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การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการบริหารปริมาณยาคงคลงัของคลงัยาและ

เวชภณัฑท่ี์มิใช่ยาของโรงพยาบาลศนูยก์ารแพทยม์หาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ 

The Study of Factors Affecting the Management of Inventory of Medicines and 

Medical Supplies Warehouse at the Walailak University Hospital 

ภทัรนิทร์ อสิระพทิกัษ์กุล 

บทคดัย่อ 

การศกึษาปัจจยัที่มผีลต่อประสทิธภิาพการบรหิารปริมาณยาคงคลงัของคลงัยาและเวชภณัฑ์ที่มใิช่ยาของ
โรงพยาบาลศนูยก์ารแพทย์มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์น้ี เป็นการศกึษาวจิยัเชงิคุณภาพ โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาถึง
ปัจจยัที่มผีลท าให้เกิดปัญหายาขาดคราวบ่อยครัง้ หรอืปัญหาการมยีาและเวชภณัฑ์ที่มิใช่ยาคงคลงัในปริมาณที่สูง
เกนิไป เพื่อน าไปสู่การหาแนวทางในการเพิม่ประสทิธภิาพของการบรหิารปรมิาณยาและเวชภณัฑท์ี่มใิช่ยาคงคลงั โดย
อาศยัการศกึษาข้อมูลทุตยิภูมิจากเอกสาร ข้อมูลจากระบบสารสนเทศของโรงพยาบาล รวมถึงรายงานที่เกี่ยวขอ้งกบั
การจดัซือ้และการบรหิารยาและเวชภณัฑท์ี่มใิช่ยาของโรงพยาบาลศนูย์การแพทยม์หาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ ตัง้แต่เดอืน
กุมภาพนัธ์ 2560 ถึงเดอืนธนัวาคม 2561 ร่วมกบัข้อมูลที่ได้จากการสงัเกตแบบมสี่วนร่วม (Participant Observation) 
กบัผูป้ฏบิตังิานซึง่มหีน้าทีบ่รหิารคลงัยาและเวชภณัฑ์ทีม่ใิช่ยาซึง่รบัผดิชอบโดยฝ่ายเภสชักรรม ในช่วงเดอืนธนัวาคม 
2561 ถงึเดอืนมกราคม 2562 เป็นเวลารวม 2 สปัดาห ์ 

จากนัน้น าขอ้มลูทีเ่กบ็รวบรวมไดท้ัง้สองวธิมีาวเิคราะหข์อ้มลู สรุปผลแบบอุปนยั และเสนอเป็นกรอบแนวคดิที่
จะสามารถน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาการขาดประสทิธภิาพในการบรหิารจดัการจ านวนยาและเวชภณัฑค์งเหลอื อนัได้แก่ 
ปัญหายาขาดคราว ปัญหายาหมดอายุ และปัญหาการมจี านวนยาและเวชภณัฑค์งเหลอืมากเกนิไป ของศนูยก์ารแพทย์
มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 

 ผลการวจิยัพบว่าปัจจยัที่มผีลต่อประสทิธภิาพการบรหิารปรมิาณยาคงคลงัของคลงัยาและเวชภณัฑท์ี่มิใช่ยา
ของโรงพยาบาลศนูยก์ารแพทยม์หาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ สามารถแบ่งไดอ้อกเป็น 2 ส่วน คอื ปัจจยัภายใน ไดแ้ก่ ปัจจยั
ทางดา้นบุคคล ปัจจยัดา้นกระบวนการ ปัจจยัดา้นสถานที ่และปัจจยัดา้นระบบสารสนเทศทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารคลงั
ยาและเวชภณัฑ์ที่มใิช่ยา และปัจจยัภายนอก คอื ปัจจยัด้านเวลา ปัจจยัด้านกระบวนการของผู้ขาย และปัจจยัอื่นๆ 
ทีม่ากระทบ เช่น สภาพอากาศ ภยัธรรมชาต ิและโรคระบาด เป็นต้น 

ค าส าคญั: ยาและเวชภณัฑท์ีม่ใิช่ยาคงคลงั, การบรหิารจดัการคลงัยา, ยาขาดคราว, ยาหมดอายุ  

 

ABSTRACT 

The study of factors affecting the management of the inventory of pharmaceutical products and medical 
warehouses at the Walailak University Hospital is a qualitative research study which aim to find the factors 
influencing frequent drug deficiency or having too many medicines and medical supplies problems. In order to 
find the way to increase the efficiency of the administration of drugs and medicine supplies by studying 
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secondary data from documents information from the hospital information system including reports related to 
purchasing and administration of drugs and medicine supplies at Walailak University Hospital from February 
2017 to December 2018 together with primary information obtained from participant observation with those 
responsible for purchasing and managing pharmaceuticals responsible by the pharmaceutical department 
during December 2018 to January 2019 for a total of 2 weeks.  

Then, the data collected from both methods were analyzed, brought in inductive conclusion and 
propose a conceptual framework that can lead to solutions to the lack of efficiency in managing the number of 
medicines and medical supplies, including short-term drug problems expired drug problem and the problem of 
having too many drugs and supplies of the Walailak University Hospital. 

The results of the research revealed that the factors that affected the management efficiency of the 
drug inventory of medicines and medical supplies at Walailak University Hospital can be divided into 2 parts: 
internal factors, namely personal factors, process factors, location factors and hospital information system 
factors related to the management of medicines and medical supplies and external factors which are time 
factors, vendor process factor and other factors that affect such as weather, natural disasters and epidemics 
etc. 

Keywords: pharmaceutical inventory, expired drug, drug deficiency  

บทน า 

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
 ยาและเวชภณัฑ์ที่มใิช่ยามคีวามส าคญัในการให้บรกิารสุขภาพใน 4 มติิ อนัได้แก่ การส่งเสรมิสุขภาพ การ
ป้องกนัโรค การรกัษาพยาบาล และการฟ้ืนฟูสภาพ (ส านักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข , 2542) ดงันัน้การส ารองยา
และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาที่มีคุณภาพ และมีปริมาณที่เพียงพอพร้อมส าหรบัการให้บรกิาร จึงมีความส าคญัอย่างมาก
ส าหรบัโรงพยาบาลทุกแห่ง โดยการบรหิารจดัการยาและเวชภณัฑท์ีม่ใิช่ยามคีวามส าคญัในดา้น  
 1. การจดับรกิารสุขภาพ (Service delivery) 
 2. การบรหิารการเงนิการคลงั (Financial) 
 3. การปฏบิตัติามกฎและระเบยีบ (Law and Regulation Compliance) 
 ซึง่หากมกีารส ารองยาและเวชภณัฑ์ทีม่ใิช่ยาไม่เพยีงพอต่อความต้องการแลว้ จะท าใหผู้ป่้วยซึง่จ าเป็นต้องใช้
ยานัน้ขาดยา และอาจท าให้การรกัษาไม่ลุล่วงตามเป้าหมาย หรอือาจท าให้แพทย์จ าเป็นต้องส่งต่อผู้ป่วยรายนัน้ไป
รกัษาทีโ่รงพยาบาลอื่นทีใ่กลเ้คยีงแทน ท าใหโ้รงพยาบาลขาดรายไดแ้ละเสยีความน่าเชื่อถอื แต่หากมกีารส ารองยาและ
เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยามากเกินความจ าเป็น จะท าให้โรงพยาบาลสูญเสียงบประมาณไปกบัการส ารองยาโดยไม่จ าเป็น 
แทนทีจ่ะไดน้ างบประมาณส่วนดงักล่าวไปพฒันาหรอืเพิม่เติมบรกิารอื่นๆ และอาจน าไปสู่ปัญหายาหมดอายุ ซึง่จะท า
ใหโ้รงพยาบาลสญูเสยีงบประมาณไปโดยเปล่าประโยชน์ นอกจากนัน้ยงัเกดิค่าใชจ้่ายในกระบวนการเกบ็รกัษายาและ
เวชภณัฑท์ีไ่ม่จ าเป็นนัน้อกีดว้ย  
 โรงพยาบาลศนูยก์ารแพทยม์หาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ จงัหวดันครศรธีรรมราช ซึง่เป็นโรงพยาบาลในก ากบัของ
รฐั ปัจจุบันประสบปัญหาการเกิดยาขาดคราวบ่อยครัง้ ท าให้จ า เป็นต้องมีการขอซื้อยาด่วน หรือจ าเป็นต้องขอ
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อนุเคราะหย์มืยาหรอืเวชภณัฑ์จากโรงพยาบาลใกลเ้คยีงหลายครัง้ นอกจากน้ียงัประสบปัญหายาบางรายการหมดอายุ 
เน่ืองจากไม่ได้ถูกสัง่ใช ้ท าใหเ้กดิการสูญเสยีงบประมาณจากยาที่หมดอายุ รวมถงึค่าใชจ้่ายในการท าลายยาหมดอายุ
ด้วย แสดงให้เหน็ว่าการบริหารคลงัและเวชภณัฑ์ที่มิใช่ยาในปัจจุบันยงัไม่มปีระสิทธิภาพเพยีงพอ ซึ่งผู้ปฏิบตัิงาน
มองเหน็ปัญหาส่วนน้ี และมคีวามพยายามทีจ่ะแกปั้ญหาดว้ยวธิต่ีางๆ หลายครัง้ แต่กย็งัพบว่ายงัมปัีญหาในลกัษณะน้ี
เกดิขึน้อยู่บ่อยครัง้  
 เพื่อให้สามารถมองปัญหาและค้นหาปัจจัยที่ส่งผลกับปัญหาดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นนัน้ ผู้ว ิจ ัยจึงได้
ท าการศกึษาขอ้มลูยอ้นหลงัตัง้แต่แรกเริม่เปรยีบเทยีบกบัเหตุการณ์ปัจจุบนั เพื่อศกึษาปัจจยัรวมถงึเหตุการณ์ทีเ่กดิขึ้น
บ่อย เพื่อน าข้อมูลที่ได้มาเป็นส่วนหน่ึงในการแก้ไขปัญหา และหาแนวทางในการเพิ่มประสิทธภิาพของการบริหาร
ปรมิาณยาและเวชภณัฑ์ที่มใิช่ยาคงคลงัให้มคีวามเหมาะสม เพื่อสามารถให้บรกิารแก่ผู้ป่วยได้อย่างทัว่ถึง และช่วย
โรงพยาบาลประหยดังบประมาณจากต้นทุนในการซือ้ยาและเวชภณัฑท์ีม่ใิช่ยามาเกบ็ไวใ้นคลงัดว้ย  
 
วตัถุประสงคข์องการวจิยั 

1. เพื่อศกึษาหาแนวทางในการเพิม่ประสทิธภิาพของการบรหิารปริมาณยาและเวชภณัฑ์ทีม่ใิช่ยาคงคลงั โดย
แกปั้ญหายาขาดคราวบ่อยครัง้ หรอืการมยีาคงคลงัในปรมิาณทีส่งูเกนิไป 

2. เพื่อศกึษาถงึปัจจยัที่มผีลท าใหเ้กดิปัญหายาขาดคราวบ่อยครัง้ หรอืปัญหาการมยีาและเวชภณัฑ์ที่มใิช่ยา
คงคลงัในปรมิาณทีส่งูเกนิไป 

 
ขอบเขตของการวจิยั 

งานวจิยัน้ีเป็นการศกึษาขอ้มลูการบรหิารคลงัยาและเวชภณัฑ์ทีม่ใิช่ยาทีฝ่่ายเภสชักรรมเป็นผูร้บัผดิชอบ ของ
โรงพยาบาลศูนย์การแพทยม์หาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ จงัหวดันครศรธีรรมราช โดยระยะเวลาในการวจิยัอยู่ในระหว่าง
เดอืนธนัวาคม 2561 ถงึเดอืนมกราคม 2562 

 
ประโยชน์ทีค่าดว่าไดร้บั 

1. ท าใหท้ราบถงึปัจจยัทีม่ผีลต่อการบรหิาคลงัยาและเวชภณัฑท์ีม่ใิช่ยา 
2. ท าให้เกิดการพัฒนาระบบการบริหารจ านวนยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาคงคลังของโรงพยาบาลศูนย์

การแพทยม์หาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ ใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้ 
3. ใช้เป็นแนวทางในการจดัท าคู่มอืการปฏิบตัิงาน (Work Instruction) ส าหรบัการบรหิารจดัการคลงัยาและ

เวชภณัฑท์ีม่ใิช่ยาต่อไป 
 

วิธีการด าเนินการวิจยั 
 การวจิยัครัง้น้ีอาศยัการเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากขอ้มูล 2 แหล่ง ได้แก่ การศกึษาข้อมูลทุติยภูมิยอ้นหลงัตัง้แต่
เดอืนกุมภาพนัธ์ 2560 ถึงเดอืนธนัวาคม 2561 โดยท าการศกึษาและรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร และข้อมูลจากระบบ
สารสนเทศของโรงพยาบาลศูนย์การแพทยม์หาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ รวมถึงรายงานที่เกี่ยวข้องกบัการจดัซื้อและการ
บรหิารยาและเวชภณัฑท์ีม่ใิช่ยาของโรงพยาบาลศนูยก์ารแพทยม์หาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ เพื่อใหไ้ดข้้อมลูทัว่ไปเกีย่วกบั
โรงพยาบาล มลูค่าคงคลงั และมลูค่าจ่ายออก เพื่อค านวณหาจ านวนเดอืนส ารองยา ในปีงบประมาณ 2560 และ 2561  
และมลูค่ายาหมดอายุในปีงบประมาณ 2560 และ 2561 และการเกบ็ขอ้มลูปฐมภูม ิโดยอาศยัการสงัเกตแบบมสี่วนร่วม 
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โดยผู้วจิยัจะเข้าไปมสี่วนร่วมกบักลุ่มเป้าหมายที่ต้องการศึกษา ซึ่งได้แก่ผู้ปฏิบตัิหน้าที่รบัผดิชอบการจดัซื้อและผู้มี
หน้าทีร่บัผดิชอบบรหิารคลงัยาและเวชภณัฑท์ีม่ใิช่ยาของฝ่ายเภสชักรรม โรงพยาบาลศนูยก์ารแพทยม์หาวทิยาลยัวลยั
ลกัษณ์ เพื่อสงัเกตสิง่ทีเ่หน็หรอืไดย้นิจากการปฏบิตังิานในแต่ละวนั และจดบนัทกึกระบวนการ ปัญหา และเหตุการณ์ที่
เกี่ยวกบัการจดัซื้อและการบริหารคลงัยาและเวชภัณฑ์ของศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ โดยก าหนด
ช่วงเวลาในการเกบ็ข้อมูล ตัง้แต่เวลา 8.00–16.00 น. ของแต่ละวนั ในเดอืนธนัวาคม 2561 ถึงเดอืนมกราคม 2562 
เป็นเวลา 2 สปัดาห ์
 การวเิคราะหข์อ้มลูท าโดยการใชว้ธิกีารตคีวามจากขอ้มลูที่ไดจ้ากการสงัเกต ซึง่ไดจ้ดบนัทกึไวจ้ากเหตุการณ์
ทีเ่หน็หรอืไดย้นิ ทีพ่บเหน็จากการปฏิบตังิานในแต่ละวนั ทีม่กีารเกดิซ ้า มาจ าแนกเป็นประเภทต่างๆ โดยการใส่โค้ดสี
ตามค าหลกัที่พบ และท าการสร้างขอ้สรุปแบบอุปนัยเพื่อตอบปัญหาของการวจิยั ประกอบกบัการวเิคราะห์ขอ้มลูจาก
การศกึษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกบัการจดัซื้อจดัหา และการบรหิารคลงั รวมถึงเหตุการณ์ที่เกดิขึ้นในเวลานัน้ด้วย น า
ขอ้มลูทีไ่ดม้าทวนสอบกบันกัวจิยัท่านอื่น และอาจารยท์ีป่รกึษา เพื่อตรวจสอบความน่าเชื่อถอืของขอ้มลูทีร่วบรวมและ
วเิคราะหไ์ด ้
 

ผลการวิจยั 
กลุ่มผูใ้ชบ้รกิาร  

ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มผู้ใช้บริการของโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ สามารถแบ่งได้เป็น 3 กลุ่มได้แก่ 
นักศึกษามหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ บุคลากรมหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ และบุคคลภายนอก โดยพบว่า จ านวนกลุ่ม
ผู้ใช้บริการหลกัของโรงพยาบาลได้แก่ กลุ่มนักศึกษาและบุคลากร โดยคิดเป็นร้อยละ 68.36 เมื่อเทียบกบัจ านวน
ผูใ้ชบ้รกิารทัง้หมด  
แผนภูมทิี ่1  
จ านวนผูเ้ขา้รบับรกิารของโรงพยาบาลศนูยก์ารแพทย ์ตัง้แต่เดอืนกุมภาพนัธ ์2560 ถงึเดอืนธนัวาคม 2561 
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จ านวนผูป้ฏบิตังิานทีม่สี่วนเกีย่วขอ้งกบัการบรหิารคลงัยาและเวชภณัฑ์ 

ผู้ปฏิบตัิงานที่มสี่วนเกี่ยวข้องกบัการบรหิารคลงัยาและเวชภณัฑ์ ประกอบด้วย เภสชักรฝ่ายบรหิารคลงัยา
และเวชภณัฑ์ที่มใิช่ยา 1 คน เภสชักรฝ่ายจดัซื้อจดัหายาและเวชภณัฑ์ที่มใิช่ยา 1 คน และเจ้าพนักงานเภสชักรรม 1 
คน 

จ านวนเดอืนส ารองยา ในปีงบประมาณ 2560 และ 2561 

จากแผนภูมทิี ่2 จะเหน็ไดว้่า จ านวนเดอืนส ารองยาของโรงพยาบาลศนูยก์ารแพทยม์หาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์มี
จ านวนสูงมากในช่วงแรก และยงัเป็นอตัราที่ไม่สม ่าเสมอ แสดงให้เหน็ถึงการจดัซื้อและการบรหิารปรมิาณยาคงคลงั
ของคลงัยาและเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยาที่ไม่มีประสิทธภิาพ แต่หลงัจากเดือนสงิหาคม 2560 เป็นต้นมา จะเห็นได้ว่ามี
จ านวนเดอืนคงคลงัลดลงและเริม่อยู่ในอตัราทีค่งมากขึน้ แต่ยงัสงูกว่าอตัราคงคลงัทีต่ ัง้เกณฑไ์ว ้ซึง่เท่ากบั 3 เดอืน 

แผนภูมทิี ่2  
ข้อมูลจ านวนเดอืนส ารองยาของคลงัยาและเวชภณัฑ์ที่มใิช่ยาของโรงพยาบาลศูนยก์ารแพทย ์ในปีงบประมาณ 2560 
และ 2561 

 

มลูค่ายาหมดอายุในปีงบประมาณ 2560 และ 2561 

 จากการศกึษาข้อมูลทุติยภูมยิ้อนหลงัตัง้แต่เดอืนกุมภาพนัธ์ 2560 ถึงเดอืนกนัยายน 2561 พบว่ามูลค่ายา
หมดอายุในปีงบประมาณ 2561 เมื่อเทยีบกบัปีงบประมาณ 2560 นัน้มมีลูค่าเพิม่ขึน้ถงึ รอ้ยละ 559.12 แสดงใหเ้หน็ถึง
การบรหิารคลงัยาและเวชภณัฑท์ีม่ใิช่ยาทีไ่ม่มปีระสทิธภิาพ 

ขอ้มลูทีไ่ดจ้ากแบบบนัทกึการสงัเกต 

 จากการเกบ็ขอ้มลูโดยอาศยัการสงัเกตแบบมสี่วนร่วม พบเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้ซ ้า ไดแ้ก่  

1. การเกดิยาขาดคราว หรอืเกดิเหตุการณ์ทีม่คีวามเสีย่งยาขาดคราว ท าใหต้้องยมืยาจากโรงพยาบาลอื่น  

2. บรษิทัยาแจง้ยาขาด แจง้หยุดจ าหน่าย บรษิทัมปัีญหากบักระบวนการขาย  
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3. ขอ้ผดิพลาดของมนุษย ์(Human Error)      

4. ผูป้ฏบิตังิานประสบปัญหาภาระงานเกนิ         

5. ระบบสารสนเทศไม่สนบัสนุน        

6. เทศกาล ภยัธรรมชาต ิยาทีใ่ชต้ามฤดกูาลหรอืเป็นช่วงเวลา    

7. สถานที ่อุปกรณ์ในการเกบ็รกัษายา ไม่เพยีงพอ     

8. มยีาหมดอายุ หรอืใกลห้มดอายุ 

 

สรปุและวิจารณ์ผล 

จากการเกบ็รวบรวมขอ้มลูและการวเิคราะหผ์ลการวจิยั พบว่าปัจจยัทีม่ผีลต่อประสทิธภิาพการบรหิารปรมิาณ
ยาคงคลงัของคลงัยาและเวชภณัฑ์ที่มใิช่ยาของโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ สามารถแบ่งได้
ออกเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ 

1. ปัจจยัภายใน (Internal Factors) ซึง่แบ่งไดเ้ป็น 4 ปัจจยั ไดแ้ก่ ปัจจยัทางดา้นบุคคล ปัจจยัดา้นกระบวนการ ปัจจยั
ดา้นสถานที ่และปัจจยัดา้นระบบสารสนเทศทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารคลงัยาและเวชภณัฑท์ีม่ใิช่ยา 

ปัจจยัทางดา้นบุคคล  

ปัจจุบนัฝ่ายเภสชักรรมศูนยก์ารแพทยม์หาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์มบุีคลากรในฝ่ายจ านวน 6 คน โดยเป็นเภสชั
กร 5 คน เจา้พนกังานเภสชักรรม 1 คน ซึง่เป็นผูท้ีม่หีน้าทีร่บัผดิชอบในการบรหิารคลงัยาและเวชภณัฑท์ีม่ใิช่ยา 3 คน 
ได้แก่ เภสชักรผู้ดูแลการจดัซื้อจดัหายาและเวชภณัฑ์ที่มใิช่ยา 1 คน เภสชักรผู้ดูแลการบรหิารคลงัยาและเวชภณัฑท์ี่
มใิช่ยา 1 คน และเจา้พนกังานเภสชักรรม 1 คน ซึง่ดว้ยขอ้จ ากดัที่มที าให้บุคลากรดงักล่าวยงัมหีน้าที่ในการใหบ้ริการ
ผู้ป่วยซึ่งเป็นหน้าที่ประจ าวนัอีกด้วย ส่งผลให้มเีวลาในการดูแลการจดัซื้อและการบรหิารคลงัได้อย่างไม่เต็มที่ ท าให้
การจดัซื้อยาและเวชภณัฑ์ที่มิใช่ยา รวมถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์บางรายการล่าช้า และเกดิความผดิพลาดในการ
ปฏิบตัิงานได้ง่าย นอกจากน้ียงัเกดิจากความผดิพลาดที่เกดิจากมนุษย์ (Human Error) ซึ่งสามารถเกดิได้ เช่น การ
หลงลมื การค านวณผดิพลาด เป็นต้น 

ปัจจยัดา้นกระบวนการ 

การจดัซื้อจดัหายาและเวชภณัฑ์ที่มใิช่ยาของฝ่ายเภสชักรรม ด าเนินโดยอาศยัหลกัเกณฑ์การคดัเลอืกรายการยา ใน
บัญชียาของคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบ าบัด (Pharmacy and Therapeutics Committee; PTC) ของ
โรงพยาบาลศนูย์การแพทย์มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ ซึง่จ านวนในการจดัซือ้แต่ละครัง้จะพจิารณาจากอตัราการใช้ของ
ยานัน้ๆ โดยอาศยัขอ้มูลจากอดตีมาเป็นใช้เป็นฐานในการค านวณ และได้ตัง้อตัราคงคลงัไว ้3 เดอืน เพื่อลดปัญหาใน
การที่ต้องใช้ระยะเวลานาน ซึ่งพบว่ามรีะยะเวลาที่ใช้ตัง้แต่กระบวนการจดัซื้อซึ่งมขี ัน้ตอนเป็นไปตามพระราชบญัญตัิ
การจดัซือ้จดัจา้งและการบรหิารพสัดุภาครฐั พ.ศ. 2560 จนถงึเวลาทีบ่รษิทัขนส่งน ายามาส่ง รวมกบัเวลาตรวจรบัพสัดุ
ตามกระบวนการบรหิารคลงั เฉลีย่ประมาณ 2 สปัดาห ์ซึง่ปัจจุบนัรายการยาในโรงพยาบาล รวมถงึเวชภณัฑท์ีม่ิใช่ยา
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และอุปกรณ์ทางการแพทย์มีถึง 853 รายการ ท าให้บางครัง้จ าเป็นต้องยืมยาจากผู้แทนยาหรือโรงพยาบาลอื่นๆ 
เน่ืองจากไม่สามารถจดัซือ้ยาบางรายการทีข่าดคราวมาใชบ้รกิารผูป่้วยไดท้นัเวลา 

เมื่อพจิารณาจากแผนภาพที่ 2 จะเหน็ว่า ถึงแม้ทางคลงัยาและเวชภณัฑ์ที่มใิช่ยาจะตัง้เกณฑ์จ านวนเดือน
ส ารองยาไว้ที่ 3 เดอืน แต่จากข้อมูลจรงิจะพบว่า จ านวนเดอืนส ารองยาที่เกดิขึน้จรงิในแต่ละเดอืนจะมจี านวนสงูกว่า
ที่ตัง้ไว้ แสดงให้เห็นว่าโรงพยาบาลมีต้นทุนที่เกิดขึ้นจากยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาที่ส ารองไว้ค่อนข้างสูง แต่จาก
แผนภาพกพ็บว่าจ านวนเดอืนส ารองยามแีนวโน้มลดลงเรื่อยๆ ในแต่ละเดอืนจนเกอืบเขา้เกณฑ ์ซึง่เป็นแนวโน้มทีด่ี 

ปัจจยัดา้นสถานที ่และอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการเกบ็รกัษายา 

เน่ืองจากในปัจจุบนัโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ด าเนินการเปิดให้บริการในอาคาร
ชัว่คราว เน่ืองจากรออาคารโรงพยาบาลทีจ่ะใหบ้รกิารแบบเตม็รูปแบบในปีงบประมาณ 2564 นัน้ ท าให้มขี้อจ ากดัใน
ด้านสถานที่ โดยห้องคลงัยาและเวชภณัฑ์ที่มใิช่ยาของฝ่ายเภสชักรรมมพีื้นที่คบัแคบ ท าให้ไม่สามารถเกบ็รกัษ ายา
จ านวนมากได้ ท าให้ความถี่ในการจดัซื้อยาค่อนข้างบ่อย และไม่สามารถก าหนดต าแหน่ง (Location) ให้กบัยาและ
เวชภณัฑ์ได้ จงึท าให้การค้นหายาต้องใช้เวลา ซึ่งภายหลงัตัง้แต่เดอืนธนัวาคม 2561 เป็นต้นมา ทางฝ่ายเภสชักรรม
ได้รบัการจดัสรรพื้นที่เพิ่มเติมเพื่อมาใช้เป็นห้องคลังยาและเวชภณัฑ์ที่มใิช่ยา แต่หลงัจากเกดิพายุปาบึกในวนัที่ 4 
มกราคม 2562 ที่ผ่านมานัน้ ท าให้ห้องดงักล่าวเกิดน ้าร ัว่หลายต าแหน่ง ท าให้มคีวามจ าเป็นต้องเคลื่อนย้ายยาและ
เวชภณัฑท์ีม่ใิช่ยาทุกรายการกลบัมาเกบ็รกัษาอยู่ทีห่อ้งคลงัเดมิ ท าใหไ้ม่สามารถจดัซือ้ยาตามแผนที่วางไวไ้ด ้ 

นอกจากปัญหาดา้นสถานทีแ่ลว้ ยงัพบว่าเกดิจากปัญหาอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการเกบ็รกัษายา ไดแ้ก่ตู้เยน็แช่วคัซนี 
ซึ่งเป็นตู้เย็นเฉพาะที่ต้องควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ในช่วง 2-8 °C โดยในปัจจุบันทางฝ่ายเภสชักรรมมีตู้เยน็ดงักล่าว
จ านวน 2 ตู้ ซึง่ไม่เพยีงพอต่อการส ารองวคัซนีเพื่อใชใ้นการบรกิารได ้ท าใหจ้ าเป็นต้องมกีารจดัซือ้วคัซนีบ่อยครัง้ 

  ซึ่งสอดคล้องกบัการวจิยัของ ร้อยเอกหญงิเพญ็ศร ีธงภกัด ี(2536) ซึ่งท าวจิยัเพื่อศกึษาปัญหาที่เกดิขึ้นใน
ระบบบรหิารเวชภณัฑ์ ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ซึ่งพบว่าปัญหาหน่ึงที่เกดิขึ้น คอืปัญหาความไม่เพยีงพอของ
พื้นที่จดัเกบ็ ซึ่งท าให้เกดิปัญหาต่อเน่ืองของทัง้ระบบการบรหิารเวชภณัฑ์ โดยหากโรงพยาบาลมจี านวนเวชภัณฑ์
เพิม่ขึน้ ปัญหาน้ีกจ็ะเพิม่ขึน้ตามจ านวนเวชภณัฑท์ีเ่พิม่ขึน้ดว้ย หากไม่มกีารแกไ้ข 

ปัจจยัดา้นระบบสารสนเทศทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารคลงัยาและเวชภณัฑท์ีม่ใิช่ยา 

ตัง้แต่เริม่เปิดให้บรกิารโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวทิยาลยัลกัษณ์ในปีงบประมาณ 2560 นัน้ ระบบ
สารสนเทศของโรงพยาบาลเป็นระบบทีไ่ดร้บัการพฒันามาจากสถานพยาบาลเดมิ ซึง่ไม่ไดร้องรบัระบบการบรหิารคลงั
ยาและเวชภณัฑท์ีม่ใิช่ยา ท าใหก้ารบรหิารคลงัจ าเป็นต้องใชโ้ปรแกรมอื่นๆ เช่น Microsoft Excel มาช่วยในการค านวณ
อตัราการสัง่ใชย้าและเวชภณัฑ ์รวมถงึการคุมปรมิาณยาและเวชภณัฑใ์นคลงัดว้ยระบบเอกสาร หรอืบตัรควบคุมสนิค้า 
(Stock Card) ซึง่มผีลต่อปรมิาณการใชท้ีไ่ม่เป็นปัจจุบนั และการควบคุมวนัหมดอายุของยา  

โดยในปัจจุบนัทางฝ่ายเภสชักรรมมกีารน าระบบบรหิารเวชภณัฑ ์ (INVC) มาใชใ้นการช่วยบรหิารคลงัยาและ
เวชภณัฑท์ีม่ใิช่ยา แต่เบื้องต้นพบปัญหาระบบเกดิความผดิพลาดบ่อยครัง้ ทัง้ยงัเกดิจากความไม่ช านาญในการใช้ระบ
ของผูป้ฏบิตังิาน ท าใหย้งัไม่สามารถใชง้านระบบบรหิารเวชภณัฑด์งักล่าวไดอ้ย่างเตม็ประสทิธภิาพ  

2. ปัจจยัภายนอก (External Factors) ซึง่แบ่งไดเ้ป็น 3 ปัจจยั ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นเวลา ปัจจยัดา้นกระบวนการของผู้ขาย 
และปัจจยัอื่นๆ ทีม่ากระทบ  
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ปัจจยัดา้นเวลา  

เมื่อพจิารณาจากการเกบ็และวเิคราะห์ข้อมูลพบว่าผู้ป่วยของโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวทิยาลยัวลยั
ลกัษณ์ ร้อยละ 68.36 เป็นนักศกึษาและบุคลากรภายในของมหาวทิยาลยั ท าให้ปัจจยัด้านเวลา เช่น เทศกาลวนัหยุด
ยาว และเวลาในการเปิด-ปิดภาคเรียนของมหาวิทยาลยัมีผลต่ออัตราการใช้ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยามาก โดย
มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์แต่ละปีการศกึษาจะประกอบดว้ยจ านวนภาคเรยีน 3 ภาค ไดแ้ก่ ภาคปีการศกึษาที ่1 ในช่วง
เดอืนกรกฎาคม ถงึเดอืนกนัยายน และท าการปิดภาคการศกึษาที ่1 เป็นเวลา 21 วนั ภาคปีการศกึษาที ่2 ในช่วงเดอืน
ตุลาคม ถึงเดอืนมกราคม และท าการปิดภาคการศึกษาที่ 2 เป็นเวลา 21 วนั และภาคปีการศกึษาที่ 3 ในช่วงเดอืน
กุมภาพนัธ์ ถึงเดอืนพฤษภาคมและท าการปิดภาคการศกึษาที่ 3 เป็นเวลา 49 วนั ซึ่งส่งผลให้ในช่วงที่มกีารปิดภาค
การศกึษาจ านวนผูท้ีเ่ขา้มารบับรกิารทีโ่รงพยาบาลจะมจี านวนน้อยกว่าในช่วงเปิดการศึกษา มผีลใหอ้ตัราการใชย้าและ
เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยามีจ านวนน้อยลงด้วย ซึ่งเมื่อผู้ดูแลการจดัซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาน าข้อมูลอัตราการใช้ใน
ช่วงเวลาน้ีไปค านวณ จงึส่งผลใหค้ านวณอตัราการใชย้าทีน้่อยไปกว่าความจรงิในช่วงทีเ่ป็นช่วงเปิดภาคการศกึษา 

นอกจากน้ีปัจจยัทางเวลาทีเ่กีย่วขอ้งอีกปัจจยัหน่ึงคอืช่วงเทศกาลวนัหยุดยาว ซึง่บรษิทัผูข้ายส่วนใหญ่จะท า
การปิดการให้บรกิารในช่วงน้ี โดยเฉพาะช่วงเทศกาลสงกรานต์และช่วงเทศกาลปีใหม่ ซึ่งจะท าการปิดทัง้ส่วนที่เป็น
ฝ่ายขาย ฝ่ายผลติ รวมถึงฝ่ายขนส่ง ท าให้หากไม่มกีารวางแผนการจดัซื้อที่ค านึงถึงช่วงวนัหยุดน้ี จะท าให้ช่วงหลงั
วนัหยุดเทศกาลทางโรงพยาบาลจะมรีายการยาขาดคราวหลายรายการ 

ปัจจยัดา้นกระบวนการของผูข้าย 

จากการเกบ็ขอ้มลูทุตยิภูมริวมถงึขอ้มลูปฐมภูม ิแลว้น ามาวเิคราะห ์พบว่าปัญหาการเกดิยาขาดคราวบ่อยครัง้
เกดิจากกระบวนการของผู้ขายบางราย เช่น บริษทั A มกีระบวนการขายโดยให้โรงพยาบาลสัง่ซื้อยาไปก่อน แล้วจงึ
รายงานรายการยาขาดคราวภายหลงัเมื่อท าการส่งยาและเวชภณัฑ์ที่มใิช่ยาบางรายการมาให้แล้ว ส่งผลให้ทางฝ่าย
เภสชักรรมไม่สามารถจดัซือ้ยาจากบรษิทัอื่นมาทดแทนการใชย้าจากบรษิทั A ไดท้นัเวลา ท าใหจ้ าเป็นต้องขอให้ผูแ้ทน
ยาท าการจดัหายามาให้ใช้ชัว่คราวก่อน รวมถึงกระบวนการแลกเปลี่ยนหรอืรบัคนืยาหมดอายุ ซึ่งหลายบรษิัทไม่มี
นโยบายในการแลกเปลี่ยนหรอืรบัคนืยาหมดอายุที่แน่นอน และบางบรษิทัใช้ระยะเวลาในการแลกเปลี่ยนหรอืรบัคนืที่
ค่อนขา้งล่าชา้ ท าใหย้ากต่อการบรหิารจดัการยาทีใ่กล้หมดอายุดงักล่าว นอกจากน้ียงัมบีรษิทัยาบางบรษิทัซึง่มรีายการ
ยาซึ่งมีราคาต ่ากว่าหรือเท่ากบัราคากลางแจ้งเลิกผลิตหรอืจ าหน่ายยาและเวชภณัฑ์ที่มิใช่รายการนัน้ ซึ่งส่งผลให้
โรงพยาบาลไม่สามารถจดัซือ้ยารายการนัน้จากบรษิทัอื่นได ้เน่ืองจากมรีาคาขายทีส่งูกว่าทีร่าคากลางก าหนด  

ปัจจยัอื่นทีม่ากระทบ  

จากการเกบ็และวเิคราะห์ข้อมูลพบว่า ปัจจยัอื่นๆ ที่มากระทบ ได้แก่ สภาพอากาศ ภยัธรรมชาติ หรอืโรค
ระบาด โดยในช่วงที่สภาพอากาศแปรปรวน หรือเป็นช่วงหน้าฝน จะพบว่าอตัราการใช้ยาที่เกี่ยวกบัการรกัษาโรค
ไข้หวดัจะมอีตัราการสัง่ใช้ที่สูงขึ้น ท าให้จ านวนยาคงคลงัในรายการที่เกี่ยวข้องกบัโรคดงักล่าว มแีนวโน้มมจี านวน
ลดลง ท าให้ต้องมกีารจดัซื้อด่วนเกดิขึน้หลายครัง้ เช่นเดยีวกนักบัโรคระบาดบางชนิด เช่น โรคพษิสุนัขบ้า ซึ่งระบาด
อย่างหนกัในประเทศไทยในช่วงเดอืนมนีาคม ถงึเดอืนมถุินายน ปี 2561 ทีผ่่านมา ท าใหใ้นช่วงนัน้มผีูเ้ขา้รบับรกิารฉีด
วคัซนีป้องกนัโรคพษิสุนขับ้า (Rabies Vaccine) เป็นจ านวนมาก ท าใหใ้นช่วงเวลานัน้เกดิปัญหาวคัซนีป้องกนัโรคพษิ
สุนขับ้าเกดิขาดคราวทัว่ประเทศ เน่ืองจากบรษิทัผูจ้ าหน่ายไม่สามารถจดัหาวคัซนีไดท้นัแก่ความต้องการ 
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 นอกจากน้ีภยัธรรมชาตกิม็ผีลต่อการบรหิารคลงัยาและเวชภณัฑท์ี่มใิช่ยาอีกดว้ย โดยจงัหวดันครศรธีรรมราช 
ประสบปัญหาอุทกภยับ่อยครัง้ โดยตัง้แต่เปิดใหบ้รกิาร ในปีพ.ศ. 2560 เกดิอุทกภยัในเดอืนธนัวาคม และปีพ.ศ. 2562 
เกดิวาตภยัและอุทกภยัในเดอืนมกราคมทีผ่่านมา ท าใหก้ารขนส่งยาและเวชภณัฑท์ีม่ิใช่ยาจากบรษิทัยาเกดิความล่าช้า 
รวมถึงเมื่อมีเหตุการณ์ภัยธรรมชาติเช่นน้ี ทางศูนย์การแพทย์มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ได้จดัให้มีการจดัถุงยาเพื่อ
แจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบภยั และมกีารจดัยาเพื่อเตรยีมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ช่วยเหลอืผู้ประสบภยัด้วย ท าให้มี
จ านวนยาและเวชภณัฑท์ีม่ใิช่ยาซึง่ไม่ไดค้าดการณ์ล่วงหน้ามาก่อนทีจ่ าเป็นจะต้องใชเ้กดิขึน้ ส่งผลใหก้ระทบต่อจ านวน
ยาและเวชภณัฑท์ีม่ใิช่ยาคงคลงัทีจ่ะต้องใชบ้รกิารผูป่้วยในสถานการณ์ปกตดิว้ย 

จากการวจิยัครัง้น้ีเบื้องต้นท าให้เหน็ว่าปัจจยัที่มผีลต่อการบรหิารปรมิาณยาและเวชภณัฑ์คงคลงันัน้ ได้แก่
ปัจจยัใดบ้าง ซึ่งสามารถน ามาเป็นแนวทางในการเพิม่ประสิทธิภาพการบรหิารปรมิาณยาและเวชภณัฑ์คงคลงัใน
อนาคตได้ โดยการให้ผู้ปฏิบตัิงานวางแผนหาแนวทางร่วมกนัเพื่อพฒันาระบบบรหิารเวชภณัฑ์ต่อไป โดยควรมกีาร
วดัผลตวัชี้วดัต่างๆ ซึ่งได้แก่ อตัราส ารองคลงั รายการยาขาด มูลค่ายาหมดอายุ รวมไปถึงความคลาดเคลื่อนของ
จ านวนยาในคลงั และควรวดัผลดว้ยการเกบ็ขอ้มลูตวัชีว้ดัเปรยีบเทยีบก่อนและหลงัพฒันาระบบ โดยนอกจากน้ีอาจน า
การวเิคราะห์ ABC-VEN มาประยุกต์ใช้ในการบรหิารคลงัยาและเวชภณัฑ์ที่มใิช่ยา (ภก.บรรณสรณ์ เตชะจ าเรญิสุข, 
2561) ซึง่จะช่วยใหส้ามารถแบ่งรายการยาออกเป็นกลุ่มตามปรมิาณการใช ้มลูค่า และความส าคญัของยานัน้ๆ เพื่อให้
สะดวกและเพิม่ประสทิธภิาพของการพยากรณ์อตัราการใชย้าต่อไป  

 นอกจากน้ีผู้วจิยัยงัมคีวามเหน็ว่าการวจิยัน้ีมปีระโยชน์อย่างยิง่ ไม่เพยีงสามารถน ามาใช้เป็นข้อมูลเพื่อวาง
แนวทางในการบรหิารปรมิาณยาและเวชภณัฑ์ทีม่ใิช่ยาคงคลงัเท่านัน้ แต่ยงัสามารถน ามาเป็นขอ้มูลในการต่อยอดใน
การท าวจิยัเพื่อพฒันากระบวนการบรหิารคลงัยาและเวชภณัฑ์ที่มใิช่ยาทัง้ระบบโรงพยาบาลไดอ้กีดว้ย และยงัสามารถ
น าขอ้มลูน้ีไปเสนอผูบ้รหิารโรงพยาบาลเพื่อหาแนวทางแกไ้ขปัญหา โดยเฉพาะปัญหาทีเ่กดิขึน้จากปัจจยัภายใน เช่น 

1. การจดัหาพืน้ทีท่ีเ่หมาะสมในการจดัเกบ็ยาและเวชภณัฑเ์พิม่เตมิ เพื่อลดปัญหาพืน้ทีค่ลงัยาและเวชภณัฑท์ี่
มใิช่ยาทีไ่ม่เพยีงพอ 

2. การพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อบรหิารจดัการขอ้มูลเกีย่วกบัการบรหิารคลงัยาและเวชภณัฑท์ี่มใิช่ยา หรอื
การส่งผูม้หีน้าทีป่ฏบิตังิานเกีย่วกบัการบรหิารคลงัยาไปอบรมเพิม่เติมเกีย่วกบัการใชง้านระบบสารสนเทศ INVC หรอื
การใชร้ะบบอื่นๆ เพื่อช่วยในการพยากรณ์อตัราการใชย้าทีเ่หมาะสม 

3. การก าหนดภาระงานที่ชดัเจน ซึ่งจะช่วยลดภาระงานลง เพื่อให้ผู้ปฏิบตัิงานสามารถปฏิบตัิงานอย่างมี
ประสทิธภิาพมากขึน้  

 ผู้วจิยัมคีวามเหน็ว่าการวจิยัในครัง้น้ีมปีระโยชน์มากต่อการน าไปพฒันางานบรหิารคลงัยาและเวชภณัฑข์อง
ศูนย์การแพทย์มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ ซึ่งควรต่อยอดน าไปเป็นแนวทางท าการวจิยัในเรื่องน้ีต่อไปในอนาคต โดย
สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ โดยใช้ระยะเวลานานกว่าน้ี หรือใช้วิธีเก็บข้อมูลวิธอีื่นๆ ควบคู่ไปด้วย เช่น การ
สมัภาษณ์ผูป้ฏบิตังิานหรอืผูเ้กีย่วขอ้ง เป็นต้น  
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