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เรื่องที่เสนอให้ประเมิน

1. ผลงานที่เป็นผลการดาเนินงานที่ผ่านมา
เรื่อง การบริหารจัดการคลังเวชภัณฑ์โดยใช้ระบบ VEN analysis
ของโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ
2. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
เรื่อง ประยุกต์ใช้ระบบ VEN analysis ในการบริหารจัดการเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา และวัสดุการแพทย์
ในคลังเวชภัณฑ์ ของโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ

เสนอโดย

นางสาววิรังรอง แท้บริสุทธิกุล
ตาแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ
(ตาแหน่งเลขที่ รพท. 113)
กลุ่มภารกิจด้านบริการทุติยภูมิระดับสูง กลุ่มงานเภสัชกรรม
โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ สานักการแพทย์

ผลงานที่เป็นผลการดาเนินงานที่ผ่านมา
1. ชื่อผลงาน

การบริหารจัดการคลังเวชภัณฑ์โดยใช้ระบบ VEN analysis
ของโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ

2. ระยะเวลาที่ดาเนินการ พฤษภาคม 2553 – กันยายน 2554
3. ความรู้ทางวิชาการหรือแนวคิดที่ใช้ในการดาเนินการ
ในปัจจุบันการบริหารโลจิสติกส์เข้ามามีบทบาทสาคัญในการบริหารจัดการองค์กร เพื่อลดต้นทุนที่
เกิดขึ้นและตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค นอกจากนี้ยังช่วยให้การบริหารจัดการองค์กรไม่ว่าจะเป็น
การสั่งซื้อ สต็อก การบริหารคลังหรือบุคลากรในองค์กรง่ายและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
การบริหารสินค้าคงคลังถือเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารโลจิสติกส์ การควบคุมสินค้าคงคลังที่
เหมาะสมจะช่วยให้ผู้ดูแลคลัง ทราบว่าควรที่จะส่งสินค้าหรือสั่งสินค้าเมื่อไร สั่งจานวนเท่าไหร่ และทา
อย่างไรให้ระดับสินค้าคงคลังอยู่ในระดับที่เหมาะสม ไม่ก่อให้เกิดการล้นสต็อก หรือขาดสต็อก กระบวน
การควบคุมสินค้าคงคลังประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ ซื้อ ตรวจรับ จัดเก็บ และจัดส่ง (กระจายสินค้าจาก
สต็อกไปยังหน่วยงานต่างๆ) และจัดทารายงาน โดยในทุกๆ ขั้นตอนมีความสาคัญต่อประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการของโรงพยาบาล
การจัดซื้อเป็นขั้นตอนแรกของการควบคุมสินค้าคงคลัง เพื่อให้ได้สินค้าที่ถูกต้องทั้งปริมาณ ราคา
เวลาและผู้ส่ง การจัดซื้อยาในประเทศไทยสามารถทาได้หลากหลายวิธี เช่น ซื้อจากเอกชนแต่ละแห่งผ่าน
ผู้แทน (Detailer) ซื้อจากผู้ขายส่ง (Wholesaler) และซื้อจากองค์การเภสัชกรรม (GPO) ซึ่งการจัดซื้อยาจะอยู่
ภายใต้ระเบียบของกรุงเทพมหานครและระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ
สาหรับการบริหารจัดการคลังเวชภัณฑ์ของโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศใน ช่วงปี
2551-2552 ประสบปัญหายาขาดเป็นจานวนมาก โดยเฉพาะยาที่สั่งซื้อจากบริษัทดีทแฮล์ม จากัด และ
บริษัทซิลลิค ฟาร์ม่า จากัด ซึ่งส่วนใหญ่เป็นยาต้นแบบ (Original) ที่มีขายเพียงบริษัทเดียวในประเทศไทย
สาเหตุเกิดจากกระบวนการขั้นตอนการจัดซื้อและเบิกจ่ายเงินของโรงพยาบาลล่าช้าเกินกาหนดทาให้ทั้งสอง
บริษัทไม่จัดส่งยาให้กับทางโรงพยาบาล กลุ่มงานเภสัชกรรมและงานการเงิน ฝ่ายบริหารงานทั่วไปจึงได้
ร่วมกันปรับปรุงกระบวนการในการสั่งซื้อยาจากบริษัทดังกล่าว เพื่อให้รวดเร็วและสามารถเบิกเงินค่ายา
ให้กับบริษัทได้ภายในระยะเวลา 90 วัน หลังจากบริษัทจัดส่งยาให้โรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว
ในส่วนของการบริหารจัดการคลังเวชภัณฑ์ซึ่งเมื่อจัดซื้อยาภายในวงเงินที่บริษัทให้สินเชื่อ หมายถึง
การที่บริษัทได้กาหนดวงเงินซื้อยาของโรงพยาบาล โดยถ้ามีการสั่งยาเต็มวงเงินที่กาหนดแล้ว แต่ยังไม่มีการ
ชาระเงิน บริษัทจะไม่ทาการขายยาอื่นให้อีก และการที่ไม่ได้จัดลาดับความสาคัญของยาทาให้ โรงพยาบาล
ซื้อยาที่มีราคาแพง และอาจไม่จาเป็นมาก่อนจนวงเงินเต็ม ทาให้มียาขาดคราวในคลังเวชภัณฑ์เป็นจานวน
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มาก คือ 45 รายการ (2551) ในปี 2552 จึงต้องมีการจัดลาดับความสาคัญการจัดซื้อยาที่มีความจาเป็นก่อน
และหากวงเงินพอ จึงจะจัดซื้อยาที่มีความสาคัญลาดับรองลงมาเพิ่มขึ้นซึ่งจะดาเนินการไปพร้อมกับการ
ปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อและเบิกจ่ายเงินให้รวดเร็วขึ้น
เภสัชกรประจาคลังเวชภัณฑ์จึงได้นาวิธีการ
จาแนกคงคลังตามแนวทาง VEN analysis ซึ่งเหมาะสมกับปัญหาการจัดซื้อยาในขณะนั้น
VEN analysis เป็นการจัดลาดับความสาคัญของยาตามผลกระทบที่มีต่อสุขภาพโดยเฉพาะในสถาน
การณ์ที่ต้องจากัดวงเงินงบประมาณการสั่งซื้อยา
โดยจาแนกยาตามความสาคัญต่อการรักษาป้องกันโรคเป็น 3 กลุ่ม
1. ยาที่ใช้ในการช่วยชีวิต (Vital : V) เป็นยาจาเป็นในการช่วยชีวิตได้แก่ ยาต้านพิษ เซรุ่ม ยาที่ใช้
ในการรักษาภาวะฉุกเฉิน เช่น adrenaline injection, atropine injection เป็นต้น หรือเป็นยา
สาคัญสาหรับการบริการขั้นพื้นฐาน เช่น วัคซีน
2. ยาจาเป็น (Essential : E) เป็นยาที่มีความสาคัญสาหรับการรักษาอาการเจ็บป่วยที่รุนแรงน้อย
กว่า หรือในกลุ่มโรคที่มีความสาคัญในระบบสุขภาพ เช่น ยาปฏิชีวนะ ยาที่ใช้ในโรคหัวใจและ
หลอดเลือด ในการดาเนินการควรใช้รายการยาที่อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติ เป็นเกณฑ์ในการ
แบ่ง และสามารถเปรียบเทียบข้อมูลการเปลี่ยนแปลงตามรอบปีงบประมาณได้
3. ยาที่ไม่จาเป็น (Non-essential : N) หมายถึง ยาทั่วไปสาหรับการเจ็บป่วยเล็กน้อย ยาที่ยังไม่มี
ข้อมูลวิชาการสนับสนุนหรือมีข้อสงสัยด้านประสิทธิภาพ หรือยาที่มีราคาแพงแต่มีประโยชน์
ทางการรักษาต่า หรือไม่มีผลแตกต่างจากยามาตรฐานที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ซึ่งมักอยู่ในกลุ่มยา
นอกบัญชียาหลักแห่งชาติ
ยาขาดคราว หมายถึง ยาที่ไม่สามารถจ่ายให้ผู้ป่วยที่จุดจ่ายยาได้ และสาเหตุที่ยาขาดคราวอาจเกิดได้
จากบริษัทขาดยา หรือ กระบวนการบริหารจัดการคลังเวชภัณฑ์ที่ขาดประสิทธิภาพ
หลังจากได้ดาเนินการจัดแบ่งกลุ่มยาเรียบร้อยแล้วเภสัชกรประจาคลังเวชภัณฑ์ตรวจสอบปริมาณยา
คงคลังเพื่อส่งให้งานจัดซื้อของกลุ่มงานเภสัชกรรมจัดซื้อ โดยจัดลาดับให้งานจัดซื้อต้องจัดซื้อยาที่อยู่ใน
กลุ่มยาช่วยชีวิต (V) ก่อน แล้วจึงจัดซื้อยาในกลุ่มยาจาเป็น (E) และยาไม่จาเป็น (N) ตามลาดับต่อไป เพื่อ
บรรเทาปัญหาการจัดซื้อยาจากบริษัทดีทแฮล์ม จากัด และบริษัทซิลลิค ฟาร์ม่า จากัด ซึ่งจากัดวงเงินการ
สั่งซื้อยาของโรงพยาบาล
4. สรุปสาระสาคัญของเรื่องและขั้นตอนการดาเนินการ
การบริหารจัดการคลังเวชภัณฑ์ประกอบด้วยกิจกรรมหลักๆ 6 ขั้นตอน คือ รับยาและเวชภัณฑ์เข้า
คลัง เก็บรักษาให้มีคุณภาพ ตรวจสอบวันหมดอายุ เบิกจ่ายยาและเวชภัณฑ์ให้หน่วยงานต่างๆให้เพียงพอกับ
การใช้ รายงานปัญหาของยาที่เก็บรักษา ตรวจสอบปริมาณคงคลังเพื่อเสนอจัดซื้อเพิ่มเติม เมื่อเกิดปัญหาใน
ขั้นตอนการจัดซื้อยาขึ้น เภสัชกรประจาคลังเวชภัณฑ์จึงได้จัดลาดับความสาคัญของยาโดยระบบ VEN
analysis (พ.ค.-มิ.ย. 53) และร่วมกับเภสัชกรที่จัดซื้อยาให้จัดซื้อยาที่อยู่ในกลุ่มยาที่ใช้ช่วยชีวิตก่อน แล้วจึง
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จัดซื้อยาในกลุ่มยาจาเป็น และยาไม่จาเป็นตามลาดับต่อไป หลังจากจัดซื้อยาตามระบบ VEN analysis แล้ว
ซึ่งเริ่มดาเนินการตั้งแต่เดือน กรกฎาคม 2553 พร้อมกับปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อยาและเบิกจ่ายเงินไป
พร้อมกันพบว่าจานวนรายการยาขาดคราวที่คลังเวชภัณฑ์ลดลง รวมทั้งระยะเวลาในการขาดยาแต่ละรายการ
สั้นลงด้วย
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. จัดแบ่งรายการยาตามระบบ VEN analysis โดยแบ่งกลุ่มยาช่วยชีวิต (V) ยาจาเป็น (E) และยาไม่
จาเป็น (N) แจ้งเรื่องให้เจ้าหน้าที่ภายในกลุ่มงานเภสัชกรรมทราบ
2. มีการตรวจสอบปริมาณยาคงคลังทุกสัปดาห์ส่งให้งานจัดซื้อ ทาสัญลักษณ์ให้จัดซื้อยาช่วยชีวิต
ก่อน และหากพบว่ามียาช่วยชีวิตขาดคราว เนื่องจากมีการใช้มากหรืออื่นๆ จะแจ้งให้งานจัดซื้อดาเนินการ
จัดซื้อทันที
3. ตรวจสอบรายการยาในบัญชียาโรงพยาบาล ว่ามีรายการยาช่วยชีวิตที่จาเป็นครบถ้วนหรือไม่
พร้อมทั้งเสนอให้หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมเสนอรายการยาช่วยชีวิตที่โรงพยาบาลจาเป็นต้องมีเพิ่มเติมกับ
คณะกรรมการการบริหารยาและเวชภัณฑ์ของโรงพยาบาล (PTC) เพื่อบรรจุเข้าเป็นรายการยาในบัญชียา
โรงพยาบาล
4. ตรวจสอบ เฝ้าระวัง ยาช่วยชีวิตที่จาเป็นให้มีจานวนเพียงพอ ไม่หมดอายุ และแจ้งสั่งซื้อหากมี
การใช้
5. จัดเก็บสถิติรายงานรายการยาขาดคราว แบ่งตามกลุ่มยา เป็นรายงานประจาเดือนของคลัง
เวชภัณฑ์กลุ่มงานเภสัชกรรม
5. ผู้ร่วมดาเนินการ
“ไม่มี”
6. ส่วนของงานที่ผู้เสนอเป็นผู้ปฏิบัติ
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 โดยมีรายละเอียดของงานที่ปฏิบัติดังนี้
1. จัดแบ่งกลุ่มยาตามระบบ VEN analysis โดยทารายการยาในบัญชียาโรงพยาบาลทั้งหมด
จัดแบ่งกลุ่มเป็นยาช่วยชีวิตที่จาเป็น (V) ยาจาเป็น (E) และยาไม่จาเป็น (N) และนาเสนอ
ให้หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม เภสัชกร และเจ้าหน้าทีในกลุ่มงานเภสัชกรรมทราบ
2. ตรวจสอบปริมาณยาคงคลังทุกสัปดาห์ ส่งรายการยาที่ถึงจุดสั่งซื้อให้กับเภสัชกรจัดซื้อ
เพื่อดาเนินการจัดซื้อตามกลุ่มยาระบบ VEN โดยทาสัญลักษณ์ให้จัดยาในกลุ่มยาช่วยชีวิตที่
จาเป็นก่อนกลุ่มยาอื่นๆ และหากกลุ่มยาช่วยชีวิตที่จาเป็นขาดคราว ต้องแจ้งให้เภสัชกร
จัดซื้อทาการจัดซื้อทันที
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3. ทาการตรวจสอบรายการยาในบัญชียาของโรงพยาบาล ว่ามีรายการยาช่วยชีวิตที่จาเป็น
ครบถ้วนหรือไม่โดยทาการสอบถามไปทางองค์กรแพทย์ ถึงยาช่วยชีวิตที่จาเป็นที่แพทย์
ต้องการ พร้อมทั้งเสนอให้หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม นาเสนอรายการยาช่วยชีวิตที่
โรงพยาบาลจาเป็นต้องมีเพิ่มเติม กับคณะกรรมการการบริหารยาและเวชภัณฑ์ของ
โรงพยาบาล (PTC) เพื่อพิจารณาบรรจุเข้าเป็นรายการยาในบัญชียาโรงพยาบาล
4. ทาการตรวจสอบจานวนและวันหมดอายุของยาช่วยชีวิตที่จาเป็น ทุกเดือนหากพบว่ายา
ช่วยชีวิตที่จาเป็นใกล้หมดอายุให้ติดสติ๊กเกอร์สีชมพู พร้อมระบุชื่อยา และวันที่หมดอายุ
เตือนไว้ พร้อมทั้งจัดทารายงานรายการยาใกล้หมดอายุก่อน 8 เดือน เพื่อทาการแลกเปลี่ยน
ยากับบริษัทยา ถ้าหากไม่สามารถทาการแลกได้ ต้องแจ้งเภสัชกรจัดซื้อให้จัดซื้อยาเพื่อ
ทดแทนก่อนที่ยาจะขาดคราวหรือหมดอายุ
5. จัดทารายงานรายการยาขาดคราว โดยแบ่งตามกลุ่มยาระบบ VEN ในรายงานประจาเดือน
ของคลังเวชภัณฑ์เสนอต่อหัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมทุกเดือน
7. ผลสาเร็จของงาน
ผลการดาเนินงานในการใช้ระบบ VEN analysis ในการบริหารจัดการคลังเวชภัณฑ์
7.1 การแบ่งกลุ่มยาตามระบบ
V : Vital drugs คือ ยาที่มีความสาคัญในการช่วยชีวิตผู้ป่วย การขาดแคลนยาชนิดนี้ จะมีผลต่อ
การพัฒนาสาธารณสุข และรวมถึงรายการยาที่มีความจาเป็นในการให้บริการสาธารณสุขพื้นฐาน เช่น
ยาช่วยชีวิต ยาบนรถ Emergency วัคซีนที่จาเป็นต้องมี Antidotes เซรุ่มงู เป็นต้น
E : Essential drugs คือ ยากลุ่มที่จาเป็นในการรักษา มีความสาคัญในแง่สาธารณสุข คือ ยาในบัญชี
ยาหลักแห่งชาติ
N : Non essential drugs คือ ยากลุ่มที่ไม่จาเป็นในการรักษา คือ ยาที่ไม่อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติ
รายการยา Vital drug จานวน 31 รายการ
ยาช่วยชีวิต
1. Digoxin inj.
3. Enoxaparin inj.
5. Nicardipine inj.
7. Norepinephrine inj.
9. Voluven (Haemaccel)

2. Dobutamine inj.
4. Ephedrine inj.
6. Nitroglycerine inj.
8. Streptokinase inj.
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ยาบนรถ Emergency
1. Adenosine inj.
3. Amiodarone inj.
5. Calcium gluconate inj.
7. Dopamine inj.
9. 50% Magnesium inj.
วัคซีนที่จาเป็นต้องมี
1. ERIG inj.
3. TT inj.
Antidotes
1. 2-PAM inj.
3. Naloxone inj.
5. Carbon charcoal
เซรุ่มงู
1. เซรุ่มงูเขียวหางไหม้

2. Adrenaline inj.
4. Atropine inj.
6. Diazepam inj.
8. Glucose inj.
10. Sodium bicarbonate inj.
2. TAT inj.
4. Verorab inj
2. Anexate inj.(Flumazenil)
4. Vit.K 10 mg inj.
6. Fluimucil inj.
2. เซรุ่มงูเห่า

จะเห็นได้ว่าเมื่อมีการแบ่งกลุ่มยาตามระบบ VEN analysis แล้ว พบว่ายาบางรายการโดยเฉพาะยา
ในกลุ่ม Antidote ที่มีความจาเป็นต้องมีสารองไว้ยังไม่มีในบัญชียาโรงพยาบาล จึงต้องเสนอคณะกรรมการ
บริหารยาและเวชภัณฑ์ของโรงพยาบาลเพื่อขอเข้าบัญชียาโรงพยาบาล เพื่อให้ครอบคลุมในบัญชียาที่จาเป็น
ต้องมีในโรงพยาบาล
ตารางที่ 1 รายการยาแบ่งกลุ่มตาม VEN analysis ของโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ
ปีงบประมาณ 2553
ปีงบประมาณ 2554
กลุ่มยา
จานวนรายการยา
สัดส่วน
จานวนรายการยา
สัดส่วน
V
29
4.6
31
4.9
E
409
65.7
415
65.3
N
185
29.7
190
29.8
Total
623
100
636
100
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7.2 จานวนยาขาดคราวและประเภทยาขาดคราว ในปีงบประมาณ 2554 (ต.ค.53-ก.ย.54)
7.2.1 จานวนยาขาดคราว ในปีงบประมาณ 2554 (ต.ค.53-ก.ย.54)
จานวนยาขาดคราว (รายการ)
เดือน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.
คลังเวชภัณฑ์ 100 103 100 90
95 115 116 90
จุดจ่ายยา
0
0
1
1
2
0
2
3

มิ.ย.
94
5

ก.ค.
99
2

ส.ค.
240
1

ก.ย. รวม
122 1,364
0
17

7.2.2 ประเภทยาขาดคราว (V,E,N) ในปีงบประมาณ 2554 (ต.ค.53-ก.ย.54)
ประเภทยาขาดคราว (V,E,N)
จุดที่
ยาขาดคราว เดือน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
V
5
4
3
3
3
4
4
3
3
3
6
4
คลังเวชภัณฑ์
E
17 14 28 22 33 31 27 30 35 38 78 18
N
78 85 69 65 59 80 85 57 56 58 156 100
V
จุดจ่ายยา
E
2*
2* 2* 2* 1*
N
1
1
2
1*
3
* หมายถึง บริษัทของขาด
จากการนาระบบ VEN analysis มาใช้ครั้งนี้ทาให้รายการยาขาดคราวมีทั้งหมด 17 รายการ ซึ่งน้อย
กว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ (เป้าหมาย < 25 รายการต่อปี) และไม่มีรายการยา V ขาดเลย
จากการวิเคราะห์พบว่ายาขาด ที่คลังเวชภัณฑ์มีจานวนมาก เมื่อเทียบกับรายการยาขาด ที่จุดจ่ายยา
ซึ่งมีจานวนที่น้อยกว่ามาก เกิดจากคลังยาย่อยที่จุดจ่ายยามีการบริหารจัดการยาที่ดี ทาให้มียาสารองเพียงพอ
ต่อการใช้ และอีกสาเหตุหนึ่งก็คือ ยาบางรายการที่มีอัตราการใช้น้อย ถึงแม้ว่าในคลังเวชภัณฑ์จะไม่มียา
สารองเหลือเลย แต่ห้องจ่ายยาจะยังมียาเหลือเพียงพอจ่ายให้กับผู้ป่วยได้ และพบว่ายาในกลุ่มจาเป็น (E) ที่
ขาดคราวมักเกิดจากบริษัทของขาด ซึ่งในเดือน พ.ค.54 - ส.ค.54 ยาในกลุ่มจาเป็น (E) ที่ขาดเป็นยาชนิด
เดียวกับบริษัทขาดเป็นเวลานาน
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7.3 จานวนเดือนสารองยา ในคลังเวชภัณฑ์ของโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ
ปีงบประมาณ 2554
เดือน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
จานวนเดือน
2.62 4.07 3.79 3.83 3.83 2.86 3.22 3.07 2.86 3.34 0.81 ปิดคลัง
สารองยา
จากการนาระบบ VEN analysis มาใช้ครั้งนี้ทาให้สามารถควบคุมจานวนเดือนสารองยาอยู่ใน
เป้าหมายคือเฉลี่ยเท่ากับ 3.12 (เป้าหมาย < 3.2)
8. การนาไปใช้ประโยชน์
จากการบริหารจัดการคลังเวชภัณฑ์โดยใช้ระบบ VEN analysis
1. มีการจัดลาดับความสาคัญในการตรวจสอบรายการยาที่ต้องเฝ้าระวังจานวนที่ถึงระดับสั่งซื้อ
2. ปรับปรุงรายการยาในบัญชียาของโรงพยาบาล ให้มียาที่จาเป็นครบถ้วน
3. มีการเฝ้าระวังและสื่อสารกันระหว่างคลังเวชภัณฑ์และห้องจ่ายยาในการตรวจสอบยอดยา
คงเหลือ ณ ห้องจ่ายยาเพื่อป้องกันยาขาดคราวและจัดซื้อได้ทัน
4. มีระบบตรวจสอบยาใกล้หมดอายุของห้องจ่ายยา เพื่อเฝ้าระวังไม่ให้ยาช่วยชีวิตและยาจาเป็น
ขาด
9. ความยุง่ ยาก ปัญหา อุปสรรคในการดาเนินการ
เนื่องจากภาระงานที่เพิ่มมากขึ้นของเจ้าหน้าที่ที่ห้องจ่ายยา โดยเฉพาะเจ้าพนักงานเภสัชกรรม
ซึ่งได้รับมอบหมายให้เบิกยาจากคลัง รายการยาช่วยชีวิต (Vital drug) บางรายการห้องจ่ายยาจะเบิกคลัง
ทั้งหมด เนื่องจากมีปริมาณการใช้ไม่มาก เมื่อจัดซื้อและรับของเข้าคลังแล้ว คลังเวชภัณฑ์จ่ายให้กับห้องจ่าย
ยาจนหมด ทาให้จานวนสารองยารายการดังกล่าวเป็นศูนย์ ซึ่งจะต้องใช้เจ้าหน้าที่ของห้องจ่ายยา
เป็นผู้ตรวจสอบว่ายาช่วยชีวิตที่ห้องจ่ายยามีการใช้หรือไม่ หากมีการใช้ต้องแจ้งคลังเพื่อส่งเรื่องให้งาน
จัดซื้อทันที ซึ่งในบางครั้งเจ้าหน้าที่ลืมแจ้งคลังทาให้ยาหมดและอาจจาเป็นต้องขอยืมจากโรงพยาบาล
ใกล้เคียง หรือติดต่อบริษัทเพื่อขอซื้อยาเป็นการด่วน

8

10. ข้อเสนอแนะ
1. ควรปรับแก้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ของโรงพยาบาลเพื่อให้ช่วยในการตรวจสอบจานวนยา
คงเหลือ ณ จุดจ่ายยา ทาให้เภสัชกรประจาคลังเวชภัณฑ์สามารถดูยอดยาคงเหลือของยาที่ต้องการตรวจสอบ
ที่ห้องจ่ายยาได้โดยไม่ต้องสอบถามเจ้าหน้าที่ของห้องจ่ายยา
2. จัดให้มีสมุดส่งเวรของกลุ่มงานเภสัชกรรมเพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานสามารถเขียนปัญหา หรือ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อสื่อสารให้กับเจ้าหน้าที่ที่มาปฏิบัติงานต่อมารับทราบ
3. จัดลาดับความสาคัญของยา ความเสี่ยงที่ต้องแจ้งหัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมเพื่อรับทราบปัญหา
และสามารถแก้ไขได้ทันที ซึ่งปัญหายาช่วยชีวิตขาดกะทันหันน่าจะเป็นความเสี่ยงที่ต้องแจ้งทันที (Sentinel
event) ของกลุ่มงานเภสัชกรรม
4. กลุ่มงานเภสัชกรรมช่วยตรวจสอบรายการยา หากพบว่ายาช่วยชีวิตบางรายการยังไม่มีในบัญชียา
โรงพยาบาล จะทาการเสนอให้นายาเข้าเพื่อให้ครอบคลุมการรักษากรณีผู้ป่วยฉุกเฉินเพื่อใช้สาหรับช่วยชีวิต

ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ของ นางสาววิรังรอง แท้บริสุทธิกุล
เพื่อประกอบการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง เภสัชกรชานาญการ (ด้านเภสัชกรรมคลินิก)
(ตาแหน่งเลขที่ รพท. 113) สังกัดกลุ่มภารกิจด้านบริการทุติยภูมิระดับสูง กลุ่มงานเภสัชกรรม
โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ สานักการแพทย์
เรื่อง ประยุกต์ใช้ระบบ VEN analysis ในการบริหารจัดการเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา และวัสดุการแพทย์ในคลัง
เวชภัณฑ์ ของโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ
หลักการและเหตุผล
การบริหารจัดการคลังเวชภัณฑ์ของ โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ ซึ่งกลุ่มงาน
เภสัชกรรมเป็นผู้ดูแล จะต้องจัดซื้อทั้งยา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ ในส่วนของรายการยาในปี
2553 มีจานวน 623 รายการ เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ มีจานวน 356 รายการ รวมทั้งสิ้น 979
รายการ ซึ่งปริมาณงานของคลังเวชภัณฑ์และงานจัดซื้อ ไม่สอดคล้องกับจานวนเจ้าหน้าที่ที่ดูแล คือมี เภสัช
กร เจ้าพนักงานเภสัชกรรม และคนงานตาแหน่งละ 1 คน และเนื่องจากหัวใจของคลังเวชภัณฑ์ก็คือ มียา
เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา และวัสดุการแพทย์ ให้ทุกหน่วยงานในโรงพยาบาล ใช้อย่างเพียงพอ และมีคุณภาพ ซึ่ง
นั่นหมายถึงต้องไม่หมดอายุ หรือเสื่อมสภาพ ในส่วนของเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา และวัสดุการแพทย์ แม้ว่าจะไม่
จาเป็น ต้องควบคุมอุณหภูมิในการเก็บรักษา แต่ถ้าหากเก็บไว้ในที่ชื้นจัด ร้อนจัด ก็จะส่งผลกับคุณภาพของ
เวชภัณฑ์ด้วย และนอกจากนี้ เจ้าหน้าที่คลังเวชภัณฑ์ยังต้องตรวจสอบวันหมดอายุของเวชภัณฑ์ที่ มิใช่ยา
และวัสดุการแพทย์ ซึ่งมักจะมีอายุการใช้งานเพียง 2 ปี
กลุ่มงานเภสัชกรรมยังมีหน้าที่กากับดูแลการเสนอเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาและ วัสดุการแพทย์ เข้าใน
โรงพยาบาล โดยจัดทาเป็นบัญชีเวชภัณฑ์ของโรงพยาบาลด้วย และมีแนวโน้มว่าจะมีการนาเวชภัณฑ์มากมาย
เข้ามาใช้ภายในโรงพยาบาล โดยไม่มีคณะกรรมการกลั่นกรองว่าเวชภัณฑ์ที่เสนอ เข้ามามีความจาเป็นต้องใช้
หรือมีเวชภัณฑ์ที่มีลักษณะ หรือการใช้งานเหมือนกันในโรงพยาบาล อยู่แล้วหรือไม่ ซึ่งจะเป็นการเพิ่ม
ภาระงานของกลุ่มงานเภสัชกรรมในการจัดซื้อ เก็บรักษา เบิกจ่ายและยังเป็นการเพิ่มค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาล
ในการซื้อและสารองรายการเพิ่มมากขึ้น
การจัดเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา และวัสดุการแพทย์เข้ากลุ่มตามระบบ VEN analysis โดยการปรับปรุง
นิยาม VEN analysis ให้เข้ากับ เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา และวัสดุการแพทย์ เพื่อให้จาแนกกลุ่มที่มีความจาเป็นต้อง
ขาดไม่ได้ กลุ่มเวชภัณฑ์ที่จาเป็น และกลุ่มเวชภัณฑ์ที่ไม่จาเป็น ซึ่งจะมีส่วนช่วยในการคัดเลือกเวชภัณฑ์ที่
มิใช่ยา และวัสดุการแพทย์ เข้าโรงพยาบาล การจัดซื้อของกลุ่มงานเภสัชกรรม และหากไม่มีการใช้จะตัด
ออกจากบัญชีเวชภัณฑ์ของโรงพยาบาลได้
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วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย
1. ให้มีการจัดแบ่งกลุ่มเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา และวัสดุการแพทย์ ตามความจาเป็นและ
ความสาคัญในการใช้งานหัตถการในโรงพยาบาล
2. จัดทาบัญชีเวชภัณฑ์ของโรงพยาบาล เพื่อรวบรวมรายการเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา และวัสดุ
การแพทย์ทั้งหมด
กรอบการวิเคราะห์ แนวคิด ข้อเสนอ
กลุ่มงานเภสัชกรรม องค์กรแพทย์ และองค์กรพยาบาล ร่วมกันจัดทาบัญชีเวชภัณฑ์ของ
โรงพยาบาล โดยรวบรวมรายการเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา และวัสดุการแพทย์ ที่มีอยู่ในคลังเวชภัณฑ์ทั้งหมด
จัดแบ่งกลุ่มตามความจาเป็นในการใช้ ซึ่งประยุกต์จากการจัดแบ่งกลุ่มยาตามระบบ VEN analysis ได้แก่
V เป็นเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา และวัสดุการแพทย์ ที่จาเป็นในการช่วยชีวิต และต้องมีไว้ใช้ภายใน
โรงพยาบาลจะขาดไม่ได้
E เป็นเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา และวัสดุการแพทย์ ที่มีใช้ในโรงพยาบาลทั่วๆไป
N เป็นเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา และวัสดุการแพทย์ที่ไม่จาเป็นอาจใช้เวชภัณฑ์ในกลุ่มทดแทนได้
แล้วนารายการเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ทั้งหมดที่รวบรวมไว้ในบัญชีเวชภัณฑ์ ของ
โรงพยาบาลมาจัดเข้าแต่ละกลุ่มตาม คาจากัดความ ซึ่งจะทาให้โรงพยาบาลเห็นภาพของเวชภัณฑ์ทั้งหมดของ
โรงพยาบาล และนาไปสู่การดูแลบริหารจัดการเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา และวัสดุการแพทย์ของโรงพยาบาล ได้แก่
การพิจารณาเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา และวัสดุการแพทย์เข้าโรงพยาบาล หากมีบริษัทหรือบุคลากรเสนอแล้วจัดอยู่
ในกลุ่ม N แสดงว่าเวชภัณฑ์นั้นไม่มีความจาเป็นต้องนาเข้าโรงพยาบาล หรือเมื่อมีการรวบรวมรายการ
เวชภัณฑ์ทั้งหมดของโรงพยาบาล แล้วพบว่ายังมีเวชภัณฑ์ในกลุ่ม V ที่ยังไม่มีในโรงพยาบาล ก็จาเป็นต้อง
ดาเนินการเสนอเวชภัณฑ์รายการดังกล่าว นาเข้าในบัญชีเวชภัณฑ์ของโรงพยาบาล โรงพยาบาลก็จะมีเวชภัณฑ์
ที่พร้อมให้การดูแลรักษาครบถ้วน หากมีเวชภัณฑ์ที่ไม่จาเป็น และไม่มีการใช้ในโรงพยาบาล คลังเวชภัณฑ์จะ
ดาเนินการรวบรวมเพื่อเสนอรายการเวชภัณฑ์ดังกล่าวเพื่อตัดออกจากบัญชีเวชภัณฑ์ของโรงพยาบาลต่อไป
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ มีบัญชีเวชภัณฑ์ที่รวบรวมรายการเวชภัณฑ์ที่
มิใช่ยา และวัสดุการแพทย์ทุกรายการและเป็นปัจจุบัน
2. มีการทบทวนรายการเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา และวัสดุการแพทย์ที่จาเป็น เพื่อให้มีใช้ใน
โรงพยาบาล หรือที่ไม่จาเป็นออกจากโรงพยาบาล
3. มีการดูแล ตรวจสอบ เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา และวัสดุการแพทย์ ให้เพียงพอต่อการใช้งาน
ภายในโรงพยาบาล และมีคุณภาพตลอดเวลา
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