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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 …อุปกรณ์กดห้ำมเลือด…..…………………………………………………………..……………………  
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) …นำงสุภำภรณ์ มำนีวัน… ต ำแหน่ง …พยำบำลช ำนำญกำรพเิศษ…….…………….…………  
โทรศัพท์ …074 451140…โทรสำร …074 212900   มือถือ  0892992626… 
อีเมล … msupapor@medicine.psu.ac.th… 
สรุปจุดท่ีเป็น “วิธีปฏิบัติท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีเยี่ยม” (อย่างน้อย 1 ข้อ)  

1) …มองหำโอกำสจำกปัญหำทีเ่จอหน้ำงำน มองจำกมุมลูกค้ำ (User Experiences)……… 
2) …อดทนไม่ย่อท้อตอ่อุปสรรคแม้จะต้องปรบักระบวนกำรหลำยรอบ PDCA  
3) …ระบบพี่เลี้ยงในหน่วยงำน (สำขำวิชำพยำธิวิทยำ คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์)  

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

การเพิ่มผลผลิต หลังการปรับปรุง 

Productivity เพิ่มประสิทธิภำพกำรกดห้ำมเลือด โดยใช้อุปกรณ์ ท ำให้มีแรงกดคงที่สม่ ำเสมอ 
ผลกำรใช้งำน ไม่มีเลือดออกซ้ ำ  ไม่มีรอยช้ ำเขียว ร้อยละ  100                         

Quality - ลดอุบัติกำรณ์กำรมีเลือดออกซ้ ำจำกรอยเจำะ  
- ลดควำมเสี่ยงจำกเลือดออก  
- ผู้ใช้งำน มีควำมพึงพอใจ 4.86 คะแนน 
- ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจ  4.75 คะแนน จำก 5 คะแนน  

Cost - ไม่มีต้นทุนในกำรแก้ไขปัญหำเลือดออก 
- ค่ำอุปกรณ์ 250 บำทต่อชิ้น ผลิต 12 ชิ้น เป็นเงิน 3,000 บำท   

Delivery   - ไม่เสียเวลำทั้งผู้บริจำคและเจ้ำหน้ำที่ในกำรแก้ไขปัญหำเลือดออก 

Morale - ผู้บริจำคมีควำมพึงพอใจ มีทัศนคติที่ดีต่อกำรบริจำค มำให้บริจำคซ้ ำ ท ำให้มีเลือดและเกล็ดเลือด
เพียงพอต่อกำรใช้ของผู้ป่วย 
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Safety - เพิ่มควำมปลอดภัยในกำรบริจำค ลดควำมเสี่ยงจำกกำรสัมผัสเลือด 

Environment - ไม่มีกำรปนเปื้อนเลือด กำรแพร่กระจำยเชื้อ 
 - อุปกรณ์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

Ethics - เน้นควำมปลอดภัยแก่ผู้รับบริกำรด้วยกำรป้องกันปัญหำ  
- เน้นส ำนึกกำรบริกำรสร้ำงควำมประทับใจ 

  
กำรอนุญำตให้มลูนิธิฯ จัดให้ผูส้นใจเข้ำเยี่ยมชม “Best-Practices” ขององค์กรผูส้มัครนี้ได้    
  [  ] อนุญำต   [  ] ไม่อนุญำต 
กำรอนุญำตให้มลูนิธิฯ บันทึกวีดีโอผลงำนระหว่ำงที่น ำเสนอในวันกำรจัดงำนขององค์กรผูส้มัครนี้ได้ 
             [  ] อนุญำต   [  ] ไม่อนุญำต 
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บทคัดย่อ 

 
ชื่อเรื่อง : …อุปกรณ์กดห้ำมเลือด…………….…………………………………………………….………………….………………. 
 
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 
  

หน่ วยคลั ง เลือดและเ วชศำสตร์บริกำรโลหิต  ส ำขำ วิชำพยำธิ วิทยำ  คณะแพทยศำสตร์  
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร ์ก ำหนดกลุ่มลูกค้ำ 2 กลุ่ม คือ ผู้บริจำคโลหติ และผู้บริจำคเกลด็เลอืด ซึ่งมีควำมต้องกำร
และควำมคำดหวัง เหมือนกันคือ ได้บริจำคโลหิตหรือเกล็ดเลือดตำมวันเวลำที่ต้องกำร ไม่ต้องรอคิว ควำมปลอดภัย
ของเครื่องมือ สถำนที่ ไม่เสี่ยงต่อกำรติดเช้ือ ระยะเวลำในกำรให้บริจำค (เวลำที่ใช้ในหน่วยรับบริจำค) สมเหตุสมผล 
โดยหน่วยคลังเลือดฯ รับบริจำคเลือดปีละประมำณ 23,000 รำย และเกล็ดเลือดปีละประมำณ 1,000 รำย โดย
มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยคลังเลือดฯ คือ หลังบริจำค ต้องกดห้ำมเลือดต่อเนื่อง 3 – 5 นำที  แต่พบว่ำมี
อุบัติกำรณ์เลือดออกเปื้อนเสื้อ กำงเกงของผู้บริจำค ร้อยละ 4.6 ส่งผลต่อภำพลักษณ์ขององค์กร ควำมปลอดภัยของ
ทั้งผู้บริจำคและเจ้ำหน้ำที่ สร้ำงประสบกำรณ์ที่ไม่ดีต่อผู้พบเห็น  

กำรวิเครำะห์หำสำเหตุ (Root-cause analysis) อธิบำยได้ว่ำผู้บริจำครีบลุกจำกเตียงเพื่อเข้ำห้องน้ ำ 
บำงรำยมีอำกำรอ่อนเพลีย ไม่มีแรงกด และหลำยรำยใช้มืออีกข้ำงหนึ่งในกำรใช้โทรศัพท์  น ำไปสู่กำรพัฒนำช้ินงำน 
ด้วยแนวคิด PDCA ซึ่งด ำเนินกำร 3 รอบ ร่วมกับกำรค ำนึงถึงควำมต้องกำร ควำมคำดหวังของลูกค้ำ  และแนวคิด 
Design Thinking  ในกำรพัฒนำ  โดย PDCA ที่ 1 ใช้ยำงยืด ซิลิโคน หมอนรองแขน และเทปตีตุ๊กแก พบว่ำกำรกด
ห้ำมเลือดอยู่ในเกณฑ์ดี แต่กำรใช้งำนและเคลื่อนย้ำยแขนไม่สะดวก หมอนหนัก  น ำไปสู่ PDCA ที่ 2 คือ ลดขนำดของ
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หมองรองแขนให้เล็กลง แต่พบว่ำกำรหุ้มหมอนรองแขนด้วยผ้ำน้ัน ท ำควำมสะอำดยำก และปุ่มกดรูปแบบสี่เหลี่ยมไม่
มีควำมแม่นย ำในต ำแหน่งกำรกด   ส ำหรับ PDCA ที่ 3 ได้ปรับปรุงตัวกดเป็นวงกลมแบน และเปลี่ยนวัสดุหุ้มหมอน
รองข้อศอกเป็นหนังเทียม  พบว่ำสำมำรถห้ำมเลือดได้ดี ท ำควำมสะอำดได้ง่ำย เมื่อน ำไปทดสอบใช้จริง และประเมิน
ควำมพึงพอใจของทั้งผู้ใช้และผู้บริจำค พบว่ำได้ค่ำคะแนนที่สูงกว่ำเป้ำหมำย 
 
รายละเอียดเพ่ิมเติมของวิธีปฏิบัติท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีเยี่ยมท่ีสอดคล้องกับค่าประสิทธิผล : (1-2 หน้า)  

เพื่อให้มั่นใจได้ว่ำอุปกรณ์กดห้ำมเลือด มีคุณสมบัติในกำรกดห้ำมเลือดในระดับที่เทียบเท่ำกันทุกช้ินงำน 
จึงได้มีกำรทดสอบด้วย Force Sensitive Resistor (FSR) ให้ได้แรงกดที่เกิดจำกสำยรัดยำงยืดเท่ำกับแรงที่เกิดจำก
มวลขนำด 450 กรัม และมีระบบตรวจสอบควำมพร้อมใช้ของยำงยืดทุกครั้งก่อนใช้ มีก ำหนดเปลี่ยนยำงยืดเมื่อควำม
ยำวเพิ่มจำกเดิมมำกกว่ำร้อยละ 5 และผลงำนนี้ได้ก ำหนดเป็นมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยคลังเลือดฯ รวมทั้ง
ได้ร่วมน ำเสนอและได้รำงวัลระดับประเทศ คือ Thailand Kaizen Award 2020 ระดับ Golden Award 

ปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จของกำรประดิษฐ์ผลงำนช้ินนี้ คือ กำรยึดถือประโยชน์ของผู้รับบริกำรเป็นสิ่ง
ส ำคัญ กำรมองหำโอกำสจำกปัญหำอย่ำงสม่ ำเสมอ ควำมอดทนไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค รวมทั้งกำรมีระบบพี่เลี้ยงหลำย
ระดับ ตั้งแต่หน่วยงำนต้นสังกัดและระดับคณะแพทย์  รวมทั้งได้ยื่นขอจดสิทธิบัตรและมีแผนปรับปรุงรูปแบบให้
สวยงำม  เพิ่มควำมหลำกหลำยของขนำดเพื่อใช้ได้ทุกวัย เพิ่มจ ำนวนช้ินงำนเพื่อน ำไปใช้ที่หอผู้ป่วยในโรงพยำบำล
สงขลำนครินทร์และโรงพยำบำลเครือข่ำยในเขตบริกำรสุขภำพ 11 และ 12 

 
 


