หลักสู ตร Train the Trainer : Hospital Logistics
รุ่ นที่ 3 : ระยะเวลาดําเนินการ สิ งหาคม 2560 – เมษายน 2561
**********************************************
หลักการและเหตุผล
การเสริ ม สร้ างบุ คลากรผูป้ ฏิ บตั ิ ง านของโรงพยาบาลให้มีความรู ้ ความเข้า ใจ สามารถประยุก ต์ใ ช้
หลักการโลจิสติกส์ที่นิยมใช้อุตสาหกรรมมาใช้ในโรงพยาบาลได้อย่างเหมาะสมจะช่วยยกระดับการให้บริ การ
และการบริ หารจัดการงานให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น เช่น การจัดการกระบวนการไหล ระบบแถวคอย การ
จัดการระบบสารสนเทศ การจัดการคลังและวัสดุคงคลัง การขนส่ งและกระจายสิ นค้า รวมถึงการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศโลจิสติกส์ที่ทนั สมัยในการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล เป็ นต้น
หลักสู ตร Train the Trainer : Hospital Logistics พัฒนาต้นแบบ Logistics Champion ต่อยอดสู่ การ
ปฏิบตั ิจริ งอย่างยัง่ ยืนในโรงพยาบาลเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู ้ให้เกิ ด Node ความรู้ ในแต่ละโรงพยาบาลและ
สามารถนําองค์ความรู ้ ดงั กล่าวไปต่อยอดสู่ การปฏิ บตั ิ ได้จริ งในโรงพยาบาลอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพและยัง่ ยืน
มุ่ ง สร้ า งบุ ค ลากรของโรงพยาบาลให้ มี อ งค์ ค วามรู ้ โ ลจิ ส ติ ก ส์ เ พื่ อ เสริ มสร้ า งการปรั บ ปรุ งด้ว ยตนเอง
(Self-Development) ผ่านกระบวนการการเรี ยนรู ้จากที่ปรึ กษาพี่เลี้ยง (Logistics Expert) ซึ่ งจะคอยให้คาํ แนะนํา
เพื่อปรับปรุ งกระบวนการโลจิสติกส์ในโรงพยาบาลของท่าน โดยบุคลากรของโรงพยาบาลจะต้องลงมือปฏิบตั ิ
(Practice) ตลอดโครงการ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างบุคลากรโรงพยาบาลให้มีความรู ้ ความเข้าใจหลักการและแนวคิดด้านการจัดการโลจิสติกส์ใน
โรงพยาบาลและนําองค์ความรู ้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ได้จริ งอย่างเป็ นรู ปธรรม เป็ นแนวทางปรั บปรุ ง
กระบวนการและการบริ หารจัดการของโรงพยาบาล เพื่อยกระดับประสิ ทธิ ภาพการให้บริ การ

2. เพื่อให้เกิ ดโครงการพัฒนาต้นแบบ “Logistics Champion” และดําเนิ นงานโครงการพัฒนาขีด
ความสามารถด้านระบบโลจิสติกส์ โดยมีที่ปรึ กษาพี่เลี้ยงผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นโลจิสติกส์ (Training and
Coaching) ให้คาํ ปรึ กษา แนะนําแก่บุคลากรผูเ้ ข้ารับการอบรมตลอดโครงการ รวมถึงการติดตามและ
ประเมินผลเพื่อพัฒนาสู่การปฏิบตั ิอย่างยัง่ ยืน
3. เพื่อยกระดับประสิ ทธิ ภาพการให้บริ การสุ ขภาพและสาธารณสุ ขโดยการพัฒนากระบวนการด้าน
โลจิสติกส์ (Supply Chain Efficiency) ในโรงพยาบาลให้เกิดความปลอดภัยต่อผูร้ ับบริ การสาธารณสุ ข
(Patient Safety)
4. เพื่อเป็ นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความรู ้ที่ได้จากการดําเนินกิจกรรมมิติต่างๆ ระหว่างโรงพยาบาล
รูปแบบการดําเนินกิจกรรม
 บรรยายให้ความรู ้ความเข้าใจ หลักการและแนวคิดด้านการจัดการโลจิสติกส์ในโรงพยาบาล
 ภาคปฏิบตั ิโครงการต้นแบบด้านโลจิสติกส์ในโรงพยาบาลนําองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้จริ งอย่างเป็ น
รู ปธรรม เป็ นแนวทางที่จะช่วยแก้ไขปรับปรุ งกระบวนด้านโลจิสติกส์ (Supply Chain Efficiency) ของ
โรงพยาบาล
 นําเสนอและอภิปรายผลการดําเนินโครงการต้นแบบ
 รับฟังข้อเสนอแนะ คําแนะนําด้านโลจิสติกส์จากผูเ้ ชี่ยวชาญในการพัฒนาโครงการต้นแบบ
ระยะเวลาดําเนินกิจกรรม รวม 9 เดือน
สถานที่ Training and Workshop ณ กรุ งเทพมหานครและลงพื้นที่ Pre & Post Visit ให้คาํ ปรึ กษา
ณ โรงพยาบาล

แผนการดําเนินกิจกรรม
หลักสู ตร Train the Trainer : Hospital Logistics
ระยะเวลา 9 เดือน
จํานวน
วัน

1 Training Course อบรมแบบบรรยาย
2
3
4
5
6

Pre-Visit ทีมที่ปรึ กษาลงพื้นที่ ณ โรงพยาบาล เพื่อ
Health Check และให้คาํ ปรึ กษา
Self Study เพื่อพัฒนาโจทย์และหาแนวทางแก้ไข
Workshop ประชุมเชิงปฏิบตั ิการ นําเสนอโจทย์เพื่อการ
พัฒนาโรงพยาบาล
Self Study ดําเนินการพัฒนาและปรับปรุ งการให้บริ การ
ตามโจทย์ที่ต้ งั ไว้
Progress Meeting ประชุมรายงานความก้าวหน้าของทุก
โรงพยาบาล

7 Self Study ดําเนินการพัฒนา (ต่อ)

3
1
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2
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1
60-80
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Post-Visit ทีมที่ปรึ กษาลงพื้นที่ ณ โรงพยาบาล เพื่อ
ให้คาํ ปรึ กษา

1

xxx

9 Self Study เตรี ยมการนําเสนอผลงานการพัฒนาตามโจทย์

20-35

xxx

Final Presentation ประชุมนําเสนอผลการดําเนินการ
พัฒนาตามโจทย์ที่ต้ งั ไว้

1

8

10

xxx

หัวข้ อการสร้ าง Logistics Champion
1. การบริ หารจัดการซัพพลายเชนและโลจิสติกส์ (Supply Chain and Logistics Management)
2. การบริ หารจัดการสิ นค้าคงคลังและคลังสิ นค้า (Inventory and Warehouse Management)
3. การบริ หารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระบบโลจิสติกส์ (Logistics Information Technology
Management)
4. การบริ หารจัดการงานขนส่ งและกระจายสิ นค้า (Transportation and Distribution Management)
5. การวิเคราะห์กระบวนการทางธุรกิจ (Business Process Analysis)
6. แนวคิดลีนระบบโลจิสติกส์และเครื่ องมือคุณภาพ 7 ประการ (Lean and 7 Quality Control Tools)
7. การปรับกระบวนการทางธุรกิจและนําเสนอกรณี ศึกษา (Business Process Reengineering and Cases
Presentation)
8. เครื่ องมือการจัดการโครงการ (Project Management)
หัวข้ อบรรยายความรู้ โลจิสติกส์ ในโรงพยาบาล
Introduction to Hospital Supply Chain and Logistics
 แนะนําการจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ในโรงพยาบาล
 หลักการในการนําโลจิสติกส์มาใช้ในโรงพยาบาล
 การจัดการโซ่อุปทานในระดับปฏิบตั ิการและในระดับโครงสร้าง
Logistics Information Management
 การจัดการระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์ในโรงพยาบาล
 เทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในระบบโลจิสติกส์ในโรงพยาบาล
 มาตรฐานข้อมูลและมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลในโรงพยาบาลและในโซ่อุปทาน
Inventory Management
 ทฤษฎีการจัดการวัสดุคงคลัง
 การพยากรณ์วสั ดุคงคลัง
 การกําหนดจุดสัง่ ซื้อและปริ มาณการสัง่ ซื้ อ
 การจัดการสิ นค้าคงคลังโดยผูข้ าย
 เทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการจัดการวัสดุคงคลัง

Barcode and Global Standard
 แนะนําการใช้บาร์โค้ดในงานโลจิสติกส์โรงพยาบาล
 มาตรฐานบาร์โค้ดที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
 เทคโนโลยีการบ่งชี้ผลิตภัณฑ์
Lean in Supply Chain
Warehouse Management
 การจัดการคลังสิ นค้าในโรงพยาบาล
 การจัดการกระบวนการทํางานในคลังสิ นค้า
 การออกแบบและจัดวางสิ นค้าในคลัง
 เทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการจัดการคลังสิ นค้า
Transportation and Distribution Management
 การจัดการการขนส่งและกระจายสิ นค้าในโรงพยาบาล
 การจัดการทรัพยากรการขนส่ ง
Quality in Hospital
Business Process Analysis
 การวิเคราะห์กระบวนการทางธุรกิจ
 การวิเคราะห์กระบวนการทํางานในระบบโลจิสติกส์โรงพยาบาล
 การวิเคราะห์การไหลของกระบวนการเพื่อจัดการระบบโลจิสติกส์
 การทํา Process Activity Mapping
Hospital Logistics Implementation
 กรณี ศึกษาการจัดการโลจิสติกส์ในโรงพยาบาล

ผลทีค่ าดว่ าจะได้ รับ
1. ได้บุคลากรต้นแบบการบริ หารจัดการระบบโลจิสติกส์ในโรงพยาบาลของท่าน (Logistics Champion)
2. ได้รับผลสัมฤทธิ์ ในการพัฒนาขีดความสามารถด้านระบบโลจิสติกส์ในโรงพยาบาลของท่าน ยกระดับ
การให้บริ การของโรงพยาบาล
3. เกิดความเข้าใจหลักการและแนวคิดด้านการจัดการโลจิสติกส์ในโรงพยาบาลและนําความรู ้ที่ได้รับไป
ประยุกต์ใช้ได้จริ งอย่างเป็ นรู ปธรรม เป็ นแนวทางที่จะช่วยแก้ไขปรับปรุ งกระบวนการดําเนินงานของ
โรงพยาบาลให้ดีข้ ึน
4. สามารถยกระดับประสิ ทธิภาพการให้บริ การได้ดว้ ยการพัฒนากระบวนการด้านโลจิสติกส์ (Supply
Chain Efficiency) ในโรงพยาบาลและเกิดความปลอดภัยต่อผูร้ ับบริ การสาธารณสุข (Patient Safety)
คุณสมบัตผิ ู้เข้ าร่ วมหลักสู ตร
บุคลากรระดับผูบ้ ริ หาร ระดับปฏิบตั ิการ หัวหน้างาน ของโรงพยาบาล
 งานจัดซื้อจัดหา
 งานเภสัชกรรม
 งานคลังสิ นค้าและวัสดุ
 งานสารสนเทศ
 งานสนับสนุนบริ การ เช่น ฝ่ ายการพยาบาล งานหน่วยจ่ายกลาง เป็ นต้น
จํานวนบุคลากร 3 -4 ท่านต่อโรงพยาบาล
ค่ าลงทะเบียน (รวมค่าเอกสาร อาหารกลางวัน อาหารว่าง)
จํานวน 180,000 บาท (หนึ่ งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ไม่ รวมค่ าใช้ จ่ายอื่นๆ ของโรงพยาบาล เช่ น ค่ าที่พกั และค่ า
เดินทาง
หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายในการอบรม สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประกาศพระราชบัญญัติส่งเสริ มการ
พัฒนาฝี มือแรงงาน พ.ศ. 2545
*** การเข้าร่ วมอบรมตลอดโครงการฯ ไม่ถือเป็ นวันลา

แบบตอบรับเข้ าร่ วมโครงการ
หลักสู ตร Train the Trainer : Hospital Logistics
โดย
ศูนย์ ความเป็ นเลิศด้ านการจัดการโซ่ อุปทานสุ ขภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล
__________________________________
ยินดีเข้ าร่ วมโครงการฯ
รุ่ นที่ 3 : ระยะเวลาดําเนินการ สิ งหาคม 2560 – เมษายน 2561
ขอแจ้งรายชื่อผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ จํานวนไม่เกิน 4 ท่าน ดังนี้
1.ชื่อ ..............................................นามสกุล.............................................ตําแหน่ง ..................................................
หน่วยงาน............................................. ที่อยู/่ สถานที่ติดต่อ........................................................................................
โทรศัพท์.............................โทรศัพท์มือถือ........................โทรสาร ................................E-mail .............................
2.ชื่อ ..............................................นามสกุล.............................................ตําแหน่ง ..................................................
หน่วยงาน............................................. ที่อยู/่ สถานที่ติดต่อ........................................................................................
โทรศัพท์.............................โทรศัพท์มือถือ........................โทรสาร ................................E-mail.............................
3.ชื่อ ..............................................นามสกุล.............................................ตําแหน่ง ..................................................
หน่วยงาน............................................. ที่อยู/่ สถานที่ติดต่อ........................................................................................
โทรศัพท์.............................โทรศัพท์มือถือ........................โทรสาร ................................E-mail.............................
4.ชื่อ ..............................................นามสกุล.............................................ตําแหน่ง ..................................................
หน่วยงาน............................................. ที่อยู/่ สถานที่ติดต่อ........................................................................................
โทรศัพท์.............................โทรศัพท์มือถือ........................โทรสาร ................................E-mail.............................
กรุ ณาส่ งแบบตอบรับเข้ าร่ วมโครงการมายัง:
ศูนย์ความเป็ นเลิศด้านการจัดการโซ่อุปทานสุ ขภาพ มหาวิทยาลัยมหิ ดล
เบอร์โทรสาร 02-441-4149 หรื อ E-mail: loghealthmahidol@gmail.com
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : เบอร์ โทร 02-441-4148

