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

ประเภทการสมัคร [] TQM-Best Practices  (ต้องจัดท ำ Abstract, Presentation Slide, Full Paper (ถ้ำ
มี*) และกำรทดลองน ำเสนอผลงำน) 
[  ] TQM-Progressive Learners (ต้องจัดท ำ Abstract, Presentation Slide  
     และกำรทดลองน ำเสนอผลงำน) 

ประเภทองค์กร [  ] หน่วยงำนธุรกิจเอกชน  [  ] หน่วยงำนรัฐวิสำหกิจ        [  ] หน่วยงำนด้ำนกำรศึกษำ   
[] หน่วยงำนรำชกำรและองค์กรของรัฐ      [  ] หนว่ยงำนทำงด้ำนสำธำรณสุข 

ชื่อเรื่องน าเสนอ ระบบกำรให้บริกำรอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ (ทดแทนใบ 3 สี แบบบันทึกกำรใช้อวัยวะทียม 
และอุปกรณ์ในกำรบ ำบัดรักษำโรค)  
เป็น “วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างท่ีดีเยี่ยม” ของกระบวนการ ในหมวด (โปรดเลือก 1 หมวดเท่านั้น)  

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

ชื่อหน่วยงาน คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล (ภำควิชำศัลยศำสตร์ออร์โธปิดิคส์และกำยภำพบ ำบัด, ภำควิชำ 
เวชศำสตร์ฟื้นฟู, ส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลศิริรำช, ฝ่ำยเภสชักรรม, ฝ่ำยกำรคลัง, ฝ่ำยสำรสนเทศ) 
ที่อยู่  ตึกชัยนำทนเรนทรำนุสรณ์ ชั้น 2 เลขที ่2 โรงพยำบำลศิริรำช ถ.วังหลัง แขวงศิริรำช เขตบำงกอกน้อย 
กรุงเทพมหำนคร 10700  โทรศัพท์ 02-4141808  โทรสำร 02-419-9440  
เว็บไซต์ https://www.si.mahidol.ac.th/th/division/finance/ 
ชื่อผู้เขียน (ผู้น ำเสนอ) 1.รศ.ดร.นพ.ยงยุทธ  ศิริวัฒนอักษร ส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลศิริรำช 

      2.นำงวภิำ   ธนะนิมิตร ภำควิชำศัลยศำสตร์ออร์โธปิดิคส์และกำยภำพบ ำบัด  
      3.นำงศิริลักษณ์ แก้วนำรี  ภำควิชำเวชศำสตร์ฟื้นฟู 

        4.ภกญ. เปรมจิตต์   สุทธิภูมิ  ฝ่ำยเภสัชกรรม 
        5.นำยกิตตินันท์  นิภำกรสัมพันธุ์ ฝ่ำยสำรสนเทศ 
        6.นำงเพียงพิศ บุญนก  ฝ่ำยกำรคลัง 
โทรศัพท์  02-4141808 (Operator), 02-4141766 (กิตติรัตน์), 02-4141802 (ธิมำพร)  โทรสำร  02-419-9440  
มือถือ  081-9868057  อีเมล  centralfinancial09@gmail.com 
สรุปจุดที่เป็น “วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยม” (อย่างน้อย 1 ข้อ)  

1) พัฒนำระบบกำรบริกำรอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในกำรบ ำบัดรักษำโรค รองรับผู้ป่วยใช้บริกำรสูงถึง 1,000 รำย 
ต่อเดือน มีมูลค่ำบริกำรประมำณ 1 ล้ำนบำท เดิมกำรให้บริกำรในรูปแบบ Manual จึงถูกน ำมำในกำรพัฒนำเพ่ือจัดท ำ
ระบบรองรับตั้งแต่กำรสั่ง (Order) จำกแพทย์ หรือ หน่วยตรวจ กำรติดตำม กำรควบคุมกำรจ่ำยอวัยวะเทียม 
และอุปกรณ์ในกำรบ ำบัดรักษำโรค โดยกำรเพ่ิมสิทธิเจ้ำหน้ำที่ห้องจ่ำยเวชภัณฑ์ (ฝ่ำยเภสัชกรรม) เป็นผู้บันทึกรำยกำร 
ในระบบ รวมถึงกำรปรับปรุง Master เวชภัณฑ์รองรับกำรส่งข้อมูลเรียกเก็บกับต้นสังกัด เ พ่ือบริหำรคลัง 
อย่ำงเป็นระบบ ลดกำรใช้เอกสำรรูปแบบกระดำษ ลดควำมเสี่ยงเรื่องข้อมูลผิดพลำด และ ไม่ครบถ้วนจำกกำรเขียน 
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ด้วยลำยมือ ไปจนถึงกำรเชื่อมต่อกับระบบรับช ำระเงินให้กำรจัดเก็บค่ำบริกำรถูกต้อง ข้อมูลที่บันทึกรำยกำรถูกหมวด 
และเชื่อมต่อไปบันทึกบัญชีในระบบ SAP ได้อย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน สำมำรถตรวจสอบได้สะดวก รวดเร็ว ภำยในเวลำ 
ที่ก ำหนด 
2) ปรับปรุงกระบวนกำรและบริหำรจัดกำรเรื่องกำรใช้อวัยวะเทียมและอุปกรณ์บ ำบัดโรคด้ำนเวชศำสตร์ฟ้ืนฟู  
(กำยอุปกรณ์) อย่ำงเป็นระบบตั้งแต่กำรสรรหำพ้ืนที่ส่วนกลำงของคณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล เพ่ือใช้เป็น 
คลังเก็บอวัยวะทียมและอุปกรณ์ในกำรบ ำบัดรักษำโรคของภำควิชำศัลยศำสตร์ออร์โธปิดิกส์และกำยภำพบ ำบัด  
และภำควิชำเวชศำสตร์ฟ้ืนฟู รองรับกำรให้บริกำรทั้งผู้ป่วยนอก (OPD) และผู้ป่วยใน (IPD) รวมทั้งก ำหนดกระบวนกำร
ปฏิบัติงำนอย่ำงเป็นมำตรฐำนภำยใต้ Master Data เดียวกัน  
3) เปลี่ยนรูปแบบกำรจัดซื้ออวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในกำรบ ำบัดรักษำโรคด้ำนเวชศำสตร์ ฟ้ืนฟูเป็นแบบ 
Consignment (Centralize) โดยฝ่ำยเภสัชกรรม ซึ่งเป็นกำรจัดซื้อที่ท ำโดยส่วนกลำงตำมควำมต้องกำรใช้อวัยวะเทียม
และอุปกรณ์บ ำบัดโรคของภำควิชำศัลยศำสตร์ออร์โธปิดิกส์และกำยภำพบ ำบัด และภำควิชำเวชศำสตร์ฟ้ืนฟู  
ซึ่งสำมำรถตรวจสอบ Stock คงเหลือจำกระบบได้ภำยในระบบเดียว  
ประสิทธิผล (ต้องวัดค่าได้อย่างน้อย 1 ข้อ)  
(เช่น) ผลลัพธ์ด้านของเสียลดลง ต้นทุนต่อหน่วยลดลง รอบเวลาท างานลดลง ความผันแปรของคุณภาพงานลดลง ข้อ
ร้องเรียนของลูกค้าลดลง ผลิตภาพต่อพนักงานเพิ่มข้ึน อายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์เพ่ิมขึ้น วัฒนธรรมองค์กรดีขึ้น 
อัตราการรักษาลูกค้าเพ่ิมขึ้น ยอดขายเพ่ิมขึ้น เป็นต้น  

1) ลดกำรใช้ทรัพยำกรจำกกระบวนกำรเดิมดังนี้ 
   - ลดกำรใช้กระดำษจำกเดิมใช้เอกสำรกระดำษใบ 3 สี (แบบบันทึกกำรใช้อวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในกำรบ ำบัด 
รักษำโรค) ที่เป็นกระดำษคำร์บอน 3 ชั้น มำใช้กระดำษ A4 แผ่นเดียวในกำรให้บริกำรผู้ป่วยแต่ละรำย ซึ่งสำมำรถ 
ลดปริมำณกระดำษลงได้ถึง 70% หรือ 25,000 แผ่น คิดเป็นมูลค่ำ 5,750 บำท (0.23 บำทต่อแผ่น) 
   - ลดจ ำนวนเจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนที่จำกเดิมใช้คนของภำควิชำศัลยศำสตร์ออร์โธปิดิกส์และกำยภำพบ ำบัด  
และภำควิชำเวชศำสตร์ฟ้ืนฟู เป็นผู้ด ำเนินกำรกันเองในกำรบันทึกข้อมูลกำรจ่ำย กำรจัดซื้อ กำรตัด Stock  
และกำรบริหำรคลังอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในกำรบ ำบัดรักษำโรคจำกจ ำนวน 6 คน เหลือเพียงเจ้ำหน้ำที่ 
ห้องจ่ำยเวชภัณฑ์ (ฝ่ำยเภสัชกรรม) จ ำนวน 2 คน  
2) ลดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนจำกเดิม 8 ขั้นตอน (ใช้เวลำ 7 ชั่วโมง) เหลือ 6 ขั้นตอน (ใช้เวลำ 1 ชั่วโมง) จำกกำรมีระบบ
กำรให้บริกำรอวัยวะเทียมและอุปกรณ์รองรับกำรบันทึกข้อมูล และ Interface ไปยังระบบอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ 
กำรให้บริกำร เช่น ระบบกำรเงิน OPD Finance, OPDex, eHIS, ระบบห้องยำ SiOP และระบบ SAP เพ่ือกำรบันทึก
รำยกำรทำงบัญชีได้อย่ำงถูกต้อง นอกจำกนี้ยังสำมำรถตรวจสอบข้อมูล Stock ที่เป็นปัจจุบันจำกระบบได้ 
3) จ ำหน่ำยอวัยวะเทียมและอุปกรณ์บ ำบัดโรคได้อย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน 100% ลดกำรรอคอยของผู้ป่วย เนื่องจำก 
กำรบริหำรคลังเวชภัณฑ์ส่วนกลำง และกำรปรับรูปแบบกำรจัดซื้อถูกท ำให้ตรวจสอบ Stock ได้แบบ Real Time  
4) ท ำให้กำรช ำระเงินครบถ้วน 100% และกำรบันทึกข้อมูลคลำดเคลื่อนเท่ำกับ 0 รำยกำร สำมำรถจัดเก็บรำยได้ 
อย่ำงถูกต้อง มีข้อมูลในระบบที่สำมำรถตรวจสอบได้ 
กำรอนุญำตให้มูลนิธิฯ จัดให้ผู้สนใจเข้ำเยี่ยมชม “Best-Practices” ขององค์กรผู้สมัครนี้ได้    
  [] อนุญำต   [  ] ไม่อนุญำต 
กำรอนุญำตให้มูลนิธิฯ บันทึกวีดีโอผลงำนระหว่ำงที่น ำเสนอในวันกำรจัดงำนขององค์กรผู้สมัครนี้ได้ 
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             [] อนุญำต   [  ] ไม่อนุญำต 
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เนื้อหาบทคัดย่อ (Abstract)  ไม่เกิน 2 หน้า A4 โดยให้ผู้สมัครเขียนเนื้อหาและรายละเอียดให้ครอบคลุมประเด็น
ดังนี้   

 - ประวัติและความเป็นมาโดยย่อ  
 - วิสัยทัศน์ ค่านิยม วัฒนธรรม พันธกิจ นโยบาย (ตามความเหมาะสม)  
 - อธิบายรายละเอียดเพ่ิมเติมของวิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยมที่สอดคล้องกับค่าประสิทธิผล 

 ขัน้ตอนที่ส ำคัญและวิธีปฏิบัติในขั้นตอนที่ส ำคัญเหล่ำนั้น ที่ได้ออกแบบ-พัฒนำ-น ำไปปฏิบัติ  
แล้วน ำไปสู่กำรป้องกันไม่ใหป้ัญหำเกิดซ้ ำ ยกระดับคุณค่ำของผลกำรท ำงำนที่ส่งมอบให้แก่ลูกค้ำ หรือ 
สำมำรถสนองตอบควำมคำดหวังของลูกค้ำได้ดีขึ้น 

 ควรอธิบำยโดยใช้ Flowchart, แบบฟอร์ม, ตำรำง หรือ เครื่องมือคุณภำพ ที่เหมำะสม 
(ตัวอย่างการเขียนบทคัดย่อได้ที่ www.ftqm.or.th) 

หมายเหตุ   
1. *บทความประเภท TQM Best Practices สามารถเลือกได้ว่าจะจัดท าบทความฉบับเต็ม (Full Paper) พร้อมทั้ง] 

จัดท า Presentation Slide หรือ เลือกจัดท า Presentation Slide เท่านั้น หรือ  เลือกจัดท า Clip น าเสนอผลงาน 
ทั้งนี้หากผู้น าเสนอเลือกจัดท า Presentation Slide หรือจดัท า Clip น าเสนอผลงานเพียงอย่างเดียวนั้น ผู้น าเสนอ 
ต้องจัดท าเนื้อหาใน Presentation Slide หรือเนื้อหาใน Clip ให้ครบตามรายละเอียดของการเขียนบทความ 
ฉบับเต็ม (Full Paper) ทุกประเด็นที่ได้ก าหนดไว้  

2. ผู้เขียนต้องกรอกเอกสารเป็นภาษาไทยให้ครบถ้วน และใช้ Font TH SarabunPSK ขนาด 16  
3. Download เอกสารใบสมัครบทคัดย่อนี้ ประเภท MS-Word ได้ที ่www.ftqm.or.th 
4. วิธีการจัดส่งใบสมัครและบทคัดย่อ โดยทาง Electronic File มาท่ี ftqm@ftqm.or.th  
   ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 30 มิถุนายน 2565 
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บทคัดย่อ 
 
ชื่อเรื่อง : ระบบกำรให้บริกำรอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ (ทดแทนใบ 3 สี แบบบันทึกกำรใช้อวัยวะทียมและอุปกรณ์ 
ในกำรบ ำบัดรักษำโรค) 
 
ประวัติและความเป็นมาโดยย่อ : 

โรงพยำบำลศิริรำช คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล มหำวิทยำลัยมหิดล เปิดให้บริกำรรักษำพยำบำล 
ด้วยอวัยวะเทียมและอุปกรณ์บ ำบัดรักษำโรค โดยภำควิชำศัลยศำสตร์ออร์โธปิดิคส์และกำยภำพบ ำบัด และ ภำควิชำ
เวชศำสตร์ฟ้ืนฟู ซึ่งมีจ ำนวนผู้เข้ำรับบริกำรจ ำนวนมำกทั้งผู้ป่วยนอก (OPD) และผู้ป่วยใน (IPD) เฉลี่ยต่อปีประมำณ 
25,000 รำย นอกจำกนี้ภำควิชำศัลยศำสตร์ออร์โธปิดิกส์และกำยภำพบ ำบัด และ ภำควิชำเวชศำสตร์ฟื้นฟูท ำหน้ำทีเ่ป็น
ผู้ดูแลกำรจัดซื้อและบริหำรคลังจ ำนวน 116 รำยกำร และ 10 รำยกำรตำมล ำดับ ส ำหรับขั้นตอนกำรให้บริกำรผู้ป่วย 
รูปแบบเดิมแพทย์จะเป็นผู้สั่งอุปกรณ์โดยใช้แบบบันทึกกำรใช้อวัยวะทียมและอุปกรณ์ในกำรบ ำบัดรักษำโรค หรือ 
เอกสำรใบ 3 สี (กระดำษคำร์บอน 3 ชั้น) เขียนระบุรำยละเอียดด้วยลำยมือ หลังจำกนั้นแจ้งผู้ป่วยไปติดต่อช ำระเงิน 
ทีก่ำรเงินโดยเจ้ำหน้ำที่กำรเงินรับส่วนหน้ำเมื่อได้รับเอกสำรที่ผู้ป่วยน ำมำติดต่อจะท ำกำรบันทึกรำยกำรโดยตรง (Direct 
Key) ข้อมูลเข้ำระบบ OPD Finance เ พ่ือรับช ำระเงิน และเก็บแบบบันทึกกำรใช้อวัยวะเทียมและอุปกรณ์ 
ในกำรบ ำบัดรักษำโรคใบสีชมพูไว้เป็นหลักฐำน ส ำหรับใบสีขำวและสีฟ้ำให้ผู้ป่วยน ำกลับไปติดต่อหน่วยตรวจโรค  
เมื่อสิ้นวันหน่วยตรวจโรครวบรวมแบบบันทึกกำรใช้อวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในกำรบ ำบัดรักษำโรค พร้อมท ำกำรส่งใบ 
สีขำวให้ภำควิชำต้นเรื่องแยกเป็นรำยบริษัท เพ่ือท ำเรื่องขออนุมัติจ่ำยเงินและเตรียมกำรเรื่องงบประมำณในกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงตำมระเบียบพัสดุ ส่วนใบสีฟ้ำส่งให้กับงำนเวชระเบียนเพ่ือ Scan เก็บข้อมูลเข้ำระบบ กำรบันทึกข้อมูล 
ทุกขั้นตอนเป็นแบบ Direct Key โดยเจ้ำหน้ำที่แต่ละส่วนงำน ท ำให้เกิดควำมเสี่ยงข้อมูลผิดพลำดเพรำะเอกสำรที่เขียน
ด้วยลำยมือบำงครั้งไม่ชัดเจนหรือระบุรำยละเอียดไม่ถูกต้อง ส่งผลต่อกำรรับช ำระเงินค่ำบริกำรจำกผู้ป่วย นอกจำกนี้
ข้อมูล Stock ที่คลังของแต่ละภำควิชำที่ไม่สำมำรถเรียกดูจ ำนวนคงเหลือได้แบบ Real Time ท ำให้ยำกต่อกำรบริหำร
อุปกรณ์คงคลังส่งผลให้เกิดปัญหำของขำดชั่วครำวซึ่งจะกระทบกับผู้ป่วยต้องรอนำนเกินควำมจ ำเป็น ทั้งยังพบว่ำ 
กำรแยกจัดซื้อของภำควิชำส่งผลต่ออ ำนำจกำรเจรจำต่อรองกำรจัดซื้อกับบริษัทผู้จ ำหน่ำยอุปกรณ์อีกด้วย 

 

แบบบันทึกการใช้อวยัวะเทียมและอุปกรณ์ในการบ าบัดรักษาโรค (ใบสามสี) 
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ระบบกำรให้บริกำรอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ท ำกำรพัฒนำเพ่ือรองรับกำรให้บริกำรครอบคลุมตั้งแต่ 
กำรสั่ง (Order) กำรติดตำมควบคุมกำรขำยไปจนถึงกำรบริหำร Stock ควบคู่ไปกับกำรออกแบบกระบวนกำร 
ให้บริกำรใหม่ และบริหำรจัดกำรคลังเวชภัณฑ์ส่วนกลำง จึงช่วยลดภำระกำร Direct Key ข้อมูลในขั้นตอนต่ำง ๆ 
จำกแบบฟอร์มที่เขียนด้วยลำยมือ ส่งผลให้สำมำรถลดปริมำณกระดำษจำกกำรเปลี่ยนมำใช้กระดำษ A4 แทนกำรใช้
กระดำษคำร์บอน 3 ชั้นแบบเดิม เนื่องจำกข้อมูลเชื่อมต่อไปยังระบบงำนต่ำง ๆ อัตโนมัติจำกกำรบันทึกข้อมูลกำรสั่ง 
(Order) ในขั้นตอนแรก นอกจำกนี้ยังส่งผลดีด้ำนกำรช ำระเงินค่ำบริกำรครบถ้วนและถูกต้อง เกิดกำรตัด Stock  
ในระบบอัตโนมัติโดยไม่ต้องบันทึกข้อมูลเอง ส่วนกำรบริหำรคลังเวชภัณฑ์ส่วนกลำงและกำรจัดซื้อแบบ Consignment 
(Centralize) ที่ด ำเนินกำรโดยเจ้ำหน้ำที่ห้องเวชภัณฑ์ (ฝ่ำยเภสัชกรรม) ท ำให้กำรบริหำรจัดกำรสะดวกและง่ำยขึ้น 
ลดควำมยุ่งยำกจำกกำรบริหำรหลำยที่ (Decentralize) และเกิดอ ำนำจในกำรต่อรองกับบริษัทผู้จ ำหน่ำยอวัยวะเทียม
และอุปกรณ์ และที่ส ำคัญอย่ำงยิ่งเกิดประโยชน์กับผู้ป่วยสำมำรถรับบริกำรได้รวดเร็วยิ่งขึ้น เพรำะไม่ต้องรอเจ้ำหน้ำที่ 
กำรเงินรับส่วนหน้ำบันทึกรำยกำรเพ่ือรับช ำระค่ำบริกำร โดยเป็นกำรลดระยะเวลำในกำรรอคอยและไม่ต้องรอนำนเกิน
ควำมจ ำเป็น ท ำให้ควำมถูกต้องของอัตรำกำรจ ำหน่ำยอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ครบ 100% พร้อมทั้งเกิดควำมพึงพอใจ
ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ผู้เกี่ยวข้องในทุกกระบวนกำรให้บริกำร 
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รายละเอียดเพิ่มเติมของวิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยมที่สอดคล้องกับค่าประสิทธิผล : (1-2 หน้า) 
ระบบกำรให้บริกำรอวัยวะเทียมและอุปกรณ์บ ำบัดโรคเริ่มจำกกำรมองเห็นควำมส ำคัญของปัญหำต่ำง ๆ 

(Pain Point) ที่เกิดจำกกำรรับช ำระเงินค่ำอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในกำรบ ำบัดรักษำโรคด้ำนเวชศำสต์ ฟ้ืนฟู  
(กำยอุปกรณ์) ซึ่งมีผู้เข้ำรับบริกำรจ ำนวนมำก ท ำให้หน่วยงำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องน ำปัญหำมำร่วมกันพัฒนำให้เกิด
กระบวนกำรท ำงำนและระบบกำรให้บริกำรที่มีมำตรฐำนในกำรปฏิบัติงำน ซึ่งมดี ำเนินกำรดังนี้ 

1. วิเครำะห์ขั้นตอนกำรจัดหำอวัยวะเทียม/อุปกรณ์ กำรบริหำรคลัง และขั้นตอนกำรให้บริกำรของภำควิชำ
ศัลยศำสตร์ออร์โธปิดิกส์และกำยภำพบ ำบัด และ ภำควิชำเวชศำสตร์ฟื้นฟู 

2. ออกแบบแนวทำงกำรจ่ำยอุปกรณ์ด้ำนเวชศำสตร์ฟ้ืนฟู (กำยอุปกรณ์) รำยกำรฝำกขำย โดยเปรียบเทียบกับ
ข้อมูลเวชภัณฑ์ กำรสั่งซื้อ กำรจ่ำยรำยกำรอุปกรณ์แบบเดิมกับแบบใหม่ในด้ำนข้อมูล และด้ำนกำรบริหำรคลัง  

 
 

3. ก ำหนดกระบวนกำรให้บริกำรรูปแบบใหม ่รองรับกำรให้บริกำรผู้ป่วยนอก (OPD) และผู้ป่วยใน (IPD) ดังนี้ 
1) แพทย์สั่งตรวจ 
2) เจ้ำหน้ำที่วัดขนำดอุปกรณ์ พร้อมระบุจ ำนวนในใบสั่งอุปกรณ์ฯ 
3) เจ้ำหน้ำที่คลังเวชภัณฑ์บันทึกรำยกำรอุปกรณ์ในระบบ  

- กรณีผู้ป่วยนอก บันทึกข้อมูลในระบบ SiOP 
- กรณีผู้ป่วยใน    บันทึกข้อมูลในระบบ eHIS 

4) ผู้ป่วยน ำใบสั่งอุปกรณ์ฯ ไปติดต่อช ำระเงิน และน ำใบเสร็จรับเงินไปเป็นหลักฐำนกำรรับอุปกรณ์จำก 
ห้องคลังเวชภัณฑ์ 
5) เจ้ำหน้ำที่ห้องเวชภัณฑ์จ่ำยอุปกรณ์ให้ผู้ป่วยและน ำใบสั่งอุปกรณ์ Scan เข้ำระบบ 
6) ทุกสิ้นวันท ำกำรกระทบยอดระหว่ำงห้องคลังเวชภัณฑ์และระบบกำรเงิน  (OPD Finance) และข้อมูล 
Interface เพ่ือตัด Stock ในระบบ SAP 

4. ก ำหนดแผนกำรด ำเนินกำรด้ำนสำรสนเทศดังนี้ 
1) บริหำรจัดกำร Master ของระบบ SAP, SiOP, OPD Finance, Interface SAP และ eHIS 
2) ปรับปรุง Application (Front) และข้อมูลกำรเรียกเก็บ 
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3) ก ำหนดแผนด ำเนินกำรด้ำนสถำนที่คลังจัดเก็บอุปกรณ์ด้ำนเวชศำสตร์ฟ้ืนฟู (กำยอุปกรณ์) ของภำควิชำ
ศัลยศำสตร์ออร์โธปิดิกส์และกำยภำพบ ำบัด และ ภำควิชำเวชศำสตร์ฟื้นฟู  
ระยะที่ 1 : ใช้พื้นที่ชั่วครำบริเวณตึกสยำมินทร์ ห้อง 104    
ระยะที่ 2 : ปรับปรุงพ้ืนที่บริเวรตึกสยำมินทร์ชั้น 1 เพ่ือใช้เป็นสถำนที่จัดเก็บอุปกรณ์ด้ำนเวชศำสตร์ฟ้ืนฟู  
(กำยอุปกรณ)์ 

5. เตรียมควำมพร้อมก่อนขึ้นใช้งำน โดยก ำหนดกระบวนกำรท ำงำนของภำควิชำศัลยศำสตร์ออร์โธปิดิกส์ 
และกำยภำพบ ำบัด และ ภำควิชำเวชศำสตร์ฟ้ืนฟูรองรับกำรบริกำรทั้งผู้ป่วยนอก (OPD) และ ผู้ป่วยใน (IPD) 
ดังนี้   

 

 
* หมำยเหตุ : แพทย์ใช้ใบสั่งวัสดุ/อุปกรณ์ด้ำนเวชศำสตร์ฟ้ืนฟู (กำยอุปกรณ์) ทดแทนเอกสำรแบบบันทึกกำรใช้ 
อวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในกำรบ ำบัดรักษำโรค (ใบสำมสี) แบบเดิม 

                    
 

              ตัวอย่างใบสั่งอุปกรณ์ของแพทย์หมายเลข 1-1        ตัวอย่างใบสั่งอุปกรณ์ของเจ้าหน้าที่ห้องเผือก 1-2 
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