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

ประเภทการสมัคร [ ] TQM-Best Practices (ต้องจดัทำำ Abstract,  Full Paper, Presentation Slide  
                                    และกำรทดลองนำำเสนอผลงำน)

[  ] TQM-Progressive Learners (ต้องจัดทำำ Abstract, Presentation Slide 
     และกำรทดลองนำำเสนอผลงำน) 

ประเภทองค์กร [  ] หน่วยงำนธุรกิจเอกชน [  ] หน่วยงำนรัฐวิสำหกิจ        [  ] หน่วยงำนดำ้นกำรศึกษำ  
[  ] หน่วยงำนรำชกำรและองค์กรของรัฐ     [ ] หน่วยงำนทำงด้ำนสำธำรณสุข

ช่ือเรื่องนำาเสนอ กำรสรำ้งระบบคลังเวชภัณฑ์ผู้ป่วยเฉพำะรำย (Consignment) ของรังสวีินิจฉัยและรังสีร่วมรักษำ

เป็น “วิธีปฏิบัติท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีเยี่ยม” ของกระบวนการ ในหมวด (โปรดเลือก 1 หมวดเท่าน้ัน) 
[  ] 1. กำรนำำองคก์ร [  ] 2. กำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์และกำรจัดกำรนโยบำย 
[  ] 3. กำรเอำใจใส่ลูกคำ้และตลำด [  ] 4. กำรวดั กำรวิเครำะห์ และ กำรจัดกำรควำมรู้ 
[  ] 5. กำรเอำใจใส่ทรัพยำกรบุคคล [ ] 6. กำรจดักำรกระบวนกำร 
[  ] 7. กำรประยุกตร์ะบบมำตรฐำนต่ำง ๆ เข้ำกับกำรบริหำรจดักำร 

ช่ือหน่วยงาน งำนกำรพยำบำลรังสีวิทยำ โรงพยำบำลธรรมศำสตร์เฉลิมพระเกียรติ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

ท่ีอยู่ 95 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน อำคำรกิตติวัฒนำ ชั้น 1 งำนรังสวีิทยำ โรงพยำบำลธรรมศำสตร์เฉลิมพระ-เกียรติ 
ตำำบล คลองหน่ึง อำำเภอ คลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี รหัสไปรษณีย์ 12120
โทรศัพท์ 02-9269173 โทรสำร ……………-………  เว็บไซต์ E-mail: ammaraporn.nakhowong@gmail.com 

ช่ือผู้เขียน (ผู้นำาเสนอ) นำงอมรำพร นำโควงค์  ตำำแหน่ง พยำบำล
โทรศัพท์ 02-9269173 โทรสำร ……….…-………มือถือ 0833051654    
อีเมล ammaraporn.nakhowong@gmail.com

สรุปจุดท่ีเป็น “วิธีปฏิบัติท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีเยี่ยม” 
1) การนำาหลักพัฒนาคุณภาพตามนโยบายหลักการบริหารงานโรงพยาบาลที่มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธผิล 4 ดา้น ตามแนวคิด SPEC ได้แก่ ด้านความปลอดภัย (Safety) ด้านกระบวนการ 
(Process) ดา้นความคุ้มค่า (Efficiency) และด้านคุณภาพทางคลินิก (Clinical 
quality) ผนวกกับการพัฒนาคุณภาพงานให้สำาเร็จตามเป้าหมายโดยใช้แนวคิด OKRs อันจะเป็น
แนวทางสู่การพฒันา

2) ใชว้ิธีการและเคร่ืองมือที่เป็นมาตรฐาน (Standard Methodology) ในการ
ระบุปัญหา วิเคราะห์ปัญหา ดำาเนินการแก้ปัญหา ติดตามประเมินผลในการแก้ปัญหาเพือ่ใชใ้นการปรับปรุงตอ่
ไป (PCDA)

3) มุ่งเน้นความมีส่วนร่วมของบุคลากรในทุกสว่นงาน โดยมุ่งเน้นกระบวนการควบคุมคุณภาพ 
(SDCA)
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ประสิทธิผล 
1) ร้อยละควำมถูกต้อง ครบถ้วนในกำรคดิเงิน เวชภัณฑ์ผู้ป่วยเฉพำะรำย (Consignment) ที่ใชต้ำมจริงกับผู้

ป่วยที่มำทำำหัตถกำร ทำงรังสีวินิจฉัยและรว่มรักษำ เท่ำกับ 93.52
2) ร้อยละควำมถูกต้องในกำรตั้งเบิกเวชภัณฑ์ผู้ป่วยเฉพำะรำย (Consignment) ในทุกสิทธิกำรรกัษำ เทำ่กับ

93.52

กำรอนุญำตให้มูลนิธิฯ จัดให้ผู้สนใจเข้ำเยี่ยมชม “Best-Practices” ขององค์กรผู้สมัครน้ีได้   
 [ ] อนุญำต  [  ] ไม่อนุญำต

กำรอนุญำตให้มูลนิธิฯ บันทึกวีดีโอผลงำนระหวำ่งที่นำำเสนอในวันกำรจดังำนขององค์กรผู้สมัครน้ีได้
             [ ] อนุญำต  [  ] ไม่อนุญำต
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บทคัดย่อ

ช่ือเรื่อง: กำรสร้ำงระบบคลังเวชภัณฑ์ผู้ป่วยเฉพำะรำย (Consignment) ของรังสีวินิจฉัยและรังสรี่วมรกัษำ

ประวัติและความเป็นมาโดยย่อ:
 โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ  (Thammasat University 
Hospital) เป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิข้ันสูง ที่มีศูนย์รังสีวินิจฉัยและรังสีร่วมรักษา ให้การให้บริการ
ด้านรังสีร่วมรักษา สำาหรับการทำาหัตถการต่าง ๆ จะมีการใชเ้คร่ืองมือทางรังสีร่วมในการตรวจรักษาด้วย เพือ่
ให้การตรวจรักษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ให้การบริการตลอด 24 ชั่วโมง เนือ่งจากเป็นการทำาหัตถการที่
ความซับซ้อน มีการใช้อุปกรณ์และเวชภัณฑ์เฉพาะทางมูลค่าสูง จากมูลค่าการใช้เวชภัณฑ์ผู้ป่วยเฉพาะราย 
(Consignment) ของรังสีวินิจฉัยและรังสีร่วมรักษา 3 ปีย้อนหลัง พบวา่ ตั้งแต่ ปี 2560 – 
2562 เท่ากับ 18,287,359.63 23,491,537.00 และ 20,146,019.00 
บาท หากไม่มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ทำาให้มูลค่าคงคลังเฉลี่ยสูง เกิดต้นทุนจมเสียโอกาสในการ
จัดสรรงบประมาณ ที่สามารถนำาไปใช้กับภารกิจอื่น ๆ ท่ีมีความจำาเป็นเร่งด่วนมากกว่า และนำาสู่ต้นทุนในการ
จัดเก็บที่สูงตามไปด้วย 
 อีกทัง้ในระบบหลักประกันสุขภาพของประเทศไทย มีสทิธิการรักษาที่หลากหลาย เช่น สิทธิข้าราชการ 
สิทธิรัฐวิสาหกิจ สทิธิประกับสังคม สทิธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า ซึ่งในแต่ละสทิธิการรักษามีระเบียบและ
แนวทางการควบคุมการใช้การใช้เวชภัณฑผ์ู้ป่วยเฉพาะรายแตกต่างกัน ตามข้อบ่งชี้ โรค หตัถการ ผูท้ำา
หตัถการ สิทธิการรักษา ดังนั้นการจัดการระบบคลังเวชภัณฑ์ผู้ป่วยเฉพาะราย (Consignment) 
ต้องใหทุ้กส่วนที่เกี่ยวข้องมามีสว่นร่วมในการดำาเนินงาน ค้นหาปัญหา วเิคราะห์ปัญหา กำาหนดแนวทางแก้ไข 
ส่งผลต่อการพฒันาระบบการดำาเนินงาน

ในงานรังสวีทิยาได้เปิดการบริการเพื่อรองรับการขยายตัวทั้งทาง 1. ด้านรังสีวินิจฉัย 2. รังสี
วินิจฉัยและรังสีร่วมรักษา 3. รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา โดยเฉพาะในสว่นงานรังสีวินิจฉัยและรังสีร่วมรักษามี
การขยายงาน ในด้าน 1). Vascular and Interventional Radiology เป็นการ
ตรวจทางรังสีควบคู่กับการใส่สายสวนเข้าไปในหลอดเลือด แบ่งออกเป็น 2 ระบบได้แก่ ระบบหลอดเลอืด
ประสาทและหลอดเลอืดลำาตวั 2).Non-vascular Interventional Radiology
เป็นการตรวจรักษาทีไ่ม่เกี่ยวข้องกับหลอดเลือด ซึง่มีจำานวนผู้รับบริการเพิ่มขึ้นในอัตราสว่นร้อยละ 13 ต่อปี
รวมท ั้งแพทย์เฉพาะทางในโรคระบบหลอดเล ือดและสมอง (Neurovascular system
disease) ซึ่งในฐานะบุคลากรทางการพยาบาลถือเป็นส่วนหนึ่งของทีมสหสาขา มีบทบาทสำาคัญในสว่น
การจัดเตรียมอุปกรณ์การตรวจ (operation set preparation)และ การจัดการระบบคลัง 
(logistic) พยาบาลจะต้องคอยดูแลระบบคลังอุปกรณ์ คลังยา และคลังวัสดุสำาหรับการทำาหัตถการให้
พร้อมใช้ รวมไปถึงการจัดการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ให้คุ้มค่า (material utilization) และติดตอ่
กับแผนกจัดซื้อเพื่อวางแผนการจัดซื้ออุปกรณ์ต่าง ๆ ให้มีภาวะคงคลังที่เหมาะสม
 จำกประเด็นข้ำงต้น ทางหนว่ยงานนำาหลักพัฒนาคุณภาพตามนโยบายหลักการบริหารงานโรง
พยาบาลที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 4 ด้าน ตามแนวคิด SPEC ไดแ้ก่ ด้านความปลอดภัย 
(Safety) ดา้นกระบวนการ (Process) ดา้นความคุ้มค่า (Efficiency) และด้านคุณภาพ
ทางคลินิก (Clinical quality) ผนวกกับการพัฒนาคุณภาพงานให้สำาเร็จตามเป้าหมายโดยใช้แนวคิด
OKRs อันจะนำาทางสู่การพัฒนา รวมทั้งใชว้ิธีการและเคร่ืองมือที่เป็นมาตรฐาน (Standard 
Methodology) ในการระบุปัญหา วเิคราะห์ปัญหา ดำาเนินการแก้ปัญหา ติดตามประเมินผลในการ
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แก้ปัญหาเพื่อใชใ้นการปรับปรุงต่อไป (PCDA) และมุ่งเน้นความมีส่วนร่วมของบุคลากรในทุกส่วนงาน โดย
มุ่งเน้นกระบวนการควบคุมคุณภาพ (SDCA) ควบคู่กับแนวคิดคุณภำพพื้นฐำน 3P (Purpose-Process-
Performance)

วิสัยทัศน์: TUH 4.0 ORGANIZATION OF THE FUTURE FOR ALL 
             โรงพยำบำลธรรมศำสตร์ 4.0 มุ่งสู่องคก์รแห่งอนำคตเพื่อประชำชน

ค่านิยม: Think “TRANSFORM”
Thammasat Spirit: เรำจะยึดมั่นในจติวิญญำณธรรมศำสตร์ “กำรสรำ้งสิทธิเสรีภำพและควำมเท่ำเทียมในสังคม”
Research& Innovation: เรำจะสนับสนุนกำรสร้ำงงำนวิจัยและนวตักรรม เพื่อนำำองค์กรเปลี่ยนแปลงสู่ควำมเป็นเลิศ
Accreditation: เรำจะมุ่งมั่น กำรรับรองคุณภำพ สู่มำตรฐำนควำมเป็นเลิศ
Nature: เรำจะพิทักษ์รักษำสิ่งแวดล้อม เพือ่ส่งเสริมกำรรักษำและร่วมรับผิดชอบต่อสังคม
Skills: เรำจะหมั่นใฝ่หำควำมรู้และพัฒนำทกัษะกำรทำำงำน เพื่อส่งมอบคุณค่ำทีด่ีสู่ผู้ป่วย
Financial Sustainability: เรำจะร่วมสร้ำงเสถียรภำพด้ำนกำรเงินเพื่อควำมอยู่รอดขององค์กร
Organization of the Future: เรำจะเป็นส่วนหน่ึงของควำมสำำเร็จในกำรก้ำวสู่องค์กรแห่งอนำคต
Moral Hospital: เรำจะประพฤตตินตำมหลักคุณธรรมเพื่อควำมสุขในองค์กร

วัฒนธรรมองค์กร: รพธ. ซ่ือสัตย์ รับผิดชอบ ใสใ่จบริกำร

พันธกิจ:  1) ให้บริกำรที่เป็นเลิศด้ำนกำรรักษำพยำบำล กำรฟื้นฟู กำรป้องกันโรคและกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ
แก่ประชำชน  
 2) สนับสนุนและมีส่วนร่วมกับคณะต่ำง ๆ ให้เกิดกำรเรียนกำรสอนที่มีประสทิธิภำพเพื่อผลิตบัณฑติ
ที่มีคุณภำพสู่สังคม 
 3) เป็นองค์กรทำงวชิำกำรที่สนับสนุน ชี้นำำสังคมและชุมชน 
 4) สรำ้งและสนับสนุนงำนวิจัยและนวัตกรรมที่ทรงคุณค่ำ นำำสู่กำรปฏิบัติเพื่อประชำชน

นโยบาย: โรงพยำบำลคุณภำพ หรือ TUH Quality Goals 2563 โดยนำำหลักคุณภำพตำมนโยบำย 2P Safety ที่มุ่ง
เน้นถึงควำมปลอดภัยของผู้ป่วย ประกอบกับกำรบริหำรงำนโรงพยำบำลที่มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 4 ดำ้น 
ได้แก่ ด้ำนควำมปลอดภัย (Safety) ดำ้นกระบวนกำร (Process) ดำ้นควำมคุ้มคำ่ (Efficiency) และดำ้นคุณภำพทำง
คลินิก (Clinical quality) หรือ SPEC ซ่ึงเป็นแผนพัฒนำคุณภำพและนโยบำยของโรงพยำบำล

แนวทางการแกไ้ขปัญหาและการนำาไปปฏิบัติ 
นำาหลักพัฒนาคุณภาพตามนโยบายหลักการบริหารงานโรงพยาบาลที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

4 ดา้น ตามแนวคิด SPEC ได้แก่ ด้านความปลอดภัย (Safety) ด้านกระบวนการ (Process) 
ด้านความคุ้มค่า (Efficiency) และด้านคุณภาพทางคลินิก (Clinical quality) ผนวกกับการ
พัฒนาคุณภาพงานให้สำาเร็จตามเป้าหมายโดยใชแ้นวคิด OKRs อันจะนำาทางสู่การพัฒนา รวมทั้งใชว้ิธีการ
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และเคร่ืองมือที่เป็นมาตรฐาน (Standard Methodology) ในการระบุปัญหา วเิคราะห์ปัญหา
ดำาเนินการแก้ปัญหา ติดตามประเมินผลในการแก้ปัญหาเพือ่ใชใ้นการปรับปรุงต่อไป (PCDA) และมุ่งเน้น
ความมีส่วนร่วมของบุคลากรในทุกส่วนงาน โดยมุ่งเน้นกระบวนการควบคุมคุณภาพ (SDCA) ควบคู่กับ
แนวคิดคุณภาพพื้นฐาน 3P (Purpose-Process-Performance) ในการอธิบาย
กระบวนการพัฒนา ดังนี้

Purposes: 1. ระดับความสำาเร็จการพัฒนา ระบบคงคลังโดยนำา Lean เป็นหลัก
 2. ระดับความสำาเร็จ การสร้าง SOP เร่ืองกระบวนการคิดเงิน / ต้ังเบิก เวชภัณฑ์ผู้ป่วย
เฉพาะราย  

3. ระดับความสำาเร็จในการพัฒนารูปแบบการประเมินการใช้ เวชภัณฑผ์ู้ป่วยเฉพาะราย  
Online

Processes & Performances (SPEC): 
 1. S = Safety สร้างรายได้ 10 % ของมูลค่าเวชภัณฑ์ผู้ป่วยเฉพาะราย 
(Consignment) ของรังสีวินิจฉัยและรังสีร่วมรักษา (ปนะมาณ 2 ล้านบาท) 2. ถูกคน ถูกของ 
ถูกสิทธิ ตรวจสอบได้

 2. P = Process 1. การพฒันา ระบบคลัง เวชภัณฑผ์ู้ป่วยเฉพาะราย 
(Consignment) ของรังสีวินิจฉัยและรังสีร่วมรักษา / คลังรังสวีิทยา 2. สร้าง WI / SOP 
เร่ืองกระบวนการคิดเงิน / ตั้งเบิก เวชภัณฑผ์ู้ป่วยเฉพาะราย  3. พัฒนารูปแบบการประเมินการใช้ เวชภัณฑ์
ผู้ป่วยเฉพาะราย Online  4. การพัฒนาระบบการลงรหัสโรค และรหัสหัตถการ / เวชภัณฑผ์ู้ป่วย
เฉพาะ (ระบบ E-phis/Pacstu) ให้ครบถ้วนถูกต้อง

 3. E = Efficiency 1. มูลค่ากำาไรจากการตั้งเบิก มูลค่าเวชภัณฑผ์ู้ป่วยเฉพาะ
ราย (Consignment) ปี 2563 เท่ากับ 2,098,095 บาท

 4. C = Clinical Quality 1. ร้อยละความครบถ้วนของข้อมูลหลักฐานการ
ทำาหัตถการเพื่อประกอบการให้รหัสโรคในระบบ ePHIS /Pacstu ทุกสทิธิการเบิก เทา่กับ 96.69
2. ร้อยละความถูกต้อง ครบถ้วนในการคิดเงิน เวชภัณฑ์ผู้ป่วยเฉพาะราย (Consignment) ทีใ่ช้
ตามจริงกับผู้ป่วยที่มาทำาหตัถการ ทางรังสีวินิจฉัยและร่วมรักษา เท่ากับ 96.69

เอกสารอ้างอิง
 1.หลักสูตร แนวคิด Lean และการประยุกต์ใชใ้นบริการสุขภาพ (HA 502) วันที่ 5-8 
เดอืน มิถุนายน 2561
 2. หลักสูตร EL002 : ความรู้พื้นฐานสำาหรับการพัฒนาคุณภาพ (e-learning ของส
รพ.) 2562
 3. งานนโยบายและแผน โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ. เอกสารประกอบการสัมนาเชิง
ปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ประจำาปีงบประมาณ 2564. วันที่ 2-3 กันยายน 2563, ณ 
โรงแรมพาโค่ เขาใหญ่ บาย โบนันซ่า; 1-5.
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4. บทบาทของพยาบาลเฉพาะทางรังสวีิทยาหลอดเลือดและรังสีร่วมรักษา 
(Interventional Radiology Nurse) 2560. 
https://www.gotoknow.org/posts/420298. 
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