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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 โครงการพัฒนาระบบงานโดยลดการสํารองชุดอุปกรณของจายกลางในหนวยงาน (Zero Stock)  
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  งานจายกลาง 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) นางทัศนีย  นิมนภาโรจน   ตําแหนง หัวหนางานจายกลาง  
ชื่อผูประสานงาน นางสาวธนิตา ทิพยมาลี งานนโยบายและแผน โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ 
โทรศพัท 02-977-8498    อีเมล  tuh.tqmb@gmail.com 
 
สรุปจุดท่ีเปน “วิธีปฏบิัติที่เปนแบบอยางท่ีดีเยี่ยม” 

1) วิเคราะหปญหา รวมกับหอผูปวย หนวยงานที่เก่ียวของและสหสาขาวิชาชีพ  
2) เรียกคืนชุดอุปกรณการแพทยของงานจายกลางทั้งหมดจากหนวยงาน/หอผูปวย เพื่อนํามาเก็บที่หองปลอดเชื้อของ

งานจายกลาง  
3) หอผูปวยคํานวณการใชชุดอุปกรณการแพทยที่ตองใชใน 24 ชั่วโมง เพ่ือขอยืมจากงานจายกลาง 
4) ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรคียในการยืม/คืนชุดอุปกรณการแพทยของงานจายกลาง 
5) จัดทํากลองสํารอง/หองสํารองชุดอุปกรณเครื่องมือแพทย เพ่ือใชกรณีฉุกเฉินหลังเที่ยงคืนซึ่งหอผูปวยสามารถมาเบิก

ไปใชได โดยชุดอุปกรณที่อยูในกลองแตละตึกจะไมเหมือนกันข้ึนอยูกับการใชงานของหอผูปวยในแตละตึก โดยจะจัด
ไวตามตึก เพื่อใหหอผูปวยที่ตองการใชในกรณีเรงดวน สามารถเบิกใชในกลองสํารองไดทันทีทั้งในและนอกเวลา
ราชการ โดยงานจายกลางเปนผูดูแลกลองสํารองเครื่องมือทุกกลอง 

6) เสนอโครงการนวัตกรรม ผลิตตูสํารองชุดอุปกรณการแพทย โดยภายในตูมีการควบคุมอุณหภูมิ ความชื้นตาม
มาตรฐานการจัดเก็บอุปกรณปลอดเชื้อ และเบิกจายโดยใช Software ในการควบคุมท้ังหมด 

ประสิทธิผล 
1) ลดตนทุนในการจัดซื้อชุดอุปกรณการแพทยใหม โดยสามารถนําชุดอุปกรณที่เรียกคืนจากหนวยงานมาหมุนเวียนใช

ในหนวยงานตาง ๆ รวมถึงหนวยงานท่ีเปดใหมดวย  
2) ลดคาใชจายในการ Re processing ชุดอุปกรณเปนจํานวน 268,501.75 บาท/เดือน และ 3,222,030 บาท/ป  
3) ชุดอุปกรณการแพทยถูกจัดเก็บในสถานที่ที่ปลอดเชื้อ ถูกตองตามมาตรฐาน ทําใหชุดอุปกรณมีการปลอดเชื้อจนถึง

การเปดใชงานกับผูรับบริการ 
4) หนวยงานหรือหอผูปวยไมตองจัดหาสถานที่ในการจัดเก็บหรือสํารองชุดอุปกรณภายในหนวยงาน 
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การอนุญาตใหมูลนิธิฯ จัดใหผูสนใจเขาเยี่ยมชม “Best-Practices” ขององคกรผูสมัครนี้ได    
  [  ] อนุญาต   [  ] ไมอนุญาต 
การอนุญาตใหมูลนิธิฯ บันทึกวีดีโอผลงานระหวางที่นําเสนอในวันการจัดงานขององคกรผูสมัครนี้ได 
             [  ] อนุญาต   [  ] ไมอนุญาต 
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บทคัดยอ 
 
ชื่อเรื่อง : โครงการพัฒนาระบบงานโดยลดการสํารองชุดอุปกรณของจายกลางในหนวยงาน (Zero Stock) 
 
ประวัติและความเปนมาโดยยอ : 

ในป พ.ศ. 2563 โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติใหบริการผูปวยใน จํานวน 43 หอผูปวย และผูปวย
นอก 28 หนวยงาน ในป 2565 จํานวนหอผูปวยใน เพิ่มเปน 62 หอผูปวย ผูปวยนอก 13 หนวยงาน โดยงานจายกลาง
ไดดําเนินการจัดหาชุดอุปกรณเครื่องมือทางการแพทยใหแกหนวยงานที่ดูแลผูปวยทั้งโรงพยาบาล แตเนื่องจากมีการ
สํารองชุดอุปกรณเครื่องมือทางการแพทยจํานวนมากไวในหอผูปวยและหนวยตรวจตาง ๆ เปนจํานวนมาก ซึ่งชุด
อุปกรณเหลานี้สวนใหญมากกวา 80% ไมไดใชงานแตสํารองไวสําหรับสถานการณฉุกเฉินเทานั้น ดังนั้น งานจายกลางจึง
ไดจัดทําโครงการข้ึนโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือลดการสํารองชุดอุปกรณทางการแพทยในหนวยงาน ลดตนทุนในการฆาเชื้อ
ชุดอุปกรณซ้ํา (Reprocessing) โดยไมจําเปน รวมถึงการลดตนทุนในการจัดซื้อชุดอุปกรณเครื่องมือแพทยสําหรับ
หนวยงานที่เปดใหม โดยการนําชุดอุปกรณท่ีสํารองไวมาหมุนเวียนใชกับหนวยงานอื่น ๆ ซึ่งหอผูปวยจะตองสงคืนชุด
อุปกรณเครื่องมือทางการแพทยใหงานจายกลางทั้งหมด งานจายกลางจะทําหนาท่ีเปนศูนยกลางของการจัดการและ
กระจายชุดอุปกรณเครื่องมือทางการแพทยโดยใชระบบ software ในการบริหารจัดการ และชุดอุปกรณเครื่องมือทาง
การแพทยจะถูกจัดเก็บในหองปราศจากเชื้อ ท่ีมีการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นตามมาตรฐานทําใหชุดอุปกรณ
ปราศจากเชื้อจนถึงการเปดใชกับผูรับบริการ รวมถึงการติดตามและแกไขปญหาที่เกิดขึ้นเพื่อพัฒนาใหดียิ่งขึ้น  
ซึ่งโครงการนี้จะทําใหหนวยงานไมตองหาพ้ืนท่ีสําหรับการจัดเก็บ ไมตองคอยตรวจเช็ควันหมดอายุของชุดอุปกรณ
เครื่องมือทางการแพทย มีความสอดคลองกับวิสัยทัศนของโรงพยาบาลดานของการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรมาปรับใช
ในการปฏิบัติงาน และยังสอดคลองกับคานิยมขององคกรอีกดวย 
 
วิสัยทัศน คานิยม วัฒนธรรม พันธกิจ นโยบาย: 
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การพัฒนาระบบงานโดยลดการสํารองชุดอุปกรณของจายกลางในหนวยงาน (Zero Stock) 

การเปลี่ยนแปลง กอนการพัฒนา หลังการพัฒนา 
1.ลดคาใชจายในการจัดซื้อ
อุปกรณใหม 

ป 2563 
จํานวนเงิน 426,305 บาท 

ป 2564 
จํานวนเงิน 156,278 บาท 

2.ลดคาใชจายในการ  
Re Processing 

ป 2563  
จํานวนเงิน 212,146.73 บาท/เดือน 
จํานวนเงิน 2,545,760.76 บาท/ป 

ป 2564 
อยูระหวางการดําเนินการปรับปรุงระบบ 
software ใ นก า ร ใ ช เ ก็บ รวบร วม ข อมู ล
โครงการ 
ป 2565 (จํานวน 5 เดือน ตั้งแต ม.ค.-พ.ค.) 
จํานวนเงินเฉลี่ย 188,306.86 บาท/เดือน 
คิดเปนจํานวนเงิน 2,259,682.32บาท/ป 

3.ชุดอุปกรณการแพทยถูก
จัดเก็บถูกตองตามมาตรฐาน 

หนวยงานมีการสํารองชุดอุปกรณ
มากเกินความจําเปน ทําใหพื้นที่ใน
การจัดเก็บชุดอุปกรณไมเพียงพอ 
บางหนวยงานนําไปจัดเก็บเหนืออาง
ล างมือ  และห องที่ เก็บ ไม มี ก า ร
ควบคุมอุณหภูมแิละความชื้นสัมพัทธ 
 

หนวยงานไมตองสํารองชุดอุปกรณ ไมตองมี
พ้ืนที่ในการจัดเก็บ สามารถนําพ้ืนที่เก็บชุด
อุปกรณไปทําอยางอ่ืนได และชุดอุปกรณถูก
จัดเก็บไวที่งานจายกลางซึ่งสามารถควบคุม
อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธได ทําใหชุด
อุปกรณปราศจากเชื้อจนเปดใชกับผูรับบริการ 

4.หนวยงานไมตองจัดหา
สถานที่ ในการจัด เ ก็บชุด
อุปกรณ 

 
ภาพตัวอยาง : กอนและหลังหนวยงานเขาโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 

                     กอนการพัฒนา        หลังการพัฒนา 
  

กระบวนการพัฒนาระบบงานโดยลดการสํารองชุดอปุกรณของจายกลางในหนวยงาน (Zero Stock) 
โดยกระบวนการ 3P 

1. Purpose (วัตถุประสงค) : - ลดคาใชจายในการ Re-Processing ที่ไมไดใชงานบอย ๆ  
- ชุดอุปกรณถูกจัดเก็บในหองที่สามารถควบคุมอุณหภูมิและความชื้น

สัมพัทธถูกตองตามมาตรฐาน 
2. Process (กระบวนการ) :  

1. วิเคราะหปญหา รวมกับหอผูปวย หนวยงานที่เก่ียวของและสหสาขาวิชาชีพ 
2. เรียกคืนชุดอุปกรณการแพทยของงานจายกลางท้ังหมดจากหนวยงาน/หอผูปวย เพ่ือนํามาเก็บที่

หองปลอดเชื้อของงานจายกลาง 
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3. หอผูปวยคํานวณการใชชุดอุปกรณการแพทยที่ตองใชใน 24 ชั่วโมง เพื่อขอเบิกจาก 
งานจายกลาง 

4. นําเทคโนโลยีสารสนเทศโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรคียในการยมื/คนืชุดอุปกรณทางการแพทย
ของงานจายกลาง 

5. จัดทํากลองสํารอง/หองสํารองชุดอุปกรณเครื่องมือแพทย เพ่ือใชกรณีฉุกเฉินหลังเที่ยงคืน 
โดยหอผูปวยสามารถมาเบิกใชได โดยชุดอุปกรณท่ีอยูในกลองแตละตึกจะไมเหมือนกันขึ้นอยูกับ
การใชงานของหอผูปวยในแตละตึก โดยจะจัดไปไวในแตละจุดตามตึก เพ่ือใหหอผูปวยที่ตองการ
ใชในกรณีเรงดวน สามารถเบิกใชในกลองสํารองไดทันทีทั้งในและนอกเวลาราชการ โดยงานจาย
กลางเปนผูดูแลกลองสํารองเครื่องมือทุกกลอง 
หากมีปญหาสามารถติดตอไดที่เบอร ในเวลาราชการ เบอร 9613-5,9158,8412 
นอกเวลาราชการ เบอร 9158,9615 

6. เสนอโครงการนวัตกรรม ผลิตตูสํารองชุดอุปกรณการแพทยโยภายในตูมีการควบคุมอุณหภูมิ 
ความชื้นตามมาตรฐานการจัดเก็บอุปกรณปลอดเชื้อ และเบิกจายโดยใช  
Software ในการควบคุมท้ังหมด 

3. Performance (ผลลัพธ) :  
1. อุปกรณทางการแพทยไดมาตรฐาน ปลอดภัย เพียงพอพรอมใช โดยทางงานจายกลางมีหอง

ปลอดเชื้อที่ควบคุมอุณภูมิและความชื้นสัมพัทธ โดยคามาตรฐานอุณหภูมิอยูระหวาง 22-24 
องศาเซลเซยีส คาความชื้นสัมพัทธอยูระหวาง 45-60 %  

2. ลดคาใชจายในการ Re Processing ในแตละเดือน 
 

เดือน จํานวนเงิน 
มกราคม 186,275.1 บาท 
กุมภาพันธ 191,828.6 บาท 
มีนาคม 186,931.5 บาท 
เมษายน 189,452.1 บาท 
พฤษภาคม 187,047.0 บาท 
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แนวทางการปฏิบตังิาน 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

หนวยงาน/หอผูปวย 
- หอผูปวยตรวจสอบชุดอุปกรณในหนวยงานทั้งหมด 

- สงคนืชุดอุปกรณทั้งหมดใหงานจายกลาง 

หนวยงาน/หอผูปวย 

- สํารวจความตองการในการใช

ชุดอุปกรณ เชน ชนิด จํานวน ที่

ตองใชภายใน 24 ช่ัวโมง 

หนวยงาน/หอผูปวย 

สงใบยืม/คืน ชุดอุปกรณตามความ
ตองการของหนวยงาน โดยการคียผาน

โปรแกรมของงานจายกลาง 

งานจายกลาง 

- ตรวจสอบรายการยืม/คืนจากหนวยงาน/หอผูปวย 

- จัด และแจกจายชุดอุปกรณตามความตองการของ

หนวยงาน/หอผูปวย 

หนวยงาน/หอผูปวย 

- ตรวจสอบความถูกตอง

ของอุปกรณที่ไดรับ 

เชน ชนิด จํานวน  

- นําอุปกรณไปใชงาน 


