
นงลกัษณ์  พืน้ชมภู 

หัวหน้างานบริหารทรัพยากรสุขภาพ 

LeanR2R for 

Quality 

Improvement  



waste 

waste 

waste 

waste 

waste waste 

waste 
waste 

Lean R2R (Lean-Six Sigma)  

องค์ความรู้ใหม่
ผลงานวิจัย 

ทรัพย์สินทางปัญญา 

http://www.dartmouth.edu/~ogehome/CQI/PDCA.html
http://www.dartmouth.edu/~ogehome/CQI/PDCA.html
http://www.dartmouth.edu/~ogehome/CQI/PDCA.html


ท าไมต้อง Lean 

Lean 



“ระบบการผลติแบบลนี” 

สินค้าคงคลงัลดลง 

ลดเวลาการผลติ 80-90% 

ราคาจัดซ้ือลดลง 20-60% 

ผลติภาพเพิม่ขึน้ 5-50 % 



Lean Thinking  



  
ผลลพัธ ์

ผลการด าเนนิการ (พ.ศ.)  

2553  
(54 โครงการ) 

2554  
(26 โครงการ) 

2555  
(21 โครงการ) 

2556 
(23 โครงการ) 

2557** 
(21 โครงการ) 

ลดเวลาในการท างานของ
บคุลากร 
(Man hours : hrs/yr) 

83,551.53 
(31) 

30,267.80 
(12) 

19,234.50  
(10) 

29,507.19  
(15) 

 73,713.77  
(11) 

ลดเวลาของกระบวนการ
(hrs/yr) 

198,998.20 
(22) 

202,611.70 
(21) 

 

188,090.75 
 (15) 

603,411.80 
(15) 

 267,690.87  
(18) 

- Turn around time  166,243.97  (13) 
 

- Waiting time   101,446.90   (5) 
 

อตัราความพงึพอใจของ
ผูร้บับรกิาร  (%) 

90 
 (24) 

90 
(9) 

94 
(18) 

94.03 
(15) 

 94.69  
(17) 

อตัราความพงึพอใจของผู ้
ใหบ้รกิาร  (%) 

90 
 (9) 

94 
(16) 

95 
(13) 

96.47 
(16) 

 90.77  
(18) 

ประหยดัคา่ใชจ้า่ยของ
โรงพยาบาล (Baht/yr) 

13,325,533 
 (11) 

4,952,592 
(10) 

3,342,344 
(9) 

6,770,849 
(11) 

 5,650,735.50  
(13)  

- Cost save  
 

4,975,208.00 (10) 

- 0pportunity 
   cost Save  

 675,527.50 (3)  



Lean Thinking 

Waste Value 



Type of Work 

Non Value added work 

Value added 

Non Value added work but required 



Traditional vs. Lean Results 

Waste Value 



Lean  คอือะไร?  

การแปรเปลีย่นความสูญเปล่า (Waste)  

ให้เป็นคุณค่า (Value)  

ในมุมมองของผู้รับบริการ (VOC)  

อย่างไม่มทีีส้ิ่นสุด (CQI) 
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ความสูญเปล่า (Waste) 

Waste  ( Muda) 

 

N O W D T I M E 



Lean Thinking Principles 

Value 

Value Stream 

Continuous flow 

Pull system 

Perfection 



Value 

ระบุคุณค่าของบริการ ในมุมมองของผู้รับบริการ 

ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าภายในและลูกค้าภายนอก 

การประเมินคุณค่า ....? 
 

• ผู้รับบริการยนิดีจะจ่าย  ให้ความสนใจ ให้เวลากบับริการน้ัน ๆ 
• เป็นกจิกรรมทีเ่พิม่คุณค่า 
• เป็นกจิกรรมทีท่ าถูกต้องในคร้ังแรก 



งานสนับสนุนงานบริการของโรงพยาบาล  

Hospital Supporting Services  เป็นงานท่ีช่วยสนบัสนุน 

 คน ส่ิงของ เทคโนโลย ีและส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ใหก้บัผูท่ี้ปฏิบติังาน
บริการของโรงพยาบาลอยา่ง ถูกต้อง ถูกใจ ถูกเวลา ทนัเวลา และถูกสถานทีต่ามที่
ผู้ปฏิบัตงิานต้องการอย่างครบถ้วนทุกคร้ัง   

   เพือ่ให้ผู้ปฏิบัตงิานสามารถทุ่มเทความรู้ความสามารถให้กบังานบริการได้อย่าง
เตม็ที ่



หลุมด าของ back office  

 เป็นหน่วยงานทีไ่ม่มลูีกค้าภายนอกมากดดนั 

 ลูกค้าภายในกคุ็ยกนัง่าย 

 

   การพฒันาจึงต้องอาศัยความมุ่งมัน่ในใจของทมีเองทีจ่ะพฒันา     

  หน่วยงาน ตอบสนองความต้องการของลูกค้าภายใน 

อ. ยงยทุธ สงวนชม http://www.gotoknow.org/posts/16417 



Value Stream  

สร้างสายธารแห่งคุณค่า ในทุกๆ ขั้นตอนการด าเนินงาน 
เร่ิมตั้งแต่การออกแบบ  การวางแผน เพือ่พจิารณาว่า
กจิกรรมใด ทีไ่ม่เพิม่คุณค่าและเป็นความสูญเปล่า  
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 เขา้ไปดูในสถานท่ีจริงดว้ยตนเอง 
ท าความเขา้ใจกระบวนการท างานโดยละเอียด  และเขียนเป็นแผนภมิูตั้งแต่เร่ิมตน้ จน

ส้ินสุดกระบวนการ 
ระบุเจา้หนา้ท่ี / ผูป่้วย  และ ผูท่ี้เก่ียวขอ้งในกระบวนการท างาน  

Value Stream Mapping “VSM” 

เวลา= 1 วินาที เวลา= 1 วินาที เวลา= 1 วินาที 

รับหนงัสือ ลงทะเบียนรับ ส่งหนงัสือใหบุ้คลากรตามระบุ 

รอลงทะเบียน? รอน าส่ง? 



Continuous flow 

ท าให้กจิกรรมต่าง ๆ ทีม่คุีณค่าเพิม่ด าเนินต่อไปอย่างต่อเน่ือง  
โดยปราศจากการติดขัด  การอ้อม  การย้อนกลบั  การรอคอย  
หรือการเกดิของเสีย 

Batching Continuous Flow 



ความสูญเปล่า (Waste) 

Defect re work ท างานซ ้าเพือ่แก้ไขข้อบกพร่อง 

Over production การผลติหรือบริการเกนิจ าเป็น 

Waiting การรอคอย 

Not using Staff Talent ภูมรู้ิทีสู่ญเปล่า 

Transportation การขนส่ง 

Inventory วสัดุคลงั 

Motion การเคลือ่นไหว 

Excessive processing ขั้นตอนที่มากเกนิจ าเป็น 



รับหนงัสือ ลงทะเบียนรับ ส่งหนงัสือใหบุ้คลากรตามระบุ 

รอลงทะเบียน? รอน าส่ง? ส่งผดิคน? 



Pull System 

ระบบดงึ   เป็นระบบทีจ่ะผลติ หรือบริการเฉพาะทีถู่ก
กระบวนการถัดไป หรือลูกค้าดงึไปเท่าน้ัน  

   โดยจะผลติ/บริการ เฉพาะทีลู่กค้าต้องการและภายใน  

   เวลาทีก่ าหนดเท่าน้ัน  เคร่ืองมอืส าคญัที่ช่วยให้ระบบ 

   สามารถเดนิได้อย่างราบร่ืน คอื Kanban 

คลงัพสัดุ หน่วยงาน การใชง้าน 





Perfection 

ด าเนินการพฒันาอย่างต่อเน่ือง เป็นพลวตั  

กลายเป็นวถิชีีวติ  วฒันธรรมองค์กร 





Lean Tool 



มิตคุิณภาพ 

Accessibility การเข้าถึง 

Timeliness ความรวดเร็ว/ทันการณ์ 

Appropriateness ความเหมาะสม 

Effectiveness ประสิทธิผล 
Efficiency ประสิทธิภาพ 

Humanized/Holistic องค์รวม/ดูแลด้วยหัวใจ 

Responsiveness การตอบสนอง 

Safety ความปลอดภัย Safety 

Quality 

Delivery 

Cost 

Moral 



การฝึกอบรม 

งานที่เป็นมาตรฐาน 

เข้าไปดูในสถานการณ์จริง 

แผนทีส่ายธารแห่งคุณค่า 

การจดัการโดยใช้หลกัการมองเห็น (5 ส) 

พืน้ฐานการปฏิบัตงิานที่สม า่เสมอ 

การดูแลทรัพยากรเชิงรุก 



                    



Safety Quality Delivery Cost Morale (SQDCM) 

ให้บริการทีม่คีวามปลอดภยั ทนัเวลา ได้คุณภาพ
สูงสุด และการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 

 
(Provide the safety care to the patients,  at the right 

time, at the highest Quality and at the lowest cost) 







กระบวนการรับส่งเอกสาร 
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                    / 
        (     )
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5S’s in the Office 







5S Chairs below table to 

save space. 



5S – identification in chairs has the same identification in table, to indicates the 

right position of the chairs. It could look like excess, but it’s to show the 5S 

culture. That’s a meeting room of company direction. 



5S – all material identified and in its place. In the 

furniture, the wheels to facilitate moving. 



Floor identification. Which colour has a meaning, Very 

clear floor. 



Board filled by hand. Checklist (beside) is also, made 

manually. 



• Use to keep everyone 
informed  

• Post Scores  
• Before and after photos  
• Spaghetti diagram  
• 5S News  
• Have short meetings by the 

board  
 
> Put it in a convenient 

location  
> Keep it current! 

5S’s/Lean Communications Boards 





WARD 

อาหาร 

ผ้า 

ยา 

น า้ดืม่ 

Lab 

เอกสาร 

ขยะ 

พสัดุ 

เวชภัณฑ์ 

(13.00 น.,20.00 น. 

สยม.2 (1รอบ) 

น า้ดืม่ 

การท าให้เลือ่นไหลต่อเน่ือง:ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง 



การท าให้เลือ่นไหลต่อเน่ือง 



process time  25 – 50 min 

Delay time 45 – 75 min 

Total turn around time 70 – 125 min 

 

การจัดเตรียมที่รวดเร็ว 

 



โลจิสติกส์ขาออก ( Outbound Logistics): 



การปรับระดับงานให้ใกล้เคียงกนั 





Transportation: Lab Specimen  





Microbiology/Pathology/Chemistry/Hematology/Toxicology 





Before           After 



การใชร้ะบบดึง 



การใช้ระบบดึง 



















Assembling with 

white gloves. 

Easy access 

to tools 

Visual alarm that 

indicates problems. 

















หน่วยงานสนับสนุน 

งานสนับสนุน ผลติภัณฑ์ (ท าอะไร) 

บริการผา้ จดัการส่งมอบผา้ท่ีสะอาดใหพ้อเพียงกบัความตอ้งการของ
ลกูคา้ 

โภชนาการ จดัการส่งมอบอาหารใหถู้กตอ้งเหมาะสมกบัความตอ้งการ
ของลกูคา้ 

ซ่อมบ ารุง จดัการซ่อมแซมงานใหมี้คุณภาพพร้อมใชต้ามความตอ้งการ
ของลกูคา้ 

อุปกรณ์การแพทย ์ จดัการส่งมอบอุปกรณ์ท่ีมีคุณภาพพร้อมใชต้ามความ
ตอ้งการของลูกคา้ 

ระบบแก๊ส 

พสัดุ 

เวชภณัฑป์ลอดเช้ือ 

ทรัพยากรบุคคล 

Key word: ประเดน็คุณภาพ 

• ส่งมอบ (เวลา) 
• คุณภาพ (มาตรฐาน) 

• พอเพียง (คุม้ค่า) 
• พร้อมใช ้(ปลอดภยั) 
• ความตอ้งการ(พอใจ) 



ประเดน็ปัญหา (Identify) 

 

รอนาน...  

เบ่ือจงั 
กดดนัจงั..

ท างานไม่สะดวก 



ความรุนแรงของปัญหา ไดจ้ากการทบทวนขอ้มูล ??? 

สถติเิจา้หนา้ทีห่อผูป่้วยมาเบกิผา้เองยงัหนว่ยงานบรกิารผา้
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ท าใหดี้กวา่น้ี 

ไดไ้หม?? 

ท าอยา่งไร ???? 



Mapping the Value Stream: 

( Flow ก่อนปรับปรุง ) 

เจา้หนา้ท่ีหอผูป่้วย 

เจา้หนา้ท่ีหอผูป่้วยน า
รถเขน็ผา้มาพร้อมกบัใบ
เบิกผา้ด่วนมายงัหน่วยงาน

บริการผา้ 

PT=40นาที 

เจา้หนา้ท่ีงานบริการผา้ 
จดัผา้ใส่ถุงตามใบเบิกผา้ด่วน 

PT=10นาที 

เจา้หนา้ท่ีรับผา้หอผูป่้วยรับ
ผา้ใส่รถเขน็ท่ีเตรียมมา 

PT=10นาที 

เจา้หนา้ท่ีหอผูป่้วยเขน็ผา้
กลบัตึกผูป่้วยต่างๆ 

PT=40 นาที 
15 นาที 

Process time (PT) = เวลาทีใ่ช้ในกระบวน = 1 ช่ัวโมง 40 นาท ี
Delay time (DT       ) = ระยะเวลาการรอคอย = 15 นาท ี 
Total turn around time (TAT) = รอบเวลาทั้งหมดใช้ในกระบวนการ (PT+DT) = 1 ชม. 55 นาท ี
 
 



Scope: ก าหนดขอบเขตของการปรับปรุง 

Suppliers /  Providers Inputs Process  Output Customers 

-  เจา้หนา้ท่ีเบิกผา้ 
- เจา้หนา้ท่ีธุรการงานบริการผา้ 
- เจา้หนา้ท่ีขนส่ง 
 
 
 
 
 
 
 

-ใบเบิกผา้ด่วน 
- โทรศพัท ์
- รถเขน็ผา้  
- รถกอลฟ์ไฟฟ้า 
- ผา้ท่ีจดัตามใบเบิกผา้ด่วน 
 
 
 
 
 
 
  

 จุดเร่ิมต้น:  

1.เจา้หนา้ท่ีหอผูป่้วยโทรมายงัธุรการ
งานบริการผา้  
2.เจา้หนา้ท่ีธุรการจะท าการจด
รายการผา้ลงในใบเบิกผา้ด่วน 
3.ส่งใหก้บัศูนยจ์ดัผา้ต่างๆ 
 

จุดส้ินสุด: ขนส่งน าผา้ข้ึนรถ
พร้อมจดัส่งใหก้บัหอผูป่้วยต่างๆ 

เจ้าภาพ : อรัญญา 

ผู้สนับสนุน :  

-  รองผูอ้  านวยการรพ.ศิริราช  
   (ผศ.นพ.ปุณณฤกษ ์ทองเจริญ) 
- ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลศิริ

ราช 
 

1. ระยะเวลาเฉล่ียการเบิกผา้ด่วน < 3 นาที 
2. ระยะเวลาในการจดัเตรียมผา้ลงถุง  
    < 5 นาที 
3. ระยะเวลาในการขนส่งผา้ <  5 นาที 
4. ความพึงพอใจของผูรั้บบริการ > 90% 
 
 
 
 
 

ลกูคา้ภายนอก 
- ผูป่้วย                                         
ลกูคา้ภายใน 
-เจา้หนา้ท่ีหอผูป่้วย, 
พยาบาล, ผูช่้วย
พยาบาล 
- อาจารยแ์ละ
ผูบ้ริหารของคณะ
แพทยศาตร์ศิริราช
พยาล 
 



ก าหนดวตัถุประสงค์? 

จดัการผลิตผา้ท่ีมีคุณภาพ ส่งมอบใหร้วดเร็วตามความตอ้งการของลกูคา้  

ก าหนดเป้าหมาย ? 

การส่งมอบได้เร็วขึน้  
 ≥ 50% 



เป้าหมาย  ? 

1. ระยะเวลาเฉล่ียการเบิกผา้ด่วน  
2. ระยะเวลาในการจดัเตรียมผา้ลงถุง 
3. ระยะเวลาในการขนส่งผา้  
4. ความพึงพอใจของผูรั้บบริการ 

การส่งมอบได้เร็วขึน้  
 ≥ 50% 



หัวข้อ ความสูญเปล่า 

Defect rework: ท างานซ ้ าเพื่อแกไ้ขขอ้บกพร่อง 

Overproduction: การผลิตหรือใหบ้ริการมากเกินจ าเป็น 

Waiting: การรอคอย เจา้หนา้ท่ีหอผูป่้วยตอ้งเสียเวลามารอผา้ 

Not using staff talent: ภูมิรู้ทีสูญเปล่า  

Transportation: การเดินทาง เจา้หนา้ท่ีหอผูป่้วยใชเ้วลาในการเขน็รถมายงั
หน่วยงานบริการใชเ้วลามาก 

Inventory: วสัดุคงคลงั เจา้หนา้ท่ีหอผูป่้วยตอ้งรอผา้ 

Motion: การเคล่ือนไหว การเดินทางของเจา้หนา้ท่ีหอผูป่้วย 

Excessive processing:ขั้นตอนมากเกินจ าเป็น 

Create Flow : Waste ( DOWNTIME) 



Establish the Pull:  Gap Analysis 

 

อุปกรณ์ คน 

ส่ิงแวดลอ้ม กระบวนการท างาน 

เจา้หนา้ท่ีหอผูป่้วยรอเบิกผา้  

พื้นท่ีคบัแคบ 

เจา้หนา้ท่ีรอผา้ 

ลิฟตมี์จ ากดั 

เบิกผ้าล่าช้า 

ใบเบิกผา้ด่วน 

เจา้หนา้ท่ีตอ้งน าใบเบิกผา้มาเอง เจา้หนา้ท่ีมาเบิกผา้เยอะมาก  
ท าใหต้อ้งเสียเวลารอนาน 

จดัผา้เสร็จพร้อมเช็คจ านวน 

ปริมาณงานท่ีมาก ประกอบกบัพ้ืนท่ีจ ากดั  
ท าใหเ้จา้หนา้ท่ีท างานไม่คอ้งตวั 

เจา้หนา้ท่ีส าหรับจดัผา้ 

ตรวจสอบใบเบิกผา้ 



Perfection?: ก าหนด แนวทางในการแก้ไข (Solution Approach) 

สาเหตุ: Root cause addressed แนวทางไข: Proposed solution วตัถุประสงค์: Supports 
Objective 

- เจา้หนา้ท่ีหอผูป่้วยมาเบิกผา้เอง ท าใหเ้สียเวลาใน 
  การเดินทาง ประกอบกบัตอ้งรอผา้ท่ีเจา้หนา้ท่ี 
  งานบริการผา้จดัให ้
- กรณีเขียนใบเบิกผดิ หรือหาย เจา้หนา้ท่ีหอผูป่้วย 
  ตอ้งกลบัไปเขียนใหม่ ถึงจะน ามาเบิกผา้ได ้ 
  ท าใหเ้สียเวลามาก 
- ตอ้งรอคิวส าหรับเบิกผา้ 
- พื้นท่ีงานบริการผา้คบัแคบ ท าใหเ้ป็นปัญหาส าหรับ 
   ผูเ้บิกและผูจ้ดัผา้ 
 

- ปรับขบวนการใหบ้ริการในเชิงรุก โดยเจา้หนา้ 
  หอผูป่้วยไม่ตอ้งมาเบิกผา้เอง เพียงโทรมายงั 
  หน่วยธุรการงานบริการผา้ กส็ามารถรอรับผา้ 
  ไดเ้ลย 
- มีการจดัผา้ใหเ้พื่อเป็นสตอ็คท่ีหอผูป่้วย  
  เพื่อใชใ้นยามฉุกเฉิน  
 
 
 
 
 
 
 
 

- ลดระยะเวลาการท างาน 
  ของเจา้หนา้ท่ีหอผูป่้วย  
- การใหบ้ริการแบบเชิงรุก 



การด าเนินการแก้ปัญหา (Solution Experiments) 

แนวทางแก้ไข: 

Solution 

การปฏิบัติ: Actual 

 

ว.ด.ป. ที่
เร่ิมท า: 
Date 

 

โดยใคร: By 

 

ผลลพัธ์: Result 

ประชุมทีมน า 
 
 
การแจง้ขอเบิกผา้ด่วน 
 
 
แนวทางการจดัขนส่ง 

เพื่อช้ีแจงแนวทางการใหบ้ริการ
แบบเชิงรุก 
 
โดยการโทรศพัทแ์จง้มายงัธุรการ 
หน่วยงานบริการผา้ 
 
จดัเวรส าหรับเจา้หนา้ท่ีประจ าส่งผา้
ด่วนในแต่ละวนั 

01 ม.ค. 52 อรัญญา 
 
 
ธุรการ 
 
 
แอด็ 

เพื่อความเขา้ใจและเป็นในแนวทิศทาง
เดียวกนั 
 
ลดระยะเวลาในการเดินทางของ
เจา้หนา้ท่ีหอผูป่้วยท่ีตอ้งมาเบิกผา้เอง
ยงัหน่วยงานบริการผา้ 
 

 ความพึงพอใจของเจา้หนา้ท่ี
ผูรั้บบริการตามหอผูป่้วย 



เขียนแผนภูมใิหม่  (VSM) เพือ่ด าเนินการปรับปรุง 

เจา้หนา้ท่ีหอผูป่้วย 

โทรแจง้ธุรการงานบริการผา้ 
ส าหรับเบิกผา้ด่วน 

PT=1 นาที 

ธุรการน าใบเบิกผา้ส่งด่วน
ให้กบัศูนยจ์ดัผา้ในแต่ละศูนย ์

PT=1 นาที 

เจา้หนา้ท่ีจดัผา้ใส่ถุง 
ตามใบเบิกผา้ด่วน 

PT=4 นาที 

หน่วยขนส่ง จดัเตียมถุงผา้
ข้ึนรถกอลฟ์ไฟฟ้า 

PT=3 นาที 

เจา้หนา้ท่ีขนส่ง ส่งผา้ตาม
ใบสัง่ผา้แต่ละหอผูป่้วย 

PT=4 นาที 

Process time (PT) = เวลาทีใ่ช้ในกระบวน = 13 นาท ี
Delay time (DT       ) = ระยะเวลาการรอคอย = 3 นาท ี 
Total turn around time (TAT) = รอบเวลาทั้งหมดใช้ในกระบวนการ (PT+DT) = 16 นาท ี
 
 

3 นาที 



ก าหนดกจิกรรมส าคัญที่ต้องท า (Outstanding Actions) 

กจิกรรมส าคญัทีท่ า: Outstanding  Actions ผู้รับผดิชอบ: 
By Whom 

วนัทีท่ า: 
By Date 

- สรุปและแจ้งแนวทางการท างานตามแนวทางปฏิบัตแิบบใหม่ เพือ่ลดภาระการ
ท างานของเจ้าหน้าที่หอผู้ป่วย และเป็นการเปิดให้บริการเชิงรุกแบบใหม่ 

อรัญญา 15 ธ.ค 51 

- แจ้งแนวทางการท างานที่ปรับใหม่ในการปฏิบัตงิาน แอด็ 25 ธ.ค. 51 



1. ระยะเวลาเฉลีย่การเบกิผา้ดว่น < 3 นาท ี 
2. ระยะเวลาในการจัดเตรยีมผา้ลงถงุ  < 5 นาท ี
3. ระยะเวลาในการขนสง่ผา้ <  5 นาท ี
4. ความพงึพอใจของผูรั้บบรกิาร > 90% 
 

TAT ลดลง 
86.09% 
(99*100/115) 

ประเมินผลลพัธ์ (Result) 



สรุปบทเรียน (Lessons Learnt) 

ปัจจัยความส าเร็จ ปัญหา/อุปสรรค 

- การท างานเป็นทีม 
- การเสียสละ 
- บรรยากาศในการท างานดี สนบัสนุนให ้
   เกิดการท างานเป็นทีม 
- ไดรั้บความสนบัสนุนจากผูบ้ริหารโรงพยาบาล 

- การจราจร เน่ืองจากโรงพยาบาลมีประชากรทั้ง
ภายในและภายนอกโรงพยาบาลอยูจ่  านวนมาก 
ประกอบกบัเส้นทางเดินรถเป็นแบบ One-way ท าให้
การส่งผา้ด่วนเกิดความล่าชา้ 
- ลิฟทข์นส่งผา้ ในบางตึก ลิพทน์อ้ยประกอบกบั
เจา้หนา้ท่ีหอผูป่้วยตอ้งใชง้าน ท าใหเ้กิดความล่าชา้
ส าหรับในการส่งผา้ด่วนได ้
 
 
 
 



ward คลัง บริษัท เบิก สัง่ซือ้ 

ตรวจรับและจัดเกบ็สินค้า 

จดัเตรียม 
จ ำหน่ำยสินค้ำ 

จัดเตรียมสินค้า ส่งมอบสินค้ำ 
ตรวจรับและ 
จัดเกบ็สินค้า 

พมิพ์ใบเบกิ 
พร้อมลำยเซน็ผู้ เบิก 

• ใบเบิกถกูต้อง 
• < เวลำ 12.00 น. 
ก่อน 1วนั นดัรับของ 

• ได้รับของถกูต้อง 
ครบถ้วน 

• จดัเก็บได้ถกูท่ี 

มีพัสดุคงคลังเกบ็น้อยที่สุด  พอเพียงต่อการใช้งาน   มีต้นทนุเสียโอกาสน้อยที่สุด      
( Opportunity cost) 

• จดัของถกูต้อง ครบถ้วน 
• มีลำยเซ็นอนมุตัิ 
• สง่มอบรวดเร็ว ..? (Cycle time= 5 นาท)ี 

• ได้รับของถกูต้อง ครบถ้วน 
• จดัเก็บได้ถกูท่ี 

ส่ง
มอ
มบ

สิน
ค้ำ

 

OK 

OK 

การเบกิจ่าย คลังพัสดุ 






