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โดยปกติการขนส่งในโรงพยาบาล เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการขนส่ง
เคลื่อนย้ายสินค้าจากจุดเก็บหรือพักสินค้า (Pick-Up Location) ไปยังจุด
ที่ มี ค วามต้ อ งการใช้ ง านสิ น ค้ า นั้ น ๆ (Drop-Off Location) ให้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพสูงสุด ในแง่ของความครบถ้วน ถูกต้อง ในสภาพที่สมบูรณ์
และตรงก�ำหนดเวลา
โรงพยาบาลส่วนใหญ่มีการเคลื่อนย้าย ขนส่งสินค้า 2 ลักษณะ คือ
เคลื่อนย้ายผู้ป่วย และขนส่งสินค้า ตามรายละเอียดดังนี้

เคลื่อนย้ายผู้ป่วย

เป็นการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่เข้ามารับบริการ กรณีผู้ป่วยสามารถช่วยเหลือตัวเองได้
ผู้ป่วยจะเป็นผู้เดินไปตามหน่วยบริการต่างๆ ด้วยตนเอง ในทางกลับกัน หากผู้ป่วย
ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้จะมีเจ้าหน้าทีช่ ว่ ยเหลือผูป้ ว่ ย (เวรเปล) เป็นผูร้ บั ผิดชอบ
ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย และช่วยเหลือผู้ป่วยตามหน่วยบริการต่างๆ

ขนส่งสินค้า

เป็นการขนส่งสินค้าต่างๆ ที่มีใช้งานในโรงพยาบาลจากจุดที่มีการจัดเก็บหรือพักสินค้า
ไปยังจุดที่ต้องการใช้งานสินค้านั้นๆ

การขนส่งสินค้า สามารถแบ่งออกเป็น 3 ลักษณะย่อยคือ หน่วยบริการต้นทางน�ำส่ง หน่วยบริการปลายทาง
มารับ และแบ่งความรับผิดชอบกัน ตามรายละเอียดดังนี้
ลักษณะย่อย
หน่วยบริการต้นทางน�ำส่ง

หน่วยบริการปลายทางมารับ

ผสมผสาน
แบ่งความรับผิดชอบกัน

ค�ำอธิบาย
หน่วยสนับสนุนบริการเป็นผู้น�ำส่ง และแจกจ่ายให้กับผู้ป่วยหรือหน่วยบริการ
เช่น หน่วยซักรีด น�ำส่งผ้าสะอาด หน่วยจ่ายกลางน�ำส่งเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ
ให้หอผู้ป่วย ห้องทันตกรรม เป็นต้น
หน่วยบริการมารับสินค้านั้น ณ จุดจ่ายสินค้า และน�ำกลับไปยังหน่วยบริการ
ของตนเองเช่น การรับยาและเวชภัณฑ์ตามใบสั่งแพทย์ การเบิกพัสดุ ครุภัณฑ์
เป็นต้น
หน่วยบริการและหน่วยสนับสนุนบริการร่วมกันด�ำเนินการขนส่ง เคลื่อนย้าย
สินค้า เช่น หอผู้ป่วยท�ำหน้าที่เก็บรวบรวมผ้าใช้แล้ว และน�ำส่ง ณ จุดรวบรวม
ผ้าใช้แล้ว จากนัน้ หน่วยซักรีดจะท�ำหน้าทีเ่ ก็บรวบรวมจากจุดรวบรวมผ้าใช้แล้ว
น�ำไปท�ำความสะอาดต่อไป หรือการเก็บก�ำจัดขยะ หน่วยบริการเป็นผูร้ บั ผิดชอบ
รวบรวมขยะที่เกิดขึ้นในบริเวณพื้นที่ของตนเองและน�ำส่ง ณ จุดรวบรวมขยะ
ชั่วคราว ต่อจากนั้นแม่บ้านของหน่วยขยะจะเก็บรวบรวมตามจุดรวบรวมขยะ
ชั่วคราว และน�ำไปก�ำจัดตามประเภทของขยะในล�ำดับถัดไป
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ตามที่กล่าวมาข้างต้น รูปแบบการขนส่งสินค้าภายในโรงพยาบาลโดยส่วนมากสามารถสรุปได้ตามตารางที่ 1
ตารางที่ 1 รูปแบบการขนส่งสินค้าภายในโรงพยาบาล

สินค้า
ผู้ป่วย

ผู้รับผิดชอบ
ต้นทาง

รายละเอียดเพิ่มเติม

ปลายทาง

เวรเปลหรือตัวผู้ป่วย
หน่วยโภชนาการเป็นผูน้ ำ� ส่งและแจกจ่ายอาหารให้ผปู้ ว่ ย รวมถึง
อาหาร
เก็บรวบรวมภาชนะใช้แล้ว พยาบาลมีการสุ่มเช็คอาหาร
•
เฉพาะผู้ป่วยในบางกรณีเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
หน่วยบริการรวบรวมผ้าใช้แล้วน�ำส่ง ณ จุดพัก และหน่วยซักรีด
ผ้า
เก็บรวบรวมน�ำไปท�ำความสะอาดพร้อมจ่ายให้หน่วยบริการ
•
ซึ่งจะมารับในช่วงบ่าย
ยาผู้ป่วยนอก
ผู้ป่วยรับเอง
หอผู้ป่วยมารับตามใบสั่งแพทย์ส่วนยาส�ำรองคลังมารับตาม
ยาผู้ป่วยใน
•
รอบเวลา
วัสดุการแพทย์
หน่วยบริการมารับที่คลังเวชภัณฑ์ตามรอบเวลา
•
เวชภัณฑ์
หน่วยบริการมารับที่คลังเวชภัณฑ์ตามรอบเวลา
•
หน่ ว ยบริ ก ารน� ำ ส่ ง เวชภั ณ ฑ์ ใช้ แ ล้ ว พร้ อ มใบน� ำ ส่ ง และ
เวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ
แลกเปลี่ยนรับเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อตามก�ำหนดรอบเวลาที่
•
ตกลงกัน
หน่วยบริการรวบรวม และน�ำส่งจุดพักขยะในบริเวณทีก่ ำ� หนด
ขยะ
•
•
และแม่บ้านของหน่วยขยะมารวบรวมและน�ำไปก�ำจัด
หมายเหตุ : • เป็นผู้ด�ำเนินการขนส่ง, – ไม่ใช่ผู้ด�ำเนินการขนส่ง
-

-

โดยส่วนมากในปัจจุบนั หน่วยงานต่างๆ ยังยึดรูปแบบการขนส่ง คือ แต่ละหน่วยงานรับผิดชอบการขนส่งเป็นของ
ตนเอง โดยมีการก�ำหนดรอบเวลาในการขนส่งของสิ่งขนส่งแต่ละชนิด
คนของ
หน่วยงานต้นทาง
(ไปส่ง)

อาหาร, ผ้าทั่วไป, ผ้าปลอด
เชื้อ, ยา,เวชภัณฑ์,เครื่องมือ
แพทย์, ฯลฯ

อาหาร, ผ้าทั่วไป, ผ้าปลอด
เชื้อ, ยา,เวชภัณฑ์,เครื่องมือ
แพทย์, ฯลฯ

ไปส่งให้
มารับเอง

ภาพที่ 1 รูปแบบการขนส่งในปัจจุบัน
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คนของ
หน่วยงานต้นทาง
(มารับ)

ความถี่ในการขนส่ง เคลื่อนย้ายสินค้า มีความแตกต่างกันตามชนิดของสินค้านั้นๆ ซึ่งขึ้นอยู่กับการประมาณการ
ยอดการใช้ของสินค้าแต่ละประเภท และมีผลต่อรอบการขนส่ง ดังสามารถยกตัวอย่างอธิบายรายละเอียดจาก
โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง ดังเช่น
ตารางที่ 2 ตัวอย่างความถี่ในการเบิกจ่ายสินค้าของโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง

สินค้า
ยาผู้ป่วยนอก

ยาผู้ป่วยใน

•
•
•
•
•
•

เวชภัณฑ์
วัสดุทางการแพทย์
อาหารผู้ป่วย
เครื่องผ้า

ความถี่ในการเบิกจ่ายสินค้า
ห้องยา เบิกจ่ายทุกวันส�ำหรับผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยในและผู้ป่วยอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน
ส�ำหรับยาส�ำรองคลัง ห้องอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน เบิกจ่ายทุกวัน
นอกเวลาท�ำการหรือรอบสัปดาห์ตามตกลงกัน
ยาตามใบสั่งแพทย์ เบิกจ่ายทุกวัน
ยาส�ำรองคลังในหน่วยบริการ ยาช่วยชีวิต ยาเย็น ยาความดัน เบิกทดแทน
เมื่อมีการใช้งานยาและเวชภัณฑ์นั้นๆ
น�้ำเกลือส�ำรองคลังในหน่วยบริการ เบิกจ่ายสัปดาห์ละครั้ง
เบิกจ่ายสัปดาห์ละครั้ง
เบิกจ่ายสัปดาห์ละครั้ง
บริการอาหารผู้ป่วยวันละ 3 มื้อ
หน่วยบริการน�ำส่งผ้าใช้แล้วที่จุดพักและหน่วยซักฟอกเก็บรวบรวมวันละ 2
ครั้ง ในช่วงเช้า และในช่วงบ่าย ส่วนผ้าสะอาดหน่วยบริการไปรับในช่วงบ่าย  

ปัญหาหลักที่พบในระบบขนส่งในโรงพยาบาล โดยแต่ละหน่วยงานรับ-ส่งสิ่งขนส่งกันเอง ได้แก่
1) จ�ำนวนเทีย่ วทีเ่ กิดจากการขนส่งมีจำ� นวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิง่ จะไม่เหมาะสมกับรูปแบบการขนส่งภายใน
อาคารสูงที่ต้องใช้ลิฟต์ในการขนส่ง หากยังใช้การขนส่งแบบเดิมที่ต้องมีการก�ำหนดเวลาในการรับ-ส่งสิ่งขนส่ง รวมทั้ง
การเคลือ่ นย้ายผูป้ ว่ ย ปริมาณการใช้ลฟิ ต์ทเี่ กิดขึน้ ในช่วงเวลาหนึง่ จะสูงมาก ซึง่ จ�ำนวนลิฟต์ทมี่ อี ยูจ่ ะไม่สามารถรองรับ
ความต้องการที่เกิดขึ้นพร้อมๆ กันในช่วงเวลานี้ได้ ดังนั้นอาจท�ำให้การขนส่งเกิดความล่าช้า และส่งผลกระทบ
ต่อประสิทธิภาพโดยรวมในการให้บริการของโรงพยาบาลได้
2) หน่วยงานทีจ่ ำ� เป็นต้องมีพนื้ ทีส่ ำ� หรับการ Stock สินค้า เช่น หน่วยงานวิสญ
ั ญี ห้องผ่าตัด และหอผูป้ ว่ ย ฯลฯ
ต้องมีการ Hold Inventory ในปริมาณสูง เนื่องจาก ต้อง Stock สินค้า เช่น ยา เวชภัณฑ์ ผ้า และวัสดุ-อุปกรณ์
ทางการแพทย์ปลอดเชื้อ ฯลฯ ไว้ให้เพียงพอส�ำหรับการใช้งานใน 1 รอบการเบิก แต่เนื่องจาก มีการออกแบบพื้นที่
Inventory ส�ำหรับหน่วยงานเหล่านี้อย่างจ�ำกัด ดังนั้น จึงไม่เพียงพอหากยังมีรูปแบบการขนส่งแบบเดิม ซึ่งต้อง
มีการ Stock สินค้าในปริมาณมาก
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ด้วยเหตุนี้ ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ�ำกัดของโรงพยาบาลมีผลกระทบต่อการขนส่งและการกระจายซัพพลายต่างๆ
จะเห็นได้วา่ ระบบโลจิสติกส์ทสี่ ำ� คัญ คือ การขนส่งเคลือ่ นย้ายผูป้ ว่ ยของโรงพยาบาล และการขนส่งซัพพลาย ทัง้ ทีเ่ ป็น
ผลิตภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ (Pharmaceutical Products) และผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยาและเวชภัณฑ์
ทางการแพทย์ (Non-Pharmaceutical Products) จึงเป็นประเด็นหลักส�ำคัญทีต่ อ้ งได้รบั การพิจารณา เพือ่ ตอบสนอง
ความต้องการของผู้ป่วย และการจัดการระบบโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพ

หน่วยงานขนส่งกลาง
จากประเด็นปัญหาที่พบจึงมีการน�ำแนวความคิด “หน่วยงานขนส่งกลาง” มาใช้ เพื่อให้เหมาะสมกับรูปแบบ
การขนส่งแบบรวมเข้าสู่ศูนย์กลาง ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันของโรงพยาบาล
หน่วยงานขนส่งกลาง คือ หน่วยงานทีใ่ ห้บริการด้านโลจิสติกส์ครอบคลุม 1) การเคลือ่ นย้ายผูป้ ว่ ยทีเ่ ข้ารับบริการ
ณ หน่วยงานบริการภายในโรงพยาบาล และ 2) การขนส่งสิ่งของทั่วไปและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์เพื่อสนับสนุน
การให้บริการของโรงพยาบาล โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งหน่วยงาน ดังนี้
1) สามารถบริหารจัดการคนและอุปกรณ์การขนส่งที่เหมาะสมกับงาน เพื่อน�ำส่งสิ่งขนส่งได้ตามเป้าหมาย
ของหน่วยงานที่ร้องขอ
2) สามารถจัดตารางเวลาการขนส่งที่เหมาะสม ภายใต้ข้อจ�ำกัดของอาคารหลังใหม่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของหน่วยงาน คือ ขนส่งถูกที่ (Right place/destination) ถูกเวลา (Right time) ถูกปริมาณ
(Right quantity) อย่างมีคุณภาพ (Right quality/condition) ภายใต้สภาวะและต้นทุนที่เหมาะสม (Right cost)
ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 วัตถุประสงค์และเกณฑ์การวัดประสิทธิภาพของหน่วยงานขนส่งกลาง
Objective
1) Right Place
2) Right Time
3) Right Quantity
4) Right Quality &
     Condition
5) Right Cost

Description

Key Performance Indicators

- รับถูกที่ ส่งถูกที่
- ถูกเวลา ในเวลาที่ก�ำหนด
- ครบถ้วน ถูกจ�ำนวน
ไม่ตกหล่นในระหว่าง
การขนส่ง เคลื่อนย้าย
- ถูกสภาพ ไม่แตกหัก
เสียหาย อยู่ในสภาวะ
เงื่อนไขพร้อมใช้งานต่อ
- ถูกต้นทุน ค่าใช้จ่าย
ที่เหมาะสม

Place and Time Utility

Product Utility

Product Utility
Operating, Handling and Transportation Costs
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ขอบเขตงานหน่วยงานขนส่งกลาง
1) Items
ขนส่ง
กลาง
4) Work
Load

2) Nodes and
Links

3) Time

ภาพที่ 2 ขอบเขตหน่วยงานขนส่งกลาง
โดยขอบเขตงานของหน่วยงานขนส่งกลาง แบ่งออกเป็น 4 มิติ ดังแสดงในภาพที่ 3 ซึ่งประกอบไปด้วย
1) สิ่งที่ขนส่ง (Items)
2) สถานีต้นทาง สถานีปลายทาง และเส้นทางการขนส่ง (Nodes and Links)
3) ภาระงาน (Work Load)
4) เวลาในการขนส่ง (Time)
สิ่งที่ขนส่งในโรงพยาบาลโดยมากจะแบ่งออกเป็น 10 กลุ่ม โดยแต่ละกลุ่มมีรายละเอียดครอบคลุม ดังนี้
ตารางที่ 4 สิ่งที่ขนส่งในโรงพยาบาล

ล�ำดับ
1.

สิ่งที่ขนส่งในโรงพยาบาล

ชนิดสิ่งที่ขนส่ง

อาหาร

1.1 อาหารผู้ป่วย
1.2 อาหารเจ้าหน้าที่เวร
1.3 อาหารเจ้าหน้าที่ทั่วไป

7
Transportation and Distribution in Hospital

ล�ำดับ

สิ่งที่ขนส่งในโรงพยาบาล

ชนิดสิ่งที่ขนส่ง

2.

ผ้า

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

3.

ยา : เภสัชกรรม

ผ้าทั่วไป
ผ้าปลอดเชื้อ
ผ้าห่อชุดเครื่องมือผ่าตัด
เสื้อผ้าผู้ป่วย
เสื้อผ้าใช้ในห้องผ่าตัด
เสื้อผ้าเปลี่ยนผู้ป่วยระหว่างตรวจ เช่น X-Ray MRI
เป็นต้น
2.7 เสื้อผ้าเจ้าหน้าที่ทั่วไป (Uniform)
3.1 ยาผู้ป่วยในตามใบสั่งแพทย์ เช่น 1 Day Dose, 3
Day Dose, 5 Day Dose,Stat Dose ยากลับบ้าน
และยาด่วน ฯลฯ
3.2 ยาผู้ป่วยนอก
3.3 ยาใช้ประจ�ำหอผู้ป่วย
3.4 ยาผสมเคมีบ�ำบัด
3.5 ยาผลิตปราศจากเชื้อ TPN
3.6 ยาผลิต IV Admixture
3.7 ยาผลิตฆ่าเชื้อ
3.8 ยาวิสัญญี
3.9 น�้ำเกลือและน�้ำยาล้างไต
3.10 บรรจุภัณฑ์ยา เช่น ซองยา ถุงยา กระป๋องยา เป็นต้น
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ล�ำดับ

สิ่งที่ขนส่งในโรงพยาบาล

ชนิดสิ่งที่ขนส่ง

4.

เวชภัณฑ์ : คลังเวชภัณฑ์

5.

เครือ่ งมือแพทย์และกายอุปกรณ์

6.

เวชภั ณ ฑ์ แ ละวั ส ดุ ก ารแพทย์
ปลอดเชื้อ

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5.1
5.2
5.3
5.4
6.1

7.

เลือดและส่วนประกอบเลือด

8.

สิ่งส่งตรวจ

9.

พัสดุภัณฑ์

10.

ผู้ป่วย

เวชภัณฑ์ตามใบสั่งแพทย์
เวชภัณฑ์ใช้ประจ�ำหอผู้ป่วย
เวชภัณฑ์ผู้ป่วยนอก
ท่อออกซิเจน
สารเคมีที่ใช้ในการวิเคราะห์
เครื่องมือแพทย์ทั่วไป
เครื่องมือแพทย์ส่งซ่อม
กายอุปกรณ์ เช่น เครื่องช่วยเดินเป็นต้น
เครื่องมือแพทย์ที่หน่วยงานต้องการให้ขน
ชุดเครือ่ งมือผ่าตัดปลอดเชือ้ เช่น ชุดผ่าตัดเล็ก ชุดผ่าตัด
ใหญ่ ชุดบล็อกหลัง ฯลฯ
6.2 วัสดุการแพทย์ปลอดเชื้อ
6.3 เวชภัณฑ์ปลอดเชื้อส�ำหรับใช้ในห้องผ่าตัดและห้อง
คลอด เช่น ผ้ากอซ ส�ำลี ถุงมือแพทย์ เป็นต้น
6.4 เครื่องมือแพทย์ปลอดเชื้อ
7.1 ตัวอย่างเลือด
7.2 เลือดและส่วนประกอบเลือด
8.1 สิ่งส่งตรวจ เช่น เลือด ปัสสาวะ อุจจาระ น�้ำไขข้อ
และน�้ำไขสันหลัง ฯลฯ
8.2 ชิ้นเนื้อ
9.1 เบ็ดเตล็ด
9.2 แบบพิมพ์ทางการแพทย์ (ที่ยังไม่ได้ใช้งาน เช่น ใบสั่ง
ตรวจ ใบฎีกา แบบฟอร์มเอกสาร ฯลฯ)
9.3 เครื่องใช้ส�ำนักงาน เช่น สมุด ดินสอ กระดาษทิชชู่
10.1 ผู้ป่วยใน
10.2 ผู้ป่วยนอก
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เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการ

หน่วยงานขนส่งกลาง

การจัดตั้งหน่วยขนส่งกลางจ�ำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ เพื่อใช้ในการสนับสนุน
การท�ำงานทีข่ องหน่วยงานขนส่งกลางทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ เพือ่ รองรับกระบวนการโลจิสติกส์ทเี่ ปลีย่ นแปลงไปภายในโรงพยาบาล
ซึ่งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศประกอบด้วย ระบบการวางแผนและจัดตารางการขนส่งวัสดุ (Planning and
Scheduling) และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศส�ำหรับการสื่อสารและรายงานสถานการณ์ด�ำเนินงาน (Mobile Field
Service) ส�ำหรับหน่วยงานขนส่งกลาง เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ป่วย และการจัดการระบบโลจิสติกส์ที่มี
ประสิทธิภาพ  โดยมีค�ำอธิบายดังนี้
1 Planning and Scheduling
เป็นระบบการวางแผนและมอบหมายงานเป็นระบบทีจ่ ดั การการขนส่งสินค้าทางการแพทย์ (Medical Supplies)
และสินค้าที่ไม่ใช่ทางการแพทย์ (Non-Medical Supplies) ระหว่างหน่วยงาน (Node) ต่างๆตามขอบเขตการขนส่ง
ของหน่วยงานขนส่งกลาง เช่น ยาและเวชภัณฑ์การแพทย์ เวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ เครื่องมือแพทย์ เลือด อาหาร พัสดุ ผ้า
คนไข้ เป็นต้น รวมทั้งการขนส่งส�ำหรับส่วนงานสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้แก่ สิ่งส่งตรวจห้องปฏิบัติการ การจัดการ
งานเวรเปล การวางแผน และมอบหมายงานขนส่งสินค้าภายในโรงพยาบาลทีม่ คี วามซับซ้อน อีกทัง้ พิจารณาตามทักษะ
และความสามารถของผู้ขนส่ง (Preferred Skills & Skills) โซนที่ผู้ขนส่งประจ�ำอยู่ (Territory Zone) ตลอดจน
เส้นทางการขนส่งที่ใช้เวลาและระยะทางรวมสั้นที่สุด (Road Network for Travel Time and Distance)  
2 Mobile Field Service System
เป็นระบบการวางแผนและจัดตารางงานของหน่วยงานขนส่งกลาง เพือ่ รับค�ำสัง่ กระจายงาน และติดตามสถานะ
การด�ำเนินงาน ส�ำหรับในการขนส่งสินค้าทั้ง 10 ชนิด ได้แก่ อาหาร ผ้า ยา เวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ วัสดุทาง
การแพทย์ เลือดและส่วนประกอบของเลือด สิ่งส่งตรวจ พัสดุภัณฑ์ และผู้ป่วยของโรงพยาบาล
ในการจัดการการขนส่งนี้ จ�ำเป็นต้องมีโปรแกรมเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยจัดการ ซึง่ โดยส่วนมากโปรแกรม
ระบบสารสนเทศเพือ่ การจัดการการขนส่งในโรงพยาบาลได้ถกู ออกแบบให้มี function ซึง่ ประกอบด้วย 6 กระบวนการ
ท�ำงาน ได้แก่
• บันทึกค�ำขอรับบริการ
• เปลี่ยนแปลงความเร่งด่วนของงาน
• มอบหมายงาน
• ติดตามสถานะของงาน
• ประเมินผลการท�ำงาน
• รายงานผล
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ซึ่งแสดงกระบวนการท�ำงานของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการโลจิสติกส์โรงพยาบาล ดังภาพที่ 3
ขนสงกลาง
ปฏิเสธ

MFS
ขนสงกลาง
I CU
(MFS01)
บันทึกคำขอรับบริการ

D

M
(MFS03)
รับงานหรือปฏิเสธ
โมบาย

(MFS02)
มอบหมายงาน

กระดาษหรือโมบาย

รายการคำขอ
รับบริการ

กระดาษ
ปฏิเสธ

(SCH01)
วางแผน จัดตาราง
การใหบริการ

P

(MFS04)
รับงานหรือปฏิเสธ

รับงาน

รับงาน
(MFS05)
พิมพใบเดินงาน
ใบเดินงาน
(MFS06)
เตรียมอุปกรณ
ในการขนสง

มี

ใบเดินงาน

เตรียมอุปกรณในการขนสง
ไมมีอุปกรณ
(MFS07)
คิดงานตามใบเดินงาน

D
E

(MFS12)
ประเมินผลงาน

D
(MFS11)
ติดตามผลงาน

งานเสร็จแลว P M
(MFS08)
รายงานสถานะ
การดำเนินงาน
มีงานตอเนื่อง?
ไมมี
(MFS09)
ปดงาน

I : Interface,
D : Desktop,

U : User,
C : Call Center
M : Mobile, P : Paper-based.

(MFS10)
กลับสถานีฐาน
E

ขนสงกลาง

ภาพที่ 3 กระบวนการท�ำงานของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการโลจิสติกส์โรงพยาบาล
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มี

โดยค�ำอธิบายของแต่ละกระบวนการท�ำงานของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการโลจิสติกส์โรงพยาบาล มีดังนี้
1 บันทึกค�ำขอรับบริการ
เป็นการบันทึกค�ำขอรับบริการเมือ่ ต้องการใช้บริการการขนส่งสินค้า เจ้าหน้าทีห่ น่วยงานทีบ่ นั ทึกค�ำขอรับบริการ
เช่น ขอรับส่งอาหาร ขอรับส่งผ้า ขอรับส่งยา ขอรับส่งเวชภัณฑ์ ขอรับส่งเครื่องมือแพทย์ ขอรับส่งวัสดุทางการแพทย์
ขอรับส่งเลือดและส่วนประกอบของเลือด ขอรับส่งสิ่งส่งตรวจ ขอรับส่งพัสดุภัณฑ์ ขอรับส่งผู้ป่วยของโรงพยาบาล
เป็นต้น มีกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้อง 2 กลุ่ม ได้แก่ เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่บันทึกค�ำขอรับบริการ และเจ้าหน้าที่หน่วยงาน
ขนส่งกลาง จะส่งค�ำขอรับบริการผ่านทาง 3 ช่องทาง ได้แก่ Interface data, Key in data และ Phone in/Walk in
ซึ่งในกรณี Phone in หรือ Walk in เจ้าหน้าที่หน่วยงานขนส่งกลาง จะเป็นผู้รับข้อมูลแล้วน�ำกรอกลงในระบบ
สารสนเทศฯ
2 เปลี่ยนแปลงความเร่งด่วนของงาน
เป็นการเปลี่ยนแปลงความเร่งด่วนของงาน เกิดขึ้นหลังจากการบันทึกค�ำขอรับบริการ เมื่อมีการป้อนข้อมูล
รายละเอียดงานและรายละเอียดหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว แต่ตอ้ งการเปลีย่ นแปลงให้งานดังกล่าวเลือ่ นออกไป เจ้าหน้าที่
หน่วยงานที่บันทึกค�ำขอรับบริการสามารถโทร (Phone in) หรือกรอกข้อมูลผ่านระบบ (Key in) เพื่อแจ้งเปลี่ยนแปลง
ความเร่งด่วนของงานได้ผ่านระบบ ทั้งนี้ต้องแจ้งเหตุผลในการขอเปลี่ยนระดับความเร่งด่วนของงาน รวมทั้งปรับปรุง
ระดับความเร่งด่วน เวลาในการรับ-ส่ง หน่วยงานที่บันทึกค�ำขอรับบริการ-หน่วยงานปลายทางใหม่อีกครั้ง
เมื่อระบบได้รับค�ำขอรับบริการและยืนยันความเร่งด่วนของงานเรียบร้อยแล้ว ในขั้นตอนต่อไประบบจะท�ำการ
ประมวลผลเพือ่ วางแผนและจัดตารางงาน (Planning and Scheduling) และก�ำหนดรายละเอียดอุปกรณ์ในการขนส่ง
เพื่อใช้ในการสร้างงานและใบงานส�ำหรับผู้ขนส่งในขั้นตอนถัดไป
3 มอบหมายงาน
เป็นการที่เจ้าหน้าที่หน่วยงานขนส่งกลางมอบหมายงานให้กับผู้ขนส่งกลางด�ำเนินงานตามตารางงานที่วางแผน
ไว้ พิจารณาตาม ทักษะ (Prefer skills) ต�ำแหน่งที่เจ้าหน้าที่อยู่ประจ�ำ  (Zone) ต�ำแหน่งที่เจ้าหน้าที่อยู่ ณ ปัจจุบัน
ต�ำแหน่งที่อยู่อุปกรณ์ และความพร้อมในการรับงานการมอบหมายงานสามารถด�ำเนินการได้ 2 วิธี ได้แก่ แบบ
Manual ผ่าน Call center และแบบผ่านระบบสารสนเทศของหน่วยงานขนส่งกลาง ในขั้นตอนการมอบหมายงานนี้
ระบบจะสร้างงานและใบงานขึ้นส�ำหรับเจ้าหน้าที่ขนส่ง เพื่อด�ำเนินงานขนส่งสินค้าตามตารางที่วางแผนไว้
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4 ติดตามสถานะของงาน
เป็นการทีเ่ จ้าหน้าทีห่ น่วยงานขนส่งกลาง หรือเจ้าหน้าทีห่ น่วยงานทีบ่ นั ทึกค�ำขอรับบริการ สามารถติดตามสถานะ
ความคืบหน้า และประวัตกิ ารให้บริการรับ-ส่งสินค้าของผูข้ นส่ง เมือ่ ผูข้ นส่งได้รบั ใบงานและด�ำเนินงานขนส่งสินค้า ใน
ระหว่างการขนส่งเจ้าหน้าที่ที่ร้องขอรับบริการขนส่งสินค้าและเจ้าหน้าที่ประสานงานหน่วยงานขนส่งกลางสามารถ
ติดตามสถานะค�ำขอรับบริการได้ผ่านระบบ และในกรณีที่ผู้ขนส่งสินค้าเสร็จสิ้นแล้ว เจ้าหน้าที่หน่วยงานขนส่งกลาง
สามารถตรวจสอบประสิทธิภาพของผู้ขนส่งได้
5 ประเมินผลการท�ำงาน
เป็นการที่เจ้าหน้าที่หน่วยงานขนส่งกลางประเมินผลการขนส่งของผู้ขนส่งแต่ละคน เพื่อใช้ในการประเมินตาม
ดัชนีชี้วัด (KPIs) ของหน่วยงานโดยการประเมินผลการท�ำงานจะดูจากประวัติการให้บริการ (ประวัติการขนส่งสินค้า)
ของผู้ขนส่งแต่ละคน โดยระบบจะแสดงรายละเอียดประวัติการขนส่งสินค้าของผู้ขนส่งแต่ละคน เช่น นาย ก. ท�ำการ
ขนส่งสินค้าในวันที่ XXX ขนจากสถานีต้นทาง A เวลา...... ไปสถานีปลายทาง B เวลา ...... รวมเวลาที่ใช้ในการขนส่ง
เป็น C นาที เป็นต้น เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการของหน่วยงานขนส่งกลาง
6 รายงานผล
เป็นรายงานผลการด�ำเนินงาน เมื่อภารกิจเสร็จสิ้นตามเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ โดยน�ำข้อมูลที่บันทึกการให้บริการ
รับ-ส่งสินค้าของเจ้าหน้าทีห่ น่วยงานขนส่งกลางมาสรุปเป็นรายงาน และกระบวนการบันทึกการให้บริการรับ-ส่งสินค้า
ของผู้ขนส่ง มี 3 วิธี ได้แก่ การใช้เอกสารกระดาษ การใช้อุปกรณ์มือถือ (Mobile device) และการสแกนบัตรพนักงาน
รายละเอียดกระบวนการด�ำเนินงานทีน่ ำ� เสนอเมือ่ มีการจัดตัง้ หน่วยงานขนส่งกลางในโรงพยาบาลขึน้ (Business
Process redesign/TO-BE process) สามารถสรุปวิธีการท�ำงานใหม่ส�ำหรับการขนส่งสินค้าทั้ง 10 กลุ่มได้ดังนี้

การขนส่งอาหาร
ล�ำดับ
1.

กิจกรรม

รายละเอียด

อาหาร

(2.)

บันทึกรายการสั่งอาหาร
(จากโทรศัพท์/แฟกซ์)

หอผูป้ ว่ ยและหน่วยงานแจ้งความต้องการอาหาร
ไปยังฝ่ายโภชนาการโดยกระบวนการแจ้งความ
ต้องการมี 2 วิธี คือ 1) โทรศัพท์หรือแฟกซ์ และ
2) Key รายการอาหารที่ต้องการสั่งเข้าระบบ
หน่วยขนส่งกลาง
รับรายการอาหารผ่านทางโทรศัพท์แล้ว Key in
รายการอาหารเข้าระบบหน่วยขนส่งกลาง

(3.)

บันทึกรายการสั่งอาหาร
(ผ่านระบบ)

Key in รายการอาหารเข้าระบบหน่วยขนส่ง
กลาง

(1.)

ผู้ปฎิบัติ

แจ้งความต้องการอาหาร
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เจ้าหน้าที่
หน่วยงาน
เจ้าหน้าที่
โภชนาการ
เจ้าหน้าที่
หน่วยงาน

ล�ำดับ
1.
(4.)

กิจกรรม

รายละเอียด

อาหาร

Interface Data

- ระบบหน่ ว ยขนส่ ง กลาง รวบรวมยอดสั่ ง
อาหารจากหอผู้ป่วยและหน่วยงานต่างๆ
- พิมพ์รายละเอียดรายการอาหารที่สั่ง
รายละเอียดรายการอาหารที่สั่งบันทึกเข้าระบบ
หน่วยขนส่งกลางและหน่วยงานขนส่งกลางดึง
ข้อมูลสรุปยอดอาหารแยกตามหน่วยงานไปใช้
เพื่อจัดเตรียมการขนส่ง

(5.)

เตรียมอาหาร

ปรุงและจัดเตรียมอาหารตามรายการอาหาร

(6.)

น�ำส่งเศษอาหาร

(7.)

พิมพ์ฉลากรายละเอียด
อาหาร

(8.)

บรรจุอาหารลงภาชนะ
ขนส่ง

(9.)

พิมพ์ฉลากการขนส่งอาหาร

(10.)

เลือกวิธีขนส่งอาหารไปยัง
หน่วยงานที่ร้องขอ

(11.)

เจ้าหน้าที่โภชนาการน�ำส่ง
อาหาร
หน่วยงานขนส่งกลางทราบ
สถานะน�ำส่งอาหาร
(รับงาน)
วางแผนการด�ำเนินงาน

ก�ำจัดเศษอาหารทีเ่ กิดจากกระบวนการปรุง โดย
ส่งไปยังลานรวมขยะ
พิมพ์ฉลากรายละเอียดอาหาร จากระบบหน่วย
ขนส่งกลาง และติดลงบนถาดอาหารเพื่อแสดง
รายละเอียดรายการอาหารส�ำหรับผู้ป่วยแต่ละ
คน
ล�ำเลียงอาหาร ที่จัดลงถาดเรียบร้อยแล้วใส่ใน
รถเข็นขนส่งอาหารให้เรียบร้อยพร้อมขนส่งไปยัง
หน่วยงานปลายทางที่ร้องขอ
พิมพ์ฉลากการขนส่งอาหาร จากระบบหน่วย
ขนส่งกลาง และติดลงบนรถเข็นขนส่งอาหารเพือ่
แสดงรายละเอียดอาหารทีข่ นส่งในรถเข็นแต่ละคัน
การขนส่ ง อาหารไปยั ง หน่ ว ยงานปลายทาง
สามารถท�ำได้ 2 วิธี คือ 1) ฝ่ายโภชนาการขนส่ง
เอง 2) หน่วยงานขนส่งกลางเป็นผู้ขนส่ง
ขนส่งอาหารไปยังหน่วยงานปลายทางเอง

(12.)

(13.)

ผู้ปฎิบัติ

รวมยอดความต้องการ
อาหาร

เจ้าหน้าทีโ่ ภชนาการ แจ้งยืนยันสถานะการเตรียม
อาหารไปยังหน่วยงานขนส่งกลาง เพื่อก�ำหนด
รายละเอียดการขนส่งเข้าระบบของหน่วยงาน
ระบบวางแผนตารางการด�ำเนินงาน
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เจ้าหน้าที่
โภชนาการ
เจ้าหน้าที่
ขนส่งกลาง
เจ้าหน้าที่
โภชนาการ
เจ้าหน้าที่
โภชนาการ
เจ้าหน้าที่
โภชนาการ
เจ้าหน้าที่
โภชนาการ
เจ้าหน้าที่
โภชนาการ
เจ้าหน้าที่
โภชนาการ
เจ้าหน้าที่
ขนส่งกลาง
-

ล�ำดับ
1.
(14.)

กิจกรรม

รายละเอียด

ผู้ปฎิบัติ

อาหาร
มอบหมายงาน

(15.)

เดินงาน

(16.)

รับอาหารที่ต้องการขนส่ง

(17.)

รับมอบอาหารตามรายการ
สั่งอาหาร

(18.)
(19.)

รายงานสถานะ
การด�ำเนินงาน
ติดตามงาน

(20.)

ประเมินผลงานการขนส่ง

ระบบ Generate ใบงาน และมอบหมายงานให้
เจ้าหน้าที่ขนส่งเตรียมการขนส่งอาหารไปยัง
หน่วยงานปลายทางที่ร้องขอ พร้อมทั้งสร้างใบ
เดินงาน
เดินทางไปรับอาหารจากฝ่ายโภชนาการ ตามใบ
เดินงาน
รับมอบอาหารจากจากฝ่ายโภชนาการ โดยรถ
เข็นขนส่งอาหารต้องอยู่ในสภาวะพร้อมส่ง และ
น�ำส่งอาหารไปยังหน่วยงานปลายทาง
รับมอบอาหาร และตรวจสอบความถูกต้องของ
รายการอาหารที่ได้รับ โดยตรวจสอบกับใบสรุป
ยอดการส่งยาตามหน่วยงานจากคลังยา และ
Barcode ที่ติดมากับรถเข็นอาหาร
รายงานสถานะการขนส่งอาหาร เมื่อหน่วยงาน
ปลายทางรับมอบอาหารเสร็จเรียบร้อย
ติดตามสถานะของเจ้าหน้าที่ขนส่งเพื่อรอรับ
ค�ำสั่งการขนส่งใหม่ต่อไป
ประเมินผลการขนส่ง ให้ตรงตาม KPIs ของ
หน่วยงาน
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เจ้าหน้าที่
ขนส่งกลาง
เจ้าหน้าที่ขนส่ง

เจ้าหน้าที่
หน่วยงาน
เจ้าหน้าที่ขนส่ง
เจ้าหน้าที่
ประสานงาน
หน่วยงานขนส่ง
กลาง
หัวหน้าหน่วยงาน
ขนส่งกลาง

การขนส่งผ้า
ล�ำดับ
2.
(1.)
(2.)
(3.)
(4.)

กิจกรรม

รายละเอียด

ผู้ปฎิบัติ

นับจ�ำนวนผ้าคงเหลือแต่ละ
คลังย่อย
ค�ำนวณจ�ำนวนผ้าทีต่ อ้ งเติม
(Manual)

หน่วยงานนับ นับจ�ำนวนผ้าคงเหลือในแต่ละ
คลังย่อย
บันทึกข้อมูลจ�ำนวนผ้าคงเหลือในคลังย่อย และ
ค�ำนวณจ�ำนวนผ้าทีต่ อ้ งเติม โดยเจ้าหน้าทีป่ ระจ�ำ
หน่วยงาน
ระบบหน่วยขนส่งกลางค�ำนวณจ�ำนวนผ้าที่ต้อง
เติม
แจ้งความต้องการผ้าและจ�ำนวนไปยังฝ่ายบริการ
ผ้า

เจ้าหน้าที่
หน่วยงาน

ผ้า

ค�ำนวณจ�ำนวนผ้าทีต่ อ้ งเติม
(ERP)
แจ้งจ�ำนวนผ้าที่ต้องเติม
เตรียมผ้า

เตรียมผ้าสะอาด

(5.)

บรรจุผ้าลงภาชนะขนส่ง

(6.)

พิมพ์ฉลากการขนส่งผ้า

(7.)

ฝ่ายบริการผ้าน�ำส่งผ้า

(8.)

ยืนยันสถานะการเตรียมผ้า
(ใช้ขนส่งกลาง)

น� ำ ผ้ า สะอาดบรรจุ ล งกล่ อ ง ปิ ด ฝากล่ อ งให้
เรียบร้อย พร้อมส�ำหรับการขนส่ง
พิมพ์ฉลากรายละเอียดการขนส่งผ้า ติดลงบน
กล่องบรรจุผ้า
ฝ่ า ยบริ ก ารผ้ า น� ำ ส่ ง ภายหลั ง จากติ ด ฉลาก
รายละเอียดการขนส่งผ้าลงบนกล่องเรียบร้อย
แล้ว ให้น�ำส่งไปยังหน่วยงานที่ร้องขอ
แจ้งยืนยันสถานะการเตรียมผ้าไปยังหน่วยงาน
ขนส่งกลางด้วยวิธีโทรศัพท์เข้าไปแจ้งหน่วยงาน
หรือ Key in เข้าระบบขนส่งกลาง โดยแสดง
รายละเอียด ดังนี้ หน่วยงานที่ร้องขอ จ�ำนวน
กล่อง เวลาที่หน่วยงานที่ร้องขอต้องการ ฯลฯ
รั บ แจ้ ง สถานะการเตรี ย มผ้ า หากหน่ ว ยงาน
ต้นทางโทรเข้ามายืนยันสถานการณ์น�ำส่ง เจ้า
หน้าที่ประสานงานหน่วยงานขนส่งกลาง ต้อง
Key รายละเอียดการขนส่งผ้าเข้าระบบของ
หน่วยงาน

(9.)

รับงาน (Load tendering)
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เจ้าหน้าที่
หน่วยงาน
เจ้าหน้าที่
หน่วยงาน
เจ้าหน้าที่
บริการผ้า
เจ้าหน้าที่
บริการผ้า
เจ้าหน้าที่
บริการผ้า
เจ้าหน้าที่
บริการผ้า
เจ้าหน้าที่
บริการผ้า
เจ้าหน้าที่
ประสานงาน
หน่วยงานขนส่ง
กลาง

ล�ำดับ
2.

กิจกรรม

รายละเอียด

ผ้า

(10.)

วางแผนการขนส่งผ้า

(11.)

มอบหมายงาน

(12.)

เตรียมอุปกรณ์ในการขนส่ง
ผ้า
รับผ้าที่ต้องการขนส่ง

(13.)
(14.)
(15.)
(16.)

ผู้ปฎิบัติ

รับมอบผ้าตามจ�ำนวนที่
ต้องเติม
รายงานสถานะการด�ำเนิน
งาน
ติดตามงาน

ระบบวางแผนตารางการด�ำเนินงานการขนส่งผ้า
และสร้างใบเดินงาน
ระบบ Generate ใบงาน และมอบหมายงานให้
เจ้าหน้าที่ขนส่งเตรียมการน�ำส่งผ้าไปยังหน่วย
งานปลายทาง พร้อมทั้งสร้างใบเดินงาน
จัดเตรียมรถส�ำหรับขนส่งกล่องผ้า พร้อมใบเดิน
งาน
เดินทางไปรับกล่องผ้าจากฝ่ายบริการผ้าเพื่อน�ำ
ส่งไปยัง หน่วยงานปลายทาง
รับมอบผ้า และตรวจสอบความถูกต้อง
รายงานสถานการณ์ส่งผ้า เมื่อหน่วยงานปลาย
ทางรับมอบผ้าเสร็จเรียบร้อย
ติดตามสถานะของเจ้าหน้าที่ขนส่งเพื่อรอรับค�ำ
สั่งการขนส่งใหม่ต่อไป
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เจ้าหน้าที่ขนส่ง
เจ้าหน้าที่ขนส่ง
เจ้าหน้าที่
หน่วยงาน
เจ้าหน้าที่ขนส่ง
เจ้าหน้าที่
ประสานงาน
หน่วยงานขนส่ง
กลาง

การขนส่งยา
ล�ำดับ
3.

กิจกรรม

รายละเอียด

ผู้ปฎิบัติ

ยา

(1.)

แจ้งความต้องการเบิกยา

(2.)

บันทึกค�ำขอเบิกยาแบบ
ออนไลน์ผ่านระบบ HIS

(3.)

เขียนใบฎีกาเบิกยา

(4.)

ส่งใบฎีกาเบิกยา

(5.)

บันทึกรายการยาที่เบิก

(6.)

พิมพ์ใบเบิกยาตามรอบ

(7.)

ตัดสต๊อก

(8.)

พิมพ์ใบจ่ายยา

(9.)

หยิบสินค้าตามใบจ่ายยา

- ห้องยาย่อยแจ้งความต้องการเบิกยา โดย
กระบวนการแจ้งเบิกยามี 2 ทางเลือก คือ
เขียนใบฎีกาเบิกยา หรือ Key เบิกยาผ่านระบบ
HIS
- Key in รายการยาทีต่ อ้ งการเบิก เข้าระบบ HIS
- ระบบจะบันทึกรายการยาทีต่ อ้ งการเบิกแล้วส่ง
ข้อมูลไปยังคลังยา
- เขียนรายการยาทีต่ อ้ งการเบิกลงในใบฎีกาเบิก
ยา
- กรณีเขียนใบฎีกาเบิก เจ้าหน้าทีป่ ระจ�ำหน่วย
งานน�ำใบฎีกาเบิกยาไปส่งยังคลังยา ในช่วงเช้า
ของทุกวัน
- กรณีเขียนใบฎีกาเบิก เจ้าหน้าทีป่ ระจ�ำหน่วย
จ่ายยา จะต้องมากรอกข้อมูลรายการยาที่
ต้องการเบิกเข้าระบบ เพือ่ ใช้ในการตัด Stock
และบริหารจัดการ On hand inventory
กรณีที่ฎีกาแบบออนไลน์จากห้องยา ใบฎีกาเบิก
ยาจะถูกพิมพ์ออกมาเพื่อน�ำไปจัดยาต่อไป
หลังจากที่พิมพ์ใบจัดยาออกมา เจ้าหน้าที่จะกด
Save ข้อมูลและสต๊อกจะถูกตัด
พิมพ์ใบจ่ายยาตามรอบที่ก�ำหนด หลังจากที่
บันทึกรายการสั่งยาเข้าระบบแล้ว
จัดสินค้าตามรายการยาในใบจ่ายยาลงในตะกร้า
หยิบยาตามระบบ FEFO (First Expire date
First Out) สินค้าใดที่จะหมดอายุก่อน จ่ายออก
ไปก่อน เพือ่ ลดความเสียหายจากสินค้าหมดอายุ
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เจ้าหน้าที่
ห้องยาย่อย

เจ้าหน้าที่
ห้องยาย่อย
เจ้าหน้าที่
ห้องยาย่อย
เจ้าหน้าที่
หน่วยจ่ายยา
เจ้าหน้าที่
หน่วยจ่ายยา
เจ้าหน้าที่
หน่วยจ่ายยา
เจ้าหน้าที่
หน่วยจ่ายยา
เจ้าหน้าที่
หน่วยจ่ายยา

ล�ำดับ

กิจกรรม

รายละเอียด

(10.)

ยืนยันสถานะ การเตรียมยา

(11.)

บรรจุยาลงภาชนะขนส่ง

ตรวจสอบว่ายาที่หยิบถูกต้องตรงตามใบจ่ายยา
หรือไม่ ถ้าถูกต้องจะผ่านไปยังขั้นตอนต่อไป ถ้า
ไม่จะต้องจัดยาใหม่ให้ถูกต้อง
- หลังจากตรวจสอบความถูกต้องของยาทีห่ ยิบ
ยาทั้งหมดจะถูกจัดเรียงลงกล่องเพื่อเตรียม
การน�ำจ่ายไปยังหน่วยงานปลายทาง
- ติดฉลากเพื่อแสดงชื่อหน่วยงานปลายทาง
รายการยาทีอ่ ยูภ่ ายในกล่อง โดยใช้ Barcode
- วางกล่องบรรจุยาไว้ ณ ต�ำแหน่งจ่ายยา เพือ่ รอ
ให้หน่วยงานทีส่ งั่ หรือหน่วยงานขนส่งกลางมา
รับ
- หน่วยงานทีข่ อเบิกยาส่งเจ้าหน้าทีม่ ารับยาที่
คลังยา
- แจ้งความต้องการส่งยา โดยการ Key in
รายละเอียดส�ำหรับใช้ในการขนส่ง ได้แก่
ชือ่ หน่วยงานปลายทาง เวลา จ�ำนวน ฯลฯ เข้า
ระบบของหน่วยงานขนส่งกลาง
- หากไม่มรี ะบบ เจ้าหน้าทีค่ ลังยาโทรแจ้งหน่วย
งานขนส่งกลางให้มารับยาเพือ่ น�ำส่งหน่วยงาน
ปลายทาง โดยแจ้งรายละเอียดการขนส่ง ได้แก่
ชือ่ หน่วยงานปลายทาง เวลา จ�ำนวน ฯลฯ เพือ่
ให้เจ้าหน้าทีป่ ระสานงานของหน่วยงานขนส่ง
กลางบันทึกลงระบบ
- เจ้าหน้าทีป่ ระสานงานของหน่วยงานขนส่งกลาง
บันทึกรับรายละเอียดการขนส่งลงในระบบของ
ขนส่งกลาง

3.

ยา

(12.)

ห้องยาย่อยมารับยา

(13.)

แจ้ ง ความต้ อ งการส่ ง ยา
(ต้องการใช้หน่วยงานขนส่ง
กลางส่งยา)

(14.)

ผู้ปฎิบัติ

บันทึกรับข้อมูลการขนส่ง
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เจ้าหน้าที่
หน่วยจ่ายยา

เจ้าหน้าที่
หน่วยจ่ายยา

เจ้าหน้าที่
ห้องยาย่อย

เจ้าหน้าที่
หน่วยจ่ายยา

เจ้าหน้าที่
ประสานงาน
หน่วยงานขนส่ง
กลาง

ล�ำดับ
3.
(15.)

(16.)

กิจกรรม

รายละเอียด

ผู้ปฎิบัติ

ยา
ส่งข้อมูลการน�ำส่งยา

วางแผนการขนส่งและมอบ
หมายงาน

(17.)
(18.)

เตรียมอุปกรณ์การขนส่ง

(19.)

รับยาที่ต้องการน�ำส่ง

(20.)

น�ำส่งยา

(21.)

ตรวจสอบความถูกต้องของ
ยาที่ได้รับ

(22.)

รับมอบยา

(23.)

รายงานสถานะ การส่งยา

(24.)

ติ ด ตามความคื บ หน้ า ของ
งาน

- กรณีหน่วยงานขนส่งกลางมีระบบรองรับ หลัง
จากเจ้าหน้าทีค่ ลังยา Key in รายละเอียดของ
ยาทีต่ อ้ งการจัดส่งเรียบร้อยแล้วระบบจะบันทึก
รายการยาทีต่ อ้ งการขนส่ง และข้อมูลจะถูกส่ง
ไปยังหน่วยงานขนส่งกลาง
- ระบบของหน่วยงานขนส่งกลางวางแผนตาราง
การขนส่ง
- ระบบของหน่วยงานขนส่งกลาง Generate งาน
พร้อมทัง้ Assign งานให้เจ้าหน้าทีข่ นส่ง
- รายละเอียดการขนส่งแสดงในใบเดินงาน
- เจ้าหน้าทีข่ นส่งเตรียมอุปกรณ์สำ� หรับไปรับยา
ทีค่ ลังยาแล้วน�ำส่งยาไปยังหน่วยงานปลายทาง
เช่น รถเข็น รถไฟฟ้า เป็นต้น
- เจ้าหน้าทีข่ นส่ง พร้อมอุปกรณ์นำ� ส่งยาเดินทาง
ไปรับกล่องยาทีค่ ลังยาเตรียมไว้ ณ จุดรับ
- เจ้าหน้าทีข่ นส่งขนส่งยาไปยังหน่วยงานปลาย
ทาง
- เจ้าหน้าทีห่ น่วยงานทีข่ อเบิกยา (ห้องยาย่อย)
ตรวจสอบความถูกต้องของรายการยาทีไ่ ด้รบั
โดยตรวจสอบกับใบสรุปยอดการส่งยาตาม
หน่วยงานจากคลังยา และ Barcode ทีต่ ดิ มา
กับกล่อง
- เจ้าหน้าทีห่ น่วยงานทีข่ อเบิกยา (ห้องยาย่อย)
รับยาพร้อมทัง้ ลงลายมือชือ่ เพือ่ ยืนยันสถานะ
การส่งยาในใบ Routing sheet เป็นอันสิน้ สุด
การส่งยา
- เจ้าหน้าทีข่ นส่งกลับไปยังหน่วยงานขนส่งกลาง
พร้อมรายงานสถานะการขนส่งยา
ติดตามสถานะของเจ้าหน้าทีข่ นส่งเพือ่ เตรียมรอ
รับค�ำสั่งการขนส่งใหม่ต่อไป
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เจ้าหน้าที่ขนส่ง
เจ้าหน้าที่ขนส่ง
เจ้าหน้าที่ขนส่ง
เจ้าหน้าที่
ห้องยาย่อย

เจ้าหน้าที่
ห้องยาย่อย
เจ้าหน้าที่
ประสานงาน
หน่วยงานขนส่ง
กลาง
เจ้าหน้าที่
ประสานงาน
หน่วยงานขนส่ง
กลาง

การขนส่งเวชภัณฑ์
ล�ำดับ
4

กิจกรรม

รายละเอียด

ผู้ปฎิบัติ

เวชภัณฑ์
(1.)

แจ้งความต้องการ
เบิกเวชภัณฑ์

(2.)

บันทึกค�ำขอเบิกเวชภัณฑ์
ผ่านระบบ

(3.)

เขียนใบขอเบิกเวชภัณฑ์

หน่วยงานแจ้งความต้องการเบิกเวชภัณฑ์ โดย
กระบวนการแจ้งเบิกยามี 2 ทางเลือก คือ เขียน
ใบฎีกาเบิกยา หรือ Key เบิกยาผ่านระบบ HIS
- Key in รายการยาทีต่ อ้ งการเบิก เข้าระบบ HIS
- ระบบจะบันทึกรายการยาทีต่ อ้ งการเบิกแล้วส่ง
ข้อมูลไปยังคลังเวชภัณฑ์
เขียนรายการเวชภัณฑ์ทตี่ อ้ งการเบิกลงในใบฎีกา

(4.)

ส่งใบฎีกาเบิกยา

น�ำใบฎีกาส่งคลังเวชภัณฑ์

(5.)
(6.)

หน่วยงานไปรับเวชภัณฑ์
เอง
บันทึกค�ำขอเบิกเวชภัณฑ์

(7.)

เตรียมเวชภัณฑ์

เจ้าหน้าที่หน่วยงานเดินไปรับเวชภัณฑ์เองตาม
เวลาที่คลังเวชภัณฑ์ก�ำหนด
คลังเวชภัณฑ์ได้รับข้อมูลค�ำร้องขอเบิกเวชภัณฑ์
กดบันทึกข้อมูล และพิมพ์ใบจ่ายเวชภัณฑ์
จัดเตรียมเวชภัณฑ์ตามใบจ่ายเวชภัณฑ์

(8.)
(9.)

ยืนยันสถานะการเตรียม
เวชภัณฑ์
บรรจุเวชภัณฑ์ลงภาชนะ

(10.)

หน่วยงานมารับเวชภัณฑ์

(11.)

แจ้งความต้องการส่ง
เวชภัณฑ์

ตรวจสอบความถูกต้องของเวชภัณฑ์ที่เตรียมน�ำ
ส่ง
บรรจุเวชภัณฑ์ลงกล่องเตรียมน�ำส่ง และติดฉลาก
แสดงรายละเอียดสินค้า
หน่วยงานที่ร้องขอมารับเวชภัณฑ์
แจ้งความต้องการส่งเวชภัณฑ์ให้หน่วยงานขนส่ง
กลางรับทราบ มี 2 วิธี คือ 1) Interface data
ผ่านระบบหน่วยขนส่งกลาง 2) Manual เช่น
Key in, Phone in, Walk in etc.
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คลังเวชภัณฑ์

ล�ำดับ
4

กิจกรรม

รายละเอียด

ผู้ปฎิบัติ
เจ้าหน้าที่
ประสานงาน
หน่วยงานขนส่ง
กลาง

เวชภัณฑ์

(12.)

ยืนยันสถานะการส่งเวชภัณฑ์

เจ้าหน้าทีป่ ระสานงานของหน่วยงานขนส่งกลาง
บันทึกรับรายละเอียดการขนส่งลงในระบบขนส่ง
กลาง

(13.)

วางแผนการขนส่งเวชภัณฑ์

(14.)

มอบหมายงาน

(15.)

เตรียมอุปกรณ์การขนส่ง

(16.)

รับเวชภัณฑ์ที่ต้องการน�ำส่ง

(17.)
(18.)

ส่งมอบเวชภัณฑ์
ตรวจรับเวชภัณฑ์

ระบบของหน่วยงานขนส่งกลางวางแผนตาราง
การขนส่ง
- ระบบของหน่วยงานขนส่งกลาง Generate
งาน พร้อมทัง้ Assign งานให้เจ้าหน้าทีข่ นส่ง
- รายละเอียดการขนส่งแสดงในใบเดินงาน
- เจ้าหน้าที่ขนส่งเตรียมอุปกรณ์ส�ำหรับไปรับ
ยาที่ ค ลั ง ยาแล้ ว น� ำ ส่ ง ยาไปยั ง หน่ ว ยงาน
ปลายทาง เช่น รถเข็น รถไฟฟ้า เป็นต้น
เจ้าหน้าที่ขนส่ง พร้อมอุปกรณ์ขนส่งเดินทางไป
รับกล่องเวชภัณฑ์ที่จัดเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วที่
คลังเวชภัณฑ์ ณ จุดรับ
ขนส่งเวชภัณฑ์ไปยังหน่วยงานที่ร้องขอ
ตรวจสอบความถูกต้องของเวชภัณฑ์ที่น�ำส่ง

(19.)

รับมอบเวชภัณฑ์

(20.)

รายงานสถานะการน�ำส่ง

(21.)

ติ ด ตามความคื บ หน้ า ของ
งาน

รายงานสถานการณ์ส่งผ้า เมื่อหน่วยงานปลาย
ทางรับมอบผ้าเสร็จเรียบร้อย
เจ้าหน้าที่ขนส่งกลับไปยังหน่วยงานขนส่งกลาง
พร้อมรายงานสถานะการขนส่งเวชภัณฑ์
ติดตามสถานะของเจ้าหน้าทีข่ นส่งเพือ่ เตรียมรอ
รับค�ำสั่งการขนส่งใหม่ต่อไป
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เจ้าหน้าที่ขนส่ง
เจ้าหน้าที่ขนส่ง
เจ้าหน้าที่ขนส่ง
เจ้าหน้าที่
หน่วยงาน
เจ้าหน้าที่
หน่วยงาน
เจ้าหน้าที่
ประสานงาน
หน่วยงานขนส่ง
กลาง
เจ้าหน้าที่
ประสานงาน
หน่วยงานขนส่ง
กลาง

การขนส่งเครื่องมือแพทย์และกายอุปกรณ์
ล�ำดับ
5.

กิจกรรม

รายละเอียด

เครื่องมือแพทย์และกายอุปกรณ์

(1.)

ต้องการยืมเครื่องมือแพทย์

(2.)

เขียนรายการยืมเครื่องมือ
แพทย์
ตรวจสอบสถานะเครื่องมือ
แพทย์

(3.)

(4.)

บันทึกรายการขอยืมใน
ระบบ

(5.)

เตรียมเครื่องมือแพทย์

(6.)

พิมพ์ใบให้ยืมเครื่องมือ
แพทย์
เลือกวิธีขนส่งเครื่องมือ
แพทย์

(7.)

(8.)
(9.)

ผู้ปฎิบัติ

เจ้าหน้าที่หน่วยงานมารับ
เครื่องมือแพทย์
หน่วยงานขนส่งกลางทราบ
สถานะการน�ำส่ง (รับงาน)

หน่วยงานแจ้งความต้องการขอยืมเครือ่ งมือแพทย์
ไปยั ง ศู น ย์ เ ครื่ อ งมื อ แพทย์ โ ดยกระบวนการ
แจ้งความต้องการมี 2 วิธี คือ 1) โทรศัพท์ และ
2) เขียนรายการเครื่องมือแพทย์ที่ต้องการ
เขียนรายการเครื่องมือแพทย์ที่ต้องการลงในใบ
ยืมเครื่องมือแพทย์
เมื่ อ ทราบความต้ อ งการเครื่ อ งมื อ แพทย์ จ าก
เจ้าหน้าที่แต่ละหน่วยงานว่าต้องการเครื่องมือ
ใดบ้าง เจ้าหน้าที่ศูนย์เครื่องมือแพทย์จะตรวจ
สอบในระบบว่ามีเครื่องมือที่หน่วยงานต้องการ
ที่ศูนย์หรือไม่
รายละเอียดเครื่องมือแพทย์ที่หน่วยงานต่างๆ
ต้องการ เช่น เลขทีย่ มื สถานทีข่ อยืม วันทีย่ มื ชือ่
เจ้ า หน้ า ที่ รายการ จ� ำ นวน และลายมื อ ชื่ อ
เป็นต้น ถูกบันทึกเข้าระบบ
จัดเตรียมเครื่องมือแพทย์ตามรายการในใบยืม
เครื่องมือแพทย์
พิมพ์ใบให้ยืมเครื่องมือแพทย์ ส่งไปพร้อมเครื่อง
มือแพทย์
การขนส่งเครือ่ งมือแพทย์ไปหน่วยงานปลายทาง
สามารถท�ำได้ 2 วิธี คือ 1) หน่วยงานมารับเครือ่ ง
มือแพทย์ทศี่ นู ย์เครือ่ งมือแพทย์เอง 2) หน่วยงาน
ขนส่งกลางเป็นผู้ขนส่ง
เจ้ า หน้ า ที่ ห น่ ว ยงานที่ ร ้ อ งขอมารั บ เครื่ อ งมื อ
แพทย์ ณ ศูนย์เครื่องมือแพทย์
เจ้าหน้าทีศ่ นู ย์เครือ่ งมือแพทย์ แจ้งยืนยันสถานะ
การเตรียมเครื่องมือแพทย์ไปยังการขนส่งเข้า
ระบบของหน่วยงาน
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เจ้าหน้าที่
หน่วยงาน
เจ้าหน้าที่
หน่วยงาน
เจ้าหน้าที่ศูนย์
เครื่องมือแพทย์

เจ้าหน้าที่ศูนย์
เครื่องมือแพทย์
เจ้าหน้าที่ศูนย์
เครื่องมือแพทย์
เจ้าหน้าที่ศูนย์
เครื่องมือแพทย์
เจ้าหน้าที่
หน่วยงาน
เจ้าหน้าที่
ขนส่งกลาง

ล�ำดับ
5.
(10.)
(11.)

กิจกรรม

รายละเอียด

ผู้ปฎิบัติ
-

เครื่องมือแพทย์และกายอุปกรณ์

(12.)

เดินงาน

(13.)

รับเครื่องมือแพทย์ที่
ต้องการขนส่ง
รับมอบเครื่องมือแพทย์
ตามรายการให้ยืมฯ

ระบบวางแผนตารางการด�ำเนินงาน
ระบบ Generate ใบงาน และมอบหมายงานให้
เจ้าหน้าที่ขนส่งเตรียมการขนส่งเครื่องมือแพทย์
ไปยังหน่วยงานปลายทางทีร่ อ้ งขอ พร้อมทัง้ สร้าง
ใบเดินงาน
เดินทางไปรับเครื่องมือแพทย์จากศูนย์เครื่องมือ
แพทย์ตามใบเดินงาน
รับเครือ่ งมือแพทย์พร้อมขนส่ง จากศูนย์เครือ่ งมือ
แพทย์ และน�ำส่งไปยังหน่วยงานที่ร้องขอ
รับมอบเครื่องมือแพทย์ และตรวจสอบความ
ถูกต้องกับใบให้ยืมเครื่องมือแพทย์

(15.)

รายงานสถานะการด�ำเนิน
งาน

รายงานสถานะการขนส่ง เมื่อหน่วยงานรับมอบ
เสร็จเรียบร้อย

(16.)

ติดตามงาน

ติดตามสถานะของเจ้าหน้าที่ขนส่งเพื่อรอรับ
ค�ำสั่งการขนส่งใหม่ต่อไป

(17.)

ประเมินผลงานการขนส่ง

ประเมินผลการขนส่ง ให้ตรงตาม KPIs ของ
หน่วยงาน

(14.)

วางแผนการด�ำเนินงาน
มอบหมายงาน
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เจ้าหน้าที่
ขนส่งกลาง
เจ้าหน้าที่ขนส่ง
เจ้าหน้าที่หน่วย
งานปลายทาง
เจ้าหน้าที่ขนส่ง
เจ้าหน้าที่
ประสานงาน
หน่วยงานขนส่ง
กลาง
หัวหน้าหน่วยงาน
ขนส่งกลาง

การขนส่งเลือดและส่วนประกอบเลือด
ล�ำดับ
6.
(1.)
(2.)
(3.)

(4.)

กิจกรรม

รายละเอียด

เลือดและส่วนประกอบเลือด
ต้องการเตรียมเลือดและ
หน่วยงานที่ขอเลือดมีความต้องการเลือดและ
ส่วนประกอบเลือด
ส่วนประกอบเลือด ตามค�ำสั่งเตรียมเลือดจาก
แพทย์
เก็บตัวอย่างเลือด
เก็บตัวอย่างเลือดจากผู้ป่วย
บันทึกรายการขอเลือด
และส่วนประกอบเลือด

เขียนใบขอเลือดและส่วน
ประกอบเลือด
น�ำส่งตัวอย่างเลือดและ
ใบสั่งเตรียมเลือด

- หลั ง จากเก็ บ ตั ว อย่ า งเลื อ ดจากผู ้ ป ่ ว ย
รายละเอียด การสั่งเตรียมเลือดและส่วน
ประกอบเลือดจะถูกน�ำส่งไปยังธนาคารเลือด
โดยใช้ 2 วิธี ตามความเหมาะสมของแต่ละ
หน่วยงาน คือ 1) บันทึกค�ำสั่งเตรียมเลือด
และส่วนประกอบเข้าระบบ HIS และ 2)
เขียนใบสั่งเตรียมเลือดและส่วนประกอบ
เลือด (รายละเอียดแสดงใน C-04)
- หลังจากรายละเอียดการสั่งเตรียมเลือดถูก
บันทึกเข้าระบบ HIS ข้อมูลจะถูกส่งไปยัง
ฝ่ายธนาคารเลือด และรอรับเลือด (ราย
ละเอียดแสดงใน C-07)
เขียนใบขอเลือดและส่วนประกอบเลือด
น�ำตัวอย่างเลือดที่เก็บได้จากผู้ป่วย บรรจุลง
กล่องภายใต้สภาวะที่เหมาะสม ปิดฝาพร้อมใช้
สายรัด เพื่อป้องกันการเปิดกล่องระหว่างทาง
พร้อมเอกสารขอเลือดและส่วนประกอบเลือด
กรณีภายในกล่องมีตวั อย่างเลือดจากผูป้ ว่ ยหลาย
คนส่งรวมกัน ควรระบุผปู้ ว่ ยและใบขอเลือด-ส่วน
ประกอบเลือด ให้ตรงกันชัดเจน
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ผู้ปฎิบัติ

แพทย์
พยาบาลประจ�ำ
หน่วยงานที่
ร้องขอ

เจ้าหน้าที่
หน่วยงาน

เจ้าหน้าที่
หน่วยงาน

เจ้าหน้าที่
หน่วยงาน

ล�ำดับ
6.
(5.)

(6.)

กิจกรรม
เลือกวิธีขนส่งตัวอย่างเลือด

ขนส่งตัวอย่างเลือด

วางแผนการด�ำเนินงาน
มอบหมายงาน

(9.)

เดินงาน

(10.)

รับมอบตัวอย่างเลือดและ
หรือใบขอเลือดและส่วน
ประกอบเลือด
ขนส่งตัวอย่างเลือด

(12.)
(13.)
(14.)

ผู้ปฎิบัติ

เลือดและส่วนประกอบเลือด

(7.)
(8.)

(11.)

รายละเอียด

รับตัวอย่างเลือดและหรือ
ใบขอเลือดและส่วน
ประกอบเลือด
รายงานสถานะการด�ำเนิน
งาน
บันทึกข้อมูลตามใบขอ
เลือด

การขนส่งตัวอย่างเลือดไปฝ่ายธนาคารเลือด
สามารถท�ำได้ 3 วิธี คือ 1) หน่วยงานน�ำส่งเลือด
ไปยังฝ่ายธนาคารเลือด 2) ใช้ Telecar ใน
การขนส่ง (เฉพาะหน่วยงานในอาคารภูมิสิริฯ
โดยน�ำกล่องตัวอย่างเลือดไปส่งยังสถานี Telecar
ที่ไปถึงฝ่ายธนาคารเลือด) และ 3) หน่วยงาน
ขนส่งกลางเป็นผู้ขนส่ง
กรณีใช้หน่วยงานขนส่งกลางในการน�ำส่งตัวอย่าง
เลือดไปยังฝ่ายธนาคารเลือด ให้เจ้าหน้าที่หน่วย
งานแจ้งยืนยันสถานะการเตรียมตัวอย่างเลือดไป
ยังหน่วยงานขนส่งกลาง เพือ่ ก�ำหนดรายละเอียด
การขนส่งเข้าระบบของหน่วยงาน
ระบบวางแผนตารางการด�ำเนินงาน
ระบบ Generate ใบงาน และมอบหมายงานให้
เจ้าหน้าทีข่ นส่งเตรียมการขนส่งตัวอย่างเลือดไป
ยังฝ่ายธนาคารเลือด พร้อมทั้งสร้างใบเดินงาน
เดินทางไปรับตัวอย่างเลือดจากหน่วยงาน ตาม
ใบเดินงาน
รั บ กล่ อ งตั ว อย่ า งเลื อ ดพร้ อ มใบขอเลื อ ดและ
ส่วนประกอบเลือด (กรณีเขียนใบขอเลือดและ
ส่วนประกอบเลือด) จากหน่วยงาน
น� ำ กล่ อ งตั ว อย่ า งเลื อ ดพร้ อ มใบขอเลื อ ดและ
ส่วนประกอบเลือดส่งฝ่ายธนาคารเลือด
ฝ่ า ยธนาคารเลื อ ดรั บ ตั ว อย่ า งเลื อ ดและหรื อ
ใบขอเลือด
รายงานสถานะการขนส่ง เมื่อหน่วยงานรับมอบ
เสร็จเรียบร้อยและติดตามสถานะของเจ้าหน้าที่
ขนส่งเพื่อรอรับค�ำสั่งการขนส่งใหม่ต่อไป
กรณีรายการขอเลือดและส่วนประกอบเลือดไม่
ถูกบันทึกเข้าระบบ HIS เมื่อเจ้าหน้าที่ธนาคาร
เลือดได้รับใบขอเลือดและส่วนประกอบเลือด
จะบันทึกรายละเอียดรายการที่ขอเข้าระบบ
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-

เจ้าหน้าที่
ขนส่งกลาง
เจ้าหน้าที่ขนส่ง
เจ้าหน้าที่ขนส่ง
เจ้าหน้าที่ขนส่ง
เจ้าหน้าที่
ธนาคารเลือด
เจ้าหน้าที่ขนส่ง
เจ้าหน้าที่
ธนาคารเลือด

ล�ำดับ
6.

กิจกรรม

รายละเอียด

ผู้ปฎิบัติ

เลือดและส่วนประกอบเลือด

(15.)

นัดวันรับเลือด

พิมพ์เอกสารใบส�ำคัญการรับเลือด ที่ระบุวัน
มารับเลือด และใบสั่งเตรียมเลือด (กรณีที่หน่วย
งานขนส่งตัวอย่างเลือดเอง เจ้าหน้าที่ธนาคาร
เลือดต้องแจ้งวันมารับเลือดแก่หน่วยงาน)

เจ้าหน้าที่
ธนาคารเลือด

(16.)

เตรียมเลือด

เจ้าหน้าที่ธนาคารเลือดตรวจตัวอย่างเลือดและ
จัดเตรียมเลือดและส่วนประกอบเลือดตามใบขอ
เลือดฯ จากนัน้ บรรจุเลือดลงกล่องควบคุมสภาวะ
ติดฉลากรายละเอียด พร้อมใบสรุปการจ่ายเลือด
ใช้สายรัดป้องกันการเปิดกล่องระหว่างทาง

เจ้าหน้าที่
ธนาคารเลือด

(17.)
(18.)

(19.)
(20.)

ยืนยันสถานะการเตรียม
เลือด
เลือกรูปแบบการขนส่ง

เจ้าหน้าที่ธนาคารเลือด แจ้งยืนยันสถานะการ
เตรียมเลือด
รูปแบบการขนส่งเลือด มี 2 รูปแบบ คือ ให้หน่วย
งานขนส่งกลางรับผิดชอบและให้หน่วยงานมา
รับเอง

เจ้าหน้าที่
ธนาคารเลือด

ส่งเลือดและส่วนประกอบ
เลือด
ขนส่งเลือดและส่วน
ประกอบเลือด

หน่วยงานมารับเลือดและส่วนประกอบเลือด
พร้อมใบส�ำคัญการรับเลือด
กรณีใช้หน่วยงานขนส่งกลางในการน�ำส่งเลือดไป
ยังฝ่ายธนาคารเลือด ให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานแจ้ง
ยืนยันสถานะการเตรียมเลือดไปยังหน่วยงาน
ขนส่งกลาง เพือ่ ก�ำหนดรายละเอียดการขนส่งเข้า
ระบบของหน่วยงาน
ระบบวางแผนตารางการด�ำเนินงาน

เจ้าหน้าที่
หน่วยงาน

(21.)

วางแผนการด�ำเนินงาน

(22.)

มอบหมายงาน

(23.)

เดินงาน

(24.)

รับเลือดและตัวอย่างเลือด
ที่ต้องการขนส่ง
รับมอบเลือดและ
ส่วนประกอบเลือด

(25.)

ระบบ Generate ใบงาน และมอบหมายงาน
ให้เจ้าหน้าทีข่ นส่งเตรียมการขนส่งตัวอย่างเลือด
ไปยังฝ่ายธนาคารเลือด พร้อมทัง้ สร้างใบเดินงาน
เดินทางไปรับตัวอย่างเลือดจากหน่วยงาน ตาม
ใบเดินงาน
รับกล่องเลือดพร้อมขนส่ง จากฝ่ายธนาคารเลือด
และน�ำส่งไปยังหน่วยงาน
รั บ มอบเลื อ ดและส่ ว นประกอบเลื อ ด พร้ อ ม
ตรวจสอบความถูกต้อง

27
Transportation and Distribution in Hospital

เจ้าหน้าที่
ธนาคารเลือด

เจ้าหน้าที่
ประสานงาน
หน่วยงานขนส่ง
กลาง
เจ้าหน้าที่ขนส่ง
เจ้าหน้าที่ขนส่ง
เจ้าหน้าที่
หน่วยงาน

ล�ำดับ

กิจกรรม

รายละเอียด

ผู้ปฎิบัติ

6.

เลือดและส่วนประกอบเลือด

(26.)

ยืนยันสถานะการน�ำส่ง

รายงานสถานะการขนส่ง เมื่อหน่วยงานรับมอบ
เสร็จเรียบร้อย

เจ้าหน้าที่ขนส่ง

(27.)

น�ำส่งใบส�ำคัญการรับ
เลือด, ส่วนประกอบเลือด
และอุปกรณ์ขนส่ง

หลังจากเจ้าหน้าที่หน่วยงานรับเลือดและส่วน
ประกอบเลือดเรี ย บร้ อยแล้ ว เจ้ า หน้ า ที่ ข นส่ ง
จะส่งใบส�ำคัญการรับเลือดและส่วนประกอบ
เลือด รวมทั้งกล่องบรรจุเลือด

เจ้าหน้าที่ขนส่ง

ติดตามงาน

ติดตามสถานะของเจ้าหน้าที่ขนส่งเพื่อรอรับค�ำ
สั่งการขนส่งใหม่ต่อไป

(28.)
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เจ้าหน้าที่
ประสานงาน
หน่วยงานขนส่ง
กลาง

การขนส่งสิ่งส่งตรวจ
ล�ำดับ
7.

กิจกรรม

รายละเอียด

สิ่งส่งตรวจ

(1.)

ต้องการวิเคราะห์สิ่งส่ง
ตรวจ

แพทย์สั่งวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจ

(2.)

เก็บสิ่งส่งตรวจจากผู้ป่วย

เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่างสิ่งส่งตรวจจากผู้ป่วย

(3.)

บันทึกรายการสั่งตรวจ
วิเคราะห์

(4.)

เขียนใบสั่งตรวจวิเคราะห์

(5.)

เตรียมน�ำส่งสิ่งส่งตรวจ
และหรือใบสั่งตรวจ
วิเคราะห์

กรณีหน่วยงานมีระบบ HIS รองรับ เจ้าหน้าที่
หน่วยงานบันทึกรายการสั่งตรวจวิเคราะห์เข้า
ระบบ
กรณี ไ ม่ มี ร ะบบ HIS รองรั บ การบั น ทึ ก ราย
ละเอียดการสั่งตรวจ เจ้าหน้าที่หน่วยงานต้อง
เขียนรายการทีต่ อ้ งการตรวจวิเคราะห์ลงในใบสัง่
ตรวจวิเคราะห์
เตรียมส่งสิง่ ส่งตรวจโดยบรรจุลงกล่องทีม่ สี ภาวะ
เหมาะสม ปิดฝา และใช้สายรัดเพื่อป้องการ
การเปิดระหว่างทาง พร้อมใบสั่งตรวจวิเคราะห์
และเอกสารแสดงรายละเอี ย ดสิ่ ง ส่ ง ตรวจใน
กล่อง เช่น จ�ำนวน ชื่อหน่วยงาน ชื่อผู้ป่วย
เป็นต้น
- กรณีหน่วยงานน�ำส่งเอง หรือใช้เทเลคาร์ ให้
เจ้าหน้าที่หน่วยงานน�ำส่งกล่องบรรจุสิ่งส่ง
ตรวจและใบสั่งตรวจวิเคราะห์ (กรณีไม่มี
HIS)ไปยังหน่วยงาน หรือจุดบริการเทลาคาร์
- กรณีใช้เจ้าหน้าที่ขนส่งกลาง ให้เจ้าหน้าที่
หน่วยงานติดต่อไปยังหน่วยงานขนส่งกลาง
เพื่อแจ้งยืนยันสถานะการเตรียมสิ่งส่งตรวจ
รับแจ้งค�ำขอรับบริการผ่านช่องทาง ดังนี้ Phone
in, Key in และ Walk in

(6.)

ผู้ปฎิบัติ

น�ำส่งสิ่งส่งตรวจและหรือ
ใบสั่งตรวจวิเคราะห์

(7.)

บันทึกค�ำขอรับบริการ

(8.)

วางแผนการขนส่ง

ระบบวางแผนตารางการด�ำเนินงานการขนส่ง
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แพทย์
- เจ้าหน้าที่
หน่วยงาน
- พยาบาล
เจ้าหน้าที่
หน่วยงาน
เจ้าหน้าที่
หน่วยงาน

เจ้าหน้าที่
หน่วยงาน

เจ้าหน้าที่
หน่วยงาน

เจ้าหน้าที่
ประสานงาน
หน่วยงานขนส่ง
กลาง
-

ล�ำดับ
7.

กิจกรรม

รายละเอียด

ผู้ปฎิบัติ

สิ่งส่งตรวจ
(9.)

(10.)
(11.)
(12.)

(13.)
(14.)
(15.)
(16.)

มอบหมายงาน

ระบบสร้างใบเดินงาน และมอบหมายงานให้เจ้า
เจ้าหน้าที่ขนส่ง
หน้าทีข่ นส่งน�ำส่งสิง่ ส่งตรวจไปยังห้องปฏิบตั กิ าร
รับสิ่งส่งตรวจและหรือใบสั่ง รับมอบสิ่งส่งตรวจ และตรวจสอบความถูกต้อง
เจ้าหน้าที่
ตรวจวิเคราะห์
เบือ้ งต้น โดยใบสัง่ ตรวจและสิง่ ส่งตรวจทีไ่ ด้รบั ถูก
ห้องปฏิบัติการ
ต้องตรงกับผู้ป่วย
ติดตามงาน
ติดตามสถานะของเจ้าหน้าทีข่ นส่งเพือ่ รอรับค�ำสัง่ เจ้าหน้าที่ประสาน
การขนส่งใหม่ต่อไป
งานหน่วยงาน
ขนส่งกลาง
บันทึกข้อมูลตามใบสั่งตรวจ - กรณีหน่วยงานไม่มีระบบ HIS เจ้าหน้าที่ห้อง
วิเคราะห์
ปฏิ บั ติ ก ารต้ อ งกรอกรายละเอี ย ดในใบสั่ ง
ตรวจวิเคราะห์ลงในระบบ LIS (ระบบห้อง
เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติการ)
ห้องปฏิบัติการ
- กรณีหน่วยงานมีระบบ HIS รายละเอียดการ
สั่งตรวจวิเคราะห์จะถูกส่งเข้าระบบ LIS โดย
อัตโนมัติ
ตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจ เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์สิ่งส่ง
เจ้าหน้าที่
ตรวจของคนไข้แต่ละคนตามรายละเอียดในใบสัง่
ห้องปฏิบัติการ
ตรวจวิเคราะห์
บันทึกรายงานผลวิเคราะห์ กรณีผลการวิเคราะห์ชัดเจน และหน่วยงานมี
เจ้าหน้าที่
ระบบ HIS ผลการวิเคราะห์จะถูกบันทึกเข้าระบบ
ห้องปฏิบัติการ
LIS และผลจะถูกแสดงในหน้าจอของแพทย์ผปู้ ว่ ย
พิมพ์ผลการวิเคราะห์
กรณีหน่วยงานไม่มีระบบ HIS เจ้าหน้าที่ห้อง
เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติการจะสั่งพิมพ์ผลการตรวจวิเคราะห์ผ่าน
ห้องปฏิบัติการ
ระบบ LIS
น�ำส่งผลการตรวจวิเคราะห์ - กรณีหน่วยงานน�ำส่งเอง หรือใช้เทเลคาร์ ให้
เจ้าหน้าที่หน่วยงานมารับผลการวิเคราะห์
หรื อ เจ้ า หน้ า ที่ ห ้ อ งปฏิ บั ติ ก ารน� ำ ผลการ - เจ้าหน้าที่
วิเคราะห์ไปส่งยังจุดบริการเทลาคาร์ (เฉพาะ
หน่วยงาน
หน่วยงานภายอาคารภูมิสิริฯ)
- เจ้าหน้าที่
- กรณีใช้เจ้าหน้าที่ขนส่งกลาง ให้เจ้าหน้าที่
ห้องปฏิบัติการ
หน่วยงานติดต่อไปยังหน่วยงานขนส่งกลาง
เพื่อแจ้งยืนยันสถานะการส่งผลตรวจ
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ล�ำดับ
7.

กิจกรรม

รายละเอียด

ผู้ปฎิบัติ

สิ่งส่งตรวจ

(17.)

บันทึกค�ำขอรับบริการ

รับแจ้งค�ำขอรับบริการผ่านช่องทาง ดังนี้ Phone
in, Key in และ Walk in

เจ้าหน้าที่
ประสานงาน
หน่วยงาน
ขนส่งกลาง

(18.)

วางแผนการขนส่ง

ระบบวางแผนตารางการด�ำเนินงานการขนส่ง

-

(19.)

มอบหมายงาน

(20.)

รับสิ่งส่งตรวจและหรือ
ใบสั่งตรวจวิเคราะห์

ระบบสร้างใบเดินงาน และมอบหมายงานให้เจ้า
หน้าที่ขนส่งน�ำส่งผลตรวจไปยังหน่วยงาน
รับมอบผลตรวจ และตรวจสอบความถูกต้อง
เบื้องต้น โดยใบสั่งตรวจและสิ่งส่งตรวจที่ได้รับ
ถูกต้องตรงกับผู้ป่วย

(21.)

ติดตามงาน

ติดตามสถานะของเจ้าหน้าที่ขนส่งเพื่อรอรับค�ำ
สั่งการขนส่งใหม่ต่อไป

เจ้าหน้าที่ขนส่ง
เจ้าหน้าที่
หน่วยงาน
เจ้าหน้าที่
ประสานงาน
หน่วยงานขนส่ง
กลาง

การขนส่งผู้ป่วย
ล�ำดับ

กิจกรรม

รายละเอียด

ผู้ปฎิบัติ

(1.)

ต้องการเวรเปลเคลื่อนย้าย
ผู้ป่วย

หน่วยงานต้องการเจ้าหน้าทีเ่ วรเปลส�ำหรับบริการ
ผู้ป่วย

เจ้าหน้าที่หน่วย
งานที่ร้องขอ/
ผูร้ อ้ งขอรับบริการ

(2.)

วิธีการบันทึกค�ำขอรับ
บริการ

แจ้งยืนยันการขอรับบริการเวรเปล สามารถท�ำได้
2 วิธี คือ กรอกข้อมูลเข้าระบบของหน่วยงาน
ขนส่งกลาง และโทรแจ้ง/แจ้งด้วยวาจา โดยตรง
กับเจ้าหน้าที่หน่วยงานขนส่งกลาง

เจ้าหน้าที่หน่วย
งานที่ร้องขอ/
ผูร้ อ้ งขอรับบริการ

8.

ผู้ป่วย
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ล�ำดับ
8.

กิจกรรม
บันทึกค�ำขอรับบริการ

(4.)

วางแผนการขนส่งผู้ป่วย
มอบหมายงาน

(6.)
(7.)

ผู้ปฎิบัติ

ผู้ป่วย

(3.)

(5.)

รายละเอียด

เตรียมอุปกรณ์เคลื่อนย้าย
ผู้ป่วย
บริการรับ-ส่งผู้ป่วย
รายงานสถานะการรับส่งผู้
ป่วย

(8.)

ติดตามงาน

(9.)

กลับสถานีเวรเปล รอรับ
งานใหม่

รั บ แจ้ ง ความต้ อ งการใช้ บ ริ ก ารเวรเปล หาก
หน่วยงานต้นทางโทรเข้ามายืนยันสถานการณ์
น�ำส่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานหน่วยงานขนส่ง
กลาง ต้องกรอกรายละเอียดการเคลื่อนย้าย
ผู้ป่วยเข้าระบบของหน่วยงานขนส่งกลาง
ระบบวางแผนตารางการด�ำเนินงานการเคลื่อน
ย้ายผู้ป่วย และสร้างใบเดินงาน
ระบบสร้ า งใบงาน และมอบหมายงานให้
เจ้าหน้าทีเ่ วรเปล เตรียมพร้อมในการเคลือ่ นย้าย
ผู้ป่วย
เตรียมรถเข็นนั่งหรือรถเข็นนอนเพื่อไปรับผู้ป่วย
ยังหน่วยงานที่ร้องขอ
เดินทางไปรับผู้ป่วยไปส่งยังหน่วยงานปลายทาง
รายงานสถานะการด�ำเนินงาน เมื่อส่งผู้ป่วยถึง
หน่ ว ยงานปลายทาง หากมี ง านต่ อ เนื่ อ งให้
เจ้าหน้าทีเ่ วรเปลไปปฏิบตั หิ น้าทีต่ อ่ ไปได้เลย โดย
ไม่ต้องกลับสถานีเวรเปล
ติดตามสถานะของเจ้าหน้าที่ขนส่งเพื่อรอรับ
ค�ำสั่งการขนส่งใหม่ต่อไป
กรณีไม่มคี ำ� สัง่ รับ-ส่งผูป้ ว่ ยต่อเนือ่ ง ให้เจ้าหน้าที่
เวรเปลกลับไปประจ�ำที่สถานีเวรเปล เพื่อรอ
รับค�ำสั่งเคลื่อนย้ายผู้ป่วยใหม่ต่อไป
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เจ้าหน้าที่
ประสานงาน
หน่วยงาน
ขนส่งกลาง
เจ้าหน้าที่เวรเปล
เจ้าหน้าที่เวรเปล
เจ้าหน้าที่เวรเปล
เจ้าหน้าที่
ประสานงาน
หน่วยงาน
ขนส่งกลาง
เจ้าหน้าที่เวรเปล

การขนส่งพัสดุภัณฑ์

ล�ำดับ
9.

กิจกรรม

รายละเอียด

พัสดุภัณฑ์

(1.)

ต้องการเบิกพัสดุภัณฑ์

(2.)

เขียนรายการเบิก
พัสดุภัณฑ์
บันทึกรายละเอียดรายการ
พัสดุภัณฑ์
ตรวจสอบและตัดจ่ายใน
ระบบ

(3.)
(4.)
(5.)

จัดของตามใบจ่าย
พัสดุภัณฑ์

(6.)

ส�ำเนาใบจ่ายพัสดุภัณฑ์

(7.)

เลือกวิธีขนส่งพัสดุภัณฑ์

(8.)
(9.)

(10.)

ผู้ปฎิบัติ

เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่
ร้องขอมารับพัสดุ
หน่วยงานขนส่งกลางทราบ
สถานะน�ำส่ง (รับงาน)
วางแผนการด�ำเนินงาน

หน่วยงานแจ้งความต้องการเบิกพัสดุภณ
ั ฑ์ ไปยัง
คลั ง พั ส ดุ ภั ณ ฑ์ โ ดยกระบวนการแจ้ ง ความ
ต้องการมี 2 วิธี คือ 1) โทรศัพท์ และ 2) เขียน
ใบขอเบิกพัสดุ
เขียนรายการเบิกพัสดุภัณฑ์ลงในใบขอเบิกพัสดุ
บันทึกรายละเอียดรายการพัสดุภัณฑ์ที่ขอเบิก
เพื่อแจ้งก�ำหนดวันจ่ายพัสดุ
ตรวจสอบพัสดุภัณฑ์ในสต็อกว่ามีพร้อมส่งหรือ
ไม่ ถ้ามีให้ตัดจ่ายในระบบ ถ้าไม่มีให้แจ้งขอเบิก
สินค้าไปยังคลังสินค้า เพื่อน�ำมาเติมยังศูนย์จ่าย
จัดเตรียมพัสดุภัณฑ์ ตามรายการขอเบิก บรรจุ
ลงรถเข็ น หรื อ กล่ อ งส� ำ หรั บ ขนส่ ง พั ส ดุ ภั ณ ฑ์
เตรียมพร้อมน�ำส่ง
ส� ำ เนาใบจ่ า ยพั ส ดุ ภั ณ ฑ์ เพื่ อ น� ำ ส่ ง ไปพร้ อ ม
พัสดุภัณฑ์
การขนส่ ง พั ส ดุ ภั ณ ฑ์ ไ ปหน่ ว ยงานที่ ร ้ อ งขอ
สามารถท�ำได้ 2 วิธี คือ 1) หน่วยงานมารับ
พัสดุภณ
ั ฑ์ทศี่ นู ย์จา่ ยพัสดุภณ
ั ฑ์เอง 2) หน่วยงาน
ขนส่งกลางเป็นผู้ขนส่ง
เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่ร้องขอมารับพัสดุภัณฑ์
ณ ศูนย์จ่ายพัสดุภัณฑ์
เจ้าหน้าที่ศูนย์จ่ายพัสดุภัณฑ์ แจ้งยืนยันสถานะ
การเตรียมเครื่องมือแพทย์ไปยังหน่วยงานขนส่ง
กลาง เพื่อ ก� ำ หนดรายละเอี ย ดการขนส่ ง เข้ า
ระบบของหน่วยงาน
ระบบวางแผนตารางการด�ำเนินงาน
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เจ้าหน้าที่หน่วย
งาน
เจ้าหน้าที่หน่วย
งาน
เจ้าหน้าที่ศูนย์
จ่ายพัสดุภัณฑ์
เจ้าหน้าที่ศูนย์
จ่ายพัสดุภัณฑ์
เจ้าหน้าที่ศูนย์
จ่ายพัสดุภัณฑ์
เจ้าหน้าที่ศูนย์
จ่ายพัสดุภัณฑ์
เจ้าหน้าที่
หน่วยงาน
เจ้าหน้าที่
ขนส่งกลาง
-

ล�ำดับ
9.
(11.)

กิจกรรม

รายละเอียด

ผู้ปฎิบัติ

พัสดุภัณฑ์

(12.)

เดินงาน

(13.)

รับพัสดุภัณฑ์ที่ต้องการ
ขนส่ง
รับมอบพัสดุภณ
ั ฑ์ตาม
รายการจ่ายพัสดุภัณฑ์

ระบบ Generate ใบงาน และมอบหมายงานให้
เจ้ า หน้ า ที่ ข นส่ ง เตรี ย มอุ ป กรณ์ ก ารขนส่ ง
พัสดุภัณฑ์ไปยังหน่วยงานปลายทางที่ร้องขอ
พร้อมทั้งสร้างใบเดินงาน
เดินทางไปรับพัสดุภัณฑ์จากศูนย์จ่ายพัสดุภัณฑ์
ตามใบเดินงาน
รับพัสดุภณ
ั ฑ์พร้อมขนส่ง จากศูนย์จา่ ยพัสดุภณ
ั ฑ์
และน�ำส่งไปยังหน่วยงานที่ร้องขอ
รับมอบพัสดุภัณฑ์ และตรวจสอบความถูกต้อง
กับใบจ่ายพัสดุภัณฑ์

(15.)

รายงานสถานะการด�ำเนิน
งาน

รายงานสถานะการขนส่ง เมื่อหน่วยงานรับมอบ
เสร็จเรียบร้อย

เจ้าหน้าที่ขนส่ง
กลาง

(16.)

ติดตามงาน

ติดตามสถานะของเจ้าหน้าที่ขนส่งเพื่อรอรับค�ำ
สั่งการขนส่งใหม่ต่อไป

(17.)

ประเมินผลงานการขนส่ง

ประเมินผลการขนส่ง ให้ตรงตาม KPIs ของ
หน่วยงาน

เจ้าหน้าที่
ประสานงาน
หน่วยงาน
ขนส่งกลาง
หัวหน้าหน่วยงาน
ขนส่งกลาง

(14.)

มอบหมายงาน
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เจ้าหน้าที่
ขนส่งกลาง
เจ้าหน้าที่ขนส่ง
กลาง
เจ้าหน้าที่หน่วย
งานปลายทาง

การขนส่งหน่วยจ่ายกลาง (CSSD)

ล�ำดับ
10.

กิจกรรม

รายละเอียด

หน่วยจ่ายกลาง (CSSD)

(1.)

ต้องการเบิกผ้าและ
เครื่องมือแพทย์ปลอดเชื้อ

(2.)

(4.)

เขียนรายการเบิกผ้าและ
เครื่องมือแพทย์ปลอดเชื้อ
บันทึกรายละเอียดรายการ
ผ้าและเครื่องมือแพทย์
ปลอดเชื้อ
จัดของตามใบเบิก

(5.)

เลือกวิธีขนส่ง

(3.)

ผู้ปฎิบัติ

(6.)

เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่
ร้องขอมารับสินค้า

(7.)

หน่วยงานขนส่งกลางทราบ
สถานะน�ำส่ง (รับงาน)

(8.)

วางแผนการด�ำเนินงาน

(9.)

มอบหมายงาน

หน่วยงานแจ้งความต้องการเบิกผ้าและเครือ่ งมือ
แพทย์ ป ลอดเชื้ อ ไปยั ง หน่ ว ย CSSD โดย
กระบวนการแจ้งความต้องการมี 2 วิธี คือ 1)
โทรศัพท์ และ 2) เขียนใบขอเบิกฯ
เขียนรายการเบิกผ้าและเครื่องมือแพทย์ปลอด
เชื้อ ลงในใบขอเบิกฯ
บั น ทึ ก รายละเอี ย ดรายการผ้ า และเครื่ อ งมื อ
แพทย์ปลอดเชื้อที่ขอเบิก
จัดเตรียมผ้าและเครื่องมือแพทย์ปลอดเชื้อ ตาม
รายการขอเบิก บรรจุลงรถเข็นหรือกล่องส�ำหรับ
ขนส่ง เตรียมพร้อมน�ำส่ง
การขนส่งผ้าและเครื่องมือแพทย์ปลอดเชื้อไป
หน่วยงานที่ร้องขอสามารถท�ำได้ 2 วิธี คือ 1)
หน่วยงานมารับที่ศูนย์หน่วยงาน CSSD เอง 2)
หน่วยงานขนส่งกลางเป็นผู้ขนส่ง
เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่ร้องขอมารับผ้าและเครื่อง
มือแพทย์ปลอดเชื้อ ณ หน่วยงาน CSSD
เจ้าหน้าที่หน่วยงาน CSSD แจ้งยืนยันสถานะ
การเตรียมสินค้าไปยังหน่วยงานขนส่งกลาง เพือ่
ก� ำ หนดรายละเอี ย ดการขนส่ ง เข้ า ระบบของ
หน่วยงาน
ระบบวางแผนตารางการด�ำเนินงาน
ระบบ Generate ใบงาน และมอบหมายงานให้
เจ้าหน้าที่ขนส่งเตรียมอุปกรณ์การขนส่งผ้าและ
เครื่ อ งมื อ แพทย์ ป ลอดเชื้ อ ไปยั ง หน่ ว ยงาน
ปลายทางที่ร้องขอ พร้อมทั้งสร้างใบเดินงาน
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เจ้าหน้าที่
หน่วยงาน
เจ้าหน้าที่
หน่วยงาน
เจ้าหน้าที่ CSSD
เจ้าหน้าที่ CSSD

-

เจ้าหน้าที่ CSSD
เจ้าหน้าที่
ขนส่งกลาง
-

ล�ำดับ
10.

กิจกรรม

รายละเอียด

ผู้ปฎิบัติ
เจ้าหน้าที่
ขนส่งกลาง

หน่วยจ่ายกลาง (CSSD)

(10.)

เดินงาน

เดินทางไปรับผ้าและเครื่องมือแพทย์ปลอดเชื้อ
จากหน่วยงาน CSSD ตามใบเดินงาน

(11.)

รับผ้าและเครื่องมือแพทย์
ปลอดเชื้อที่ต้องการขนส่ง

(12.)

(14.)

รับมอบผ้าและเครื่องมือ
แพทย์ปลอดเชื้อตามราย
การจ่ายฯ
รายงานสถานะการด�ำเนิน
งาน
ติดตามงาน

รับผ้าและเครื่องมือแพทย์ปลอดเชื้อพร้อมขนส่ง
จากหน่วยงาน CSSD และน�ำส่งไปยังหน่วยงาน
ที่ร้องขอ
รับมอบผ้าและเครื่องมือแพทย์ปลอดเชื้อ และ
ตรวจสอบความถูกต้องกับใบจ่ายฯ

(15.)

ประเมินผลงานการขนส่ง

(13.)

รายงานสถานะการขนส่ง เมื่อหน่วยงานรับมอบ
เสร็จเรียบร้อย
ติดตามสถานะของเจ้าหน้าที่ขนส่งเพื่อรอรับค�ำ
สั่งการขนส่งใหม่ต่อไป
ประเมินผลการขนส่ง ให้ตรงตาม KPIs ของ
หน่วยงาน
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เจ้าหน้าที่ขนส่ง
กลาง
เจ้าหน้าที่หน่วย
งานปลายทาง
เจ้าหน้าที่ขนส่ง
กลาง
เจ้าหน้าที่
ประสานงาน
หน่วยงานขนส่ง
กลาง
หัวหน้าหน่วยงาน
ขนส่งกลาง

