


1. กระบวนการบริหารงานเวชภัณฑ์ทางการแพทย์

1.1 กระบวนการจดัซ้ือจดัหา 1.2 กระบวนการบริหารคลงัเวชภณัฑท์างการแพทย์

1.1.1 กระบวนการน าเขา้
เวชภณัฑช์นิดใหม่

1.1.1.1 
กระบวน
การน าเขา้
เวชภณัฑ์
ใหม่แบบ
ปกติ

1.1.1.2 
กระบวนก
ารน าเขา้
เวชภณัฑฯ์
ใหม่แบบ
เร่งด่วน

1.1.2 กระบวนการจดัหา

1.1.2.1 
กระบวนกา
รจดัหาแบบ
ประกาศ
เชิญชวน
ทัว่ไป

1.1.2.2 
กระบวน
การจดัหา
แบบ

คดัเลือก

1.1.4 กระบวนการ
จดัท าสญัญาจะซ้ือจะ

ขาย

1.3 กระบวนการจดัจ าหน่ายเวชภณัฑท์างการแพทย์

1.2.1 กระบวนการบริหาร
สินคา้ส ารองคลงั

1.2.2 กระบวนการบริหาร
สินคา้แตะคลงั

1.2.1.1
กระบวนกา
รออกใบสัง่

จอง
เวชภณัฑฯ์

1.2.1.2
กระบวน
การ

ตรวจรับ
เวชภณัฑ์

ฯ

1.2.1.3
กระบวน
การ

จดัเกบ็
เวชภณัฑ์

ฯ

1.2.1.4
กระบวน
การตรวจ

นบั
เวชภณัฑ์

ฯ

1.2.1.5
กระบวน
การจดั
จ่าย

เวชภณัฑ์
ฯ

1.2.2.1
กระบวน
การสั่ง
จอง

เวชภณัฑ์
ฯ

1.2.2.2
กระบวน
การตรวจ

รับ
เวชภณัฑ์

ฯ

1.2.2.3
กระบวน
การส่ง
มอบ

เวชภณัฑ์
ฯ

1.3.1 กระบวนการจดัจ าหน่าย
เวชภณัฑฯ์ ผูป่้วยใน

1.3.2 กระบวนการจดัจ าหน่าย
เวชภณัฑฯ์ ผูป่้วยนอก

1.3.1.1 
กระบวนการ
จดัจ าหน่าย
เวชภณัฑฯ์ 

ผูป่้วยในแบบ 
Online by HN

1.3.1.2 
กระบวนการ
จดัจ าหน่าย
เวชภณัฑฯ์ 
ผูป่้วยใน

แบบ  Refill  
by HN

1.3.2.1
กระบวนการ
จดัจ าหน่าย
เวชภณัฑฯ์ 
ผูป่้วยนอก
แบบมีใบสัง่

แพทย์

1.3.2.2
กระบวนการจดั

จ าหน่าย
เวชภณัฑฯ์ 

ผูป่้วยนอก แบบ
ไม่มีใบสัง่
แพทย์

1.1.3 กระบวนการจดัซ้ือ

1.1.2.3
กระบวน
การจดัหา
แบบ

เฉพาะเจา
ะจง

1.1.3.1 
กระบวนการ

จดัซ้ือ
เวชภณัฑฯ์ 
ส ารองคลงั

1.1.3.2 
กระบวนกา
รจดัซ้ือ

เวชภณัฑฯ์
แตะคลงั

1.1.3.3
กระบวนกา
รจดัหา
แบบ

Consingme
nt

1.3.1.3
กระบวนการ
จดัจ าหน่าย
เวชภณัฑฯ์ 
Homemed



Customer Stakeholder

1.1กระบวนการจัดซ้ือจัดหา - เวชภณัฑ์ฯ มีคุณภาพ และราคาเหมาะสมในการ

รักษาพยาบาล

- แนวทางปฏบิติัการน าเข้าเวชภณัฑ์ฯ 

ชนิดใหม่

- มีความหลากหลายในการเลือกใช้เวชภณัฑ์ฯ เพื่อให้
เหมาะสมกับผู้ปว่ยในแต่ละราย

- ระบบการประเมินคุณภาพเวชภณัฑ์ฯ 
ก่อนน ามาใช้ในโรงพยาบาล

- เพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาพยาบาล - แนวทางปฏบิติั การบริจาคเวชภณัฑ์ฯ 
เพื่อทดลองใช้หรือใหบ้ริการผู้ปว่ย

- ความสะดวก รวดเร็วในการเสนอขอน าเข้า
เวชภณัฑ์ฯ ชนิดใหม่

- เพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาพยาบาล

- ทดแทนเวชภณัฑ์ฯ ที่ขาดคราว หรือยกเลิกจ าหน่าย

- ได้รับเวชภณัฑ์ฯที่มีคุณภาพ ราคาเหมาะสม

- ถูกต้องตามระเบยีบพสัดุ

- ได้รับเวชภณัฑ์ฯที่มีคุณภาพ ราคาเหมาะสม

- ถูกต้องตามระเบยีบพสัดุ

- มีความโปร่งใสและเปน็ธรรม

- ได้รับเวชภณัฑ์ฯ ที่มีคุณภาพ เหมาะสมกับผู้ปว่ยใน

แต่ละราย

- เพื่อสนับสนุนการพฒันาการรักษาพยาบาล การ
เรียนการสอน และการวิจัย

1.1.3 กระบวนการจัดซ้ือ 1.1.3.1 กระบวนการจัดซ้ือเวชภณัฑ์ฯ 
ส ารองคลัง

- ออกใบส่ังซ้ือได้ถูกต้อง ทั้งรายการ จ านวน ตามใบ
จองหรือใบยืม

- ราคาทนุที่ผ่านการพจิารณาจาก
คณะกรรมการเวชภณัฑ์ทางการแพทย์

- ร้อยละของการแก้ไข
ใบส่ังซ้ือ

1.1.3.2 กระบวนการจัดซ้ือเวชภณัฑ์ฯ 
แตะคลัง

- ออกใบส่ังซ้ือได้ตรงตามเวลาที่ก าหนด - สัญญาจะซ้ือจะขายเวชภณัฑ์ทาง
การแพทย์

- ร้อยละของการส่ง
เอกสารต้ังหนี้ล่าช้า

1.1.1.2 กระบวนการน าเข้าเวชภณัฑ์ฯ 
ชนิดใหม่แบบเร่งด่วน

- พระราชบญัญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและ

การบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560

Process Sub-Process level 1 Sub-Process level 2 Lag KPI

1.1.1 กระบวนการ

น าเข้าเวชภณัฑ์ฯชนิดใหม่

1.1.2 กระบวนการจัดหา

1.1.1.1 กระบวนการน าเข้าเวชภณัฑ์ฯ

ชนิดใหม่แบบปกติ

- แนวทางปฏบิติัการน าเข้าเวชภณัฑ์ฯ
ชนิดใหม่ แบบเร่งด่วน

1.1.2.3 กระบวนการจัดหาแบบ

เฉพาะเจาะจง

ข้อก ำหนด (what)

ระยะเวลาการน าเข้า

เวชภณัฑ์ชนิดใหม่

1.1.2.1 กระบวนการจัดหาแบบ

ประกาศเชิญชวนทั่วไป

- พระราชบญัญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและ

การบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560

- พระราชบญัญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและ
การบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560

1.1.2.2 กระบวนการจัดหาแบบคัดเลือก



Customer Stakeholder

-ช่องทางในการแจ้งรับใบส่ังซ้ือที่หลากหลาย

- การจัดท าเอกสารต้ังหนี้ เพื่อใหฝ่้ายการคลังเบกิ
จ่ายเงินใหบ้ริษทัผู้จัดจ าหน่ายตามเวลาที่ก าหนด

- ออกใบส่ังซ้ือได้ถูกต้องตามรายการที่ใช้กับผู้ปว่ย - ราคาทนุที่ผ่านการพจิารณาจาก

คณะกรรมการเวชภณัฑ์ทางการแพทย์- ออกใบส่ังซ้ือได้ตรงตามเวลาที่ก าหนด - สัญญาจะซ้ือจะขายเวชภณัฑ์ทาง
การแพทย์

- ช่องทางในการแจ้งรับใบส่ังซ้ือที่หลากหลาย

- การจัดท าเอกสารต้ังหนี้ เพื่อใหฝ่้ายการคลังเบกิ

จ่ายเงินใหบ้ริษทัผู้จัดจ าหน่ายตามเวลาที่ก าหนด

- การจัดเตรียมเอกสารในการจัดท าสัญญาจะซ้ือจะ
ขายใหถู้กต้อง ครบถ้วน

- จัดท าสัญญาจะซ้ือจะขายร่วมกับฝ่ายการพสัดุเสร็จ
ก่อนปงีบประมาณ

- การก าหนดวงเงิน งบประมาณในการจัดท าสัญญา
จะซ้ือจะขายได้อย่างเหมาะสม

- ส่งใบจองเวชภณัฑ์ฯ ใหห้น่วยจัดซ้ือล่วงหน้าอย่าง
น้อย 5 วัน วันคงคลัง ≤ 40 วัน

- จัดท าใบจองเวชภณัฑ์ฯ ได้ถูกต้องทั้งรายการและ

จ านวน

- การก าหนดเวชภณัฑ์ฯ ส ารองคลังใหเ้หมาะสมกับ
การใหบ้ริการผู้ปว่ยและสถานที่จัดเก็บ

1.2 กระบวนการบริหารคลัง
เวชภณ์ัฑ์ทางการแพทย์

1.2.1 กระบวนการ
บริหารเวชภณัฑ์ฯ 
ส ารองคลัง

Process Sub-Process level 1 Sub-Process level 2
ข้อก ำหนด (what)

Lag KPI

1.1.4 กระบวนการ
จัดท าสัญญาจะซ้ือจะขาย

- ร้อยละของสัญญาที่
เสร็จก่อนปงีบประมาณ

- พระราชบญัญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและ
การบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560

- ร้อยละของการแก้ไข

เอกสารต้ังหนี้

1.2.1.1 กระบวนการออกใบส่ังจอง
เวชภณัฑ์ฯ

1.1.3.3 กระบวนการจัดซ้ือเวชภณัฑ์ฯ 

Consingment



Customer Stakeholder

1.2.1.2 กระบวนการตรวจรับเวชภณัฑ์ฯ - ความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบเอกสาร และ

ตรวจรับสินค้า

- พระราชบญัญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและ

การบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560

- การตรวจรับเวชภณัฑ์ฯ ใหถู้กต้องทั้งชนิดและ
จ านวนตามใบส่ังซ้ือ และบนัทกึข้อมูลในระบบ SAP

- แนวทางปฏบิติัการตรวจรับพสัดุใน
ระบบ SAP

- การจัดส่งเอกสารหลังตรวจรับสินค้า เพื่อเตรียมการ
ต้ังหนี้ตามเวลาที่ก าหนด

- การจัดเก็บเวชภณัฑ์ฯ เปน็ระเบยีบเรียบร้อย และ
สะดวกในการหยิบจ่าย

- ระบบ First Expire date Frirst Out 

- มาตรฐานของอุณภมูิภายในคลัง 22-26
 °C

- มาตรฐานของความชื้นในคลัง 30-60% 

ไม่เกิน 70%

1.2.1.4 กระบวนการตรวจนับ
เวชภณัฑ์ฯ

- ตรวจนับได้ถูกต้อง ครบถ้วน - การตรวจนับเวชภณัฑ์ฯ ส ารองคลังตาม
การจัดกลุ่มเวชภณัฑ์ฯ

- ค่าความถูกต้องของ
การตรวจนับคลังตาม
มูลค่า

- ค้นหาสาเหตุของความคลาดเคล่ือน ในการตรวจนับ

และหาแนวทางการแก้ไข

     - กลุ่ม A  (80% ของมูลค่าคลัง) นับ 

4 คร้ัง /ปี
- ค่าความถูกต้องของ

การตรวจนับคลังตาม
จ านวนรายการ

     - กลุ่ม B  (15% ของมูลค่าคลัง) นับ 
2 คร้ัง /ปี

     - กลุ่ม C  (5% ของมูลค่าคลัง) นับ 1
 คร้ัง /ปี

Process Sub-Process level 1 Sub-Process level 2

- การควบคุมอุณหภมูิ ความชื้น และสภาพแวดล้อม
ภายในคลังใหไ้ด้มาตรฐาน เพื่อไม่ใหเ้วชภณัฑ์ฯเส่ือม
คุณภาพ

ข้อก ำหนด (what)
Lag KPI

1.2.1.3 กระบวนการจัดเก็บเวชภณัฑ์ฯ



Customer Stakeholder

1.2.1.5 กระบวนการจัดจ่ายเวชภณัฑ์ฯ - จัดจ่ายเวชภณัฑ์ฯ ถูกต้องครบถ้วน ตามเวลาที่

ก าหนด

- ตารางการเบกิจ่ายเวชภณัฑ์ฯ ส าหรับ

หน่วยงานต่างๆ
อัตราสินค้าค้างจ่าย 

<2%

- มีเวชภณัฑ์ฯ เพยีงพอในการใหบ้ริการทั้งภาวะปกติ 
และภาวะฉุกเฉิน

1.2.2.1 กระบวนการส่ังจองเวชภณัฑ์ฯ - ประสานงานกับบริษทัผู้จัดจ าหน่ายก่อนออกใบส่ังซ้ือ

1.2.2.2 กระบวนการตรวจรับเวชภณัฑ์ฯ - ตรวจรับเวชภณัฑ์ฯ ได้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามใบส่ังซ้ือ

1.2.2.3 กระบวนการส่งมอบเวชภณัฑ์ฯ - การส่งมอบเวชภณัฑ์ฯ ถูกต้อง ครบถ้วน ตามเวลาที่
ก าหนด

1.3 กระบวนการจัดจ าหน่าย
เวชภณัฑ์ทางการแพทย์

- ได้รับเวชภณัฑ์ฯ ที่ถูกต้อง ครบถ้วน ตามใบส่ัง

- ไม่มีเวชภณัฑ์ฯค้างจ่าย

- การคิดราคาเวชภณัฑ์ฯ ตามสิทธิเบกิต่างๆ ได้อย่าง
ถูกต้อง

- ได้รับเวชภณัฑ์ฯ ที่ถูกต้อง ครบถ้วน ตามใบ Refill

- ไม่มีเวชภณัฑ์ฯค้างจ่าย

- ผู้ปว่ยได้รับเวชภณัฑ์ฯ ที่ถูกต้อง ครบถ้วนตามใบส่ัง
แพทย์

- ขัน้ตอนการส่ังซ้ือเวชภณัฑ์ฯ มีความสะดวกรวดเร็ว

Process Sub-Process level 1 Sub-Process level 2
ข้อก ำหนด (what)

Lag KPI

1.3.1.1 กระบวนการจัดจ าหน่าย
เวชภณัฑ์ฯ ผู้ปว่ยในแบบ Online by 

HN

1.3.1 กระบวนการจัด
จ าหน่ายเวชภณัฑ์ฯ 

ผู้ปว่ยใน
อัตราเวชภณัฑ์ฯ ค้าง

จ่าย < 2%

1.3.1.2 กระบวนการจัดจ าหน่าย

เวชภณัฑ์ฯ ผู้ปว่ยในแบบ  Refill  by 
HN

1.2.2 กระบวนการ
บริหารเวชภณัฑ์ฯแตะ

คลัง

1.3.1.3  กระบวนการจัดจ าหน่าย
เวชภณัฑ์ Home med



Customer Stakeholder

- ผู้ปว่ยได้รับเวชภณัฑ์ฯ ที่ถูกต้อง ครบถ้วนตามใบส่ัง

แพทย์

- การคิดราคาเวชภณัฑ์ฯ ตามสิทธิเบกิต่างๆ ได้อย่าง
ถูกต้อง

- ขัน้ตอนการซ้ือเวชภณัฑ์ฯ มีคามสะดวกรวดเร็ว

1.3.2.2 กระบวนการจัดจ าหน่าย

เวชภณัฑ์ฯ ผู้ปว่ยนอก แบบไม่มีใบส่ัง
แพทย์

- ได้รับเวชภณัฑ์ฯ ตามที่ขอซ้ือ

- ขัน้ตอนการซ้ือเวชภณัฑ์ฯ มีความสะดวกรวดเร็ว

Process Sub-Process level 1 Sub-Process level 2
ข้อก ำหนด (what)

Lag KPI

1.3.2 กระบวนการจัด

จ าหน่ายเวชภณัฑ์ฯ    
ผู้ปว่ยนอก

1.3.2.1 กระบวนการจัดจ าหน่าย

เวชภณัฑ์ฯ ผู้ปว่ยนอกแบบมีใบส่ังแพทย์



รหัส SLA หน่วย ตีความ ค่าเป้าหมาย ค าจ ากัดความ แหล่งข้อมูล ผู้เก็บข้อมูล

% ต ่ำดี <2% แบบบันทึก

หน่วยจดัหำ

เวชภณัฑ์

ทำงกำรแพทย์

% ต ่ำดี <5% แบบบันทึก

หน่วยจดัหำ

เวชภณัฑ์

ทำงกำรแพทย์

% สูงดี 100% ฝ่ำยกำรพัสดุ

หน่วยจดัหำ

เวชภณัฑ์

ทำงกำรแพทย์

วนั ต ่ำดี ≤ 40 วนั ในระบบ SAP
หน่วยพัฒนำ

ระบบงำน

% สูงดี 95 % ในระบบ SAP
หน่วยพัฒนำ

ระบบงำน

% สูงดี 90 % ในระบบ SAP
หน่วยพัฒนำ

ระบบงำน

% ต ่ำดี <2% ในระบบ SAP
หน่วยพัฒนำ

ระบบงำน

ค่ำควำมถกูต้องของกำรตรวจนับคลัง 

ตำมจ่ำนวนรำยกำร

สินค้ำค้ำงจำ่ย

กำรท่ำสัญญำจะซ้ือจะขำยเสร็จกอ่น

ปีงบประมำณ

วนัคงคลัง

ค่ำควำมถกูต้องของกำรตรวจนับคลัง

ตำมมลูค่ำ

ชื่อ SLA สูตรค านวณ

ส่งเอกสำรต้ังหนี้ล่ำชำ้

เอกสำรต้ังหนี้ไมถ่กูต้อง

6. ผู้บริหำรโรงพยำบำล - ได้รับเอกสำรกำรจดัท่ำสัญญำจะซ้ือจะขำยที ถกูต้องและตรงตำมเวลำที ก่ำหนด

7. ฝ่ำยกำรคลัง - ส่งเอกสำรต้ังหนี้รวดเร็ว ถกูต้อง ตำมระเบียบพัสดุ

8. บริษัทผู้จดัจ่ำหน่ำย - ได้รับใบสั งซ้ือที ถกูต้องรวดเร็ว

3. งำนผู้ป่วยสัมพันธ์ - ได้รับมอบเวชภณัฑ์ฯ ที ตรงตำมเวลำที ก่ำหนด

4. ฝ่ำยสำรสนเทศ - ได้รับขอ้มลูเกี ยวกบักำรจดัซ้ือกำรตรวจรับกำรเบิกจำ่ยเวชภณัฑ์ทำงกำแพทยท์ี ถกูต้อง ครบถว้น

5. หน่วยพัฒนำระบบงำน - ส่งขอ้มลูกำรตรวจนับคลังตำมเวลำที ก่ำหนด

ผู้รับบริการ/ผู้มีสว่นไดส้ว่นเสยี: ความตอ้งการ/คาดหวงั/ผลลพัท์ที่ตอ้งการ

1. แพทย,์ พยำบำล - ได้รับเวชภณัฑ์ทำงกำรแพทยท์ี มคุีณภำพ ถกูต้อง ครบถว้น ทันเวลำ

2. ผู้ป่วยและญำติ - ได้รับเวชภณัฑ์ทำงกำรแพทยท์ี มคุีณภำพ และมคีวำมสะดวกรวดเร็วในกำรซ้ือวเชภณัฑ์ทำงกำรแพทย์

สัญญญญที่ที ทสส จ็ก่อนปีงบปี็มาท 

สัญญญญทีั้บหาด

สน่สท็ี่ทสอบตับ้หป้่ส่ิป 30 วปั

สน่สท็ี่ทสอบตับ้หป่้ีั้บหาด

าูลคอทสปิค้ทคบคลับ  สิ้ปสดนืป (ปที)

าูลคอท่ท็ใช้สิปคท้ตอนวปั (ปทีตอนวัป)

าูลคอทสิปคท้ี่ทต็วกปัปถู่ต้นบ

าูลคอทสิปคท้ี่ทต็วกปัปีับ้หาด

ก ทปวป็ทย่ท็สิปค้ที่ทต็วกปัปถู่ ตน้บ

ก ทปวป็ทย่ท็สิปค้ที่ทต็วกปัปีั้บหาด

็ทย่ท็สิปค้ทค้ทบกอทย

็ทย่ท็สิปคท้ี่ทสปิ่ ีับ้หาด

สน่สท็ตั้บหป้่ี่ทต้นบแ่้ไข

สน่สท็ี่ทสอบตับ้หป้่ีั้บหาด


