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โลจิสติกส เปนศาสตรซึ่งมีตนกำาเนิดมาจากการจัดสงอาหาร

และอาวุธในกองทัพทหารของสหรัฐในสงครามโลก ทำาใหกอง

กำาลังของสหรัฐมีความแข็งแกรงและเปนผูชนะสงครามในที่สุด 

หลังจากนั้น โลจิสติกส ก็ถูกกลาวถึงและนำาไปใชในวงการธุรกิจ 

โดยมีวัตถุประสงคหลักคือการลดตนทุนและเพิ่มความสามารถใน

การแขงขัน สำาหรับประเทศไทยแลว ศาสตรทางดานนี้ยังถือวาเปน

เรื่องใหม โดยเฉพาะในแวดวงธุรกิจดานสุขภาพ

โลจิสติกส หมายถึง ระบบการจัดการการเคลื่อนยายและจัด

เก็บสินคาตั้งแตสินคานั้นยังเปนวัตถุดิบ เขาสูกระบวนการผลิต จน

กระทั่งสินคานั้นเปนถูกสงออกไปใหกับผูบริโภคหนวยสุดทายอยาง 

มีประสิทธิภาพ โดยหัวใจสำาคัญของโลจิสติกส คือ ถูกชนิด ถูก

จำานวน ถูกเวลา ถูกสถานที่และถูกราคา

การบริหารโลจิสติกสในธุรกิจสุขภาพ (Healthcare Business) 

โดยทั่วไปมีหลักการคลายกับธุรกิจอื่นๆ แตแตกตางกันที่เปาหมาย

สูงสุดของธุรกิจ ซึ่งธุรกิจอื่นอาจมีเปาหมายเพื่อยอดขายสูงสุด กำาไร

สูงสุด หรือสรางตนทุนต่ำาสุด แตการบริหารโลจิสติกสในธุรกิจ 

สุขภาพจะเนนความปลอดภัยของผูปวย (Patient Safety) เปนเปา

หมายแรก การลดตนทุนเปนเพียงเปาหมายรองเทานั้น

การบริหารโลจิสติกสในธุรกิจสุขภาพไดเริ่มเขามามีบทบาทกับ

วงการสาธารณสุขบานเรามากขึ้น ทั้งนี้เกิดขึ้นมาจากความตื่นตัว

เรื่องตนทุนโลจิสติกสของประเทศไทยที่ยังคงอยูในระดับสูง (คา 

เฉลี่ยอยูระหวางรอยละ 20 – 25 เมื่อเทียบกับ GDP ในขณะที่

ประเทศที่พัฒนาแลว เชน ญี่ปุน สิงคโปร สหรัฐอเมริกา มีคาเพียง 

รอยละ 10) ทำาใหความสามารถในการแขงขันของประเทศไทยใน

ตลาดโลกยังไมดีนัก รัฐบาลไดจัดใหประเด็นนี้ในยุทธศาสตรการ

พัฒนาประเทศ ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับ

ที่ 9 โดยมีสาระในเรื่องแผนการปรับปรุงระบบโครงสรางพื้นฐาน

ของประเทศเพื่อสงเสริมใหเกิดการขนสงตนทุนต่ำา และการพัฒนา 

บุคลากรทางดานโลจิสติกส เปนตน นอกจากนี้รัฐบาลยังกระตุนใหทั้ง

ภาคเอกชนมองเห็นความสำาคัญในการปรับปรุงกระบวนการทำางาน

ของตนเองเพื่อลดตนทุนโลจิสติกสอีกดวย

สำาหรับในธุรกิจสุขภาพแลว ตนทุนที่สำาคัญขององคกรคือ ยา 

เวชภัณฑ เครื่องมือแพทยและวัตถุดิบที่เกี่ยวของกับการรักษาโรค 

เชนเลือด

ณ ปจจุบันการบริหารรายการดังกลาวขางตนยังไมมีประสิทธิภาพ

มากนัก บางโรงพยาบาลมียาและเวชภัณฑในสตอกหลายลานบาทแตเปน

ยาที่มีการใชนอยจนกระทั่งเปนยาที่เสียหายจากสภาพการจัดเก็บที่

ไมไดมาตรฐานและหมดอายุ สวนยาที่ตองการใชมากกลับมีไมเพียง

พอกับความตองการใช ทำาใหผูปวยขาดโอกาสที่จะไดรับการรักษา

ที่ทันทวงทีไปอยางนาเสียดาย ซึ่งการมีมากหรือนอยเกินไปก็จัด

วาเปนความสูญเสียทั้งสิ้น

ขอบเขตการบริหารโลจิสติกสในธุรกิจสุขภาพประกอบดวย 5 

กิจกรรมดังนี้ (ภาพที่ 1)

1. การจัดหา

บทบรรณาธิการ

HealthcareLogistics

ณรงคฤทธิ์กาละพุฒ
กรรมการผูจัดการ บริษัท เนชั่นแนล เฮลทแคร ซิมเท็มส จำากัด

ภาพที่1  แสดงกระบวนการของ Healthcare โลจิสติกส (Healthcare โลจิสติกส Process)
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2. การจัดซื้อ หรือการออกใบสั่งซื้อ

3. การจัดเก็บ

4. การกระจาย

5. การเรียกคืนสินคาที่มีปญหา

การจัดหา

ยา เวชภัณฑและเครื่องมือแพทยเปนสินคาที่มีการใชกับคนไข 

โดยตรง โดยเฉพาะยาซึ่งตองมีการนำาเขาสูรางกายของผูปวย หากเปน 

สินคาที่ไมไดคุณภาพแลว อาจทำาใหการรักษาไมไดผลหรือผูปวย

ไดรับอันตรายถึงแกชีวิตได ดังนั้นการจัดหาสินคาจากผูขายที่ขาย

สินคาไดคุณภาพ ในราคาที่เหมาะสม รวมทั้งคุณภาพการใหบริการดี 

เชน สงสินคาตรงเวลา มีสินคาพรอมใชจึงเปนสิ่งที่นักโลจิสติกสตอง

การ การสรางความสัมพันธกับผูขาย หรือ Supplier Relationship 

Management เปนกลยุทธหนึ่งที่นำามาใชและมีสวนชวยลดตนทุน 

โลจิสติกส ยกตัวอยางเชน โรงพยาบาลไดตกลงเปดเผยขอมูล 

demand การใชยาใหกับผูขายเพื่อใหผูขายไมตองสตอกยาไวมาก

หรือนอยเกินไป ทำาใหตนทุนของผูขายต่ำาลง จึงขายใหโรงพยาบาล

ในราคาต่ำาลง เปนตน

การสั่งซื้อหรือการออกคำาสั่งซื้อ

การออกคำาสั่งซื้อในอดีตมักเปนการสงเอกสารทางไปรษณียและ

ทางโทรสาร (Fax) แตบอยครั้งพบวาเอกสารสูญหาย ทำาใหบริษัท

ผูขายไมไดรับใบสั่งซื้อ ตองเสียเวลาในการสงเอกสารใหม ทำาใหไดรับ

สินคาลาชา ในปจจุบันไดมีการนำาเอาเทคโนโลยีชื่อ EDI (Electronic 

Data Interchange) เขามาใช จึงชวยลดอุบัติการณดังกลาวลง 

ซึ่ง EDI คือการแลกเปลี่ยนขอมูลธุรกิจ ที่ใชอยูเปนประจำาในรูป

แบบมาตรฐานผานทางคอมพิวเตอร รูปแบบมาตรฐานที่ใชจะตอง

ไดรับการยอมรับจากกลุมผูแลกเปลี่ยนขอมูล ลดคาใชจายในการ

คียขอมูล ไดขอมูลที่ถูกตอง เชื่อถือได ติดตอสื่อสารไดรวดเร็วขึ้น

และลดงานทางดานเอกสาร

การบริหารสินคาคงคลัง

ยา เวชภัณฑที่สั่งซื้อจะถูกพักไวที่คลังสินคา เพื่อจัดกระจายออก

ไปเมื่อมีการเบิกใช การเก็บสินคาไวเปนปริมาณมากจะเปนตนทุน 

ขององคกร ในขณะเดียวกันการเก็บในปริมาณที่นอยเกินไปอาจ

ทำาใหสินคาขาด ดังนั้นการหาปริมาณสินคาคงคลังที่เหมาะสมจึง

เปนเปาหมายสำาคัญขององคกร

การคำานวณเพื่อหาจุดที่เหมาะสมของปริมาณสินคาคงคลัง

นั้นขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการ เชน อัตราการใชในอดีต ระยะ

เวลาการสงมอบและระดับบริการของผูขาย ระดับการใหบริการที่

องคกรตองการ ความสำาคัญของสินคารายการนั้นๆ เชน ยาและ

เวชภัณฑชวยชีวิตจะตองมีการกักตุนในปริมาณที่มากเพียงพอ ใน

ขณะที่ยาบางรายการยอมใหขาดไดเนื่องจากมียาที่คุณสมบัติเหมือน

หรือใกลเคียงกันทดแทนได เปนตน 

การกระจายสินคา

ยา เวชภัณฑที่มีในคลังสินคาจะถูกกระจายไปยังหองยายอย 

หอผูปวยหรือศูนยการรักษาตางๆ เมื่อมีการเบิกใช นอกจากนี้การ 

กระจายเลือด สิ่งสงตรวจและเอกสารทางการแพทยก็มีความสำาคัญ

ไมแพกัน หัวใจสำาคัญของการกระจายสินคาภายในโรงพยาบาลคือ

ตองทันเวลา เชื่อถือได สามารถตรวจสอบได โดยเฉพาะกรณีที่

มีผูปวยที่อยูในภาวะวิกฤติ

การนำา PDA (Personal Digital Assistant) เขามาใชในการ

จัดลำาดับงาน รายงานสถานะของงานและบันทึกระยะเวลาการขนสง 

เปนแนวทางหนึ่งที่ตอบสนองความตองการดังกลาวไดดี

ในอดีตที่ผานมาระบบการจัดสงเหลานี้จะอาศัยทักษะ และการตัดสิน

ใจเฉพาะบุคคลเปนสวนใหญ ถึงแมวาจะมีการเขียนกระบวนการ

ทำางานที่ชัดเจนและฝกอบรมสำาหรับพนักงานทุกคนอยางเทาเทียมกัน

แลว แตยังพบปญหาพนักงานไปสงของผิดแผนกและลาชาอยูเสมอ 

จนไดมีการพัฒนาระบบการขนสงรูปแบบใหมเขามาใชเรียกวา 

การขนสงอัจฉริยะ หรือรูจักกันในชื่อของ Mobile Transporter 

การขนสงอัจฉริยะ หรือ Mobile Transporter เปนการนำา PDA 

และซอฟแวรที่ถูกออกแบบพิเศษเพื่อใหผูใชสามารถรองขอใชบริการ

งานขนสงจากหนาจอคอมพิวเตอรของตนเอง งานที่รองขอจะถูก

มอบหมายใหกับเจาหนาที่ขนสงซึ่งอยูในบริเวณใกลเคียง การจัดคิว

งานจะคำานึงถึงความสำาคัญและเรงดวน โดยมีการกำาหนด Criteria 

ไวชัดเจน ชวยลดความผิดพลาดจากการอางอิงการตัดสินใจของ

คน นอกจากนี้ผูใชเองสามารถตรวจสอบสถานะของงานจากหนา

จอคอมพิวเตอรของตนเองได และยังเปนขอมูลสำาคัญที่ผูบริหาร

จะนำาไปใชในการจัดสรรอัตรากำาลัง และพัฒนาระบบการทำางาน

ใหมีประสิทธิภาพ ดวยตนทุนที่เหมาะสม

นอกจากขนสงภายในโรงพยาบาลแลว การสงเลือดและสิ่งสง

ตรวจระหวางโรงพยาบาลหรือภายนอกโรงพยาบาลก็ตองการความ

เขาใจและการบริหารจัดการที่เหมาะสมเชนกัน ทั้งนี้เพราะเลือดที่มี

คุณภาพยอมมีผลกับประสิทธิภาพของการรักษา แนวคิดเรื่อง Blood 

Cold Chain Management เปนเครื่องมือที่ใชในการควบคุม

อุณหภูมิและสภาพของการขนตลอดเสนทางขนสงตั้งแตศูนยบริการ

โลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย มายังธนาคารเลือดจนกระทั่งเลือด

นั้นถูกใชกับผูปวย เพื่อใหมั่นใจวาผูปวยที่ไดรับเลือดจะปลอดภัย

และลดความสูญเสียเลือดซึ่งเปนสิ่งขาดแคลนได

การเรียกคืนสินคา

การเรียกคืนสินคาเปนกิจกรรมหนึ่งที่มีความสำาคัญมากใน

การบริหารโลจิสติกส กระบวนที่มีประสิทธิภาพจะชวยลดความ

สูญเสียจากการใชสินคาที่มีความไมสมบูรณหรือไมมีคุณภาพ 



Healthcare Logistics

วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตรบริการโลหิต  ป ที่ 20  ฉบับ ที่ 3  กรกฎาคม-กันยายน 2553

167

ซึ่งผูประกอบการตองเรียกคืนสินคาเพื่อนำากลับไปตรวจสอบ 

แกไขใหไดมาตรฐาน การบันทึก Lot Number เมื่อมีการกระจาย

สินคาออกไปจะชวยใหทราบวา สินคานั้นอยูที่ไหน และเรียกคืน

ไดอยางรวดเร็ว กรณีตัวอยางสำาหรับเรื่องนี้คือการเรียกคืนเนื้อที่

มีเชื้อวัวบา เปนตน

ประโยชนที่ไดรับจากการนำาระบบการบริหารโลจิสติกสมาใชใน

ธุรกิจสุขภาพ

1. ผูปวยมีความปลอดภัยมากขึ้น ทั้งจากการไดรับยา เวชภัณฑ 

เลือดที่มีคุณภาพ ในเวลาที่รวดเร็ว 

2. สามารถเขาถึงบริการทางสาธารณสุขที่มีคุณภาพ ดวยตน 

ทุนที่เหมาะสม

3. สามารถตรวจสอบไดหากพบยา เวชภัณฑที่มีปญหาและ

ตองเรียกคืน (Product Recall)

4. ลดตนทุนขององคกร หรือรัฐบาลในการหาพื้นที่การจัดเก็บ 

คาขนสงที่ไมจำาเปน และตนการทำาลายสินคาที่หมดอายุ

5. ลดปญหาความไมโปรงใส หรือทุจริตในองคกรลง

จากที่ไดกลาวมาทั้งหมดแสดงใหเห็นวาองคความรูทางดาน 

โลจิสติกสเปนประโยชนกับองคกรธุรกิจสุขภาพมาก เนื่องจากชวย 

การใชทรัพยากรเปนไปอยางคุมคา  หัวใจสำาคัญที่ทำาใหการนำา

ระบบดังกลาวเขามาใชและประสบความสำาเร็จไมใชเทคโนโลยีที่

ทันสมัย ไมใชเพราะพนักงานมีความรู แตเปนความรวมมือและ

ความจริงใจของบุคคลที่เกี่ยวของ เชน ผูขาย ฝายจัดซื้อ คลังสิน

คาหรือแมกระทั่งฝายการตลาดและฝายขาย ในการใหขอมูลที่เปน

จริงและแกปญหารวมกัน บางครั้งเรียกการบริหารโลจิสติกสวาการ 

บริหารหวงโซอุปทาน หรือ Supply Chain Management เนื่องจาก

การทำางานตองประสานกันเปนหวงโซนั่นเอง
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