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ใบสมัครเพ่ือเสนอบทความในงานการประชุม 
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        [  ] หน่วยงำนด้ำนกำรศึกษำ   
[  ] หน่วยงำนรำชกำรและองค์กรของรัฐ      [  ] หน่วยงำนทำงด้ำนสำธำรณสุข 

ชื่อเรื่องน าเสนอ …เรื่องของเลือด ขำดเหลือ...เกือ้กูลกัน…………………………………………………..……………………  
เป็น “วิธีปฏิบัติท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีเยี่ยม” ของกระบวนการ ในหมวด (โปรดเลือก 1 หมวดเท่าน้ัน)  

[  ] 1. กำรน ำองค์กร     [  ] 2. กำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์และกำรจัดกำรนโยบำย  
[  ] 3. กำรเอำใจใส่ลูกค้ำและตลำด   [  ] 4. กำรวัด กำรวิเครำะห์ และ กำรจัดกำรควำมรู้  
[  ] 5. กำรเอำใจใส่ทรพัยำกรบุคคล   [  ] 6. กำรจัดกำรกระบวนกำร  
[  ] 7. กำรประยกุต์ระบบมำตรฐำนต่ำงๆเข้ำกบักำรบรหิำรจัดกำร  

ชื่อหน่วยงาน …มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ คณะแพทยศำสตร์……………………………………..…….…………………  
ที่อยู่ …15 ถ.กำญจนวนิช ต.คอหงส์ อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ 90110    ……………………………….…..………………………  
โทรศัพท์ …074 451140…โทรสำร …074 212900   เว็บไซต์ …http://medinfo.psu.ac.th/new2015/index.php 
ช่ือผู้เขียน (ผู้น ำเสนอ) …นำงเปรมจิต ทัง่ตระกลู… ต ำแหน่ง …นักวิชำกำรวิทยำศำสตรก์ำรแพทย์ ปฏิบัติกำร………  
โทรศัพท์ …074 451140…โทรสำร …074 212900   มือถือ  0815417800… 
อีเมล … tpremchi@medicine.psu.ac.th… 
สรุปจุดท่ีเป็น “วิธีปฏิบัติท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีเยี่ยม” (อย่างน้อย 1 ข้อ)  

1. เปิดโอกำสให้บุคลำกรในสังกัดได้แสดงควำมสำมำรถพิเศษด้ำน IT 
2. ระบบพี่เลี้ยงของสำขำวิชำพยำธิวิทยำ คณะแพทยศำสตร์ 
3. กำรมุ่งเน้นปรัชญำของสมเดจ็พระรำชบิดำ “ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึง่”   

ประสิทธิผล (ต้องวัดค่าได้อย่างน้อย 1 ข้อ)  
(เช่น) ผลลัพธ์ด้านของเสียลดลง ต้นทุนต่อหน่วยลดลง รอบเวลาท างานลดลง ความผันแปรของคุณภาพงานลดลง ข้อ
ร้องเรียนของลูกค้าลดลง ผลิตภาพต่อพนักงานเพิ่มข้ึน อายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์เพิ่มข้ึน วัฒนธรรมองค์กรดีข้ึน 
อัตราการรักษาลูกค้าเพิม่ขึ้น ยอดขายเพิ่มข้ึน เป็นต้น  

การเพิ่มผลผลิต หลังการปรับปรุง 

Quality - จ ำนวนเลือดหมดอำยุลดลงจำก 216 ยูนิต เหลือ 5 ยูนิต 
- ส่งต่อเลือดให้โรงพยำบำลเครือข่ำยจำก 51 ยูนิต/เดือน เป็น 257 ยูนิต/เดือน 

Cost - ลดมูลค่ำควำมสญูเสียจำกกำรทิ้งเลือด จำก 235,968.30 บำท/เดือน เหลือ 7,660 บำท/เดือน 

Safety - สำมำรถตัดสินใจรักษำปริมำณเลือดคงคลัง (safety stock) ได้อย่ำงไม่ผิดพลำด  

Environment - ลดพลังงำนและวัสดุในกำรท ำลำยเลือดล้น  

  
กำรอนุญำตให้มลูนิธิฯ จัดให้ผูส้นใจเข้ำเยี่ยมชม “Best-Practices” ขององค์กรผูส้มัครนี้ได้    
  [  ] อนุญำต   [  ] ไม่อนุญำต 
กำรอนุญำตให้มลูนิธิฯ บันทึกวีดีโอผลงำนระหว่ำงที่น ำเสนอในวันกำรจัดงำนขององค์กรผูส้มัครนี้ได้ 
             [  ] อนุญำต   [  ] ไม่อนุญำต 
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บทคัดย่อ 
 
ชื่อเรื่อง : …เรื่องของเลอืด ขำดเหลอื…เกือ้กูลกัน………………………………………….………………….………………. 
 
ประวัติและความเป็นมาโดยย่อ : 

คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ ซึ่งใช้ค ำย่อว่ำ “คณะแพทย์” จัดต้ังข้ึนในปี พ.ศ. 2515 
โดยเป็นคณะแพทย์ภูมิภำคแห่งที่ 3 ของประเทศ และเป็นแห่งแรกของภำคใต้ โดยได้รับพระรำชทำนพระนำม 
“สงขลำนครินทร์” ตำมพระนำมฐำนันดรศักดิ์ ของสมเด็จพระบรมรำชชนก กรมหลวงสงขลำนครินทร์ พระบิดำแห่ง
วงกำรแพทย์และสำธำรณสุข 

คณะแพทย์ แบ่งโครงสร้ำงองค์กรออกเปน็ 1) กลุ่มงำนบริหำรคณะ 2) กลุ่มงำนวิชำกำร 3) กลุ่มงำนวิจยั
และนวัตกรรม 4) กลุ่มงำนพันธกิจเพื่อสังคม รวมบุคลำกร 5,974 คน (ณ 31 มี.ค. 64)   
 
วิสัยทัศน์ ค่านิยม วัฒนธรรม พันธกิจ นโยบาย: 

วิสัยทัศน์ คือ คณะแพทยศำสตร์เพื่อเพื่อนมนุษย์ 
พันธกิจ 4 ด้ำน ได้แก่ 1) ผลิตและพัฒนำแพทย์  บุคลำกรทำงกำรแพทย์ที่มีคุณภำพ คุณธรรม และ

จริยธรรม โดยยึดถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง 2) ให้บริกำรด้ำนรักษำพยำบำลที่เป็นเลิศจนถึงระดับ
เหนือกว่ำตติยภูมิ ด้วยจิตวิญญำณ โดยค ำนึงถึงศักดิ์ศรีแห่งควำมเป็นมนุษย์ 3) สร้ำงงำนวิจัยที่มีคุณภำพระดับ
นำนำชำติ พบพื้นฐำนวัฒนธรรม กำรวิจัยและนวัตกรรม 4) ให้บริกำรวิชำกำร ที่ตอบสนองควำมต้องกำรของ
สังคมไทย และเช่ือมโยงสู่เครือข่ำยสำกล  

ค่ำนิยม คือ Mankind Excellence Dedication Professionalism Social responsibility Unity  
 
ขั้นตอนท่ีส าคัญและวิธีปฏิบัติในขั้นตอนท่ีส าคัญเหล่าน้ัน ท่ีได้ออกแบบ-พัฒนา-น าไปปฏิบัติ แล้วน าไปสู่การ
ป้องกันไม่ใหปั้ญหาเกิดซ้ า ยกระดับคุณค่าของผลการท างานท่ีส่งมอบให้แก่ลูกค้า หรือ สามารถสนองตอบความ
คาดหวังของลูกค้าได้ดีขึ้น 

หน่วยคลังเลือดฯ โรงพยำบำลสงขลำนครินทร์ มีหน้ำที่จัดหำเลือดโดยกำรรับบริจำคเลือดจำกผู้บริจำค
เพื่อให้เพียงพอต่อควำมต้องกำรของผู้ป่วย  โดยใช้เกณฑ์แผนอุบัติเหตุหมู่ระดับสูงสุดของโรงพยำบำลเป็นตัวก ำหนด
ปริมำณเลือดที่พึงมีในแต่ละหมู่เลือด (safety stock)   แต่ในบำงช่วงเวลำ ควำมต้องกำรใช้เลือดของผู้ป่วยใน
โรงพยำบำลมีน้อย  ท ำให้เกิดภำวะ “เลือดล้น” ไม่สำมำรถน ำมำใช้ได้ทันก่อนวันหมดอำยุของเลือด (เลือดมีอำยุ 35-
42 วัน) มูลค่ำกำรสูญเสีย มีหลำยมิติ ได้แก่ 1) กำรสูญเสียอัตรำก ำลังในหน่วยงำนที่ใช้ในกำรออกหน่วย  2) ค่ำ
ล่วงเวลำ ทั้งบุคคลภำยใน และ นอกหน่วยที่เรำจ้ำงให้เขำออกหน่วย   3) ค่ำอุปกรณ์ในกำรออกหน่วย เช่น ค่ำ
เครื่องดื่ม ไข่ ขนม น้ ำมันรถ เวลำ  4) ค่ำถุงเลือด ค่ำตรวจเช้ือ 

กำรพัฒนำงำนในครั้งนี้ จึงมีเป้ำหมำย เพื่อ 1)  กำรบริหำรจัดกำรเลือดให้ได้ประโยชน์สูงสุด  2) สร้ำง
เครือข่ำย (networking) กลุ่มโรงพยำบำลที่บริหำรจัดกำรเลือดร่วมกัน  ผ่ำนกระบวนกำร PDCA 3 รอบ โดยรอบที่ 1 
ท ำกำรส ำรวจข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่มิถุนำยน 2560 ถึง พฤษภำคม 2561 พบว่ำมีเลือดล้นร้อยละ 11.72  คิดเป็นมูลค่ำ
กำรสูญเสีย 2,501,860 บำท   น ำมำสู่กระบวนกำร PDCA รอบที่ 2 คือ แบ่งปันให้กับโรงพยำบำลที่เลือดไม่เพียงพอ
กับควำมต้องกำรใช้   เนื่องจำกหำกขำดเลือด จะส่งผลต่อกำรเลื่อนหรืองดผ่ำตัด ผู้ป่วยได้รับกำรรักษำพยำบำลช้ำกว่ำ
ก ำหนด ผู้ป่วยซีดนำนข้ีน เนื่องจำกต้องรอเลอืด ผู้ป่วยฉุกเฉินอำจถึงข้ันเสียชีวิต กำรแบ่งปันใช้หลัก First in-First out 
คือจ่ำยเลือดใกล้หมดอำยุให้ก่อน และเพิ่มกำรท ำงำนเชิงรุก โดย “โทรศัพท์” ไปแจ้ง รพ.อื่นๆ  แต่ยังคงพบว่ำช่วง
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เดือนกันยำยนของทุกปี จะมีกิจกรรมวันมหิดล (24 ก.ย.) มีผู้บริจำคจ ำนวนมำกท ำให้มีปริมำณเลือดอยู่ในระบบ
เพิ่มข้ึน กำรส่งต่อเลือดด้วยระบบเดิมไม่สำมำรถบริหำรจัดกำรปัญหำเลือดล้นได้และโรงพยำบำลอื่นไม่ต้องกำรเลือด
ส ำรองที่ใกล้หมดอำยุเช่นกัน กระบวนกำร PDCA รอบที่ 3 จึง 1) พัฒนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์และน ำ AI มำ
ประยุกต์ใช้เพื่อพยำกรณ์แนวโน้มภำวะของเลือดแบบ Real time  โดยโปรแกรมมีคุณสมบัติดังนี้  

• วิเครำะห์อัตรำกำรเข้ำมำของเลือด 
• วิเครำะห์เลือดที่มีอยู่ใน stock 
• วิเครำะห์อัตรำกำรเตรียมเลือดให้ผู้ป่วย 
• พยำกรณ์แนวโน้มภำวะของเลือดแบบ Real time (เลือดขำด เลือดล้น) 

2) ขยำยเครือข่ำย รพ. โดยใช้เทคโนโลยี Line เพื่อขยำยช่องทำงกำรสื่อสำร คือ โรงพยำบำลรัฐ 16 แห่ง โรงพยำบำล
เอกชน 3 แห่ง  กระบวนกำรครั้งนี้สำมำรถตอบสนองกำรบริหำรจัดกำรเลือดในคลังเลือดได้อย่ำง real time  
เครือข่ำยได้รับเลือดที่มีคุณภำพ ไม่ใกล้วันหมดอำยุ และไม่มีค่ำลิขสิทธ์ิของโปรแกรมเนื่องจำกพัฒนำโปรแกรมเอง   
 
รายละเอียดเพ่ิมเติมของวิธีปฏิบัติท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีเยี่ยมท่ีสอดคล้องกับค่าประสิทธิผล : (1-2 หน้า)  

เพื่อให้มั่นใจว่ำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่พัฒนำไม่มีควำมผิดพลำด จึงได้ทดลองใช้ และพบว่ำกำร
วิเครำะห์ของ AI มีควำมคลำดเคลื่อนในกำรแสดงปริมำณเลือดคงคลัง แบบ real time คลำดเคลื่อนจำกข้อเท็จจริง 
จำกกำรวิเครำะห์สำเหตุ (Root-cause analysis) พบว่ำเกิดจำก   

1) กำรปลดเลือดคืนสต๊อค ของผู้ป่วยที่จองไว้แล้วไม่ใช้ ซึ่งปกติจะมีกำรลงทะเบยีนคืนสต๊อคช่วง 09.00-
10.00 น. ของทุกวัน ส่งผลให้ในช่วงเวลำดังกล่ำว เกิดกำรประเมินผลคลำดเคลื่อนของ AI ได้ แต่เมื่อลงทะเบียนปลด
เลือดเสร็จปริมำณเลือดคงคลังจะกลับเข้ำสู่สภำวะปกติหลังจำกที่มีกำรปลดเลือดเสร็จ 

2) กรณีลงทะเบียนเลือดที่หมดอำยุ โดยปกติผู้ปฏิบัติงำนไม่ได้ลงทะเบียนทันที ท ำให้ค่ำคลำดเคลื่อน 
แก้ไขโดยช้ีแจงควำมส ำคัญและก ำหนดเป็นมำตรฐำนกำรท ำงำนให้ต้องลงทะเบียนทันที 

3) ช่วงที่เริ่มใช้งำน ผู้ปฏิบัติงำนที่เกี่ยวข้องบำงส่วนขำดควำมเช่ือมั่นในโปรแกรมที่พัฒนำ หลังจำก
ด ำเนินกำรปรับปรุงโปรแกรมจนส ำเร็จและใช้งำนจริง  โปรแกรมสำมำรถรำยงำนผลที่เป็นประโยชน์ต่อเจ้ำหน้ำที่และ
ผู้บริหำรในกำรตัดสินใจได้อย่ำงแม่นย ำและมีประสิทธิภำพ  

ควำมส ำเร็จเหล่ำนี้เกิดข้ึนได้ เนื่องจำกมีกำรเปิดโอกำสให้บุคลำกรในสำขำวิชำพยำธิวิทยำ ได้แสดง
ควำมสำมำรถพิเศษด้ำน IT  ระบบพี่เลี้ยงของสำขำวิชำพยำธิวิทยำ คณะแพทยศำสตร์ และกำรมุ่งมั่นในปรัชญำของ
สมเด็จพระรำชบิดำ “ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” อย่ำงไรก็ตำม ยังคงมีควำมท้ำทำยต่อกำรพัฒนำ
โปรแกรมในระยะต่อไป เช่น กำรปรับโปรแกรมให้โรงพยำบำลเครือข่ำยสำมำรถแสดงปริมำณเลือดของตนได้ใน
โปรแกรมนี้ รวมทั้งระบบกำรรับ-ส่ง เลือด ที่คุณภำพเทียบเท่ำสำกล (ส่งเร็ว คุณภำพเลือดไม่เปลี่ยนแปลง) หรือกำร
ขยำย “แนวคิด” กำรบริหำรสต็อก (ของคงคลัง) ไปใช้กับหน่วยงำนอื่น เช่น วัสดุทำงกำรแพทย์รำคำสูง  กำรบริหำร
สต็อกวัสดุสิ้นเปลืองแบบ real time เรำมีควำมมุ่งมั่นที่จะท ำให้กำรพัฒนำระบบนี้เป็น model หรือ platform 
ต้นแบบของมหำวิทยำลัย เป็น PSU Platform 
 

 
 


