปญหา เก็บขอมูลระยะเวลาในการลงทะเบียน สืบคน และนํามาวิเคราะห

เปรียบเทียบ (ตาม Flowchart ที่แสดง) 
 
การสืบคนเอกสาร 
แบบเดิม การติดตามเอกสาร / การสืบคน จากทะเบียนหนังสือสง ใชเวลาโดยเฉลี่ย 25 นาที ตอ 1 เรื่อง  

จากสถิติป 2563 มีหนวยงานติดตามหรือสอบถามสถานะเอกสารจํานวน 112 เรื่องเฉลี่ยเดือนละ 9.33 
เรื่องตอเดือน คิดเปน 2,800 นาที  

  ปญหาที่พบ  
- สืบคนยาก  
- จําชวงเวลาไมชัดเจน ตองเปดหาในทะเบียนหนังสือรับ – สงทุกแผนทําใหตองใชเวลามากในการ

คนหา 
- เกิดปญหาดานการประสานงาน การสื่อสาร  ความไมเขาใจกัน และเกิดความขัดแยง 

  
แบบใหม หนวยงานตนเรื่องสามารถสืบคนไดจากระบบ EPHIS โดยใชเวลาในการสืบคนเฉลี่ย 3.85 นาที ตอ 1 เรื่อง 

ในป 2564 มีหนวยงานติดตามเอกสารจํานวน 41 เรื่อง เฉลี่ยเดือนละ 3 เรื่อง คิดเปน 157.85 นาที 
  สิ่งดีท่ีไดพบ 

- ลดปญหาดานการประสานงาน 
- หนวยงานสืบคนไดเอง 
- คนหางาย 
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Flowchart แสดงขั้นตอนการรับ - สงเอกสาร 

การทํางานแบบใหม การทํางานแบบเดิม คําอธิบาย 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

1. ฝายการพยาบาลรับ – สง 
เอกสารโดยเฉลี่ย 1,670 
ฉบับตอเดือน 

แบบเดิม 
1. ใชบุคลากรในการลง 

 
 
 
 

 
 
 
 

   ทะเบียนรับ-สงเอกสาร 
   จํานวน 2 คน โดยใช 
   อัตราคาตอบแทน  
   12,360 ตอคน X 2 คน 

 
 
 

 
 
 

 

   เปนเงิน 24,720 บาท 
2. ใชระยะเวลา ในการ

จัดการเอกสาร 15 นาที 
ตอฉบับ 

 
 

 3. ใชคอมพิวเตอรในการเก็บ
ขอมูลจํานวน 2 เครื่อง (1 
เครื่องสําหรับลงทะเบียน
รับ / 1 เครื่อง 
ลงทะเบียนสงออก) 

 
 

 
 

 
4. แยกเก็บเอกสารหลาย 

ไฟลคนหายากตองใช 
   ระยะเวลาในการคนหา 

 
 
 
 
 

    เอกสารมากกวา 25 นาท ี
   ตอเรื่อง 
 
แบบใหม 
1. ใชบุคลากรในการลง 

 
 
 
 

   
 
 
 

   ทะเบียนรับ-สงเอกสาร 
   จํานวน 1 คน 
2. ระยะเวลาในการจัดการ

เอกสาร 3.30 นาท ี
3. การจัดเก็บเอกสารรวมอยู 

 
 
 
 

  
 
 
 

   ในโปรแกรมเดียวกัน  สง 
   ผลใหการสืบคนงาย 
   สะดวก  รวดเร็ว 
 

 
 
 
รวมระยะเวลาแบบเดิม  3 นาที  30  วินาท ี: ฉบบั 

 
 
 

รวมระยะเวลาแบบเดิม  15 นาที  : ฉบับ 

 
 
 

 

เริ่มตน เริ่มตน 

หนวยงาน Key ชื่อเรื่องและ
รายละเอียดเอกสารในระบบ E-Phis 

หนวยงานเขียนช่ือเรื่องและ
รายละเอียดเอกสารในสมดุ

ทะเบียนหนังสือสง 

เขียนเลขทีส่งเอกสารที่หัวกระดาษ
มุมบนขวาดวยดินสอ และนําสงท่ี 
สนง.ฝายการพยาบาลพยาบาล 

นําเอกสารสงที่   
สนง.ฝายการพยาบาล 

เจาหนาที่ธุรการตรวจสอบความ
ถูกตอง  และคลิกบันทึกรับเอกสาร

ในระบบ E-Phis 

เจาหนาที่ธุรการตรวจสอบความ
ถูกตอง และเซ็นตชื่อรับเอกสาร 

คัดแยกเอกสาร และเสนอ
เอกสารใหผูบริหาร 

เจาหนาที่ธุรการลงทะเบียน
รับในโปรแกรม Access 

ผูบริหารลงนาม  และสงออกเอกสาร
ใหผูเก่ียวของผานระบบ E-Phis  

คัดแยกเอกสาร และเสนอ
เอกสารใหผูบริหาร 

ผูบริหารลงนาม  และสงออก
เอกสารใหผูเก่ียวของ  

คนหาตนเรื่องเดิมจากเลข
ทะเบียนสงในระบบ E-Phis   

เจาหนาที่ธุรการลงทะเบยีนสงใน
โปรแกรม Access (สงภายนอก) 

 

สงออกเอกสาร   

สงออกเอกสาร   
สิ้นสุด 

สิ้นสุด 

เจาหนาที่ธุรการลงทะเบยีนสง
ในโปรแกรม Access (สงสาขา) 

1 นาท ี

1 นาท ี

30 วินาที 

30 วินาที 

30 วินาที 

1 นาท ี

1 นาท ี

3 นาท ี

3 นาท ี

1 นาท ี

1 นาท ี

2 นาท ี

3 นาท ี


