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

ประเภทการสมัคร [  ] TQM-Best Practices  (ต้องจัดท ำ Abstract,  Full Paper, Presentation Slide   
                                    และกำรทดลองน ำเสนอผลงำน) 

[  ] TQM-Progressive Learners (ต้องจัดท ำ Abstract, Presentation Slide  
     และกำรทดลองน ำเสนอผลงำน) 

ประเภทองค์กร [  ] หน่วยงำนธุรกิจเอกชน  [  ] หน่วยงำนรัฐวิสำหกิจ        [  ] หน่วยงำนด้ำนกำรศึกษำ   
[  ] หน่วยงำนรำชกำรและองค์กรของรัฐ      [  ] หน่วยงำนทำงด้ำนสำธำรณสุข 

ชื่อเรื่องน าเสนอ จำกหนึ่ง กลำยเป็นสอง กับกำรเพิ่มประสทิธิภำพหม้อกดนมผสมและน  ำสเตอริไรสส์ ำหรับผู้ป่วยเด็ก  
เป็น “วิธีปฏิบัติท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีเยี่ยม” ของกระบวนการ ในหมวด (โปรดเลือก 1 หมวดเท่าน้ัน)  

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

ชื่อหน่วยงาน …มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ คณะแพทยศำสตร์……………………………………..…….…………………  
ที่อยู่ …15 ถ.กำญจนวนิช ต.คอหงส์ อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ 90110    ……………………………….…..………………………  
โทรศัพท์ …074 451140…โทรสำร …074 212900   เว็บไซต์ …http://medinfo.psu.ac.th/new2015/index.php 
ช่ือผู้เขียน (ผู้น ำเสนอ) …นำงกำญจนำ ฉิมเรือง… ต ำแหน่ง …นักวิชำกำรโภชนำกำร ช ำนำญกำร…………….…………  
โทรศัพท์ …074 451140…โทรสำร …074 212900   มือถือ  0872907230… 
อีเมล … jkanjana@medicine.psu.ac.th… 
สรุปจุดท่ีเป็น “วิธีปฏิบัติท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีเยี่ยม” (อย่างน้อย 1 ข้อ)  

1) …ปรบัปรุงแก้ไขให้ดีทีสุ่ด เพื่อสร้ำงควำมพึงพอใจใหก้ับผู้รบับริกำร   
2) ...กำรมีส่วนร่วมของพนักงำนทุกคนตั งแต่ต้นน  ำ กลำงน  ำ ปลำยน  ำ 
3) ...แสวงหำแนวทำงใหม่ ปรบัปรุงอย่ำงต่อเนื่องไม่มทีี่สิ นสุด   

 ประสิทธิผล (ต้องวัดค่าได้อย่างน้อย 1 ข้อ)  
(เช่น) ผลลัพธ์ด้านของเสียลดลง ต้นทุนต่อหน่วยลดลง รอบเวลาท างานลดลง ความผันแปรของคุณภาพงานลดลง ข้อ
ร้องเรียนของลูกค้าลดลง ผลิตภาพต่อพนักงานเพิ่มข้ึน อายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์เพิ่มข้ึน วัฒนธรรมองค์กรดีข้ึน 
อัตราการรักษาลูกค้าเพิม่ขึ้น ยอดขายเพิ่มข้ึน เป็นต้น   

การเพิ่มผลผลิต กระบวนการท างานระบบเดิม กระบวนการท างานระบบใหม่ 
Quality - เสี่ยงต่อกำรปนเปื้อนเชื อที่  

 ก่อให้เกิดโรค และเชื ออ่ืน ๆเน่ืองจำกใช้
มือในกำรสัมผัสอำหำรทุกขั นตอน  

- ผู้ป่วยได้รับอำหำรสะอำด ปลอดภัย จำกเชื อที่ก่อให้เกิดโรค 
- ผู้ป่วยได้รับอำหำรตรงตำมค ำสั่งแพทย์ 
- ใช้นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ หม้อกดนม ในกำรผสมอำหำร 

Cost - ใช้เวลำในกำรผลิต >5 ชั่วโมง/มื ออำหำร  
ใน 1 วัน ผลิต 2 ครั ง 

- ลดขั นตอน ลดเวลำเหลือเพียง 118 นำที/มื อ จำกเดิม 325 นำที 
(ลด 207 นำที)   

Delivery - ขั นตอนกำรท ำงำนซับซ้อน 
- สำมำรถประกันเวลำกำรบริกำร
อำหำร >85% 

 - สำมำรถประกันเวลำกำรบริกำรอำหำรได้ 100% สร้ำงควำมพึง
พอใจให้กับทีมแพทย์รักษำ ผู้ป่วยและญำติ 

Safety -มีโอกำสเสี่ยงต่อกำรปนเปื้อนเชื อที่
ก่อให้เกิดโรคและเชื อที่ไม่ก่อให้เกิดโรค 
อำทิ Bacillus Spp. 

-ป้องกันกำรปนเปื้อนเชื อที่ก่อให้เกิดโรคได้100 % 
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Morale - เจ้ำหน้ำที่มีควำมกระตือรือร้นในกำร
ท ำงำนระดับปำนกลำง 

- เจ้ำหน้ำที่มีควำมกระตือรือร้นในกำรท ำงำนมีควำมคิดริเริ่ม 
สร้ำงสรรค์ น ำไปสู่จุดมุ่งหมำยที่องค์กรก ำหนดไว้ 

Ethic - พัฒนำงำนอย่ำงต่อเน่ืองปรับปรุงกำร
ท ำงำนโดยมุ่งเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลำง 

-พัฒนำงำนตำมค่ำนิยมขององค์กร ยอมรับกำรเปลี่ยนแปลง 

Environment - ขั นตอนในกำรจัดเตรียมวัตถุดิบซ  ำซ้อน 
- ใช้อุปกรณ์มำกซ่ึงต้องมีกำรน่ึงฆ่ำเชื อ
หลำยครั ง/มื ออำหำร 

- ลดกำรใช้อุปกรณ์ ลดกำรใช้ทรัพยำกร เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   

 
กำรอนุญำตให้มลูนิธิฯ จัดให้ผูส้นใจเข้ำเยี่ยมชม “Best-Practices” ขององค์กรผูส้มัครนี ได้    
  [  ] อนุญำต   [  ] ไม่อนุญำต 
กำรอนุญำตให้มลูนิธิฯ บันทึกวีดีโอผลงำนระหว่ำงที่น ำเสนอในวันกำรจัดงำนขององค์กรผูส้มัครนี ได้ 
             [  ] อนุญำต   [  ] ไม่อนุญำต 
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บทคัดย่อ 
 
ชื่อเรื่อง : …จำกหนึ่ง กลำยเป็นสอง กบักำรเพิม่ประสทิธิภำพหม้อกดนมผสมและน  ำสเตอริไรสส์ ำหรับผู้ป่วยเดก็ 
 
ประวัติและความเป็นมาโดยย่อ : 

คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ ซึ่งใช้ค ำย่อว่ำ “คณะแพทย์” จัดตั งขึ นในปี พ.ศ. 2515 
โดยเป็นคณะแพทย์ภูมิภำคแห่งที่ 3 ของประเทศ และเป็นแห่งแรกของภำคใต้ โดยได้รับพระรำชทำนพระนำม 
“สงขลำนครินทร์” ตำมพระนำมฐำนันดรศักดิ์ ของสมเด็จพระบรมรำชชนก กรมหลวงสงขลำนครินทร์ พระบิดำแห่ง
วงกำรแพทย์และสำธำรณสุข 

คณะแพทย์ แบ่งโครงสร้ำงองค์กรออกเปน็ 1) กลุ่มงำนบริหำรคณะ 2) กลุ่มงำนวิชำกำร 3) กลุ่มงำนวิจยั
และนวัตกรรม 4) กลุ่มงำนพันธกิจเพื่อสังคม รวมบุคลำกร 5,974 คน (ณ 31 มี.ค. 64)   
 
วิสัยทัศน์ ค่านิยม วัฒนธรรม พันธกิจ นโยบาย: 

วิสัยทัศน์ คือ คณะแพทยศำสตร์เพื่อเพื่อนมนุษย์ 
พันธกิจ 4 ด้ำน ได้แก่ 1) ผลิตและพัฒนำแพทย์ บุคลำกรทำงกำรแพทย์ที่มีคุณภำพ คุณธรรม และ

จริยธรรม โดยยึดถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง 2) ให้บริกำรด้ำนรักษำพยำบำลที่เป็นเลิศจนถึงระดับ
เหนือกว่ำตติยภูมิ ด้วยจิตวิญญำณ โดยค ำนึงถึงศักดิ์ศรีแห่งควำมเป็นมนุษย์ 3) สร้ำงงำนวิจัยที่มีคุณภำพระดับ
นำนำชำติ พบพื นฐำนวัฒนธรรม กำรวิจัยและนวัตกรรม 4) ให้บริกำรวิชำกำร ที่ตอบสนองควำมต้องกำรของ
สังคมไทย และเช่ือมโยงสู่เครือข่ำยสำกล  

ค่ำนิยม คือ Mankind Excellence Dedication Professionalism Social responsibility Unity  
 
ขั้นตอนท่ีส าคัญและวิธีปฏิบัติในขั้นตอนท่ีส าคัญเหล่าน้ัน ท่ีได้ออกแบบ-พัฒนา-น าไปปฏิบัติ แล้วน าไปสู่การ
ป้องกันไม่ใหปั้ญหาเกิดซ้ า ยกระดับคุณค่าของผลการท างานท่ีส่งมอบให้แก่ลูกค้า หรือ สามารถสนองตอบความ
คาดหวังของลูกค้าได้ดีขึ้น 

1) ส ำรวจสภำพปัจจุบัน พบว่ำ กำรผสมนมให้กับผู้ป่วยกลุ่มเด็ก จะท ำกำรผสมทีละสูตรตำมค ำสั่งแพทย์
โดยใช้เหยือกสแตนเลสในกำรผสมและตวงให้กับผู้ป่วยใส่ขวดนมทีละขวด และตรวจเช็คปริมำณให้ตรงกับสเกลข้ำง
ขวด ส่งผลให้เกิดควำมผิดพลำดบ่อยครั งในกำรท ำงำน 

2) วิเครำะห์ปญัหำและสำเหตุ พบว่ำกระบวนกำรเดิม อำจกอ่ให้เกิด กำรปนเปื้อนเชื อที่ก่อให้เกิดโรค 
เจ้ำหน้ำที่ปวดล้ำ กล้ำมเนื อ แขน ขำ ไหล่ เนื่องจำกขณะปฏิบัติงำนต้องก้ม ย่อตัว ยกของในท่ำทำงเดิมๆ ที่ซ  ำซ้อน
เป็นระยะเวลำนำน เกิดควำมผิดพลำดในกำรบรรจุนมผสมลงขวดตำมปริมำณที่แพทย์ก ำหนด เนื่องจำกเมื่อยล้ำของ
กล้ำมเนื อตำ จัดบริกำรผูป้่วยไม่ทันเวลำตำมที่ก ำหนด 

3) ด ำเนินกำรตำมกระบวนกำร PDCA 3 รอบ  
รอบที่ 1 น ำหม้อทรงรูปรีเจำะใส่ ก๊อก  ติดสปริง เพื่อควบคุมกำรเปิดปิด และท ำขำตั งให้ตัวถังอยู่ใน 

ระดับสำยตำ ง่ำยต่อกำรมองเห็นสเกลข้ำงขวด กรอกนมผสม 1 ครั งได้ 2 ขวด มีข้อดี คือ เวลำ
ในกำรท ำงำนลดลงจำก 325 นำที เหลือ 185 นำที (ลดลง 140 นำที) แต่ยังพบควำมเสี่ยงต่อ
กำรปนเปื้อนเชื อที่ก่อให้เกดิโรค ต้องท ำกำรผสมหลำยครั ง 7-8 ครั ง/มื ออำหำร เกิดกำรบำดเจบ็
กล้ำมเนื อมือ ขำ แขน ไหล่ ของเจ้ำหน้ำที่ 

 
รอบที่ 2 งำนโภชนำกำรร่วมกับทีมช่ำงเทคนิค พัฒนำรูปแบบถังกรอกนม ขั นตอนกำรท ำงำน 8 ขั นตอน  
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คือ เจำะถังกรอกนม ใส่ก๊อก ใส่สปริงควบคุมกำรเปิด-ปิด ใส่ท่อกำรไหลของน  ำ -> ประดิษฐ์
ใบพัดรูปดอกบัว -> ติดตั งมอเตอร์ ทดสอบระดับควำมเร็ว 3 ระดับ คือ 70 รอบ/นำที  110 
รอบ/นำที   150 รอบ/นำที -> ประดิษฐ์แท่นยึดถังกรอกนม -> ติดตั งระบบเปิด-ปิดอัตโนมัติ 
-> ทดสอบระยะเวลำในกำรปั่นผสมนม -> ท ำสเกลขวดนมชนิดพิเศษ -> ทดลองใช้งำน  พบ
ข้อดี คือ สำมำรถปั่นผสมนม 15,000 ซีซี ภำยในเวลำ 3 นำที ส่งผลให้เวลำในกำรท ำงำน
โดยรวมลดลงจำก 185 นำที เหลือ 118 นำที (ลดลง 67 นำที)  จึงมีแนวคิดพัฒนำต่อยอดจำก
กำรบรรจุนมผสม ดัดแปลงให้สำมำรถบรรจุน  ำสเตอริไรส์   

รอบที่ 3 พัฒนำให้หม้อกดนมผสมใหส้ำมำรถบรรจุน  ำสเตอริไรส์ได้ด้วย (2 in 1) โดยกำรติดตั งทอ่น  ำ 
RO และติดก๊อกน  ำ เปิดใสห่ม้อกดนมผสม  พบข้อดี คือ ระบบใหม่ใช้เวลำ 90 นำที (ระบบเดมิ 
210 นำที) ลดลง 43%   

4) ทดลองใช้และสรุปผลกำรพัฒนำชิ นงำน สำมำรถแก้ปัญหำที่เจอได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ คือ ผู้ป่วย
ได้รับอำหำรตรงตำมค ำสั่งแพทย์ ลดขั นตอน ลดเวลำจำกเดิม 325 นำที เหลือเพียง 118 นำที สำมำรถประกันเวลำ
กำรบริกำรอำหำรได้ 100%  ป้องกันกำรปนเปื้อนเชื อที่ก่อให้เกิดโรคได้ 100 % 
 
รายละเอียดเพ่ิมเติมของวิธีปฏิบัติท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีเยี่ยมท่ีสอดคล้องกับค่าประสิทธิผล : (1-2 หน้า)  

เพื่อให้มั่นใจได้ว่ำผลงำนที่พัฒนำสำมำรถป้องกันกำรปนเปื้อนเชื อที่ก่อให้เกิดโรคได้ 100% จึงได้ท ำกำร
ตรวจเชื อที่ก่อให้เกิดโรค โดยหน่วยจุลชีววิทยำ โรงพยำบำลสงขลำนครนิทร์ ไม่พบกำรปนเปื้อน  และก ำหนดให้วิธีกำร
ปฏิบัตินี เป็น 1 ใน 18 ตัวชี วัด ของโปรแกรมควำมเสี่ยงของโรงพยำบำล และก ำหนดเป็นมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนของ
ส่วนกำรผลิตนมผสมส ำหรับเด็กและน  ำสเตอริไรส์ รวมทั งได้ร่วมน ำเสนอในเวทีระดับประเทศ คือ Thailand Kaizen 
Award 2019  และมีแผนกำรจัดท ำเป็นระบบเซ็นเซอร์ค ำนวณปริมำณนมอัตโนมัติ 

ปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จของกำรประดิษฐ์ผลงำนชิ นนี  คือ กำรน ำค่ำนิยมองค์กรมำใช้อย่ำงเป็นรูปธรรม 
ยอมรับกำรเปลี่ยนแปลง กำรท ำงำนอย่ำงมุ่งเน้นลูกค้ำทั งภำยใน (แพทย์ พยำบำล) และลูกค้ำภำยนอก (ผู้ป่วย) กำร
ท ำงำนเป็นทีม ตั งแต่ต้นน  ำ กลำงน  ำ ปลำยน  ำ และทีมข้ำมสำยงำน (ทีมช่ำงเทคนิค) และกำรใช้เครื่องมือคุณภำพอยำ่ง
บูรณำกำร ระหว่ำง Kaizen Root-cause Analysis Design Thinking  

 

 
 


