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ใบสมัครเพื่อเสนอบทความในงานการประชุม 
THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 23rd Symposium on TQM-Best Practices in Thailand 

ประเภทการสมัคร [] TQM-Best Practices (ตองจัดทํา Abstract, Presentation Slide, Full Paper (ถา
ม*ี)  

และการทดลองนําเสนอผลงาน) 
[  ] TQM-Progressive Learners (ตองจัดทํา Abstract, Presentation Slide  
     และการทดลองนําเสนอผลงาน) 

ประเภทองคกร [  ] หนวยงานธุรกิจเอกชน  [  ] หนวยงานรัฐวิสาหกิจ        [  ] หนวยงานดานการศึกษา   
[  ] หนวยงานราชการและองคกรของรัฐ      [  ] หนวยงานทางดานสาธารณสุข 

ชื่อเรื่องนําเสนอ พัฒนาโซอุปทานดานยาเคมีบําบัดมูลคาสูงและยาชวยชีวิตอยางเปนระบบ  
เปน “วิธีปฏิบัติท่ีเปนแบบอยางที่ดีเยี่ยม” ของกระบวนการ ในหมวด (โปรดเลือก 1 หมวดเทานั้น)  

[  ] 1. การนําองคกร     [  ] 2. การวางแผนเชิงกลยุทธและการจัดการนโยบาย  
[  ] 3. การเอาใจใสลูกคาและตลาด   [  ] 4. การวัด การวิเคราะห และ การจัดการความรู  
[  ] 5. การเอาใจใสทรัพยากรบุคคล   [  ] 6. การจัดการกระบวนการ  
[  ] 7. การประยุกตระบบมาตรฐานตางๆเขากับการบริหารจัดการ  

ชื่อหนวยงาน  งานคลังยา    โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ 
ที่อยู เลขที ่95 หมู 8 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120  
โทรศพัท 02-926-9999  โทรสาร  -   เว็บไซต  https://www.hospital.tu.ac.th 
ชื่อผูเขียน (ผูนําเสนอ) นางสาวณชัชา  รุงโรจนพาณิช  ตําแหนง เภสัชกร  
ชื่อผูประสานงาน นางสาวธนิตา ทิพยมาลี งานนโยบายและแผน โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ 
โทรศพัท 02-977-8498    อีเมล  tuh.tqmb@gmail.com 
 
สรุปจุดท่ีเปน “วิธีปฏบิัติที่เปนแบบอยางท่ีดีเยี่ยม” 

1) ประยุกตใชแนวทางการแกไขปญหา (Problem solving) ดวยการวางแผนการบริหารคลังยา (Inventory 
Management) ในกลุมยาเคมีบําบัดมูลคาสูง และยาชวยชีวิต อยางเปนระบบ และดําเนินการติดตามอยาง
สม่ําเสมอ (Planning and Monitoring) 

2) ใชโปรแกรมสารสนเทศ (EPHIS) สําหรับการแจงเตือน การติดตามตรวจสอบปริมาณสํารอง แบบ Real time  
และการจัดการใหมียาเคมีบําบัดมูลคาสูง และยาชวยชีวิตสํารองพรอมใช แบบ Just in time 

3) การลดรอบระยะเวลาการสงมอบ (Fast Supply Cycle Time) เพ่ือตอบสนองความตองการใชยาอยางทันทวงท ี
 
ประสิทธิผล 
1) จํานวนรายการยาชวยชีวิตขาดคราวลดลงจาก 5 รายการตอป จนไมพบอุบัติการณ ในป 2563 และ 2564 

ตามลําดับ 
2) จํานวนรายการยาเคมีบําบัดคางสต็อก ลดลงจาก 30 รายการ เปน 21 รายการ ในป 2563 และ 2564 ตามลําดับ 
3) มูลคาการสํารองยาเคมีบําบัดมูลคาสูง ลดลงจาก 4.87 ลานบาท เปน 4.63 ลานบาท รวมถึงมีจํานวนเดือน 

สํารองคลัง (Inventory Rate) ในกลุมยาเคมีบําบัด ลดลงจาก 1.08 เดือน (33 วัน) เปน 0.71 เดือน (21 วัน)  
ในป 2563 และ 2564 ตามลําดับ  
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จะเห็นไดถึงประสิทธิผลที่ไดรับจากการ “พัฒนาโซอุปทานดานยาเคมีบําบัดมูลคาสูงและยาชวยชีวิตอยาง 
เปนระบบ” ในการสงเสริมใหเกิดการบริหารคลังยา (Inventory Management) ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งเปนสวนสําคัญ
ในการจัดการโซอุปทานดานยาของโรงพยาบาล 
 
 
การอนุญาตใหมูลนิธิฯ จัดใหผูสนใจเขาเยี่ยมชม “Best-Practices” ขององคกรผูสมัครนี้ได    
  [  ] อนุญาต   [  ] ไมอนุญาต 
การอนุญาตใหมูลนิธิฯ บันทึกวีดีโอผลงานระหวางที่นําเสนอในวันการจัดงานขององคกรผูสมัครนี้ได 
             [  ] อนุญาต   [  ] ไมอนุญาต 
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บทคัดยอ 
 
ชื่อเรื่อง : พัฒนาโซอุปทานดานยาเคมีบําบัดมูลคาสูงและยาชวยชีวิตอยางเปนระบบ 
 
ประวัติและความเปนมาโดยยอ : 

งานคลังยา มีหนาที่ ใหบริการตามมาตรฐานงานบริหารเวชภัณฑดานยา สํารองยาตามกรอบบัญชียา
โรงพยาบาล ซึ่งมีจํานวนกวา 1,400 รายการ ใหมีปริมาณเพียงพอตอการใหบริการแกผูปวยของโรงพยาบาล โดยมี
เปาหมายสําคัญในการรักษาระดับปริมาณยาสํารองอยางเหมาะสม ไมใหเกิดปญหายาขาดคราว หรือปญหายาคาง
สต็อก  

ความเสี่ยงที่สําคัญที่เกิดข้ึนและสงผลกระทบระดับสูงมากในกระบวนการสําคัญของงานคลังยา คือ การ
บริหารคลังยา (Inventory Management) ที่ขาดประสิทธิภาพ ทําใหปริมาณยาสํารองที่ไมเพียงพอ และปริมาณยา
สํารองที่มากเกินความตองการใช โดยเฉพาะกลุมยาเคมีบําบัดมูลคาสูง และกลุมรายการยาชวยชีวิต (Vital drugs) 
เนื่องจากการไมสามารถรับรูถึงปริมาณยาคงเหลือ และปริมาณความตองการใชที่แทจริง ทําใหพยากรณอัตราการใช
ไมถูกตอง สงผลใหเกิดยาขาดไมสามารถใหบริการไดอยางทันทวงที และเกิดมูลคาสูญเสียจากการที่อายุหมดอายุจาก
การสํารองยาที่มากเกินความตองการใช 

เพื่อพัฒนาการบริหารคลังยา (Inventory Management) ใหมีประสิทธิภาพ ใหเกิดการสํารองยาอยาง
เพียงพอ ไมใหเกิดปญหายาขาด หรือปญหายาคางสต็อก โดยเฉพาะในกลุมยาที่มีความสําคัญและสงผลกระทบเปน
อยางมาก คือ กลุมยาเคมีบําบัดมูลคาสูงและกลุมยาชวยชีวิต งานคลังยาจึงไดดําเนินการ “พัฒนาโซอุปทานดานยา
เคมีบําบัดมูลคาสูงและยาชวยชีวิตอยางเปนระบบ” เปนการปรับปรุงกระบวนการทํางาน สรางกระบวนการมาตรฐาน 
ที่นําไปสูความสําเร็จตามเปาหมาย โดยบุคลากรทุกระดับมีสวนรวมในความสําเร็จนั้น 
 
วิสัยทัศน คานิยม วัฒนธรรม พันธกิจ นโยบาย: 
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รายละเอียดเพิ่มเติมของวิธีปฏิบัติท่ีเปนแบบอยางท่ีดีเยี่ยมที่สอดคลองกับคาประสิทธิผล : 

     

 โซอุปทานดานยา ประกอบไปดวย การจัดซื้อ
จัดหา การบริหารคลังยา การบริหารคลังสินคา  
การขนสง ตลอดจนถึงการใหบริการรักษาพยาบาลที่
เปนเลิศ “พัฒนาโซอุปทานดานยาเคมีบําบัดมูลคาสูง
และยาชวยชีวิตอยางเปนระบบ” ในครั้งนี้ มุงเนนใน
สวนของการพัฒนาคุณภาพกระบวนการบริหารคลังยา 
(Inventory Management)  

 จากการวิเคราะหสาเหตุที่ทําใหเกิดปญหายา
ขาดคราว และปญหายาสํารองมากเกินความตองการ
ใช พบวามีประเด็นสาเหตุสําคัญจาก การไมสามารถ
รับรูขอมูลปริมาณยาคงเหลือ และปริมาณความ
ตองการใชที่แทจริง  
 จึงไดการสรางกระบวนการแจงเตือน การ
ติดตามตรวจสอบปริมาณสํารอง แบบ Real time 
และการจัดการใหมียาเคมีบําบัดมูลคาสูง และยา
ชวยชีวิตสํารองพรอมใช แบบ Just in time ทําให
สามารถสงตอขอมูลปริมาณยาคงเหลือที่เปนปจจุบัน 
เพื่อใหสามารถตอบสนองตอความตองการใชยาได
อยางทันทวงท ี

รูปแบบกระบวนการที่เปลี่ยนแปลงไป  
การ “พัฒนาโซอุปทานดานยาเคมีบําบัดมูลคาสูงและยาชวยชีวิตอยางเปนระบบ” เริ่มตนดวยการจัดประเภท

ของยาตามหลัก VEN analysis และ Pharmacotherapy ไดเปนยา 2 กลุม คือ กลุมยาชวยชีวิต และ กลุมยาเคมี
บําบัดมูลคาสูง จากนั้นไดสรางกระบวนการแจงเตือน และการติดตามตรวจสอบปริมาณยาสํารอง โดยเริ่มตนจากการ
สงตอขอมูลทางกระดาษ ดวยเขียนบันทึกปริมาณยาคงเหลือของรายการยาชวยชีวิตและยาเคมีบําบัดมูลคาสูงที่ไมมี
เหลือสํารอง เพ่ือนํามาตรวจสอบสถานะของยาแตละรายการ เชน อยูระหวางการดําเนินการจัดซื้อ รอตรวจรับ ฯลฯ 
และหากไมอยูในสถานะใด หมายถึง รายการยานั้นหมดไปจากคลังแลวไมพรอมใหบริการเบิก-จาย จะตองรีบ
ดําเนินการจัดหาทดแทนเปนกรณีเรงดวน 

สวนการดําเนินการเพ่ือปองกันปญหายาสํารองเกินสต็อกในกลุมยาเคมีบําบัดมูลคาสูง ทําโดยการคนหา
ประวัติการใชยาของผูปวยเฉพาะราย เพื่อสรุปอัตราการใชตอเดือน และทําการกําหนดความตองการยาสํารองไว 
เพียง 1 เดือน รวมถึงประสานงานกับงานเคมีบําบัด ซึ่งเปนหนวยงานเฉพาะดานท่ีมีความเกี่ยวของ โดยการตรวจสอบ
ปริมาณยาคงเหลือในทุกคลังยาของโรงพยาบาล และจํานวนยาที่ตองใชตามแผนการรักษาของผูปวยแตละราย  
เพ่ือประกอบการพิจารณากําหนดความตองการยาใหเพียงพอใช และลดความเสี่ยงจากการเกิดการเปลี่ยนแปลง
แผนการรักษาโดยไมทราบลวงหนา 

การปรับปรุงกระบวนการบริหารคลังยา (Inventory Management) ในทั้ง 2 สวนนั้นทําใหเกิดผลลัพธ  
คือ มีกระบวนการแจงเตือน การติดตามตรวจสอบปริมาณสํารอง แบบ Real time และการจัดการใหมียาเคมีบําบัด
มูลคาสูงและยาชวยชีวิตสํารองพรอมใช แบบ Just in time ทําใหอุบัติการณยาชวยชีวิตขาดคราวลดลงจาก 5 ครั้ง 
เปน ไมพบอุบัติการณ และรายการยาเคมีบําบัดมูลคาสูงคางสต็อก ลดลงจาก 30 รายการ เปน 21 รายการ ตลอดจน
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มูลคาการสํารองยาเคมีบําบัดมูลคาสูง ลดลงจาก 4.87 ลานบาท เปน 4.63 ลานบาท และจํานวนเดือนสํารองคลัง 
(Inventory Rate) ในกลุมยาเคมีบําบัด ลดลงจาก 1.08 เดือน (33 วัน) เปน 0.71 เดือน (21 วัน) ในป 2563  
และ 2564 ตามลําดับ 

ภายหลังจากการใชงานระบบดังกลาวไปในระยะเวลาหนึ่งแลวนั้น ถึงแมจะไดรับผลลัพธที่ดีขึ้น แตยังไดพบ
ขอจํากัดของกระบวนการแจงเตือนที่อาศัยคนและกระดาษในหลายดาน แมวาระบบที่สรางขึ้นมานั้นจะทําใหบุคลากร
ทุกระดับเกิดความตระหนักถึงเปาหมายของหนวยงาน แตก็เปนการเพิ่มภาระงาน และในบางครั้งยังเกิดการสูญหาย
ของขอมูลระหวางการนําสง จึงไดพัฒนาอยางตอเนื่อง โดยนําเครื่องมือสรางแบบฟอรมออนไลน (Google Sheet) 
ทดแทนการเขียนดวยมือ ซึ่งทําใหสามารถรับรูขอมูลไดอยางรวดเร็ว และครบถวนมากยิ่งข้ึน และเพ่ือการ “พัฒนาโซ
อุปทานดานยาเคมีบําบัดมูลคาสูงและยาชวยชีวิตอยางเปนระบบ”อยางยั่งยืน ควรเพิ่มเติมการนําเทคโนโลยีเขามาใช
ทดแทนคน อีกทั้งยังสามารถนําแนวทางการปรับปรุงกระบวนการดังกลาว ไปประยุกตใชเปนวิธีปฏิบัติท่ีเปนแบบอยาง
ที่ด ี(Best Practice) เปนตนแบบแกหนวยงานอื่น ๆ ในโรงพยาบาลตอไป 
 
 


