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บทคดัย่อ 

งานวิจัยน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาการบริหารจดัการและการ

ดาํเนินงานต่าง ๆ ในห่วงโซ่อุปทานยาของโรงพยาบาลมหาวทิยาลยับูรพา โดยใชก้ารสงัเกตการณ์ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล

เก่ียวกับกระบวนการดําเนินงาน รวมถึงใช้การสัมภาษณ์บุคลากรท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งในโซ่อุปทานยาของโรงพยาบาล

มหาวิทยาลยับูรพาในการเก็บขอ้มูล โดยจากการศึกษาพบว่าภายในโซ่อุปทานยาของโรงพยาบาลมหาวิทยาลยับูรพามี      

ซพัพลายเออร์อยู ่3 รูปแบบ คือซพัพลายเออร์ท่ีทาํหนา้ท่ีเป็นผูจ้ดัหาสินคา้และจดัส่งสินคา้  ซพัพลายเออร์ท่ีทาํหนา้ท่ีเป็นผู ้

จดัหาสินคา้แต่ใช ้3PL เป็นผูจ้ดัส่งสินคา้  และซพัพลายเออร์ท่ีขายสินคา้ผ่าน 3PL เท่านั้น  เม่ือสินคา้มาส่งท่ีโรงพยาบาลก็

จะทาํการจดัเก็บสินคา้ไวใ้นคลงัใหญ่ก่อนจะกระจายต่อไปยงัคลงัยอ่ยทั้ง 4 คลงั คือคลงัผูป่้วยนอก คลงัผูป่้วยใน คลงัฝ่าย

ผลิต และคลงัเทศบาล  จากนั้นคลงัผูป่้วยนอก คลงัผูป่้วยใน และคลงัเทศบาลจะกระจายยาต่อไปยงัผูป่้วยเป็นลาํดบัสุดทา้ย  

โดยท่ีคลงัฝ่ายผลิตจะไม่ไดท้าํหนา้ท่ีกระจายยาไปยงัผูป่้วยโดยตรง เพียงแต่นาํยาจากคลงัใหญ่มาปรับเปล่ียนให้ตรงกบั

คุณลกัษณะการใชง้านท่ีตอ้งการแลว้ส่งต่อไปใหค้ลงัผูป่้วยนอกและคลงัผูป่้วยในกระจายไปใหผู้ป่้วยแทน 

 

1.  บทนํา  (INRODUCTION) 

ปัจจุบันประชากรในประเทศไทยมีจํานวนประมาณ 66,186,727 คน ณ ส้ินปี 2563 (กรมการปกครอง 

กระทรวงมหาดไทยออนไลน์, 2564) โดยจากการประมาณการ ปี 2563 มีอตัราการเกิดเท่ากบั 10.7 คน ต่อประชากร 1,000 

คน  และอตัราการเสียชีวิตเท่ากบั 8.3 คน ต่อประชากร 1,000 คน  จะเห็นไดว้า่อตัราการเกิดมีมากกวา่อตัราการเสียชีวิตถึง 

2.4 คน ต่อประชากร 1,000 คน (สาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน, ออนไลน,์ 2564)  จากตวัเลขดงักล่าวทาํใหเ้ห็น

วา่ในอนาคต ประเทศไทยมีโอกาสท่ีจะมีการพ่ึงพาเทคโนโลยีทางการแพทยแ์ละการใชย้ารักษาโรคในโรงพยาบาลมากข้ึน 

เน่ืองจากการเจบ็ป่วยถือเป็นเร่ืองปกติของมนุษย ์ จึงควรมีการจดัการโครงสร้างพ้ืนฐานในดา้นการรักษาพยาบาลใหพ้ร้อม

เพ่ือรองรับจาํนวนประชากรไทยท่ีมากข้ึนในอนาคต และยารักษาโรคก็ถือไดว้า่เป็นหน่ึงในปัจจยัส่ีท่ีสาํคญัต่อการดาํรงชีวิต

ของมนุษย ์ทางโรงพยาบาลมหาวิทยาลยับูรพามีเคร่ืองมือทางการแพทยท่ี์สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูป่้วยได้

อย่างมีประสิทธิภาพ ทาํให้จาํนวนผูป่้วยท่ีทาํการเขา้มารับการรักษามีปริมาณเพิ่มมากข้ึนในทุก ๆ ปี ส่งผลให้มีการเพ่ิม

ปริมาณการสัง่ซ้ือยาตามจาํนวนผูป่้วยท่ีเพ่ิมมากข้ึนดว้ย 

ดงันั้นผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาเก่ียวกบัการบริหารจดัการการดาํเนินงานของระบบยาภายในโรงพยาบาล โดยจะ

ศึกษาทั้งโซ่อุปทานเพ่ือท่ีจะสามารถเขา้ใจภาพรวมทั้งหมด และสามารถใชเ้ป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพการ

ทาํงานใหดี้ข้ึนต่อไปในอนาคต 

 

 

 

 

 



2.  ทบทวนวรรณกรรม (LETTERATURE REVIEW) 

งานวิจยัเร่ือง  “การศึกษาห่วงโซ่อุปทานยาของโรงพยาบาลมหาวิทยาลยับูรพา”   มีวตัถุประสงคเ์พ่ือทาํให้ทราบ

ถึงการบริหารจดัการและการดาํเนินงานต่าง ๆ ในห่วงโซ่อุปทานยาของโรงพยาบาลมหาวิทยาลยับูรพา  โดยอาศยัแนวคิด

การศึกษาดงัน้ี 

Mentzer กล่าวว่า ห่วงโซ่อุปทาน (Supply chain) คือ กระบวนการต่างๆท่ีทํางานประสานกันโดยเร่ิมต้นแต่

กระบวนการจดัซ้ือ จดัหา การผลิต การเคล่ือนยา้ย การขนส่ง การจดัเก็บ การจดัจาํหน่าย การขาย รวมถึงการนาํเทคโนโลยี

สารสนเทศมาใชใ้นการสนบัสนุนกระบวนการต่าง ๆ ใหส้ามารถดาํเนินการประสานกนัไดอ้ยา่งคล่องตวั 

Weele (2005) ใหค้วามหมายของการจดัซ้ือไว ้คือ การบริหารจดัการแหล่งทรัพยากรภายนอกขององคก์ร ซ่ึงไดแ้ก่ 

สินคา้ งานบริการ ความสามารถ (Capabilities) และความรู้ (Knowledge) ท่ีมีส่วนสําคญัใน การดาํเนินงาน ธาํรงรักษาไว ้

และบริหารจดัการกิจกรรมหลกั (Primary Activities) และกิจกรรมสนับสนุน (Support Activities) เพ่ือให้เกิดประโยชน์

สูงสุด 

เกียรติพงษ ์อุดมธนะธีระ (2551) กล่าววา่ การขนส่ง (Transportation) หมายถึงการเคล่ือนยา้ยคน (People) สินคา้

(Goods) หรือบริการ (Services) จากตาํแหน่งหน่ึงไปยงัอีกตาํแหน่งหน่ึง ในกรณีของการเคล่ือนยา้ยคนนั้นจะเป็นเร่ืองของ

การขนส่งผูโ้ดยสารเสียเป็นส่วนใหญ่ในบริบทของการจดัการการขนส่งจะเนน้ท่ีการขนส่งสินคา้หรือบริการเป็นสาํคญั 

คาํนาย อภิปรัชญาสกุล (2537) กล่าววา่ คลงัสินคา้เป็นแหล่งสาํรองสินคา้เพ่ือตอบสนองความตอ้งการสินคา้ของ

ลูกคา้ท่ีเพ่ิมข้ึนอย่างกะทนัหัน ในบางกรณีคลงัสินคา้ถูกเปล่ียนสภาพเป็นศูนยก์ระจายสินคา้ซ่ึงตั้งอยู่ไม่ไกลจากความ

ตอ้งการของลูกคา้มากนกัเป็นการช่วยลดตน้ทุนในการขนส่งและเพ่ิมประสิทธิภาพในดา้นระยะเวลาในการขนส่งไดดี้ข้ึน 

จากทฤษฎีท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้นาํมาสรุปในการวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทานโลจิสติก์ สามารถเพ่ิมประสิทธิการ

ทาํงานและลดตน้ทุน โดยสนบัสนุนกิจกรรมหลกัท่ีทาํใหก้ระบวนการประสบความเสร็จตามเป้าหมาย 

 

3.  วธีิการวจิยั (RESEARCH METHODOLOGY) 

3.1 รูปแบบการวจิยั 

การวิจัยเร่ือง “การศึกษาห่วงโซ่อุปทานยาของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา”  เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ 

(Qualitative Research) รูปแบบของการวิจยัเชิงสํารวจ (Survey Research) และเป็นการวิจยัโดยการสังเกต (Observational 

Research) ซ่ึงมีการสํารวจเชิงลึกในแต่ละกระบวนการท่ีสนใจท่ีได้กล่าวไปขา้งตน้ และมีการสัมภาษณ์เภสัชกรรวมถึง

บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบห่วงโซ่อุปทานยาในโรงพยาบาลมหาวทิยาลยับูรพา โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 

3.1.1 ศึกษาขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัโซ่อุปทานของยาภายในโรงพยาบาล รวมถึงแนวคิด ทฤษฎี และงานวจิยั

ท่ีเก่ียวขอ้ง 

 3.1.2 กาํหนดวตัถุประสงคง์านวจิยั 

 3.1.3 เลือกรูปแบบหรือเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูลสาํหรับการวจิยั 

 3.1.4 เก็บรวบรวมขอ้มูล 

 3.1.5 วเิคราะห์ขอ้มูล 

 3.1.6 สรุปผลการศึกษาและขอ้เสนอแนะ 

 



3.2 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

3.2.1 ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) 

เป็นขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมจากการสังเกตกระบวนการทาํงาน และจากการสัมภาษณ์บุคลากรท่ีมีส่วน

เก่ียวขอ้งโดยตรงกบัโซ่อุปทาน 

  3.2.2 ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) 

เป็นขอ้มูลท่ีไดจ้ากฐานขอ้มูลของโรงพยาบาลมหาวิทยาลยับูรพา รวมถึงไดจ้ากการศึกษารวบรวมจาก

บทความทางวชิาการทางเวบ็ไซต ์วารสารการวิจยั และเอกสารทางวิชาการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ

จากฐานขอ้มูลออนไลน์ 

จากการไดศึ้กษาวจิยั ผูว้จิยัสามารถแบ่งกิจกรรมท่ีตอ้งศึกษาออกเป็น 4 ส่วน ไดแ้ก่ 1) กระบวนการจดัซ้ือจดัหายา 

(Supply Management) 2) กระบวนการขนส่งยามายงัโรงพยาบาล (Distribution Management) 3) กระบวนการจัดการยา

ภายในโรงพยาบาล (Process Management) และ 4) กระบวนการกระจายยาไปยงัผูป่้วยหรือคนไข ้(Dispatch Management) 

 

4. ผลการศึกษา (RESEARCH FINDING) 

จากการรวบรวมขอ้มูลและศึกษากระบวนการทาํงานต่าง ๆ ของโซ่อุปทานของยาในโรงพยาบาลมหาวิทยาลยั

บูรพา ดว้ยวิธีการสังเกตการณ์และสัมภาษณ์ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง ทาํให้สามารถนาํขอ้มูลทั้งหมดท่ีรวบรวมไดม้าวิเคราะห์เป็น

ภาพรวมของโซ่อุปทาน (Supply chain) รวมถึงแผนภาพกระบวนการทาํงาน (Work flow) ภายในโซ่อุปทานไดด้งัน้ี 

 

 
 

ภาพท่ี 4-9 โซ่อุปทานยาของโรงพยาบาลมหาวทิยาลยับูรพา 



จากการเก็บรวบรวมขอ้มูลห่วงโซ่อุปทานยาของโรงพยาบาลมามหาวิทยาลยับูรพา สามารถระบุปัญหาและ

กิจกรรมท่ีสามารถนาํมาเพ่ิมประสิทธิภาพของโรงพยาบาลได ้มีดงัน้ี 

(1) ช่วงเวลาในการนาํส่งสินคา้ของซพัพลายเออร์  

 (2) ซพัพลายเออร์ส่งสินคา้/ เอกสารไม่ครบ 

 (3) รูปแบบการจดัเก็บยาภายในคลงัใหญ่ 

 (4) รูปแบบการจดัเก็บนํ้ าเกลือภายในคลงัใหญ่ 

 (5) กล่องสินคา้ลน้คลงัใหญ่ 

 (6) สินคา้ภายในคลงัสูญหาย 

 (7) มี Dead stock เกิดข้ึน 

 (8) ยาหมดอาย ุ

 (9) การส่งยากลบัคืนคลงัผูป่้วยในจากผูป่้วย/ คนไขใ้นวอร์ด  

 (10) การจ่ายยาผิดพลาด 

 (11) การขนยาจากคลงัใหญ่ไปยงัคลงัผูป่้วยนอก 

 (12) การจดัการยาภายในคลงัผูป่้วยนอก ระหวา่งชั้น 1 และชั้น 2 

 (13) การตดัยา/ จ่ายยาขา้มแผนก 

 (14) การทาํหนา้ท่ีแทนเภสชักร 

จากขอ้มูลขา้งตน้ จะพบว่ามีปัญหาเกิดข้ึนมากมายตั้งแต่ตน้นํ้ าท่ีซัพพลายเออร์มาส่งสินคา้ กลางนํ้ าท่ีเก่ียวกับ

กระบวนการดาํเนินงานภายในคลงัต่าง ๆ ไปจนถึงปลายนํ้ าท่ีเป็นการกระจายยาไปยงัผูป่้วย  จะสงัเกตไดว้า่ปัญหาท่ีผูว้จิยัได้

ระบุไวข้า้งตน้มีทั้งปัญหาใหญ่และปัญหาเล็ก ซ่ึงแต่ละปัญหาก็มีความสาํคญัและเร่งด่วนในการหาทางในการหาวิธีแกไ้ขท่ี

แตกต่างกนั  โดยผูว้ิจยัเห็นวา่เน่ืองดว้ยทรัพยากรและเวลาท่ีมีจาํกดั ควรตอ้งเลือกแกปั้ญหาท่ีสาํคญัและน่าสนใจดงัต่อไปน้ี

เป็นอนัดบัแรก ๆ  

ตารางท่ี 4-3 สรุปปัญหาท่ีผูว้จิยัมองวา่ควรแกไ้ขเป็นอนัดบัแรก ๆ 

 

ปัญหา แนวทางแก้ไข ตวัช้ีวดั โอกาส 

1. รูปแบบการ

จดัเก็บนํ้ าเกลือ

ภายในคลงัใหญ่ 

จดัหาชั้นวางสาํหรับนํ้ าเกลือ 

และทาํ Stock card  

ระยะเวลาในการหยบิ

นํ้ าเกลือ 

มีโอกาสเป็นไดไ้ป

ไดป้านกลาง 

2. การขนยาจากคลงั

ใหญ่ไปยงัคลงัผูป่้วย

นอก 

- จดัตารางเวลาร่วมกบัแผนก

อ่ืน 

- สร้างเสน้ทางขนยาโดยเฉพาะ 

- อตัราความเสียหาย

ของยา 

- ระยะเวลาการขนส่ง 

มีโอกาสเป็นไปได้

ค่อนขา้งตํ่า 

3. การตดัยา/ จ่ายยา

ขา้มแผนก 

ศึกษาขอ้มูลของแพทยแ์ลว้

จดัการผกูช่ือแพทยก์บัช่องทาง

การรับยาท่ีสอดคลอ้งกนั 

อตัรายาสูญหาย 

 

มีโอกาสเป็นไปได้

ค่อนขา้งสูง 

 



จากตารางสามารถสรุปปัญหาท่ีผูว้ิจยัมองวา่ควรแกไ้ขเป็นอนัดบัแรก ๆ ไดแ้ก่ ปัญหารูปแบบการจดัเก็บนํ้ าเกลือ

ภายในคลงัใหญ่  ปัญหาการขนยาจากคลงัใหญ่ไปยงัคลงัผูป่้วยนอก  และการตดัยา/ จ่ายยาขา้มแผนก  โดยการเสนอวิธีการ

แกปั้ญหาไปขา้งตน้ เป็นเพียงแนวคิดและขอ้คิดเห็นของผูว้ิจยัเท่านั้น ซ่ึงการแกปั้ญหาไม่ไดมี้กฎตายตวัวา่ตอ้งทาํตามวธีิใด

วิธีหน่ึงอยา่งเฉพาะเจาะจง เพียงแต่ตอ้งวิเคราะห์และพิจารณาวา่จากปัญหา สถานการณ์ต่าง ๆ  ท่ีเป็นอยูว่า่วิธีใดท่ีเป็นไปได้

และเหมาะสมท่ีจะนาํมาใชม้ากท่ีสุด 

 

5.  สรุปผลและข้อเสนอแนะ (DISCUSSION / CONCLUSION) 

สรุปผล 

การวิจยัเร่ือง การศึกษาห่วงโซ่อุปทานยาของโรงพยาบาลมหาวิทยาลยับูรพา ไดท้าํการศึกษาการจดัการห่วงโซ่

อุปทานของยา กรณีศึกษาของโรงพยาบาลมหาวทิยาลยับูรพา จงัหวดัชลบุรี  โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาการบริหารจดัการ

และการดาํเนินงานต่าง ๆ ในห่วงโซ่อุปทานยาของโรงพยาบาลมหาวิทยาลยับูรพา และสามารถนาํขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์

และปรับปรุงประสิทธิภาพการดาํเนินงานภายในห่วงโซ่อุปทานยาของโรงพยาบาลให้พร้อมรองรับความตอ้งการของ

ผูบ้ริโภคในอนาคตไดดี้ข้ึน 

จากผลการศึกษาทาํให้ผูว้ิจยัเขา้ใจถึงกระบวนการดาํเนินงานต่าง ๆ ภายในห่วงโซ่อุปทานยาของโรงพยาบาล

มหาวิทยาลัยบูรพามากยิ่งข้ึน รวมถึงพบปัญหาต่าง ๆ ท่ีอาจนําไปสู่การหาวิธีแก้ไขปัญหาเพ่ือลดต้นทุนและเพ่ิม

ประสิทธิภาพการทาํงานท่ีดีข้ึนไดใ้นอนาคต 

 

ข้อเสนอแนะ 

1. ควรทาํการศึกษาเพ่ิมเติมเก่ียวกบัเวลาการขนส่งยาไปยงัแผนกหรือตึกต่าง ๆ เพ่ือไม่ใหท้บัซอ้นกบัช่วงเวลาการ

ขนส่งอุปกรณ์ต่าง ๆ ของแผนกอ่ืน รวมไปถึงส่ิงกีดขวางหรืออุปสรรคต่าง ๆ ท่ีอาจเจอระหวา่งเสน้ทางการขนส่ง  

2. ควรทาํการศึกษาเพ่ิมเติมเก่ียว Reverse Logistics ของยา ซ่ึงจะทาํให้ไดข้อ้มูลครอบคลุมการศึกษาโซ่อุปทาน

ของยาทั้งหมด  

3. ควรศึกษากระบวนการกระจายยาจากคลงัยอ่ยไปยงัผูป่้วย/ คนไขใ้หล้ะเอียดมากกวา่น้ี 

4. หากมีการขอเขา้ไปดูงาน หรือสงัเกตการณ์การทาํงานภายในโรงพยาบาล ควรมีการทาํเอกสารรับรองและมีป้าย

หอ้ยกาํกบัไว ้เพ่ือความปลอดภยั ความสะดวกในการทาํงาน และเพ่ือใหไ้ดรั้บความร่วมมือจากบุคคลากรท่ีเก่ียวขอ้งมากข้ึน 

 

กติตกิรรมประกาศ 

 รายงานวิจยัฉบบัน้ีสาํเร็จลุล่วงไดอ้ยา่งสมบูรณ์ดว้ยความกรุณาอย่างยิ่งจากผูช่้วยศาสตราจารย ์นิภาพรรณ 

อนนัตพ์ลศกัด์ิ อาจารยท่ี์ปรึกษา จากคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลยับูรพาท่ีมอบคาํปรึกษาแนะแนวทางการศึกษาการดาํเนิน

วิจัยตลอดจนแนวทางการปรับปรุงแก้ไขปัญหาท่ีพบระหว่างการศึกษา อันเป็นประสบการณ์ท่ีมีคุณค่าต่อการศึกษา

คน้ควา้วจิยัน้ี ผูว้จิยัตระหนกัถึงความตั้งใจและความทุ่มเทของอาจารยแ์ละขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ ท่ีน้ี 

ขอขอบพระคุณ ภญ.ศศิธร กิจจารุวรรณกลุ หวัหนา้กลุ่มงานเภสชักรรม โรงพยาบาลมหาวทิยาลยับูรพา ท่ีใหค้วาม

อนุเคราะห์ให้ผูว้ิจยัสามารถทาํการเขา้ไปศึกษาควา้และเก็บขอ้มูลภายในห้องเภสัชกรรมและเป็นผูถ่้ายทอดประสบการณ์

ความรู้อนัดีให้แก่ผูว้ิจยัตลอดมาจนสาํเร็จการศึกษา ตลอดจนเจา้หนา้ท่ี และบุคลากรของทางโรงพยาบาลท่ีกรุณาบรรยาย



ประสบการณ์ รายละเอียดต่าง ๆ เอ้ือต่อการทาํวจิยั รวมทั้งการตอบคาํถามและช่วยเหลือผูว้จิยั จนทาํใหง้านวจิยัฉบบัน้ีสาํเร็จ

ลุล่วงไปดว้ยดี 

ขา้พเจา้หวงัวา่รายงานฉบบัน้ีจะมีประโยชน์แก่ผูศึ้กษา หากผิดพลาดประการใด ขา้พเจา้ขออภยัเป็นอยา่งสูงและ

นอ้มรับฟังทุกคาํแนะนาํจากทุกท่านท่ีเขา้มาศึกษา เพ่ือเป็นประโยชน์ในการพฒันางานวจิยัในภายภาคหนา้ 
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