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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 การเพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการจัดสง (โลจิสติกส)  
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  งานจัดสงกลาง 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) นางศิริรัตน จันทรเอ่ียม  ตําแหนง ผูปฏิบัติหนาที่หัวหนางานจัดสงกลาง 
ชื่อผูประสานงาน นางสาวธนิตา ทิพยมาลี งานนโยบายและแผน โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ 
โทรศพัท 02-977-8498    อีเมล  tuh.tqmb@gmail.com 
 
สรุปจุดท่ีเปน “วิธีปฏบิัติที่เปนแบบอยางท่ีดีเยี่ยม” 

การจัดการระบบขนสงภายในโรงพยาบาล เพ่ือพัฒนาระบบขนสงใหเกิดความเปนศูนยกลางการจัดสงวัสดุ
ภายในโรงพยาบาล และการออกแบบระบบหรือกระบวนการการขนสง โดยกําหนดจากประเภทวัสดุ รอบระยะเวลา
การขนสง ประเภทคําสั่งใหสง รวมทั้งการออกแบบภาระงาน วิธีการขนสง เสนทางการขนสงภายในอาคารสูง เพ่ือให
สอดคลัองกับประเภทวัสดุ และอุปกรณชวยในการขับเคลื่อนของเจาหนาที่ขนสง  เพ่ือใหเกิดความถูกที่ ถูกเวลา รวดเร็ว
โดยสามารถวัดระยะเวลารอคอยของผูรับบริการขนสงไดอยางมีประสิทธิภาพ และผูรับริการเกิดความพึงพอใจ  
 
ประสิทธิผล 
1) ระยะเวลาการรอคอยในการใหบริการ จาก 30 นาที เปน 15 นาที บริการสงดวน    
2) จํานวนขอรองเรียนจากการสงวัสดุผิดหนวยงาน ลดลง จาก 12 เรื่อง เปน 6 เรื่อง 
3) ความพึงพอใจของผูรับบริการ รอยละ 86 % 
 
การอนุญาตใหมูลนิธิฯ จัดใหผูสนใจเขาเยี่ยมชม “Best-Practices” ขององคกรผูสมัครนี้ได    
  [  ] อนุญาต   [  ] ไมอนุญาต 
การอนุญาตใหมูลนิธิฯ บันทึกวีดีโอผลงานระหวางที่นําเสนอในวันการจัดงานขององคกรผูสมัครนี้ได 
             [  ] อนุญาต   [  ] ไมอนุญาต 
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บทคัดยอ 
 
ชื่อเรื่อง : การเพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการจัดสง (โลจิสติกส) 
 
ประวัติและความเปนมาโดยยอ : 

ระบบโลจิสติกสภายในโรงพยาบาล โดยทั่วไปโรงพยาบาลสวนใหญยังไมมีหนวยงานกลางที่ดูแลรับผิดชอบงาน
ดานโลจิสติกสโดยเฉพาะ ดังนั้น การขนสงสินคา/บริการที่สําคญัและเก่ียวของกับการดูแลผูปวย เชน ยา เวชภัณฑ หรือ
อุปกรณเครื่องมือแพทย รวมทั้งการขนสงสิ่งตรวจ หรืออ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของกับกระบวนการใหบริการภายในโรงพยาบาล 
จึงอยูภายใตการจัดการของหนวยงานตาง ๆ ที่รับผิดชอบสินคา / บริการนั้น ๆ ทําใหการบริหารจัดการดังกลาว อาจไม
เปนระบบ และไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควรและทําใหเกิดตนทุน  

สถานการณขนสงปจจุบัน หนวยงานที่เบิกพัสดุตาง ๆ จะสงเจาหนาท่ีมารับพัสดุนั้น ๆ ที่หนวยงานบริการและ
นําพัสดุนั้นกลับดวยตนเอง จะพบปญหาจํานวนเจาหนาที่ขนสงในแตละวันมีมาก ยังขาดระบบบริหารจัดการทรัพยากร 
/เจาหนาที่ในการเบิกรวมกันระหวางหนวยงาน ในแตละหนวยงานมีการขอเบิกตามรอบทีย่ังไมชัดเจนเพื่อใหสินคาพอดี
กับการขนสงในแตละรอบเวลา สงผลกระทบแมบานหรือเจาหนาที่ตองสูญเสียเวลาในการปฏิบัติภาระงานหลักอ่ืน ๆ ไป
กับการขนสง การใชทรัพยากรสวนกลางรวมกัน เชน ลิฟต เสนทางเดิน และการจัดการการใชทรัพยากรในการขนสงยัง
ไมมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด 

ดังนั้น จึงไดเกิดหนวยงานจัดสงกลาง เพื่อพัฒนาระบบขนสงใหเกิดความเปนศูนยกลางการจัดสงวัสดุภายใน
โรงพยาบาล และการเพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการจัดสง (โลจิสติกส)  ลดความสูญเปลาในการทํางานของหนวยงาน
ภายในโรงพยาบาล จึงจําเปนตองมีการวิเคราะหกระบวนการขนสง เพ่ือออกแบบเสนทางการขนสงวัสดุภายในอาคาร
สูง ประเภทวัสดุที่ขนสง เพ่ือใหเกิดความคุมคา คุมทุน เวลา และทัพยากรที่ใช  โดยมีเปาหมาย ขนสงถูกที่ ถูกเวลา 
รวดเร็ว ภายใตสภาวะและตนทุนที่เหมาะสม และสามารถวัดระยะเวลาการใหบริการขนสงอยางมีประสิทธิภาพ และทํา
ใหผูรับริการพึงพอใจ 
 
วิสัยทัศน คานิยม วัฒนธรรม พันธกิจ นโยบาย: 
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แนวทางการแกไขปญหาและการนําไปปฏิบตั ิ
โดยการใชแนวคิดคุณภาพพ้ืนฐาน 3P (Purpose-Process-Performance) ในการอธิบายกระบวนการพัฒนา 

และใช OKRs เปนตัวชี้วัดในการขับเคลื่อนไปสูเปาหมาย ดังนี ้
Purpose    

1) มีระบบในการวัดระยะเวลาการรอคอยในการใหบริการสงดวน ภายใน 15 นาท ี    
2) จํานวนการเกิดขอรองเรียนที่เกิดจากสงวัสดุผิดท่ี ลดลง จาก 12 เรื่อง เปน 6 เรื่อง 

           3) ความพึงพอใจของผูรับบริการ รอยละ 86 % 
Process (SPEC) 

1. Safety การวิเคราะหรอบระยะเวลาการจัดสงวัสดุ ในแตละประเภทเพ่ือใหไดมาซึ่งรอบกําหนด
ชวงเวลาที่เหมาะสมกับทุกประเภทวัสดุ ระยะเวลาการจัดสงท่ีกําหนด และไมมีอุบัติการณที่หนวยงานขาดวัสดุ
อุปกรณใหบริการผูปวยที่เกิดจากการสงวัสดุผิดที่ ผิดหนวยงาน ผิดเวลา 

2. Process ปรับปรุงพัฒนาระบบจัดสงเปนศนูยกลางขนสงพัสดุทุกประเภท ซึ่งทําใหเกิดการ Lead 
ของหนวยงานทางดาน Clinical ภายในโรงพยาบาลลดภาระงาน และทําใหเกิดระบบการจัดการขนสง ดังนี้ 

 
ภาพที่ 1  ระบบการจัดสงแบบเดิม 

 
 
 
 
 
 
 
 
ขั้นตอนการปฏิบัติงานแบบเดิม 

1. หนวยงานบันทึกขอเบิกวัสดุเวชภัณฑในระบบปฏิบัติการของโรงพยาบาล (e-Phis) ตามรอบระยะเวลาที่กําหนด 
2. เจาหนาที่งานทะเบียนและคลังพัสดุจะดึงขอมูล รายการเวชภัณฑที่หนวยงานขอเบิก มาบันทึกในตัดจาย 
3. เจาหนาที่คลังวัสดุ รับในตัดจาย จัดเตรียมรายการเวชภัณฑตามรายการในใบตัดจาย 
4. หนวยงานที่ขอเบิกจะสงเจาหนาที่มารับวัสดุที่คลังเพ่ือนํากับรับเขาหนวยงาน  

ขั้นตอนการปฏิบัติงานนี้เปนข้ันตอนการปฏิบัติท่ียังไมมีระบบงานท่ีสนับสนุนใหหนวยงานดาน Clinical 
ใชทรัพยากรท่ีคุมคาและเปนการเพ่ิมภาระงานในขั้นตอนการขอเบิกวัสดุซึ่งเปนการบันทึกแบบทลีะรายการที่ตองการใช
(Manual Record) หนวยงานดาน Clinical ตองจัดสงเจาหนาที่รับ-สงวัสดุ ทุกหนวยงาน 

 

ภาพที่ 2 ระบการจัดสงแบบใหม 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระบบจดั

จ่ายจากคลงั 

หน่วยงาน 

หน่วยงาน 

หน่วยงาน 

หน่วยงาน 

ขอเบิก 

หน่วยงาน 

หน่วยงาน 

หน่วยงาน 

หน่วยงาน 

ระบบตดั

จ่ายจากคลงั 

หน่วยงาน 

หน่วยงาน 

หน่วยงาน 

หน่วยงาน 

บันทกึระบบ

ชุดหัตถการ 
หน่วยงาน 

หน่วยงาน 

หน่วยงาน 

หน่วยงาน 

ระบบขนส่ง 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานแบบใหม 
1. พัฒนาระบบการบันทึกขอเบิกเวชภัณฑที่ใชกับผูปวย โดยสงขอมูลการใชเวชภัณฑแบบ Auto สูระบบคลังพัสดุ 
2. วิเคราะหและออกระบบการจัดสง ตามประเภทวัสดุ รอบเวลา สายขนสง วางกรอบระยะเวลาการจัดสงดวย

ระบบศูนยกลางการขนสงวัสดุภายในโรงพยาบาล (ตามภาพที่ 3 และ 4) 
           - ระบบการบริการขนสงตามรอบเวลา แยกเปนประเภทพัสดุ  
          - กําหนดอุปกรณขับเคลื่อนในการขนสง เคลื่อนยาย และลากจูน 
           - กําหนดจุดรับตนทาง กับ จุดรับปลายทาง ของแตละอาคารที่ชัดเจน 

 - กําหนดระยะเวลาการรอคอยการจัดสง และการวัดระยะเวลา (สงดวน) 
 - ระบบสายขนสง แบงตามภาระงานการขนสงวัสดุภายในโรงพยาบาล  

 
ภาพที่ 3 ตารางรอบการขนสง 

ลําดับ 
ประเภท
พัสด ุ

รอบเวลาการรับ-สง 
(เชา) 

รอบเวลาการรับ-สง 
(บาย) 

สถานีรับ สถานีสง 
ประเภท
ขนสง 

1 ผา  
สง-รับผาสะอาด  
6.00น - 8.30น  

เวลา 12.00น – 15.00 น 
ลากผาสกปรก 
 

รับผาสกปรก ณ  
สี่แยกอ.ดุลยและ อ.
กิตต ิ

หนวยงาน
ปลายทาง 

รถลาก / แยก
สงตามสาย
การจัดสงที่
กําหนด 

รอบสงผาสะอาด  
10.00 น  ตามวอรด 

รอบสงผาสะอาด 14.00น 
ตามวอรด 

รับผาสกปรกหนา
ลิฟตทาง 
เขาอ.ปญจา (ยงู
ทอง 1,2 , ธ ท 2 ,
ศัลยอุบัติเหตุ) 

รอบรับผาสกปรก  
10.30 -11.00 น   

2  อาหาร  รับ 7.00 น.  
เก็บ 8.30 น. 

เที่ยง รับ 11.00 น.  
เก็บ 12.30 น. 

อาคารบริการชั้น 2 หนวยงาน
ปลายทาง 

รถลาก / แยก
สงตามสาย
การจัดสงที่
กําหนด 

เย็น รับ 16.00 น.  
เก็บ 17.30 น. 

3 ยา รับ 9.00 น. (รับกระดาน
ยา Continual) 

สง 13.30 น.  
(ยาระบบ CPOE) 

คลังยา IPD , คลัง
ยาใหญ 

หนวยงาน
ปลายทาง 

สายการจัดสง
ที่กําหนด 

รับ 11.00 น. (รับ
กระดานยา Continual) 

รับ 14.00 น. 
(กระดานยา Continual) 

สง 10.30 น. 
(ยาระบบ CPOE) 

สง 15.30 น. (กระดานยา 
Continualน้าํยา ยาที่ตอง
รักษาอุณหภูมิ)  

สง 11.30 น. (กระดาน
ยา Continual) 

 

4 วัสดุอบ
แกส นึ่ง 
แลก 
(เครื่องมือ
แพทย) 

รับ-สง 10.00 น.-10.30น รับ 14.30 น. - 15.30 น งานจายกลาง 
ณ 
หนวยงาน
ปลายทาง 

สายการจัดสง
ที่กําหนด 

5 เวชภัณฑ
ทาง
การแพทย 

รับ-สง 8.30 น - 9.00 น 
 
15.00 น - 15.30 น คลังเวชภัณฑ 

ณ 
หนวยงาน
ปลายทาง 

สายการจัดสง
ที่กําหนด 

6 วัสดุทั่วไป รับ-สง 8.30 น - 9.00 น  -  คลังวัสด ุ   
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ภาพที่ 4 สายภาระงานการจัดสงภายในโรงพยาบาล 

ลําดับ สาย เสนทางการขนสง ชั้น ประเภทวัสด/ุจํานวนผูรับผิดชอบ 
1 A   อาคารกิตติวัฒนา  1-5 เครื่องมือแพทย ,วัสดุเวชภัณฑ ,

เครื่องมือและอุปกรณ อบแกส นึ่ง 
แลก (ยกเวนอาหาร) 
เจาหนาที่ขน 4 คน 

    ธนาคารทหารไทย (เกา) 2 
    อาคารบริการ 1-2 
2 B   อาคารปญจา ฉายาลักษณ 1 
    อาคารมรว.สุวพรรณ  สนิทวงศ 1-2 
    อาคารบริการ 2 
3 C   อาคารมรว.สุวพรรณ สนิทวงศ 2 
    อาคารดุลโสภาคย 1-3 
    อาคารกิตติวัฒนา 2-4 ,6 
    อาคารบริการ 2 
4 D   อาคารคุณากร 1 
    อาคารราชสุดา 2 
    อาคารบริการ 1,3 
    อาคารกิตติวัฒนา 2-3,7 
    อาคารดุลโสภาคย 2 
5 ยา   อาคารกิตติวัฒนา 1-3 หองจายยา 1 และ  2  

เจาหนาที่ 1 คน      อาคารดุลดสภาคย M 
6 ทีมสงรวม

ตึกดุลยฯ 
  อาคารทหารไทย   1-2 เครื่องมือแพทย ,วัสดุเวชภัณฑ ,

เครื่องมือและอุปกรณ อบแกส นึ่ง 
แลกและอาหาร  
เจาหนาที่ 12 คน 
 

    อาคารปญจา ฉายาลักษณ 1-2 
    อาคารดุลโสภาคย 3-9 
7 ทีมสงรวม

ตึกกิตติฯ 
  อาคารกิตติวัฒนา 2-7 

    อาคารดุลโสภาคย 2 
 

3. E = Efficiency ระบบศูนยกลางการขนสงพัสดุภายในโรงพยาบาล และการบริหารจัดการเสนทาง
การขนสงภายในอาคารเพื่อใหบริการหนวยงานดาน Clinical มีวัสดุทันใชและตามรอบเวลาที่กําหนด 
ทุกหนวยงานภายในโรงพยาบาล 

4. C = Clinical Quality ระบบงานของการบริหารจัดการขนสงพัสดุ จากตนทาง ถึง ปลายทาง ถูกที่ 
ถูกเวลา และการกํากับดูแลใหอยูในระยะเวลากําหนด และทันตอการใหบริการผูปวย  

 
ผลลัพธจากการปรับกระบวนการทํางาน และตัวชี้วัดท่ีเพิ่มประสิทธิภาพ 
1) มีระบบการจัดการขนสงพัสดุภายในโรงพยาบาลและหนวยงานท่ีกํากับดูแลอยางเปนรูปธรรม 
2) สามารถกําหนดระยะเวลาการจัดสงและวัดระยะเวลารอคอยไดเปนระบบ 
3) ผูรับบริการพึงพอใจของการใหบริการขนสงพัสดภุายในโรงพยาบาล 
4) สามารถลดขอรองเรียนหรือการเกิดอุบัติการณ ที่เกิดจากการสงพัสดุผิดที่ ผิดเวลา จากหนวยงานผูรับบริการ 
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ประโยชนที่ไดรับ  
1) ระบบการขนสงภายในโรงพยาบาล ที่สามารถนํา Detail logistic มาพัฒนาตอยอดได 
2) การใหบริการขนสงภายในโรงพยาบาลสามารถขยายบริการทุก ๆ ประเภทพัสดุได 
3) ลดตนทุนในการ stock พัสดุในหนวยงานภายในโรงพยาบาล เพราะการบริการขนสงมีตลอดเวลาและใชเวลาไมนาน  
 
 


