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๑. ชื่อผลงาน / โครงการพัฒนา   
๑.๑ เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดส่งวัสดุในการประกอบอาหารคนไข้ 
๑.๒ Optimization of food material procurement for patients. 

๒. ชื่อหน่วยงาน/ทีม : :  ฝ่ายโภชนาการ  ร่วมกับฝ่ายพัสดุ 
๓. ปีท่ีด าเนินการ : ๒๕๕๘  
๔. ค าส าคัญ  :  การจัดซื้อ; วัสดุอาหาร  
๕. เป้าหมาย :  
 ๕.๑ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการส่งวัสดุส าหรับประกอบอาหารคนไข้ให้มีความรวดเร็ว ทันเวลา และมีคุณภาพ  
 ๕.๒ เพ่ือเพ่ิมระดับความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงาน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 
๖. ปัญหาและสาเหตุ  :  
 ฝ่ายโภชนาการ  สถาบันราชานุกูล  มีหน้าที่ในการ เตรียมผลิต และให้บริการอาหารกลางวันและอาหารว่าง
ส าหรับผู้บกพร่อ งทางพัฒนาการและสติปัญญาวัย  ๑.๕ – ๑๘  ปีขึ้นไป ซึ่งเป้าหมายส าคัญของการให้บริการ  
คือ ผู้รับบริการได้รับบริการอาหารที่สะอาด ปลอดภัย มีคุณภาพ ทันเวลา มีความพึงพอใจ และผู้ปฏิบัติงานมีความสุข
ในการท างาน  จากขั้นตอนการสั่งซื้อ วัสดุ อาหารคนไข้  เพ่ือ เตรียม ผลิต  และให้บริการแก่ผู้ป่วย จากการทบทวน
กระบวนการส าคัญการให้บริการด้านโภชนาการประจ าปี ๒๕๕๗ พบว่า การส่งมอบวัสดุอาหารของผู้ขายช้าเกินเวลาที่
ก าหนด ส่งมอบ วัสดุอาหารไม่ครบถ้วน ไ ม่ถูกต้องและไม่มีคุณภาพตามท่ีก าหนด และยังพบข้อร้องเรียนด้านคุณภาพ
อาหารที่ให้บริการ จ านวน ๔ ครั้ง ส่งผลกระทบ ให้ผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถเตรียม ผลิต และให้บริการอาหารแก่ผู้ป่วยได้
ทันเวลา เนื่องจากผู้ขายส่งมอบ วัสดุอาหารล่าช้า ต้องรอวัตถุดิบอาหาร ผู้ป่วยได้รับบริก ารอาหารที่ ล่าช้าเกินเวลาที่
ก าหนด อาหาร ไม่มีคุณภาพ เนื่องจากผู้ ขายมีปัญหาสภาพคล่องด้านการเงิน ส่งผลต่อการจัดหาวัตถุดิบอาหาร ตามท่ี
ก าหนดในใบสั่งซื้ออาหาร 
 จากข้อมูลและเหตุผลที่กล่าวมาแล้วทั้งหมด   ฝ่ายโภชนากร จึงมีความสนใจที่จะ ค้นหาโอกาสพัฒนา เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการจัดส่งวัสดุอาหารและการให้บริการอาหารผู้ป่วย ดังนั้นฝ่ายโภชนาการร่วมกับฝ่ายพัสดุปรับแก้ข้ันตอน
การท างาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัด ส่งวัสดุอาหาร โดยการเพ่ิมการส่งใบสั่งซื้ออาหารให้กับผู้ขาย เป็นสัปดาห์ละ  
๓ ครั้ง เพื่อให้รายการในใบสั่ งซื้อมีจ านวนลดลงและจัดหาได้ทันเวลาที่ก าหนด และเพ่ิมการเบิกจ่ายค่าอาหารคนไข้  
เป็นเดือนละ ๒ ครั้ง เพื่อให้ผู้ขายมีสภาพคล่องด้านการเงินเพ่ิมข้ึน  และสามารถด าเนินการ ส่งเอกสารการเบิกจ่ายเงิน
ให้กับฝ่ายการเงินและบัญชีได้ทันตามเวลาที่ก าหนด 
 
๗. การวัดผลและการเปลี่ยนแปลง : 
 ๗.๑ ก่อนแก้ปัญหา 
  ๗.๑.๑ การสั่งซื้อวัสดุอาหารคนไข ้

 -  นักโภชนาการ/โภชนากรด าเนินการสั่งซื้อวัตถุดิบอาหารแยกตามหมวด ระบุรายการ จ านวนและ 
หน่วยนับที่ต้องการใช้ประจ าวัน ตามรายการอาหารที่ก าหนด ลงในใบสั่งซื้ออาหารส่งให้ผู้ขายก่อนล่วงหน้า ๒-๓ วัน 
หากมีการเปลี่ยนแปลงรายการในใบสั่งซื้ออาหาร แจ้งทางโทรศัพท์อีกครั้ง ก่อนล่วงหน้า ๑ วัน โดยก าหนดการส่งใบสั่ง
ซื้ออาหารผู้ขาย สัปดาห์ละ ๒ ครั้ง คือ วันจันทร์ และวันพุธ 
 -  การจัดส่งเอกสารเบิกจ่ายค่าอาหารคนไข้ประจ าเดือน ฝ่ายโภชนาการจัดท าเอกสารการเบิกจ่าย
ค่าอาหารคนไข้ โดยเวียนเอกสารให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ อาหารตรวจสอบความถูก ต้องของใบเสร็จรับเงินและ
รายการอาหารที่สั่งซื้อ เมื่อเสร็จเรียบร้อยรวบรวมเอกสารจัดส่งฝ่า ยพัสดุ ภายในวันที่ ๕ ของเดือน เพ่ือฝ่ายพัสดุจะได้
ด าเนินการส่งเบิกค่าอาหารคนไข้กับฝ่ายการเงินและบัญชีต่อไป ซึ่งการส่งเบิกจ่ายค่าอาหารคนไข้จะด าเนินการเดือนละ 
๑ ครั้ง 
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 ๗.๑.๒ ประเด็นปัญหาและสาเหตุ 
 

ประเด็นปัญหา สาเหตุ/ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
๑. การสั่งซื้อวัสดุอาหารคนไข้ ปัจจัยด้านบุคลากร 

- ผู้ขายขาดความใส่ใจในการจัดหาวัสดุอาหารที่มีคุณภาพ 
ปัจจัยด้านวิธีการ 
๑. ผู้ขายส่งมอบวัสดุอาหารล่าช้าเกินเวลาที่ก าหนด 
๒. ผู้ขายส่งมอบวัสดุอาหารไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง และไม่
มีคุณภาพตามที่ก าหนด 
ปัจจัยด้านการเงิน 
- ผู้ขายขาดสภาพคล่องทางด้านการเงินในการใช้ลงทุน 

๒. การเบิกจ่ายค่าอาหารคนไข้ ปัจจัยด้านวิธีการ 
๑ . การจัดท าเอกสารเบิกจ่ายค่าอาหารคนไข้ 
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุอาหารต้องตรวจสอบความ
ถูกต้องของใบเสร็จและรายการอาหารที่สั่งซื้อทุกรายการ 
ก่อนจัดส่งเอกสารให้ฝ่ายพัสดุด าเนินการ อาจท าให้
เอกสารล่าช้า เนื่องจากกรรมการบางท่านอาจติดภารกิจ  
หรือผู้ขายจัดท าใบเสร็จล่าช้า ท าให้จัดส่งเอกสารให้
กรรมการตรวจสอบล่าช้า 
๒. ฝ่ายพัสดุด าเนินการจัดส่งเอกสารเบิกค่าอาหารคนไข้
ให้กับฝ่ายการเงินและบัญชี เมื่อเอกสารล่าช้า ส่งผล
กระทบต่อการเบิกจ่ายเงินล่าช้าด้วย 

 
 ๗.๒ วิธีการแก้ไขปัญหา 
 

ประเด็นปัญหา วิธีการแก้ไข ระยเวลา
ด าเนินการ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ 

๑. การสั่งซื้อวัสดุ
อาหารคนไข้ 

๑. เพ่ิมการส่งใบสั่งซื้อ
อาหาร เป็นสัปดาห์ละ ๓ 
ครั้ง (จันทร์-พุธ-ศุกร์) 
๒. ประสานทางโทรศัพท์
กับผู้ขาย ทบทวนรายการ
วัสดุอาหารตามใบสั่งซื้อ 
และจัดล าดับความ
เร่งด่วนของการจัดหาและ
ส่งมอบวัสดุอาหาร 

๑ ต.ค. ๕๗ – ๓๐ 
กันยายน ๒๕๕๘ 

๑. ผู้ขายส่งมอบวัสดุ
อาหารทันตามเวลาที่
ก าหนด 
๒. ผู้ขายส่งมอบวัสดุ
อาหารครบถ้วน 
ถูกต้อง และมี
คุณภาพตามท่ี
ก าหนด 
๓. ผู้ป่วยได้รับบริการ
อาหารทันตามเวลาที่
ก าหนด 
๔. ผู้ปฏิบัติงาน และ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมี

๑. จ านวนครั้งของ
ผู้ขายส่งมอบพัสดุ
อาหารไม่ทันเวลา
ที่ก าหนด น้อยกว่า 
๒ ครั้ง/ปี 
๒. จ านวนครั้งของ
การให้บริการ
อาหารล่าช้าเกิน
เวลาที่ก าหนด 
น้อยกว่า ๒ ครั้ง/ปี 
๓. จ านวนข้อ
ร้องเรียนด้าน
คุณภาพอาหาร 
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ความพึงพอใจ น้อยกว่า ๓ ครั้ง/ 
ปี 
๔. ผู้ปฏิบัติงาน 
และผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียมีระดับความ
พึงพอใจ ร้อยละ 
๘๐ 

ประเด็นปัญหา วิธีการแก้ไข ระยเวลา
ด าเนินการ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ 

๒. การเบิกจ่าย
ค่าอาหารคนไข้ 

๑. เพ่ิมการจัดส่งเอกสาร
เบิกจ่ายค่าวัสดุอาหาร
คนไข้ เพ่ือเบิกค่าอาหาร
คนไข้ เป็นเดือนละ ๒ ครั้ง 
๒. ก าหนดให้ผู้ขายจัดท า
ใบเสร็จและส่งให้ฝ่าย
โภชนาการทุกครั้งหลังส่ง
มอบอาหารแต่ละรายการ
เสร็จเรียบร้อย ไม่เกิน ๑-
๒ วันท าการ 

๑ ต.ค. ๕๗ – ๓๐ 
กันยายน ๒๕๕๘ 

๑. จัดส่งเอกสาร
เบิกจ่ายค่าพัสดุ
อาหารคนไข้ได้ทัน
ตามระยะเวลาที่
ก าหนด 
๒. เพ่ิมสภาพคล่อง
ด้านการเงินใหผู้้ขาย 

๑. จ านวนครั้งของ
การจัดส่งเอกสาร
เบิกจ่ายค่าพัสดุ
อาหารคนไข้ล่าช้า
เกินเวลาที่ก าหนด 
น้อยกว่า ๒ ครั้ง/ปี 
๒. จ านวนครั้งของ
ผู้ขายจัดส่งใบเสร็จ
ล่าช้าเกินเวลาที่
ก าหนด น้อยกว่า 
๒ ครั้ง/ปี 

 
 ๗.๓ ผลการเปลี่ยนแปลง 
 ผลการทดลองปรับแก้ข้ันตอนการท างาน  ในช่วงระยะเวลา  ๑๐  เดือน  คือ  ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๕๗ – 
เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘  พบว่า  
 

ประเด็นที่ศึกษา เป้าหมาย ก่อนแก้ปัญหา หลังแก้ปัญหา เปรียบเทียบผล 
๑. ผู้ขายส่งมอบพัสดุ
อาหารไม่ทันตาม
เวลาที่ก าหนด 

น้อยกว่า ๒ ครั้ง/ปี ๑๔ ครั้ง/ปี ๔ ครั้ง การส่งมอบวัสดุ
อาหารทันเวลา 
ครบถ้วน และถูกต้อง
ตามท่ีก าหนดเพ่ิมข้ึน 

๒. จ านวนข้อ
ร้องเรียนด้าน
คุณภาพอาหาร 

น้อยกว่า ๓ ครั้ง/ปี ๔ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง ปัญหาข้อร้องเรียน
เรื่องคุณภาพอาหาร
ลดลง 

๓. ผู้ปฏิบัติงาน และ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมี
ความพึงพอใจ 

ร้อยละ ๘๐ ไมม่ีการจัดเก็บ ร้อยละ ๘๒ ๑. วัตถุดิบอาหารมี
ความพร้อมใช้และมี
ปริมาณเพียงพอต่อ
การให้บริการผู้ป่วย 
๒. ผู้ปฏิบัติงาน
สามารถปฏิบัติงานได้
ทันเวลาที่ก าหนด 
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๒. จ านวนครั้งของ
การจัดส่งเอกสาร
เบิกจ่ายค่าพัสดุ
อาหารคนไข้ล่าช้า
เกินเวลาที่ก าหนด 

น้อยกว่า ๒ ครั้ง/ปี ไม่มีการจัดเก็บ - ๑. ลดปัญหาการ
จัดส่งเอกสารเบิกจ่าย
ค่าวัสดุอาหารคนไข้
ล่าช้า 
๒. ผู้ขายมีสภาพ
คล่องทางการเงิน
เพ่ิมข้ึน จัดส่งวัสดุ 
อาหารได้ทันเวลา
และครบถ้วนตามที่
ก าหนด 
 

 
 
๘. บทเรียนที่ได้รับ  :  
 ๘.๑ ได้วิธีปฏิบัติการสั่งซื้อวัตถุดิบอาหารและอาหารปรุงส าเร็จ เพ่ือให้ได้รับวัตถุดิบอาหารทันเวลา มีคุณภาพ 
และผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๘.๒ การปรับขั้นตอนการจัดส่งเอกสารเพ่ือเบิกจ่ายค่าวัสดุอาหารคนไข้  ช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้ผู้ขาย  
 ๘.๓ การมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ และค้นหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันของฝ่ายโภชนาการ ฝ่ายพัสดุ และ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุอาหาร ท าให้ได้แนวทางการแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพ 
 
๙. การติดต่อกับทีมงาน  :  นางสาวเพ็ญแข เทียบศรี  ต าแหน่ง  โภชนากรปฏิบัติงาน ฝ่ายโภชนาการ  
   เบอร์โทร ๐๒-๒๔๘-๘๙๐๐ ต่อ ๗๐๙๓๓ หรือ ๗๐๔๒๗ 
 
๑๐. คณะท างาน : 
 ๑๐.๑ นางสาวเพ็ญแข เทียบศรี  โภชนากรปฏิบัติงาน  หัวหน้าทีม 
 ๑๐.๒ นางสาวภรดี   วิธานกรกุล เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน สมาชิก 
 ๑๐.๓ นางสาวเกศกนก เอกชาติปัญญา นักโภชนาการปฏิบัติงาน  สมาชิก 
 ๑๐.๔ นางวันทนา จันทร์สว่าง พนักงานพิมพ์   สมาชิก 
 ๑๐.๕ นายสมัย  ประครองใจ พนักงานช่วยเหลือคนไข้  สมาชิก 
 ๑๐.๖ นางรัตนาภรณ์ ทรัพย์ชิต พนักงานประกอบอาหาร  สมาชิก 
 ๑๐.๔ นางอุไร  กลิ่นสุวรรณ พนักงานช่วยเหลือคนไข้  สมาชิก 
 ๑๐.๕ นายสุรินทร์ ไฝทอง  พนักงานช่วยเหลือคนไข้  สมาชิก 
 
 
 


