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กาญจนา ฉิมเรือง  

นกัวิชาการโภชนาการ ช านาญการ

จากหน่ึง กลายเป็นสองกบัการเพ่ิมประสิทธิภาพ

หมอ้กดนมผสมและน ้าสเตอลิไรซส์ าหรบัผูป่้วยเด็ก

TQM-Best Practices
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หวัขอ้น าเสนอ

1. บทสรุปของผูบ้ริหาร

4. กระบวนการและวิธีปฏิบติัในอดีต 

5. กระบวนการและวิธีปฏิบติัท่ีไดป้รบัปรุงใหม่

6. การวดัและวิเคราะหค์ุณภาพของผลการท างาน และประโยชนท่ี์ไดร้บั

7. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการแกไ้ข

8. ความทา้ทายต่อไป

9. ปัจจยัแห่งความส าเร็จ และความยัง่ยืน

10. เอกสารอา้งอิง

2. ขอ้มูลเก่ียวกบัองคก์รและหน่วยงาน

3. การเรียนรูค้วามตอ้งการและความคาดหวงั ของ "ลูกคา้ของกระบวนการท่ีน าเสนอ" 
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บทสรุปของผูบ้ริหาร

นวตักรรมหมอ้กดนมผสมส าหรบัเด็กและน ้าสเตอลิไรซเ์กิดจากกระบวนการคิดปรบัปรุง

แกปั้ญหาหนา้งานเพ่ือลดการปนเป้ือนเช้ือท่ีก่อใหเ้กิดโรคในนมผสมและน ้าสเตอลิไรซ์

ลดความผิดพลาดในการบรรจุนม ลงขวด ไม่ถกูตอ้งตามค าสัง่แพทย์ ลดขัน้ตอน ลดเวลา

กระบวนการผลิต บริการผูป่้วยทนัตามเวลาเพ่ือตอบสนองต่อทีมแพทยผู์ร้กัษา พยาบาล ผูป่้วย

ญาติผูป่้วย

ทีมงานไดท้ าการศึกษา คน้ควา้ ทดลอง โดยน าแนวคิดการใชเ้คร่ืองมือคุณภาพ Kaizen, 

Root cause Analysis , Design Thinking , Lean management และไดด้ าเนินการ PDCA 

จ านวน 3  รอบดงัน้ี
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รอบท่ี 2 ร่วมกบัทีมช่างเทคนิคพฒันา

รูปแบบหมอ้กดนม ประดิษฐใ์บพดั ติดตัง้

มอเตอร ์ ประดิษฐแ์ท่นยึดหมอ้กดนม   

ติดตัง้ระบบเปิด-ปิด ท าสเกลขวดนมชนิด

พิเศษ ติดตัง้ท่อน ้าท่ีผ่านระบบการกรอง

แบบ Reverse Osmosis ติดตัง้เคร่ืองท าน ้า

รอ้นโดยการประยุกต์ิมาจากเคร่ืองท าน ้าอุ่น 

ทดสอบระยะเวลาในการป่ันผสม ทดลองใช้

งาน  สรุปผลขอ้ดี สามารถลดเวลาลงได ้

67 นาที (จากเดิม 185 นาที) ลดการ

ปนเป้ือนเช้ือท่ีก่อใหเ้กิดโรค (No bacterial 

growth) สเกลมองเห็นชดัเจน จดับริการได้

ตรงเวลา

รอบท่ี 3 

พฒันาต่อยอดแบบ 2 in 1 จากระบบ

เดิมผลิตและบรรจุนมผสมเพียงอย่าง

เดียว  ไดพ้ฒันาต่อยอดดดัแปลงให้

สามารถบรรจุน ้าสเตอลิไรซไ์ดด้ว้ย 

ขอ้ดีสามารถลดเวลาลงได ้120 นาที

(ระบบเดิม 210 นาที) ลดลง 43%ลด

การปนเป้ือนเช้ือท่ีก่อใหเ้กิดโรค (No 

bacterial growth) สเกลมองเห็น

ชดัเจน จดับริการไดต้รงเวลา สามารถ

ตอบสนองต่อวตัถุประสงค ์ความ

ตอ้งการของลูกคา้ทัง้ภายในและ

ภายนอก ผูป้ฏิบติังานไดม้ากกว่า 98%

รอบท่ี 1 

น าหมอ้ทรงรูปรีเจาะใส่ กอ๊ก  ติดสปริง 

เพ่ือควบคุมการเปิด-ปิด และท าขาตัง้

ใหต้วัถงัอยู่ในระดบัสายตา  สรุปผล

ขอ้ดี สามารถลดเวลาในการท างานได ้     

140 นาที 

ขอ้เสีย ยงัพบความเส่ียงต่อการ

ปนเป้ือนเช้ือโรค ตอ้งท าการผสมหลาย

ครัง้ 7-8 ครัง้/ม้ือ  เกิดการบาดเจ็บ

กลา้มเน้ือมือ แขน ไหล่



โรงพยาบาลสงขลานครนิทร ์คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์ 5

ปัจจยัแห่งความส าเร็จของทีมงาน

คือการน าค่านิยมขององคก์รมาใชอ้ย่างเป็นรปูธรรม ยอมรบัการเปล่ียนแปลง มุ่งเนน้

ลูกคา้ทัง้ภายใน(แพทยพ์ยาบาล)และลูกคา้ภายนอก(ผูป่้วยญาติผูป่้วย)การท างานเป็นทีม

ตัง้แต่ตน้น ้า กลางน ้า ปลายน ้า และทีมขา้มสายงานสหสาขาวิชาชีพ และการใชน้ า

เคร่ืองมือคุณภาพหลายชนิดมาบรูณาการร่วมกนั
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วิสยัทศัน ์คือ คณะแพทยศาสตรเ์พ่ือเพ่ือนมนุษย์

พนัธกิจ  4 ดา้น 1. ผลิตและพฒันาแพทย ์ 2. ดา้นการรกัษาพยาบาล

3. งานวิจยั              4. บริการวิชาการ 

คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์

“คณะแพทยศาสตร”์ จดัตัง้ข้ึนในปี 2515 เป็นคณะแพทยภ์ูมิภาคแห่งท่ี3ของประเทศ

และเป็นแห่งแรกของภาคใตไ้ดร้บัพระราชทานพระนาม “สงขลานครินทร”์

พระบิดาวงการแพทยแ์ละสาธารณสุข ปัจจุบนัมีบุคลากร 5,974 คน

o เป็นโรงพยาบาลและโรงเรียนแพทย์

o รกัษาผูป่้วยโรคยากซบัซอ้น ระดบัตติยภูมิ

o รบัส่งต่อผูป่้วยจาก 14 จงัหวดัของภาคใต ้ 

o ผูป่้วยนอกเฉล่ีย    4,500-5,000 คน/วนั 

o ผูป่้วยในเฉล่ีย  600-800 คน/วนั
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ความตอ้งการและความคาดหวงัของลูกคา้

ลูกคา้ ความตอ้งการหลกั/

ความคาดหวงั

คุณลกัษณะดา้น

คุณภาพ

ดชันีช้ีวดัคุณภาพ

ผูป่้วย -อาหารมีคุณค่าทาง

โภชนาการ

- สะอาด

-บริการตรงเวลา 

-อาหารปลอดภยัจาก

เช้ือท่ีก่อใหเ้กิดโรค 

-ปริมาณอาหารถูกตอ้ง

ตามค าสัง่แพทย ์

-จดับริการตรงเวลา

-อาหารปลอดภยัจากเช้ือท่ีก่อใหเ้กิดโรค

100%

ขอ้มูล หน่วยจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร ์

0

10,000

20,000

30,000

40,000

                            

35,116 36,702 37,508

28,286

0 0 0 0

สถิติการปนเป้ือนนมผสมฯ

และน ้าสเตอลิไรซ์

              (  )             (%)

Design thinking
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ลูกคา้ ความตอ้งการหลกั/

ความคาดหวงั

คุณลกัษณะดา้น

คุณภาพ

ดชันีช้ีวดัคุณภาพ

ผูป่้วย -อาหารมีคุณค่าทาง

โภชนาการ

- สะอาด

-บริการตรงเวลา 

-อาหารปลอดภยัจาก

เช้ือท่ีก่อใหเ้กิดโรค 

-ปริมาณอาหารถูกตอ้ง

ตามค าสัง่แพทย ์

-จดับริการตรงเวลา

-บรรจุนมลงขวดถูกตอ้งตามค าสัง่แพทย ์100%

ขอ้มูลรายงานความเส่ียงของ รพ./KPI

-จดับริการตรงเวลา 100%

ขอ้มูล KPI ประจ าปี 2560-2563

0

10,000

20,000

30,000

40,000

                            

35,116 36,702 37,508

28,286

0% 0% 0% 0%

สถิติเวลาการบริการนมผสมฯและน ้าสเตอลิไรซ์

              (  )                  (%)

0

10,000

20,000

30,000

40,000

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

35,116 36,702 37,508

28,286

0% 0% 0% 0%

สถิติการบริการอาหารถกูตอ้งตามค าสัง่แพทย์

จ านวนผูป่้วย (คน) จัดบรกิารผิดสตูร (%)
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ลูกคา้ ความตอ้งการหลกั/

ความคาดหวงั

คุณลกัษณะดา้นคุณภาพ ดชันีช้ีวดัคุณภาพ

ญาติผูป่้วย -ไดร้บัความรู ้ความ

เขา้ใจ ในการบริการ

อาหาร  

-ดา้นเวลา

-การปนเป้ือน 

-การเก็บรกัษาอาหาร

หลงักลบัไปพกัฟ้ืนท่ี

บา้น

-ไดร้บัความรู ้ความ

เขา้ใจ สามารถ

จดัเตรียมอาหารให้

ผูป่้วยไดเ้หมาะสมกบั

โรค หลงักลบัไปพกัฟ้ืนท่ี

บา้น

-ติดตามการเตรียมอาหารหลงัจากกลบัไปพกัฟ้ืนท่ี

บา้น 1-2 สปัดาหแ์รก (เฉพาะผูป่้วยกลุ่มเส่ียง จาก

การโทรศพัทติ์ดตาม)

ขอ้มลูจาก KPI การสอนวิธีเตรียมนมผสม/อาหารทางสายฯ ประจ าปี

0

100

200

300

400

                            

351 367 375

282

98 96 97 98

สถิติการสอนวิธีเตรียมนมผสมและอาหารทางสายใหอ้าหาร ปี 2560-2563

              (  )                           (%)
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ลูกคา้ ความตอ้งการหลกั/ความ

คาดหวงั

คุณลกัษณะดา้นคุณภาพ ดชันีช้ีวดัคุณภาพ

แพทย์

พยาบาล

- จดัอาหารถูกตอ้งตาม

ค าสัง่แพทย์

-การบริการตรงเวลา

-อาหารสะอาด ปลอดภยั

จากเช้ือท่ีก่อใหเ้กิดโรค

-การประสานงานท่ีรวดเร็ว

-การจดัท าส่ือและขอ้มูล

ทางโภชนาการวิธีเตรียม

อาหาร การเก็บรกัษา การ

ใหค้วามรูผู้ป่้วยหลงักลบัไป

พกัฟ้ืนท่ีบา้น

-ผูป่้วยไดร้บัอาหารถูกตอ้ง

ตามพยาธิสภาพของโรค

-การบริการตรงเวลา

-อาหารสะอาด ปลอดภยั

จากเช้ือท่ีก่อใหเ้กิดโรค

- การติดตามและประเมิน

ภาวะโภชนาการผูป่้วย

- มาตรฐานการดูแลผูป่้วย

กลุ่มโรคต่าง ๆ

- บรรจุนมลงขวดไดป้ริมาณถูกตอ้งตาม

ค าสัง่แพทย ์100%

-จดับริการตรงเวลา 100%

-อาหารปลอดภยัจากเช้ือท่ีก่อใหเ้กิดโรค

100%

- สรา้งความพึงพอใจใหก้บัทีมแพทย ์

พยาบาล ผูร้บังานต่ออย่างมีประสิทธิภาพ

-สามารถลดขัน้ตอน ลดเวลา และเพ่ิม

ประสิทธิภาพ การติดตามและประเมินภาวะ

โภชนาการผูป่้วยกลุ่มเส่ียง หรือแพทยส่์ง

Consult ไดม้ากกว่า >98%
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งานโภชนาการ ผลิตนมผสมส าหรบัเด็กป่วยและเด็กแรกเกิดมี

ความตอ้งการใชน้มตามค าสัง่แพทย1์,500 -1,800 ขวดต่อวนั 

โดยบรรจุในขวดนมท่ีมีปริมาณตัง้แต่ 10 – 240 ซีซี/ขวด 

ซ่ึงกระบวนการผลิตตอ้งใชเ้วลา > 5 ชัว่โมง/ม้ืออาหาร 

1วนัจะท าการผลิตฯ 2 ครัง้ซ่ึงในการท างานท่ีเร่งรีบและมี             

ความกดดนัจากส่ิงเรา้ต่างๆ

มูลเหตุจูงใจ

1.ปริมาณนมท่ีบรรจุลงขวดไม่ตรงตามค าสัง่แพทย์

2.การติดเช้ือในนมผสม

3. จดับริการไม่ทนัตามเวลาท่ีก าหนด

จุดเส่ียงส าคญัท่ีพบ
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การท างานระบบเดิม

รบัค าสัง่แพทย์

ดว้ยระบบ

ออนไลน ์   

ค านวณ

สารอาหาร

25 นาที

ผสมนมใชเ้วลา 

60 นาที/ม้ือ

ผสม 7 ครัง้ๆ 

ละ 2,000 ซีซี

บรรจุนม

ตรวจสอบ

ปริมาณ   ตาม

ค าสัง่แพทย ์

750-900 ขวด 

เวลา 150  

นาที/ม้ือ 

ปิดเกลียว ปิด

จุกและฝา 

ตรวจสอบ

ปริมาณ

60 นาที

น่ึงฆ่าเช้ือ 30 

นาที  พรอ้ม

บริการผูป่้วย

ใชเ้วลารวม

= 325 นาที

> 5 ชัว่โมง

จุดท่ี1แกปั้ญหา

ลดขัน้ตอน

ลดเวลา

จุดท่ี 2 แกปั้ญหา

ลดการปนเป้ือน

ลดความผิดพลาด

เพ่ิมประสิทธิภาพ

จุดท่ี 3แกปั้ญหา

ลดการท างาน

ซ า้ซอ้น
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การท างานระบบเดิม
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การวิเคราะหปั์ญหา 1

ความเส่ียงกรณีผูป่้วยไดร้บันมมากเกินไป

-ผูป่้วยเด็กโรคไต โรคหวัใจ เส่ียงต่อภาวะน ้าท่วม

ปอด

-ผูป่้วยเด็กโรคล าไสแ้ปรปรวน ทอ้งเสีย เส่ียงต่อ

การเกิดภาวะช็อค

-ผูป่้วยท่ีน ้าหนกัตวัเกินส่งผลต่อการวินิจฉยัโรค

ของทีมแพทยท่ี์ผิดไป

ความเส่ียงกรณีผูป่้วยไดร้บันมนอ้ย

เกินไป 

ผูป่้วยท่ีมีขนาดตวัเล็กเส่ียงต่อการขาด

สารอาหาร ส่งผลต่อการวินิจฉยัโรคของ

ทีมแพทยท่ี์ผิดไป
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การวิเคราะหปั์ญหา 2

ความเส่ียงต่อการปนเป้ือนเช้ือท่ีก่อใหเ้กิดโรค

- Escherichia coli (E.coli) , Salmonella spp.,

Bacillus cereus, Clostridium botulinum ,  

Staphylococcus aureus , Klebsiella spp.

ส่งผลใหเ้กิดอาการคล่ืนใส้ อาเจียน ปวดศรีษะ ทอ้งเสีย

เฉียบพลนั อุจจาระมีเลือดปน มีความผิดปกติท่ีไต เกิด

อมัพาตและอาจเสียชีวิต

ความเส่ียงต่อผูป่้วยไดร้บัอาหารไม่ตรงตามเวลา

- ผูป่้วยไดร้บัยาไม่ตรงตามเวลาส่งผลต่อการท าหตัการ 

เช่น การผ่าตดั ตอ้งท าการเล่ือนเวลาออกไป

-ผูป่้วยไดร้บัอาหารไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของ

ร่างกาย

-ผูป่้วยรอ้ง เพราะความหิวส่งผลใหที้มแพทย ์พยาบาล 

รบังานต่อมีความล่าชา้ในการดูแลผูป่้วย
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1
Idea

การดึงและการรีดนม

จากเตา้ของแม่ววั
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ท าขาตัง้ ใหต้วัถงัอยู่ในระดบัสายตา

ง่ายต่อการมองเห็นปริมาณนมผสม
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รบัค าสัง่แพทย์

ดว้ยระบบ

ออนไลน ์   

ค านวณ

สารอาหาร

25 นาที

ผสมนมใชเ้วลา 

60 นาที/ม้ือ

ผสม 7 ครัง้ๆ 

ละ 2,000 ซีซี

บรรจุนม

ตรวจสอบ

ปริมาณ   ตาม

ค าสัง่แพทย ์

750-900 ขวด 

เวลา 150  

นาที/ม้ือ 

ปิดเกลียว ปิด

จุกและฝา

ตรวจสอบ

ปริมาณ

30 นาที

น่ึงฆ่าเช้ือ 

30 นาที  พรอ้ม

บริการผูป่้วย

ใชเ้วลารวม

= 185 นาที 

ลดลง 140

นาที

คิดเป็น 43 %

1

เวลาคงเดิม

มีปัญหาท่าการ

ยาศาสตร์

ลดเวลาลง 110 นาที

เพ่ิมประสิทธิภาพของ

งานจาก 1กลายเป็น 2

ลดการท างานซ ้าซอ้น

50%

ลดเวลาลง30 นาที
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1



22

ขอ้ดี ขอ้เสีย Waste ท่ีเกิดข้ึน

-เวลาในการท างานลดลง จาก 325 นาที     

เหลือ 185 นาที (ลดเวลาลง 140 นาที) 

-ขัน้ตอนการผสมนมใชเ้วลาคงเดิม  7-8 คร ัง้/ม้ือ

อาหาร ตอ้งยก เท อาหารใส่หมอ้กดนม ขัน้ตอน

ดงักล่าวส่งผลต่อการยาศาสตร์ เกิดการบาดเจ็บ

กลา้มเน้ือมือ แขน ไหล่

-การเคล่ือนไหวท่ีไม่จ าเป็น (Motion) การท างาน

ท่ีผิดท่าการยาศาสตร์ ยก เทอาหารผ่านกระชอน 

เกิดการบาดเจ็บกลา้มเน้ือ

-ขัน้ตอนการซ ้าซอ้นท่ีไม่ถกูตอ้ง

(Excess Processing) การตรวจสเกลปริมาณ

อาหารท่ีซ ้าซอ้นขัน้ตอนกรอกนมตรวจสเกล

ไป 1 คร ัง้ ปิดฝาขวดตรวจอีก 1 คร ัง้ เน่ืองจาก

สเกลขวดนมตวัอกัษรมีขนาดเล็ก

-การรอคอย (Waiting) เพ่ือนร่วมงาน ลูกคา้

-เพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน จากเดิมบรรจุ

นมครัง้ละ 1 ขวด ปรบัเป็นบรรจุคร ัง้ละ 2 ขวด

-เส่ียงต่อการปนเป้ือนเช้ือท่ีก่อใหเ้กิดโรค เน่ืองจาก

ตอ้งใชมื้อ อุปกรณ ์ภาชนะหลายช้ิน ในการผสม

อาหาร

-ลดการท างานซ ้าซอ้นได้ 50%จากระบบเดิม

ขัน้ตอนปิดเกลียว จุก ฝาขวด 

ตอ้งตรวจสอบเสกลดว้ย

1 แกปั้ญหาอะไรไดบ้า้ง
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2

ทีมขา้มสายงาน(ช่างเทคนิค)ร่วมกบั

โภชนาการ ในการพฒันารูปแบบการ

ปรบัปรุงหมอ้กดนม 

โดยการใชเ้คร่ืองมือคุณภาพอย่างบูรณาการ

ระหว่าง Kaizen, Root Cause Analysis, 

Design Thinking, Lean management
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หมอ้กดนมเจาะใส่กอ๊กใส่สปริง
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ลดการใชมื้อในการสมัผสัอาหาร ลดการปนเป้ือนเช้ือท่ีก่อใหเ้กิดโรค ลดเวลา

การประดิษฐใ์บพดั



โรงพยาบาลสงขลานครนิทร ์คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์ 26

การเลือกใชร้ะดบัความเร็ว

ระดบัท่ี 1 ความเร็ว 70 รอบ/นาที

ระดบัท่ี 2 ความเร็ว 110 รอบ/นาที

ระดบัท่ี 3 ความเร็ว 150 รอบ/นาที

แนวคิดประยุกต์ิใชม้อเตอรเ์คร่ืองซกัผา้

การติดตัง้มอเตอร์

การทดสอบ 

การท างานของมอเตอรเ์หมาะกบั

การผสมนมไม่ท าใหเ้กิดฟองอากาศ 

เม่ือผูป่้วยรบัประทานจะไม่มีอาการ

ทอ้งอืด แกส๊ในกระเพาะอาหาร
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แท่นยึดถงักรอกนม ความสงูของกอ๊กบรรจุนม อยู่ในระดบัสายตา 

ง่ายต่อการมองเห็นสเกลชดัเจน

การประดิษฐแ์ท่นยึดหมอ้กดนม
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ตัง้เวลาตามท่ีตอ้งการ เม่ือครบก าหนดเคร่ืองจะหยุดท างาน

ระหว่างผสมอาหารสามารถไปท างานอย่างอ่ืนได้

ระบบเปิด-ปิด ตัง้เวลาอตัโนมติั
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จากการทดสอบอุณหภูมิน ้าท่ีเหมาะสมในการผสมนมอยู่ระหว่าง 30-50 องศาเซลเซียส

กรณีน ้ารอ้นเกินจากท่ีก าหนด ส่งผลใหโ้ปรตีนในนมผงจบัตวัเป็นกอ้น ไม่ละลายเป็นเน้ือเดียวกนั

ติดตัง้เคร่ืองท าน ้ารอ้น
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การทดสอบระยะเวลาในการป่ันผสมนม

-สามารถป่ันผสมนมในปริมาณ 15,000 ซีซี โดยใชเ้วลา 3 นาที นมผสมเป็นเน้ือเดียวกนั ไม่ตอ้งผ่านการ

กรองดว้ยกระชอน ไม่เกิดฟองอากาศ 

-กรณีป่ันผสมนานกว่า 3 นาที นมละลายเป็นเน้ือเดียวกนั เกิดฟองอากาศในปริมาณมาก ส่งผลใหผู้ป่้วยเกิด

อาการทอ้งอืด แน่นทอ้ง มีแกส๊ในกระเพาะอาหารได้
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ท าเสกลขวดนมชนิดพิเศษ

บรูณางานเช่ือมต่อกบั Supplier(คู่คา้)บริษทัเน

เจอร์ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั 

ออกแบบสเกลแบบเสน้นูน ตวัอกัษรใหญ่และหนา

ทดสอบการใชง้านสามารถมองเห็นชดัเจน ไม่เกิด

การสะทอ้นแสง ทกุไซนข์องขวดนม มีโลโกช้นิด

พิเศษ
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2

รบัค าสัง่แพทย์

ดว้ยระบบ

ออนไลน ์   

ค านวณ

สารอาหาร 

25 นาที

ผสมนมใชเ้วลา 

3 นาที/ม้ือ

(15,000 ซีซี)

บรรจุนม

ตรวจสอบ

ปริมาณ         

ตามค าสัง่แพทย ์

750-900 ขวด 

เวลา 30 นาที/

ม้ือ 

ปิดเกลียว ปิด

จุกและฝา

30 นาที

น่ึงฆ่าเช้ือ      

30 นาที     

พรอ้มบริการ

ผูป่้วย

ใชเ้วลา

118 นาที

ลดลง 67นาที

คิดเป็น 36%

ลดเวลาลง 57 นาที

ลดปัญหาท่าการยา

ศาสตร์

ลดเวลา10 นาที เพ่ิม

ประสิทธิภาพงานจาก  

1กลายเป็น 2 สเกล

มองเห็นชดัเจน

ลดการท างาน

ซ ้าซอ้น
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2 แกปั้ญหาอะไร

เวลาในการท างานลดลง จาก 185 นาที เหลือ 118 นาที (ลดเวลาลง 67 นาที) คิดเป็น 36%

ลด Waste ท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการท างานระบบเดิม และKaizen 1 ได้

ลดการใชมื้อในการสมัผสัอาหารหลายขัน้ตอน ลดการปนเป้ือนช้ือท่ีก่อใหเ้กิดโรค 

เพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน จากเดิมบรรจุนมทีละ 1 ขวด ปรบัเป็นบรรจุทีละ 2 ขวด

การบูรณางานกบัคู่คา้ จดัท าเสกลขวดมองเห็นชดัเจน

ลดการท างานซ ้าซอ้นจากระบบเดิมขัน้ตอนปิดเกลียว จุก ฝาขวด ตอ้งตรวจสอบสเกลดว้ย 
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3
บรรจุน ้า-ตรวจสอบปริมาณตามค าสัง่แพทย ์

400-500 ขวด เวลา120 นาที/ม้ือ

ระบบเดิม

ใส่จุก-เกลียว-ฝาครอบ 60 นาที 

ส่งน่ึงฆ่าเช้ือ 30 นาที

ระบบใหม่

บรรจุน ้า-ตรวจสอบปริมาณตามค าสัง่แพทย ์

400-500 ขวด เวลา 30 นาที/ม้ือ 

ใส่จุก-เกลียว-ฝาครอบ 30 นาที 

ส่งน่ึงฆ่าเช้ือ 30 นาที

ระบบเดิมใชเ้วลา 210 นาที

คงเหลือ 90 นาที

คิดเป็น  43%

จากระบบเดิม >3.5 ชัว่โมง

ระบบใหม่คงเหลือ 1.5 ชม.

การพฒันาต่อยอด 

กรอกน ้า Sterile
จุด

ปัญหา

จุด

ปัญหา
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มากท่ีสุด (5 คะแนน) มาก (4 คะแนน) ปานกลาง (3คะแนน) นอ้ย (2 คะแนน) ตอ้งปรบัปรุง (1คะแนน)

แบบทดสอบความพึงพอใจการใชห้มอ้กดนมของผูป้ฏิบติังาน จ านวน 8 คน

ขัน้ตอนการใชง้านง่าย สะดวก รวดเร็ว ถอด ลา้ง ท าความสะอาดง่าย มีความปลอดภยัในการใชง้าน มีคู่มือการใชง้านอย่างละเอียด

จากการทดสอบความพึงพอใจการใชง้านถงักรอกนมของผูป้ฏิบติังาน จ านวน 8 คน ใหค้ะแนนความ

พึงพอใจระดบัมากท่ีสุด 75% มีความพึงพอใจในระดบัมาก 50% ส่วนคะแนนระดบัปานกลาง

ระดบันอ้ย ตอ้งปรบัปรุง 0%
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การเพ่ิมผลผลิต กระบวนการท างาน 

ระบบเดิม

กระบวนการท างาน                                                

ระบบใหม่

Quality -ปริมาณนมท่ีบรรจุลงขวด

ไม่ตรงตามค าสัง่แพทย์

-ส่งผลต่อการวินิจฉยัโรคของทีมแพทยท่ี์ผิด

ไป เช่น โรคไต โรคหวัใจ โรคล าไสแ้ปรปรวน

-นมมีความเส่ียงต่อการบูด/เสีย (เม่ือวางท่ี

อุณภูมิหอ้ง>4ชม.)

-บรรจุนมลงขวดไดป้ริมาณถูกตอ้งตามค าสัง่แพทย ์100%

ท่ีมา: ขอ้มลูตวัช้ีวดัโปรแกรมความเส่ียง 18 โปรแกรม สายสนบัสนุน

การประเมินผลหลงัการใชง้าน Q-C-D-S-M-E-E
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28,286

0% 0% 0% 0%

สถิติการบริการอาหารถกูตอ้งตามค าสัง่แพทย์

จ านวนผูป่้วย (คน) จัดบรกิารผิดสตูร (%)
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การเพ่ิมผลผลิต กระบวนการท างาน 

ระบบเดิม

กระบวนการท างาน                                                

ระบบใหม่

Quality -ปริมาณนมท่ีบรรจุลงขวด

ไม่ตรงตามค าสัง่แพทย์

-ส่งผลต่อการวินิจฉยัโรคของทีมแพทยท่ี์ผิด

ไป เช่น โรคไต โรคหวัใจ โรคล าไสแ้ปรปรวน

-นมมีความเส่ียงต่อการบูด/เสีย (เม่ือวางท่ี

อุณภูมิหอ้ง>4ชม.)

-ลดความเส่ียงต่อการบูดได้ 100%

ท่ีมา: ขอ้มลูตวัช้ีวดัโปรแกรมความเส่ียง 18 โปรแกรม สายสนบัสนุน

-สรา้งความพึงพอใจใหก้บัทีมแพทย์ พยาบาล ผูร้บังานต่อ

อย่างมีประสิทธิภาพ

0
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40,000

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563
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28,286

0% 0% 0% 0%

รายงานผล KPI ประจ าปีงบประมาณ 2560-2563

จ านวนผูป่้วย (คน) การบดู/เสยี (%)
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Cost -ใชเ้วลาในการผลิต>5 ชัว่โมง/ม้ืออาหารใน 1 วนั

ตอ้งท าการผลิต 2 ครัง้ 

-ส้ินเปลืองค่า OT เจา้หนา้ท่ี

วนัละ 302 บาท

เดือนละ 9,060 บาท

ปีละ 108,720 บาท

-ลดขัน้ตอน ลดเวลาจากเดิม 325 นาทีลดไปถึง 207 นาที โดยใชเ้วลา

เพียง 118 นาที จากเดิมใชเ้วลา > 5 ช่ัวโมง    ลดเหลือ1.9 ช่ัวโมง

-ลดค่า OT ไดปี้ละ 108,720 บาท

-เวลาท่ีลดลง สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพงาน การติดตามและประเมินภาวะ

โภชนาการผูป่้วยกลุ่มเส่ียง หรือแพทยส่์งConsult ไดม้ากกว่า >98%

Delivery -สามารถประกนัเวลาการบริการอาหารได้ <80%

-ขัน้ตอนการท างานซ ้าซอ้น

-ผูป่้วยไดร้บัอาหารไม่ตรงเวลา 

ไดร้บัยาไม่ตรงตามเวลา

ส่งผลต่อการท าหตัการ เช่น การผ่าตดั ตอ้งท าการ

เล่ือนเวลาออกไป  ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายในการนอน

โรงพยาบาลยาวนานกว่าท่ีก าหนด

-สามารถประกนัเวลาการบริการอาหารได ้100% สรา้งความพึงพอใจใหก้บั

ทีมแพทยผู์ร้กัษา ผูป่้วยและญาติ
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28,286

0% 0% 0% 0%

สถิติเวลาการบริการนมผสมฯและน ้าสเตอลิไรซ์

จ านวนผูป่้วย (คน) บริการไม่ตรงเวลา (%)

การเพ่ิม

ผลผลิต

กระบวนการท างานระบบเดิม กระบวนการท างานระบบใหม่
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การเพ่ิม

ผลผลิต

กระบวนการท างานระบบเดิม กระบวนการท างานระบบใหม่

Safety -ผลการวิเคราะหส่ิ์งปนเป้ือนในตวัอย่างอาหาร

ไม่ไดต้ามมาตรฐานท่ีก าหนด

คือตอ้งไม่มีการปนเป้ือนและพบเช้ือท่ีก่อใหเ้กิด

โรค เช่น E. coli, Salmonella Spp.,Clostridium 

Spp.,Staphylococcus aureus, Klebsiella Spp. 

และ Bacillus cerius เช้ืออ่ืนๆ

ถา้พบตอ้งไม่เกิน 100 CFU/ml

-จดัอาหารสะอาด ปลอดภยัจากเช้ือท่ีก่อใหเ้กิดโรคได1้00 %

-ผูป่้วยไดร้บัอาหารถูกตอ้งตามพยาธิสภาพของโรค

Morale -เจา้หนา้ท่ีมีความกระตือรือรน้ในการท างานระดบั

ปานกลาง ยึดติดกบัการท างานระบบเดิมไม่ยอม

เปล่ียนแปลง

-เจา้หนา้ท่ีมีความสุขในการท างาน ยอมรบัการเปล่ียนแปลงมี

ความคิดริเร่ิม สรา้งสรรค ์น าไปสู่จุดมุ่งหมายท่ีองคก์รก าหนดไว ้

0

50,000

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

35,116 36,702 37,508
28,286

0 0 0 0

สถิติการปนเป้ือนนมผสมฯ

และน ้าสเตอลิไรซ์

จ านวนผูป่้วย (คน) การปนเป้ือน (%)
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Ethic -พฒันางานอย่างต่อเน่ืองปรบัปรุงการท างาน

โดยมุ่งเนน้ผูป่้วยเป็นศูนยก์ลาง

พฒันางานตามค่านิยมขององคก์ร 

ตอบสนองต่อผูร้บับริการ และความคาดหวงั

ของลูกคา้

Environment -มีขัน้ตอนในการจดัเตรียมวตัถดิุบซ า้ซอ้น

-การใชอุ้ปกรณม์ากซ่ึงตอ้งมีการน่ึงฆ่าเช้ือ

หลายครัง้/ม้ืออาหาร

- ลดการใชอุ้ปกรณ์ ลดการใชท้รพัยากร

น ้า ไฟฟ้า 

-อุปกรณท่ี์ใชน้ ากลบัมาใชซ้ า้ได้

- เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม

การเพ่ิม

ผลผลิต

กระบวนการท างานระบบเดิม กระบวนการท างานระบบใหม่
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ปัญหา อุปสรรค แนวทางแกไ้ข

-ไม่มีตน้แบบใหดู้เป็นตวัอย่าง โรงพยาบาลส่วนใหญ่

ในประเทศไทยจะใชร้ะบบ Manual กรอกทีละ 1 ขวด

-หาส่ิงเปรียบเทียบลกัษณะงานท่ีคลา้ยคลึงกนั เช่น เคร่ืองกดน ้าเย็น-

รอ้น

กอ๊กน ้าระบบเซ็นเซอร ์กระบวนการรีดนมแม่ววั น ามาประยุกตใ์ช ้

ทดลองประดิษฐภ์ายใตอุ้ปกรณท่ี์มี

-ตอ้งมีความรูด้า้นวิศวรรมในการติดตัง้ 

ในการค านวณความเร็ว การประดิษฐ์

-พูดคุย รวมทีมขา้มสายงาน ประชุมร่วมกนั แบ่งหนา้ท่ี ติดตามงาน

-การท างาน เวลาว่างของทีมสหสาขาไม่ตรงกนั -ตัง้กลุ่มไลน์

-จิบชา กาแฟ รบัประทานอาหารเท่ียงร่วมกนั พูดคุยงาน

-ท ากิจกรรม TPM (Total Productive Maintenance)ร่วมกนัหลงัจาก

ประสบผลส าเร็จในการประดิษฐช้ิ์นงานส าเร็จ

ปัญหาและอุปสรรค
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จดัท าคู่มือการประดิษฐห์มอ้กดนม อย่างครบวงจร เพ่ือเป็นวิทยาทานและเป็นแนวทาง

ส าหรบัโรงพยาบาลท่ีสนใจ ศึกษาดงูาน เรียนรู ้ประยุกต์ิใชต้ามบริบทงาน

ความทา้ทายในอนาคต
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ปัจจยัความส าเร็จและความยัง่ยืน

เคร่ืองมือคุณภาพมาบรูณาการร่วมกนั kaizen,Root

cause Analysis,Design Thinking,Lean management

การท างานเป็นทีม (Team work)การมุ่งเนน้ผูร้บับริการ

-จดัท าคู่มือการใชห้มอ้กดนม

-TPM(Total Productive Maintenance) 
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3.รางวลัการน าเสนอผลงาน

-ไดร้บัรางวลัประเภท Kaizen จากคณะแพทยศาสตร ์โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

-ไดร้บัรางวลัจาก Thailand Kaizen Award 2019 ณ ศูนยป์ระชุมไบเทค กรุงเทพฯ ประจ าปี 2562

-ไดร้บัรางวลัจากงานประชุมวิชาการ สมาคมนกัก าหนดอาหารแห่งประเทศไทย ประจ าปี 2563

-ไดร้บัการตีพิมพใ์นวารสารสมาคมนกัก าหนดอาหารแห่งประเทศไทย ฉบบั1-3 มกราคม-ธนัวาคม 2563

-ไดร้บัรางวลัจากสมาคมส่งเสริมคุณภาพแห่งประเทศไทย The Association of Qc Headquarters of จากการ

น าเสนอผลงานมหกรรมงานคุณภาพประจ าปี 2564

-น าเสนอเวทีคุณภาพ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์เพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรูแ้นวปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ ประจ าปี 2564

1.เอกสารผลการตรวจเช้ือท่ีก่อใหเ้กิดโรค โดยหน่วยจุลชีววิทยา โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

เอกสารอา้งอิง

2.เอกสารตารางขอ้มูลตวัช้ีวดัโปแกรมความเส่ียง (18 โปรแกรม) ความเส่ียงของหน่วยงานสนบัสนุน โรงพยาบาล

สงขลานครินทร ์คณะแพทยศาสตร์
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เราดแูลลูกนอ้ย ดจุญาติมิตร

ทกุชีวิตส าคญั กว่าส่ิงอ่ืนใด

เราเกิดมาจกัเป็นผูใ้ห้

ใหโ้ดยไม่หวงัส่ิงตอบแทน


