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บทคัดย่อ: งานวิจ ัย นี้ ม ีว ัต ถุ ป ระสงค์ เพื่อ จัด เส้น ทางและวางแผนการขนส่ ง ผลิต ภัณ ฑ์ ท างการแพทย์ ข อง
โรงพยาบาลกรณี ศึ ก ษา ให้ ม ี ร ะยะทางและต้ น ทุ น รวมต่ า ที่ สุ ด โดยการสร้ า งรู ป แบบทางคณิ ต ศาสตร์
(Mathematical Model) ทีม่ กี ารโปรแกรมเชิงเส้นตรง (Linear-Programming) และประยุกต์ใช้วธิ กี ารหาตาแหน่งที่
ใกล้ท่สี ุดร่วมด้วย ภายใต้เงื่อนไขคือ ระยะทางสัน้ ที่สุดและปริมาณผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ต้องไม่เกินความจุ
บรรทุกของยานพาหนะ เพื่อแก้ไขปั ญหาทีเ่ กิดขึน้ ในปั จจุบนั คือ เมือ่ ปริมาณความต้องการใช้ตามคาสังของแพทย์
่
ประจาอาคารมีปริมาณมาก ทาให้แม่บา้ นมีกาลังในการขนส่งไม่เพียงพอ เกิดปั ญหาการแบ่งส่งทีแ่ ต่ละครัง้ ไม่เต็ม
ความจุบรรทุกของยานพาหนะ เกิดต้นทุนทางแรงงานทีไ่ ม่จาเป็ นและการขนส่งไม่ตรงตามเวลาทีก่ าหนด เมื่อทา
การแก้ไขพบว่า ระยะทางทีใ่ ช้ในการขนส่งต่อ สัปดาห์ลดลงจาก 37,500 เมตร เหลือ 9,500 เมตร ลดลง 28,000
เมตร หรือร้อยละ 75 และการขนส่งผลิตภัณ ฑ์ท างการแพทย์ต รงเวลาเพิ่ม ขึ้น จากร้อยละ 40 เป็ นร้อยละ 95
นอกจากนี้ เมื่อโรงพยาบาลกรณีศกึ ษาทาการจัดตัง้ หน่ วยงานขนส่งกลาง จัดหายานพาหนะที่มคี วามจุบรรทุก
ขนาด 640,000 ลบ.ซม. และใช้ระยะทางทีจ่ ดั ขึน้ ใหม่ เมื่อพิจารณาต้นทุนพบว่า ต้นทุนระบบการทางานใหม่ลดลง
จาก 779,060 บาทต่อเดือน เหลือ 173,120 บาทต่อเดือน ซึง่ ลดลง 605,940 บาท หรือร้อยละ 78 ซึง่ จากการวิจยั
สรุป ได้ว่าการจัด เส้น ทางและวางแผนการขนส่ งสามารถช่ว ยเพิ่ม ประสิท ธิภ าพการท างานของโรงพยาบาล
กรณีศกึ ษาได้
คาสาคัญ: การจัดเส้นทาง; การขนส่ง; การหาตาแหน่งทีใ่ กล้ทส่ี ุด; การโปรแกรมเชิงเส้นตรง
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Abstract: The objective of this research was to plan the transportation route of medical supplies in a
case study hospital to minimize overall distances and costs by creating Mathematical Model containing
“Linear-Programming” and applying such methodology to calculate the aforementioned route. The
shortest route and product quantity were aligned with vehicle’s capacity to solve the ongoing problems;
an over-demand upon doctor instruction from each department which subsequently affected hospital
maids’ total manpower, a higher number of partial delivery and a highly unplanned labor cost. After
applying the designed methodology, the results showed a reduction in distance needed for a weekly
delivery from 37,500 meters to 9,500 meters, a total of 28,000 meters or 75 % distance reduction. At the
same time, on-time shipments were boosted up from 40 to 95 %. In addition, after assigned a central
delivery operating unit with the vehicle capacity of 640,000 cubic centimeters and the designed route
calculated from this research, the total operation cost was reduced from 779,060 to 173,120 THB, a total
of 605,940 THB or 78 % reduction per month illustrating that the transportation planning for medical
products in hospital was proved efficient in the case study hospital.
Keywords: Vehicle Routing; Transportation; Nearest-Neighbor Heuristic; Linear-Programming
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1. บทนา

2. ทฤษฎีและงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง

การขนส่ ง เป็ นหนึ่ ง ในกิ จ กรรมโลจิ ส ติ ก ส์ ท่ี ม ี
ความส าคัญ ต่ อ ธุ ร กิจ เกือ บทุ ก ประเภท ซึ่ง เข้า มามี
บทบาทในการแก้ไขปั ญหาและเพิม่ ประสิทธิภาพของ
ธุรกิจ เพื่อให้สามารถแข่งขัน และสามารถตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าหรือผูร้ บั บริการได้ นอกจากนี้
ต้ น ทุ น การขนส่ ง ยัง เป็ นต้ น ทุ น ที่ ส าคัญ และส่ ง ผล
กระทบต่อต้นทุนรวมของสินค้าและบริการ การจัดการ
การขนส่งจึงเข้ามามีส่วนช่วยในการลดต้นทุนดังกล่าว
อีกด้วย
ธุรกิจบริการ หรือ “โรงพยาบาล” ในปั จจุบ ัน เริม่
เป็ นที่นิ ย มในสัง คมยุ ค ใหม่ มีก ารขยายตัว มากขึ้น
ส่งผลให้ธุรกิจบริการกลุ่มนี้ต้องมีการปรับปรุงรูปแบบ
การดาเนินงานและกระบวนการภายใน [1-4] เพื่อลด
ความสูญ เปล่า เพิ่ม ความปลอดภัย และสร้างความ
ประทับใจให้กบั ผูร้ บั บริการ เช่นเดียวกับโรงพยาบาล
กรณีศกึ ษา ทีพ่ บปั ญหา คือ ปริมาณความต้องการใช้
ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์มมี ากเฉลีย่ ถึง 246,356 ลบ.
ซม. ต่อวัน ส่งผลให้จานวนเที่ยวที่เกิดจากการขนส่ง
ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์มมี ากถึง 82 เทีย่ วต่อสัปดาห์
โดยใช้แม่บา้ นจานวน 30 คนและรถเข็นอเนกประสงค์
ทีม่ คี วามจุบรรทุก 120,000 ลบ.ซม. ส่งผลให้เกิดการ
ขนส่งไม่ตรงเวลา และไม่สามารถรองรับความต้องการ
ที่เกิดขึน้ พร้อมกันในช่วงเวลาเดียวกันได้ โดยปั ญหา
ดังกล่าวส่งผลต่อประสิท ธิภ าพในการให้บ ริการของ
โรงพยาบาลในด้ า นการขนส่ ง ผลิต ภั ณ ฑ์ ท างการ
แพทย์ทต่ี รงต่อเวลาเพียงร้อยละ 40 ทาให้การจัดการ
ด้านโลจิสติกส์จงึ เข้ามามีบทบาทในการแก้ไขปั ญหา
ดังกล่าว

2.1 ปัญหาการจัดเส้นทางเดิ นรถ
ปั ญหาการจัดเส้นทางการขนส่ง (Vehicle Routing
Problem: VRP) [5] เป็ นปั ญ หาที่ต้องการหาเส้นทาง
เดิน รถที่เหมาะสมจากจ านวนเส้น ทางที่เป็ นไปได้
ทัง้ หมด ซึ่ง เป็ นวิธีท่ีผู้ป ฏิบ ัติก ารด้า นโลจิส ติก ส์ใช้
สาหรับลดต้นทุน ระยะทางและระยะเวลาในการขนส่ง
ปั ญ หาการจัด เส้น ทางการขนส่งนั น้ ได้รบั ความ
สนใจจากนักวิจยั เป็ นอย่างมากและได้ถูกนามาเขียน
เป็ นบทความวิ จ ั ย ในเชิ ง การพั ฒ นาวิ ธี ก ารเพื่ อ
แก้ ปั ญ ห า โด ยมี ก ารเพิ่ ม ข้ อ จ ากั ด ต่ างๆ ต าม
กรณี ศึก ษา หรือ ตามเหตุ ก ารณ์ จ ริงที่เกิด ขึ้น ในการ
ดารงชีวติ ที่พบเห็น หรือสัมผัส ทาให้มวี ธิ กี ารสาหรับ
การค้นหาคาตอบของเส้นทางเดินรถมีอยู่หลากหลาย
วิธขี น้ึ อยูก่ บั ลักษณะปั ญหานัน้ ๆ
2.2 วิ ธีการหาตาแหน่ งที่ใกล้ที่สดุ
วิ ธี ก า ร ห า ต า แ ห น่ ง ที่ ใก ล้ ที่ สุ ด (Nearest–
Neighbor Heuristic) [6] เป็ นวิธกี ารค้นหาที่ช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพการหาคาตอบ หรือผลเฉลยให้มคี ่าดีขน้ึ
โดยมี แ นวคิ ด ของการสลับ ต าแหน่ งกั บ ต าแหน่ ง
ข้างเคียง เพื่อทาการจัดลาดับของเส้นทางขนส่งสินค้า
วิ ธี ก ารเริ่ ม จากการเลื อ กเดิ น ทางไปยั ง จุ ด หรื อ
ตาแหน่ งที่มรี ะยะทางสัน้ หรือใกล้ท่สี ุดจากจุดปั จจุบนั
หลัง จากนั ้น ด าเนิ น การซ้ า โดยใช้ จุ ด ปั จ จุ บ ัน เป็ น
จุดเริม่ ต้นจนครบทุกจุด ทาการเชื่อมเส้นทางจากจุด
สุดท้ายไปยังจุดเริม่ ต้นและคานวณระยะทาง
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2.3 การโปรแกรมเชิ งเส้นตรง
การโปรแกรมเชิงเส้นตรง (Linear-Programming)
[7] เป็ น วิธีท่ีรู้จกั กัน แพร่ห ลาย รวมทัง้ เป็ นส่วนหนึ่ ง
ของการวิจ ยั ดาเนิ น งานที่แต่ ละหน่ วยงานในองค์ก ร
ต่ า งๆ ทัง้ รัฐ และเอกชนได้ม ีก ารประยุ ก ต์ใช้เป็ น ตัว
แบบทางคณิ ตศาสตร์ในการจัดสรรทรัพยากรที่ม ีอยู่
อย่างจากัดให้เกิดประโยชน์ และมีป ระสิท ธิภ าพมาก
ทีส่ ุด
รูปแบบของสมการของการโปรแกรมเชิงเส้นตรง
(Linear Programming Model) มี 4 ส่วนดังนี้
2.3.1 สมการกาหนดเป้ าหมาย คือ สมการทีแ่ สดง
ความสัม พัน ธ์ ข องตัว แปรต่ า งๆ เช่ น ต้ น ทุ น ก าไร
ระยะทาง เพือ่ ให้ได้เป้ าหมายสูงสุดหรือต่าสุด
2.3.2 สมการแสดงขอบข่ า ย คือ การจ ากัด ของ
ปั จจัย หรือทรัพยากรในรูปสมการ หรืออสมการ
2.3.3 ความสัม พัน ธ์ข องตัว แปรในสมการต่ า งๆ
ของแบบจาลองต้องมีลกั ษณะเชิงเส้นตรง คือ ตัวแปร
ทุก ตัวในสมการเป้ าหมายและสมการขอบข่าย หรือ
อสมการขอบข่าย จะต้องมีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรง
เป็ นกาลังเดียวกัน ซึง่ ส่วนใหญ่จะเป็ นกาลังหนึ่ง
2.3.4 ตัวแปรทุกตัวต้องมีค่ามากกว่า หรือเท่ากับ
ศูนย์

การจัดเส้นทางการเดินรถขนส่งสาหรับเคลื่อนย้าย
ประชาชนเมื่อเกิดอุทกภัย [8] มีการสร้างแบบจาลอง
ปั ญหาทางคณิตศาสตร์ ซึ่งพัฒนามาจากแบบจาลอง
พื้ น ฐานของรู ป แบบปั ญหา VRP ผลลัพ ธ์ ท่ี แ สดง
ออกมาคือ ระยะเวลาอพยพรวมที่สนั ้ ที่สุด (แปรผัน
ตามระยะทางและเวลาขึน้ ลงรถ) จานวนยานพาหนะ
และเส้นทางการเดินรถ ซึ่งสามารถนาไปเป็ นแนวทาง
ในการวางแผนการขนส่งเมือ่ เกิดอุทกภัยครัง้ ต่อไปได้
การจั ด เส้ น ทางการขนส่ ง น้ าดื่ ม [9] เป็ นการ
วางแผนหาเส้ น ทางขนส่ ง ที่ ค านึ ง ถึ ง ปั จจั ย และ
ข้อจากัดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งเส้นทางออกเป็ น
2 เส้น ทาง ซึ่งระยะทางรวมที่ส นั ้ ที่สุ ด เท่ ากับ 72.26
กิโลเมตร และรถขนส่งสามารถบรรทุกและขนส่งน้ า
ดื่ม ได้เพีย งพอในแต่ ล ะเที่ย วที่ท าการจัด ส่ งได้ และ
เมือ่ เทียกับการดาเนินงานในปั จจุบนั พบว่า มีระยะทาง
ที่ ส ัน้ กว่ า 108.24 กิ โ ลเมตร คิด เป็ นร้ อ ยละ 59.97
ส่งผลให้ตน้ ทุนค่าขนส่งลดลง 4,138.56 บาทต่อเดือน
การกระจายสิ น ค้ า ไปยั ง ลู ก ค้ า และออกแบบ
เส้น ทางการขนส่ ง ประเภทวัส ดุ ก่ อ สร้า งซึ่ง มีข นาด
รูป ทรงและน้ าหนั ก ที่แ ตกต่ างกัน [10] โดยค านึ งถึง
ความสามารถในการบรรทุกสินค้าของยานพาหนะทีม่ ี
อยู่ รวมทัง้ ต้องสอดคล้องตามข้อจากัดของทรัพยากร
ทีม่ อี ยู่และความต้องการของลูกค้า การศึกษานี้ได้ทา
การเก็บ รวบรวมข้อ มูล ในระหว่างเดือ นมกราคมถึง
ธันวาคม 2558 จากระบบการสังซื
่ ้อสินค้าของลูกค้า
และการขนส่ ง ของบริษัท จ าหน่ ายวัส ดุ ก่ อ สร้างแห่ ง
หนึ่งในจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเส้นทางเดินรถทีจ่ ดั ขึน้
มีร ะยะทางการขนส่ งน้ อ ยกว่า วิธีก ารด าเนิ น การใน
ปั จจุบนั ถึงร้อยละ 32.99 และมีค่าใช้จ่ายทีล่ ดลงไปได้
ถึงร้อยละ 45.23

2.4 งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
จากการทบทวนงานวิจยั ต่างๆ พบว่างานวิจยั ด้าน
การจัด เส้น ทางการขนส่ ง โดยใช้ ก ารโปรแกรมเชิง
เส้นตรงและวิธกี ารหาตาแหน่งทีใ่ กล้ทส่ี ุดนัน้ มีนักวิจยั
หลายท่ า นได้น าวิธีก ารนี้ ไ ปประยุ ก ต์ ใช้กับ ธุ ร กิจ ที่
หลากหลายในลักษณะที่แตกต่างกัน สามารถแสดง
รายละเอียดได้ดงั นี้
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จากตัวอย่างงานวิจยั พบว่า งานวิจยั ดังกล่าวเป็ น
การศึก ษาและแก้ไขปั ญ หาของธุรกิจและบริก ารที่ม ี
การขนส่งข้ามเขตพื้นที่ อาเภอ และจังหวัด ซึ่งทาให้
ผูว้ จิ ยั เล็งเห็นถึงประโยชน์ทส่ี ามารถนาวิธกี ารดังกล่าว
มาประยุกต์ใช้กบั การขนส่งทีม่ พี น้ื ทีจ่ ากัดและมีขนาด
เล็กของโรงพยาบาลกรณีศกึ ษาได้

ขัน้ ตอนที่ 5 จัดเส้นทางและตารางการขนส่งด้วย
วิธี ก ารหาต าแหน่ ง ที่ ใ กล้ ท่ี สุ ด ภายใต้ เ งื่อ นไขใน
ขัน้ ตอนที่ 3 - 4
ขัน้ ตอนที่ 6 สรุ ป ผลการจัด เส้น ทาง ตารางการ
ขนส่งและเปรียบเทียบผลก่อนและหลังการจัดเส้นทาง
การขนส่งผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์

3. วิ ธีการดาเนิ นงานวิ จยั
ในงานวิจยั นี้ตอ้ งมีการศึกษาสภาพทัวไป
่ ลักษณะ
การดาเนินงาน รูปแบบของปั ญหาทีเ่ กิดขึน้ ในปั จจุบนั
เนื่องจากเป็ นปั จจัยที่สาคัญสาหรับการวิเคราะห์และ
ก าหนดแนวทางแก้ ไ ขปั ญ หา [11-14] โดยวิธีก าร
ดาเนินงานวิจยั แบ่งออกเป็ น 6 ขัน้ ตอนดังนี้
ขัน้ ตอนที่ 1 การศึกษาสภาพทัวไป
่ ลักษณะการ
ดาเนินงาน รูปแบบของปั ญหาทีเ่ กิดขึน้ ในปั จจุบนั ของ
โรงพยาบาลกรณี ศึก ษาและก าหนดแนวทางในการ
แก้ปัญหา
ขัน้ ตอนที่ 2 เก็บรวบรวมข้อมูล เช่น ตาแหน่งทีต่ งั ้
ของอาคาร ความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์
เงื่อนไขในการจัดส่ง ค่าใช้จ่ายของการเบิกผลิตภัณฑ์
ต่อ ครัง้ ค่าใช้จ่ายจากการจ้า งแรงงานและสร้างเมท
ริกซ์ระยะทางระหว่างอาคารแต่ละหลัง
ขัน้ ตอนที่ 3 สร้า งรู ป แบบทางคณิ ต ศาสตร์ท่ี ม ี
วัตถุประสงค์เพื่อเป็ นตัวแทนของปั ญหาที่เกิดขึน้ ซึ่ง
ต้อ งมีก ารก าหนดข้อ จ ากัด ต่ า งๆ ตามเงื่อ นไขของ
ปั ญหา
ขัน้ ตอนที่ 4 ประยุกต์ใช้วธิ กี ารหาตาแหน่ งที่ใกล้
ทีส่ ุดในการแก้ปัญหาของกรณีศกึ ษา

4. โรงพยาบาลกรณี ศึกษา
โรงพยาบาลกรณี ศึกษามีระบบการวางแผนการ
ขนส่ ง ผลิต ภัณ ฑ์ ท างการแพทย์ ร ะบบเดิม คือ การ
วางแผนการขนส่งนัน้ ฝ่ ายอาคารเภสัชกรรมแบ่งเขต
พื้ น ที่ ก ารจัด ส่ ง ตามต าแหน่ ง อาคาร 30 หลัง และ
กาหนดให้แม่บ้านประจาอาคารจานวน 30 คน เป็ น
ผูร้ บั และส่งผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์จากอาคารเภสัช
กรรมไปยังอาคารหลังอื่น โดยใช้รถเข็นอเนกประสงค์
ที่ม ีค วามจุบ รรทุก 120,000 ลบ.ซม. จานวน 30 คัน
ซึ่งส่งผลให้จานวนเที่ยวที่เกิดจากการขนส่งมีจานวน
มากถึง 82 เทีย่ วต่อสัปดาห์ และระยะทางในการขนส่ง
รวม 37,500 เมตรต่ อ สั ป ดาห์ ซึ่ ง สามารถแสดง
ลัก ษณะการขนส่ งโดยมีจุ ด เริ่ม ต้ น และจุ ด สุ ด ท้ า ยที่
อาคารเภสัชกรรมได้ดงั รูปที่ 1

อาคาร 4

อาคาร 18

อาคาร 1

อาคาร 30
อาคารเภสัชกรรม
Start / End

รูปที่ 1 ลักษณะระบบงานเดิม
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5. รูปแบบทางคณิ ตศาสตร์ที่นาเสนอ
จากลักษณะของปั ญหาที่เกิดขึน้ ของโรงพยาบาล
กรณี ศึก ษา ท าให้ งานวิจ ัย นี้ ม ีก ารสร้า งรูป แบบทาง
คณิตศาสตร์เพื่อจาลองปั ญหา โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
หาค่าต่ าสุ ด ของต้น ทุ น การขนส่ ง ซึ่งในที่น้ี ไม่ ไ ด้น า
ต้นทุนผันแปร ทีไ่ ด้แก่ ค่าน้ามันเชือ้ เพลิง มาเกีย่ วข้อง
ในสมการ เนื่ อ งจากราคาค่ า น้ า มัน เชื้อ เพลิง มีก าร
เปลีย่ นแปลงอย่างต่อเนื่อง
รายละเอียดสมการทางคณิตศาสตร์สามารถแสดง
ได้ดงั ต่อไปนี้

สมการวัตถุประสงค์
(1)
ภายใต้เงือ่ นไข
(2)
(3)
(4)

กาหนดค่าคงที่
i, j = อาคารที่ i หรือ j โดยที่ i, j = 1, 2,..., 30

(5)

k = จานวนยานพาหนะ โดยที่ k = 1, 2,…, K
r = ช่วงของเวลา โดยที่ r = 1, 2, 3,..., R

(6)

w = วันทีท่ าการขนส่ง โดยที่ w = 1, 2,..., W

สมการข้างต้นมีความหมายดังนี้
สมการที่ (1) ต้นทุนการขนส่งจากตาแหน่ ง i ไป j
ด้วยรถเข็นคันที่ k ในช่วงเวลา r ในวันที่ w
สมการที่ (2) การขนส่งจากตาแหน่ ง i ไป j เพียง
ต าแหน่ ง เดีย วด้ว ยรถเข็น คัน ที่ k ในช่ ว งเวลา r ใน
วันที่ w
สมการที่ (3) ยานพาหนะมีการขนส่งไปตาแหน่ง j
เพียงครัง้ เดียวต่อรอบ
สมการที่ (4) การขนส่งจากตาแหน่ ง i ไป j ด้วย
รถเข็น คัน ที่ k ในช่ ว งเวลา r ในวัน ที่ w ต้อ งไม่ เกิน
ความสามารถบรรทุกของรถคันที่ k
สมการที่ (5) การขนส่งจากตาแหน่ ง i ไป j ด้วย
รถเข็น คัน ที่ k ในช่ ว งเวลา r ในวัน ที่ w ต้อ งไม่ เกิน
ความต้องการของตาแหน่ง j

S = จานวนอาคารทีอ่ ยูใ่ นเส้นทาง
V = จานวนอาคารทัง้ หมด
dj = ความต้องการต่อวันของตาแหน่ง j
มีหน่วยเป็ น ลบ.ซม.
Bij = ต้ น ทุ น แรงงานคิด ตามระยะทางในการ
ขนส่งหน่วยเป็ นบาทต่อเมตร
ตัวแปรตัดสินใจ
Xijkrw = เส้นทางขนส่งจากตาแหน่ ง i ไปตาแหน่ ง j
ด้วยรถคันที่ k ในช่วงเวลา r ในวันที่ w มี
หน่วยเป็ นเมตร
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สมการที่ (6) เป็ นสมการป้ องกั น การเกิ ด การ
เดินทางย่อย
จากรูปแบบทางคณิตศาสตร์ขา้ งต้น ทีอ่ อกแบบให้
สามารถจัดเส้นทางการขนส่งทีส่ อดคล้องกับเงือ่ นไขที่
ก าหนดขึ้น ของโรงพยาบาลกรณี ศึก ษานั ้น มีก าร
กาหนดตัวแปรตัดสินใจเป็ นระยะทางในการขนส่งทีส่ นั ้
ที่สุ ด เมื่อ ท าการจัด การกับ สมการแล้ว ไม่ ส ามารถ
แก้ไขปั ญ หาขนาดใหญ่ ได้ ทาให้เกิดการประยุกต์ใช้
วิธีก ารหาตาแหน่ งที่ใกล้ท่ีสุดเพื่อสร้างระยะทาง ซึ่ง
เป็ นวิธกี ารทีช่ ่วยเพิม่ ประสิทธิภาพในการหาคาตอบ ที่
มี แ นวคิ ด ของการสลั บ ต าแหน่ งข้ า งเคี ย ง ซึ่ ง ใน
งานวิจยั นี้ได้นามาประยุกต์ใช้เพื่อหาคาตอบที่ดที ่สี ุด
โดยมีเงื่อ นไขคือ ระยะทางต้องสัน้ ที่สุ ด โดยเริม่ ต้น
จากอาคารเภสัช กรรมไปยัง อาคารหลัง อื่น ๆ และ
ยานพาหนะบรรทุกเต็มความจุบรรทุกตามทีห่ น่วยงาน
กลางของอาคารเภสัช กรรมก าหนดคือ ตัง้ แต่ 90%
ของยานพ าห น ะที่ ม ี ป ริ ม าตร 640,000 ลบ .ซ ม.
จากนั ้น ก าหนดให้ ย านพาหนะเดิ น ทางกลับ เข้ า ที่
อาคารเภสัชกรรม เพื่อเป็ นการสิน้ สุดการเดินทาง ซึ่ง
การพิจ ารณาจัด เส้น ทางการขนส่ ง ต้อ งเป็ นไปตาม
รูปแบบทางคณิตศาสตร์และเงื่อนไขที่กาหนด ดังนัน้
ทาให้สามารถเปลีย่ นสมการข้างต้นเป็ นการแก้ปัญหา
ด้วยวิธกี ารหาตาแหน่งทีใ่ กล้ทส่ี ุด ดังรูปที่ 2 ซึง่ ในการ
สร้างเส้นทางขนส่งหากได้คาตอบ หรือระยะทางทีส่ นั ้
กว่าก็สามารถปรับค่าของคาตอบที่ดที ่สี ุดเป็ นค่าของ
คาตอบทีห่ าได้ในรอบนัน้ ๆ จนกว่าจะพบเงื่อนไขการ
หยุ ด และไม่ ข ัด แย้ ง กับ เงื่อ นไขที่ เ กี่ ย วข้ อ ง โดยที่
คาตอบสุดท้ายทีไ่ ด้คอื เส้นทางทีถ่ ูกเก็บอยู่ในรูปของ
คาตอบทีด่ ที ส่ี ุด

เริม่ ต้น

สร้าง OD Matrix ระหว่างอาคารแต่ละหลังและระหว่างอาคาร
กับคลังผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์

เลือกอาคารทีม่ รี ะยะทางใกล้กบั คลังผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์มากทีส่ ุ ดมา 1 ราย

ตรวจสอบปริมาณความ
ต้องการใช้เทียบกับ
ความจุของยานพาหนะ

เกิน

ไม่เกิน
สร้างบัญชีรายชือ่ อาคารทีม่ รี ะยะทางอยู่ในช่วงของระยะทางทีต่ ่าสุด
จัดเข้าในแผนการจัดเส้ นทางยานพาหนะ

ตรวจสอบเวลา
ของการขนส่ ง

ไม่ตรง

ตรง
จัดส่ งผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์

สิ้นสุ ด

รูปที่ 2 การจัดเส้นทางการขนส่งด้วยวิธกี ารหา
ตาแหน่งทีใ่ กล้ทส่ี ุดภายใต้เงือ่ นไขทีก่ าหนด
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6. ผลการดาเนิ นงานวิ จยั
กระบวนการหาคาตอบจะพิจารณาคาตอบทีเ่ ป็ นไป
ได้ท งั ้ หมดและไม่ขดั แย้งกับ เงื่อนไข คือ ถ้าปริม าณ
ความต้องการใช้ของอาคารหลังปั จจุบนั รวมกับอาคาร
หลัง ใหม่ จ ัด เข้า มาในเส้น ทางเกิน กว่ า ขนาดความจุ
บรรทุ ก ของยานพาหนะให้ท าการปิ ด เส้น ทาง หาก
ปริมาณความต้องการดังกล่าวทีจ่ ะจัดเข้าในเส้นทางไม่
เกินกว่าขนาดความจุบรรทุกของยานพาหนะก็สามารถ
นาอาคารหลังดังกล่าวเข้ามาในเส้นทางได้ โดยแต่ละ
เส้นทางทีจ่ ดั ขึน้ เกิดจากระยะทางในตารางการเดินทาง
(OD Matrix) ซึง่ สามารถแสดงตัวอย่างได้ดงั ตารางที่ 1
ทีม่ รี ะยะทางทีส่ นั ้ ทีส่ ุดระหว่างจุดรับและจุดส่งของแต่
ละอาคาร โดยผู้ วิจ ัย ใช้ ร ะยะทางที่ เ ดิ น ทางจริง ใน
ปั จจุบนั เป็ นฐานข้อมูล

นอกจากระยะทางทีใ่ ช้ระยะทางจริงเป็ นฐานข้อมูล
แล้ว ความจุบรรทุกผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ ในแต่ละ
รอบต้องส่งตัง้ แต่ 90% ของยานพาหนะที่ม ีปริม าตร
640,000 ลบ.ซม. วันและเวลาในการขนส่งของแต่ละ
อาคารที่แยกเป็ น 2 แบบ คือ ขนส่งวัน จันทร์ วันพุ ธ
วัน ศุ ก ร์ และขนส่ ง วัน อัง คาร วัน พฤหัส บดี ยัง เป็ น
เงือ่ นไขทีถ่ ูกกาหนดขึน้ จากหน่ วยงานขนส่งกลาง เพื่อ
ไม่ ใ ห้ ก ระทบต่ อ ระบบการท างานอื่ น ๆ ภายใน
โรงพยาบาลกรณีศกึ ษา ทาให้เส้นทางการขนส่งที่จดั
ขึน้ สามารถแสดงได้ดงั ตารางที่ 2

ตารางที่ 1 OD Matrix

จากตาแหน่งทีต่ งั ้ อาคารที่ (เมตร)

ถึงตาแหน่งทีต่ งั ้ อาคารที่ (เมตร)
0

1

2

3

4

...

29

30

0

0

110.14

37.52

132.97

207.76

...

297.45

411.38

1

110.14

0

123.46

138.51

213.30

...

263.29

378.27

2

37.52

123.46

0

71.09

150.56

...

209.86

354.18

3

132.97 138.51

71.09

0

74.79

...

263.29

378.27

4

207.76 213.30

150.56

74.79

0

…

209.86

354.18

...

...

...

0

...

...

...

...

...

29

297.45 263.29

209.86

182.97

273.87

...

0

144.32

30

411.38 378.27

354.18

327.29

398.19

...

144.32

0
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ตารางที่ 2 แผนการขนส่งผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ในโรงพยาบาลกรณีศกึ ษา
เงือ่ นไข

ยานพาหนะ รอบ

1

วันจันทร์
วันพุธ
วันศุกร์

2

3

1
วันอังคาร
วันพฤหัสบดี

2
3

เส้นทางการขนส่ง

1

0-1-0

2

เวลา

ระยะทางรวม
(เมตร)

ความจุ

9.00 น.

220.28

1.0000

0-1-17-16-0

10.30 น.

851.62

0.9249

3

0-5-12-11-0

13.00 น.

828.07

1.0000

4

0-10-9-5-0

14.30 น.

780.12

1.0000

1

0-2-0

9.00 น.

75.04

1.0000

2

0-4-0

10.30 น.

415.52

1.0000

3

0-6-12-0

13.00 น.

527.36

1.0000

4

0-13-0

14.30 น.

780.12

1.0000

1

0-3-0

9.00 น.

265.94

1.0000

2

0-4-8-14-0

10.30 น.

427.13

0.9896

3

0-7-11-0

13.00 น.

781.41

0.9611

4
1

0-15-2-3-0

14.30 น.

241.58

0.9771

9.00 น.

220.28

1.0000

2

0-1-24-22-20-18-0

10.30 น.

772.54

0.9048

3

0-28-21-23-29-25-30-26-0

13.00 น.

1148.02

0.1247

1

0-2-0

9.00 น.

75.04

1.0000

2

0-4-0

10.30 น.

265.94

1.0000

1

0-3-0

9.00 น.

265.94

1.0000

2

0-19-27-2-3-4-0

10.30 น.

470.46

0.9242

0-1-0

9,412.41
หมายเหตุ: กาหนดให้ยานพาหนะทีม่ ปี ริมาตร 640,000 ลบ.ซม. เทียบเท่ากับความจุ 1
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7. ระบบงานใหม่ของโรงพยาบาลกรณี ศึกษา
ระบบงานใหม่หลังจากที่มกี ารทาการวางแผนการ
ขนส่ง ซึ่งกาหนดให้มกี ารจัดตัง้ หน่ วยงานขนส่งกลาง
สาหรับจัดส่งตามอาคารต่างๆ โดยใช้พนักงานที่ผ่าน
การอบรมและให้ความรูแ้ ล้ว ประจายานพาหนะคันละ
2 คน แทนการใช้แม่บา้ น พร้อมทัง้ จัดหายานพาหนะที่
มีค วามจุ บ รรทุ ก เพิ่ ม ขึ้น มี ข นาด 640,000 ลบ.ซม.
จานวน 3 คัน ซึ่งหน่ วยงานภายนอกที่สนับสนุ นการ
จัด ตัง้ หน่ วยขนส่งกลางเป็ น ผู้ก าหนดขนาดดังกล่าว
นอกจากนี้ยงั มีการจัดเส้นทางการขนส่งให้มรี ะยะทาง
รวมสัน้ ทีส่ ุดในแต่ละเส้นทางเดินรถและไม่เกินความจุ
บรรทุ ก ของยานพาหนะ โดยการสร้า งรูป แบบทาง
คณิ ต ศาสตร์ ซึ่งส่งผลให้จานวนเที่ย วที่เกิด จากการ
ขนส่งลดลงเหลือ 19 เที่ยวต่อสัป ดาห์ และระยะทาง
รวมเหลือ 9,500 เมตรต่ อ สัป ดาห์ ซึ่งสามารถแสดง
ลัก ษณะการขนส่ ง โดยมีจุ ด เริ่ม ต้ น และจุ ด สุ ด ท้า ยที่
อาคารเภสัชกรรมหลังการจัดเส้นทางได้ดงั รูปที่ 5

จากตารางที่ 2 แสดงการแบ่งกลุ่มงานออกเป็ น 2
กลุ่ม ตามเงื่อนไขที่กาหนดคือ กลุ่มที่ 1 ส่งเฉพาะวัน
จันทร์ วันพุธและวันศุกร์ ใช้ยานพาหนะทัง้ หมด 3 คัน
จานวนรอบในการวิง่ 12 เทีย่ ว และกลุ่มที่ 2 ส่งเฉพาะ
วันอังคารและวันพฤหัสบดี ใช้ยานพาหนะทัง้ หมด 3
คัน จานวนรอบในการวิง่ 7 เที่ยว โดยทัง้ 2 กลุ่ม ใช้
เส้นทางการขนส่งระหว่างอาคารแต่ละหลังด้วยกันเอง
และระหว่างอาคารเภสัชกรรม รวมระยะทางการขนส่ง
ในแต่ ล ะเส้ น ทางแล้ ว สัน้ ที่ สุ ด และปริม าณความจุ
บรรทุกผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์แสดงได้ดงั รูปที่ 3 - 4

รูปที่ 3 ความจุบรรทุกในรอบการขนส่งวันจันทร์
วันพุธและวันศุกร์
อาคาร 18

อาคาร 4

อาคาร 1

อาคาร 30
อาคารเภสัชกรรม
Start / End

รูปที่ 5 ลักษณะระบบงานใหม่
รูปที่ 4 ความจุบรรทุกในรอบการขนส่งวันอังคาร
และวันพฤหัสบดี
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8. รูปแบบเอกสารประกอบการขนส่ง
การขนส่งผลิต ภัณ ฑ์ท างการแพทย์จาเป็ นต้องมี
การออกแบบรูปแบบเอกสารให้สอดคล้องกับการขนส่ง
จริง เพื่อใช้สาหรับเก็บข้อมูลและเป็ นการยืนยันข้อมูล
ของอาคารแต่ ล ะหลัง ว่ า ได้ ม ีก ารรับ ผลิต ภัณ ฑ์ ท าง
การแพทย์จริงเท่ากับความต้องการใช้งานที่มกี ารออก
คาสังจ่
่ ายโดยแพทย์ ซึ่งแบบฟอร์ม เอกสารดังกล่าว
ประกอบด้วยข้อมูลที่สาคัญแบ่งออกเป็ น 5 ส่วน ดังนี้
1. ข้อมูลโรงพยาบาลกรณีศกึ ษา
2. รายละเอียดเลขทีก่ ารสังเบิ
่ กและการขนส่ง
3. จานวนรายการและรายละเอียด
4. สภาพบรรจุภณ
ั ฑ์ก่อนและขณะขนส่ง
5. หน่วยงานลงนามตามกรอบอานาจ

9. สรุปผลและข้อเสนอแนะ
9.1 สรุปผล
จากผลการจัดเส้นทางการขนส่งผลิตภัณฑ์ทางการ
แพทย์ให้แก่อาคารแต่ละหลังด้วยวิธกี ารหาตาแหน่ งที่
ใกล้ทส่ี ุดและเพิม่ ขนาดความจุบรรทุกของยานพาหนะ
เป็ น ขนาด 640,000 ลบ.ซม. เมื่อเทียบกับการขนส่ ง
ของโรงพยาบาลกรณีศกึ ษาในปั จจุบนั พบว่าระยะทาง
ที่ใช้ในการขนส่งต่ อ สัป ดาห์ลดลงจาก 37,500 เมตร
เหลือ 9,500 เมตร แสดงว่าลดลง 28,000 เมตร หรือ
ร้อยละ 75
นอกจากนี้เมื่อโรงพยาบาลกรณีศกึ ษาทาการจัดตัง้
หน่วยงานขนส่งกลางทีใ่ ช้พนักงานขนส่งจานวน 6 คน
แทนการใช้แม่บา้ นจานวน 30 คน จัดหายานพาหนะที่
มีความจุบรรทุกขนาด 640,000 ลบ.ซม. แทนความจุ
บรรทุกเดิม ที่มขี นาด 120,000 ลบ.ซม. เมื่อพิจารณา
ต้นทุนที่ใช้ในกระบวนการดังกล่าวแล้วพบว่า ต้นทุน
ระบบการทางานใหม่ลดลงจาก 779,060 บาทต่อเดือน
เหลือ 173,120 บาทต่ อ เดือ น หรือ ลดลงร้อ ยละ 78
โดยแม่บ้านกลุ่มเดิมเป็ นสัญญาจ้างระยะสัน้ สามารถ
ยกเลิกได้โดยไม่กระทบต่อโรงพยาบาลกรณีศกึ ษา
ดั ง นั ้น การจั ด เส้ น ทางและวางแผนการขนส่ ง
ผลิต ภัณ ฑ์ท างการแพทย์ โดยการสร้างรูป แบบทาง
คณิตศาสตร์ ที่มกี ารโปรแกรมเชิงเส้นตรง และมีการ
ประยุ ก ต์ ใช้วิธีก ารหาต าแหน่ ง ที่ใกล้ท่ีสุ ด ในการจั ด
เส้น ทาง ช่ วยให้เกิด การขนส่ งที่ม ีป ระสิท ธิภ าพและ
ประสิทธิผลมากขึน้ ส่งผลต่อการลดต้นทุน การขนส่งที่
ตรงต่อเวลาเพิม่ ขึน้ จากร้อยละ 40 เป็ นร้อยละ 95 และ
สามารถสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าด้วยการบริการที่
รวดเร็ว อันนาไปสูก่ ารเพิม่ ขีดความสามารถทางการ
แข่งขันให้กบั ธุรกิจโรงพยาบาลต่อไป

โรงพยาบาลกรณีศึกษา
ทีต่ ้งั

………………………………
………………………………
………………………………

เลขที่ ………………..……
วันที่ ………………..……

ใบส่ งของ
สถานทีจ่ า่ ยสิ นค้า
ขนส่งโดย
ชื่ อสิ นค้า
ใบสัง่ ซื้อเลขที่
พาหนะออกจาก
รายการที่

………………………………
ส่งไปยัง ………………………………
………………………………
ทะเบียน ………………………………
………………………………
ชื่ อลูกค้า ………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………… คันที่ …………………….
รอบ ……………………………..
ก่อนการขนส่ง

จานวน

หลังการขนส่ง

หมายเลขบรรจุภณ
ั ฑ์ / รายละเอียด

หน่ วยนับ

สภาพบรรจุภณ
ั ฑ์กอ่ นการขนส่ง
…………………………………………
**หมายเหตุ**
เมือ่ เจ้าหน้าทีป่ ระจาอาคารตรวจรับรับแล้ว
นาใบสี ชมพูกลับฝ่ ายเภสัชกรรม

จานวน

หน่ วยนับ

สภาพบรรจุภณ
ั ฑ์ขณะรับมอบ
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………

ฝ่ ายอาคารเภสัชกรรม

หน่ วยงานขนส่งกลาง

ฝ่ ายอาคาร

……………………………
(
)

……………………………
(
)

……………………………
(
)

ผูจ้ า่ ยผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์

ผูค้ วบคุมการขนส่งผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์

ผูร้ ับผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์

รูปที่ 6 แบบฟอร์มเอกสาร
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ตารางที่ 3 ต้นทุนของระบบงานเดิมและระบบงานใหม่ของโรงพยาบาลกรณีศกึ ษา
ลาดับ
1
2
3
4
5
6

รายละเอียด
อัตราค่าจ้างพนักงานหรือแม่บา้ น
จานวนพนักงานหรือแม่บา้ น
ยานพาหนะ
จานวนยานพาหนะ
ต้นทุนการเบิก
จานวนครัง้ ในการเบิก
ต้นทุนของระบบงาน
ต้นทุนลดลง

หน่วย
บาทต่อเดือน
คน
บาทต่อเดือน
คัน
บาทต่อครัง้
ครัง้ ต่อเดือน
บาทต่อเดือน
บาทต่อเดือน

9.2 ข้อเสนอแนะ
จากการน าวิธีก ารสร้ า งค าตอบด้ ว ยวิธีก ารหา
ตาแหน่ งที่ใกล้ท่ีสุด มาประยุก ต์ใช้ในการจัด เส้น ทาง
การขนส่งผลิตภัณ ฑ์ทางการแพทย์ของโรงพยาบาล
กรณีศกึ ษา ในการคานวณระยะทางและการสุ่มเลือก
เส้น ทางผู้วิจ ยั ได้ใช้โปรแกรมโปรแกรมเอกเซลโซล
เวอร์ เพื่อหาคาตอบที่ดที ่สี ุด ซึ่งส่งผลให้การคานวณ
ต้องใช้ระยะเวลานาน ดังนัน้ การศึก ษาครัง้ ต่อไปผูว้ จิ ยั
แนะน าให้ท าการศึก ษาและแก้ไขปั ญ หาโดยการน า
โปรแกรมคานวณทางคณิตศาสตร์สาเร็จรูป ทีส่ ามารถ
ค านวณและเขีย นโปรแกรมที่ค รอบคลุ ม ตัง้ แต่ ก าร
พัฒนาอัลกอริธมึ เพื่อแก้ไขจุดบกพร่องต่างๆ การสร้าง
แบบจาลองทางคณิตศาสตร์ และการทาซิมูเลชันของ
่
ระบบ เข้า มาช่ ว ยในการค านวณระยะทางและจัด
เส้น ทางการขนส่ ง เนื่ อ งจากจะช่ ว ยลดเวลาในการ
ทางานลงได้มากขึน้

ระบบงานเดิม

ระบบงานใหม่

15,000
30
90
30
199
1,640
779,060

15,000
6
2,500
3
199
380
173,120
605,904 (78%)
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