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check stock อปุกรณ์ที ่plan จะใชก้อ่นลว่งหนา้ 1 อาทติย ์
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check stock อปุกรณ์ที ่plan จะใชก้อ่นลว่งหนา้ 1 อาทติย ์

Balloon ขยายลิน้หวัใจ เรา plan วา่ จะใช ้balloon ขนาด 8,10,12 
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การ check stock แบบ “check กอ่นใช”้ 
ดพีอแลว้หรอืยงั 

เราจะพฒันาระบบการ check stock อปุกรณส์วนหวัใจ 
ใหด้กีวา่เดมิไดห้รอืไม ่/ อยา่งไร 
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- check รายการ อปุกรณ์สวนหวัใจ  
    ทัง้หมดที ่stock ไว ้(256 รายการ)  

- ก าหนดใหเ้ป็นมาตรฐานวา่  
    ควรจะ stock จ านวนเทา่ไร 

- check รายการอปุกรณ์สวนหวัใจ  
    ทกุๆสิน้เดอืน 

- assign ให ้เวยีนกนั check คนละเดอืน 
 

- จัดหามาทดแทนเมือ่ไมค่รบตามที ่
   ก าหนด 



                         สถาบันสขุภาพเด็กแหง่ชาตมิหาราชนิ ี



                         สถาบันสขุภาพเด็กแหง่ชาตมิหาราชนิ ี

ใชเ้วลาในการ check นานมาก 

ประมาณ 4-5 ชัว่โมง 



                         สถาบันสขุภาพเด็กแหง่ชาตมิหาราชนิ ี

เสยีงบน่ โอดครวญ 

ปวดหวั ปวดตา ปวดขา  
ปวดเขา่ ความดนัขึน้ 



                         สถาบันสขุภาพเด็กแหง่ชาตมิหาราชนิ ี

เสยีงบน่ โอดครวญ 

ปวดหวั ปวดตา ปวดขา  
ปวดเขา่ ความดนัขึน้ 



                         สถาบันสขุภาพเด็กแหง่ชาตมิหาราชนิ ี



                         สถาบันสขุภาพเด็กแหง่ชาตมิหาราชนิ ี

QSNICH_v1_final.mp4


                         สถาบันสขุภาพเด็กแหง่ชาตมิหาราชนิ ี



                         สถาบันสขุภาพเด็กแหง่ชาตมิหาราชนิ ี



                         สถาบันสขุภาพเด็กแหง่ชาตมิหาราชนิ ี

โปรแกรม Excel : การ stock สนิคา้ของกจิการรา้นคา้  



                         สถาบันสขุภาพเด็กแหง่ชาตมิหาราชนิ ี

โปรแกรม Excel : การ stock สนิคา้ของกจิการรา้นคา้  



                         สถาบันสขุภาพเด็กแหง่ชาตมิหาราชนิ ี

โปรแกรม Excel : การ stock สนิคา้ของกจิการรา้นคา้  



                         สถาบันสขุภาพเด็กแหง่ชาตมิหาราชนิ ี

โปรแกรม Excel : การ stock สนิคา้ของกจิการรา้นคา้  



                         สถาบันสขุภาพเด็กแหง่ชาตมิหาราชนิ ี

โปรแกรม Excel : การ stock สนิคา้ของกจิการรา้นคา้  



                         สถาบันสขุภาพเด็กแหง่ชาตมิหาราชนิ ี

โปรแกรม Excel : การ stock สนิคา้ของกจิการรา้นคา้  



                         สถาบันสขุภาพเด็กแหง่ชาตมิหาราชนิ ี
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ตวัชีว้ดัและเป้าหมาย ผลผลติ(Output) ผลลพัธ(์Outcome) 

มกีารลงบันทกึ อปุกรณ์สวน

หัวใจ ทีรั่บเขา้มา และ ใชไ้ปใน

แตล่ะวนั โดยการลงบันทกึ 

รับ-จา่ยมากกวา่ รอ้ยละ 80 

ของวนัท าการ 

มรีายงานการสรปุ update ยอด 

stock คงเหลอืของอปุกรณ์สวน

หัวใจรายวนั 

-   ลดระยะเวลา การ check 

-   ลดอาการปวด 

- ไดแ้นวทางในการบรหิาร 

    จัดการอปุกรณ์สวนหัวใจ 

- ไดข้อ้มลูส าหรับผูบ้รหิารใน 

    การจัดหาอปุกรณ์สวนหัวใจ 

    มาทดแทน 
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1. เมือ่มอีปุกรณ์สวนหวัใจใหมเ่ขา้มา : ลงขอ้มลูในหนา้ บนัทกึรับ-จา่ย  
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2. เมือ่มกีารใชอ้ปุกรณ์สวนหวัใจไปในแตล่ะวนั :  
ลงขอ้มลูในหนา้ บนัทกึรับ-จา่ย  
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3. ผูบ้รหิารดรูายงาน ในหนา้ Stock Summary ดยูอด stock คงเหลอื 
ของอปุกรณ์สวนหวัใจรายวนั และด าเนนิการจัดหามาทดแทน  
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1. เมือ่มอีปุกรณ์สวนหวัใจใหมเ่ขา้มา: 

      ลงขอ้มลูใน หนา้ บนัทกึรบั-จา่ย 

2.  เมือ่มกีารใชอ้ปุกรณ์สวนหวัใจไปในแตล่ะวนั: 

     ลงขอ้มลูในหนา้ บนัทกึรบั-จา่ย 

3.  ผูบ้รหิารดรูายงาน ใน หนา้ Stock Summary  

     ดยูอด stock คงเหลอืของอปุกรณ์สวนหวัใจรายวนั  

     และด าเนนิการจดัหามาทดแทน 
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เปรยีบเทยีบความแตกตา่ง 
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1. ความถีใ่นการ  
     update stock  
     ตอ่เดอืน 

 
1 ครัง้ ตอ่เดอืน 

 
4-18 ครัง้ ตอ่เดอืน 

2. ระยะเวลาทีใ่ชใ้น 
    การ update stock    
    ตอ่เดอืน 

ประมาณ 4-5 
ชัว่โมง 

ประมาณ 40 นาท ี-
3 ชัว่โมง 

3. เสยีงบน่โอดครวญ  
    ในการ update   
    stock ตอ่เดอืน 

ปวดหวั ปวดตา 
ปวดขา ปวดเขา่ 
ความดนัขึน้ 

 
ไมไ่ดย้นิ 
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น ากลบัมาพฒันาปรบัปรงุวธิดี าเนนิการ 
เพือ่ให ้โครงการ “update stock อปุกรณ์สวนหวัใจ 
รายวนั”นี ้เกดิประโยชนอ์ยา่งสงูสดุและย ัง่ยนืตอ่ไป  
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