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

ประเภทการสมัคร [] TQM-Best Practices (ตองจัดทํา Abstract, Presentation Slide, Full Paper (ถามี*)  
และการทดลองนําเสนอผลงาน) 

[  ] TQM-Progressive Learners (ตองจัดทํา Abstract, Presentation Slide  
     และการทดลองนําเสนอผลงาน) 

ประเภทองคกร [  ] หนวยงานธุรกิจเอกชน  [  ] หนวยงานรัฐวิสาหกิจ        [  ] หนวยงานดานการศึกษา   
[  ] หนวยงานราชการและองคกรของรัฐ      [  ] หนวยงานทางดานสาธารณสุข 

ชื่อเรื่องนําเสนอ การสรางระบบคงคลังเวชภัณฑ (แบบเติมเต็ม) ของรังสีวิทยาทั้ง 4 หนวยงาน (รังสีวิทยา / รังสีวินิจฉยั
และรวมรักษา / รังสีรักษา / เวชศาสตรนิวเคลียร)  
เปน “วิธีปฏิบัติท่ีเปนแบบอยางที่ดีเยี่ยม” ของกระบวนการ ในหมวด (โปรดเลือก 1 หมวดเทานั้น)  

[  ] 1. การนําองคกร     [  ] 2. การวางแผนเชิงกลยุทธและการจัดการนโยบาย  
[  ] 3. การเอาใจใสลูกคาและตลาด   [  ] 4. การวัด การวิเคราะห และ การจัดการความรู  
[  ] 5. การเอาใจใสทรัพยากรบุคคล   [  ] 6. การจัดการกระบวนการ  
[  ] 7. การประยุกตระบบมาตรฐานตางๆเขากับการบริหารจัดการ  

ชื่อหนวยงาน  งานการพยาบาลรังสีวิทยา    โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ 
ที่อยู เลขที ่95 หมู 8 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120  
โทรศพัท 02-926-9999  โทรสาร  -   เว็บไซต  https://www.hospital.tu.ac.th 
ชื่อผูเขียน (ผูนําเสนอ) นางอมราพร นาโควงค   ตําแหนง พยาบาล  
ชื่อผูประสานงาน นางสาวธนิตา ทิพยมาลี งานนโยบายและแผน โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ 
โทรศพัท 02-977-8498    อีเมล  tuh.tqmb@gmail.com 
 
สรุปจุดท่ีเปน “วิธีปฏบิัติที่เปนแบบอยางท่ีดีเยี่ยม” 

1) การนํา Objective and Key Results : OKRs มาเปนเครื่องมือบริหารของหนวยงาน การนํา OKRs มาใชโดยมี
วัตถุประสงคหลัก (Objectives) ซึ่งเปนการบอกจุดมุงหมายของการบริหารจัดการ และมีผลลัพธ (Key results) 
คือ วิธีการทําใหบรรลุจุดมุงหมายท่ีตั้งเปาหมายไวโดยกําหนดคาความสําเร็จที่ทําใหจุดมุงหมายนั้น บรรลุผล 

2) การใชแนวคิด LEAN พัฒนากระบวนการสรางระบบคงคลังเวชภัณฑ (แบบเติมเต็ม) ของรังสีวิทยาทั้ง 4 หนวยงาน 
(รังสีวิทยา / รังสีวินิจฉัยและรวมรักษา / รังสีรักษา / เวชศาสตรนิวเคลียร)  

3) มุงเนนความมีสวนรวมของบุคลากรในทุกสวนงาน โดยมุงเนนกระบวนการควบคุมคุณภาพ (SDCA) 
 
ประสิทธิผล 
1) ความสําเร็จการสรางระบบคงคลัง (อุปกรณ เวชภัณฑ) ใน 4 หนวยงานยอย (รังสีวิทยา / รังสีวินิจฉัยและรวมรักษา / 

รังสีรักษา / เวชศาสตรนิวเคลียร) จากเดิมระบบคลังใหญของงานรังสีวิทยา สูการสงระบบคงคลัง ทั้ง 4 หนวยงานยอย 
2) รอยละมูลคาการตั้งเบิกอุปกรณ เวชภัณฑ ที่ใชกับผูปวยจริง  จากเดิม รอยละ 95 เปน รอยละ 99.49  
3) รอยละความถูกตอง ครบถวน การคิดอุปกรณ เวชภัณฑที่ใชจริงกับผูปวย จากเดิม รอยละ 90 เปน รอยละ 95.71 
4) รอยละของอุปกรณ เวชภัณฑท่ีไมหมดอายุในระบบคงคลัง จากเดิม รอยละ 18 เปน รอยละ 99.71 
5) รอยละการตั้งเบิกและขออนุมัติเวชภัณฑผูปวยเฉพาะรายสําเร็จภายใน 7 วัน จากเดิม รอยละ 95 เปน รอยละ 100 
6) รอยละของอุปกรณ เวชภัณฑท่ีไมหมดอายุในระบบคงคลัง จากเดิม รอยละ 18 เปน รอยละ 99.71 
 
 



 

  2

การอนุญาตใหมูลนิธิฯ จัดใหผูสนใจเขาเยี่ยมชม “Best-Practices” ขององคกรผูสมัครนี้ได    
  [  ] อนุญาต   [  ] ไมอนุญาต 
การอนุญาตใหมูลนิธิฯ บันทึกวีดีโอผลงานระหวางที่นําเสนอในวันการจัดงานขององคกรผูสมัครนี้ได 
             [  ] อนุญาต   [  ] ไมอนุญาต 
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บทคัดยอ 
 
ชื่อเรื่อง : การสรางระบบคงคลังเวชภัณฑ (แบบเติมเต็ม) ของรังสีวิทยาทั้ง 4 หนวยงาน (รังสีวิทยา / รังสีวินิจฉัยและ
รวมรักษา / รังสีรักษา / เวชศาสตรนิวเคลียร) 
 
ประวัติและความเปนมาโดยยอ : 
 โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรต ิ(Thammasat University Hospital) เปนโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ
ขั้นสูง ทางการงานรังสีวิทยาไดมีการใหการบริการทั้งสวนงาน รังสีวิทยา / รังสีวินิจฉัยและรวมรักษา / รังสีรักษา 
/ เวชศาสตรนิวเคลียร ใหการบริการรักษาที่มีความเฉพาะทางที่แตกตางกัน ดังนั้นในฐานะบุคลากรทางการพยาบาลถือ
เปนสวนหนึ่งของทีมสหสาขา มีบทบาทสําคัญในสวนการจัดเตรียมอุปกรณการตรวจ (operation set preparation)
และ การจัดการระบบคลัง (logistic) พยาบาลจะตองคอยดูแลระบบคลังอุปกรณ คลังยา และคลังวัสดุสําหรับการทํา
หัตถการใหพรอมใช รวมไปถึงการจัดการใชทรัพยากรตาง ๆ ใหคุมคา (material utilization) และติดตอกับแผนก
จัดซื้อเพ่ือวางแผนการจัดซื้ออุปกรณตาง ๆ ใหมีภาวะคงคลังท่ีเหมาะสม  
 จากการพัฒนาตนแบบระบบคลังเวชภัณฑผูปวยเฉพาะราย (Consignment) ของรังสีวินิจฉัยและรังสีรวมรักษา 
ป พ.ศ. 2563 จนสําเร็จ พบวา ความถูกตอง ครบถวนในการคิดเงินเวชภัณฑผูปวยเฉพาะราย (Consignment) ที่ใช
ตามจริงกับผูปวยท่ีมาทําหัตถการทางรังสีวินิจฉัยและรวมรักษา เทากับรอย 93.52 รวมทั้งความถูกตองในการตั้งเบิก
เวชภัณฑผูปวยเฉพาะราย (Consignment) ในทุกสิทธิการรักษา คิดเปนรอยละ 93.52 ดังนั้นทางหนวยงานพัฒนาตอ
ยอดโดยใชการนํา Objective and Key Results : OKRs มาเปนเครื่องมือบริหารของหนวยงาน มีการวัตถุประสงค
หลัก (Objectives) และมีผลลัพธ (Key results) รวมทั้งนําการใชแนวคิด LEAN พัฒนากระบวนการสรางระบบคงคลัง
เวชภัณฑ โดยมุงเนนความมีสวนรวมของบุคลากรในทุกสวนงาน โดยมุงเนนกระบวนการควบคุมคุณภาพ (SDCA) 
นําไปสูการสรางระบบคงคลังเวชภัณฑ (แบบเติมเต็ม) ของรังสีวิทยาทั้ง 4 หนวยงาน (รังสีวิทยา / รังสีวินิจฉัยและรวม
รักษา / รังสีรักษา / เวชศาสตรนิวเคลียร) 
 
วิสัยทัศน คานิยม วัฒนธรรม พันธกิจ นโยบาย: 
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วิธีปฏิบัติท่ีเปนแบบอยางท่ีดีเย่ียมที่สอดคลองกับคาประสิทธิผล 
1. การศึกษาเรียนรูความตองการและความคาดหวังของ “ลูกคา” 
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2. กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ไดปรับปรุงใหม 
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3. การวัดและวิเคราะหคุณภาพของผลการทํางานและประโยชนที่ไดรับ 


