AGGREGATE PRODUCTION PLANNING FOR MEDICAL
DEVICES MANUFACTURING

PINYADA SUKAVATHANAKUL

A THEMATIC PAPER SUBMITTED IN PARTIAL
FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR
THE DEGREE OF MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION
(BUSINESS MODELING AND ANALYSIS)
FACULTY OF GRADUATE STUDIES
MAHIDOL UNIVERSITY
2010

Copyright by Mahidol University

COPYRIGHT OF MAHIDOL UNIVERSITY

Fac. of Grad. Studies, Mahidol Univ.

Thematic Paper / iv

AGGREGATE PRODUCTION PLANNING FOR MEDICAL DEVICES
MANUFACTURING
PINYADA SUKAVATHANAKUL 5038668 ICMA/M
M.B.A. (BUSINESS MODELING AND ANALYSIS)
THEMATIC PAPER ADVISORY COMMITTEE : ORNLATCHA SIVARAK, Ph.D.,
YINGYOT CHIARAVUTTHI, Ph.D.
ABSTRACT
The purpose of this thematic paper is to propose the optimized plan in the
production of medical devices. The case study was conducted at a leading Original
Equipment Manufacturing (OEM) company, which is a company that produces
medical devices and exports the products to several countries in different regions. The
data collected was formed into the model and solver tool and the concept of Simplex
method was used to find the optimized plan.
The paper suggests that the labor policy during different levels of demand
utilize overtime labor working hours from the current regular workers over the hiring
of new temporary workers during a peak demand period. The result shows that the
company could save from 0.1% up to 7.04% of the production cost by following the
suggested model if the demand increased by 15% to 40%. The paper recommends the
use of both overtime working hours and temporary workers when the demand
increases up to a certain point where the regular workers reach their maximum
capacity to supply overtime labor hours. The paper analyzed the sensitivity of raw
materials prices and gave the recommendation to the plant, where prices have a
significant impact on the total costs of production, for further planning to reduce
production costs.
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บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้เปนการวิจัยเพื่อกําหนดแผนการผลิตรวมอยางเหมาะสมของเครื่องมือและ
อุปกรณการแพทย โดยสารนิพนธเลมนี้ไดศึกษาการวางแผนการผลิตรวมของบริษัทผลิตและสงออก
อุปกรณการแพทยแบบการรับจางผลิตสินคาใหกับแบรนดตางๆ หรือที่เรียกวา Original Equipment
Manufacturing (OEM) ขอมูลที่ไดจากการสํารวจนั้นไดนําไปใชในการวิเคราะหและสรางตัวแบบธุรกิจใน
การวางแผนการผลิตรวม ซึ่งสารนิพนธฉบับนี้ไดเลือกใชโปรแกรม Solver ในการคนหาแผนการผลิต
อยางเหมาะสมแบบกําหนดการเชิงเสน
สารนิ พ นธ เ ล ม นี้ ไ ด เ สนอแบบการวางแผนการใช ทรั พ ยากรมนุ ษ ย ใ นการผลิ ต อุ ป กรณ
การแพทยเพื่อตอบสนองความตองการอุปกรณการแพทยในปริมาณตางๆ ทั้งนี้ สารนิพนธเลมนี้ไดเปรียบ
เทียบคาใชจายในการผลิตอุปกรณการแพทยระหวางการทํางานลวงเวลาของพนักงานประจําและการจาง
งานพนักงานชั่วคราว การศึกษาครั้งนี้ไดเสนอใหใชการทํางานลวงเวลาของพนักงานประจําในเบื้องตน
ของการเพิ่มในปริมาณความตองการอุปการณการแพทย โดยบริษัทที่ใชในการศึกษาครั้งนี้สามารถลด
ตนทุนการผลิตได 0.1% จนถึง 7.04% ในชวงที่ปริมาณความตองการของอุปกรณการแพทยเพิ่มขึ้น 15%
ถึง 40% จากความตองการสินคาในปจจุบัน และเมื่อปริมาณความตองการของอุปกรณการแพทยเพิ่มขึ้น
มากกวากําลังการผลิตของพนักงานประจํา ตัวแบบธุรกิจไดเสนอการวางแผนทรัพยากรณมนุษยโดยการ
ทํางานลวงเวลาของพนักงานประจําและการจางงานพนักงานชั่วคราวรวมกัน
ตัวแบบธุรกิจในสารนิพนธเลมนี้ไดวิเคราะหความออนไหวของราคาวัตถุดิบในการผลิต
สินคาและเสนอวัตถุดิบที่กระทบคาใชจายในการผลิตอุปกรณการแพทยที่ไดทําการศึกษาครั้งนี้มากที่สุด
เพื่อการวางแผนในการลดราคาการผลิตตอไป
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