รายงานผลการดาเนินงาน
โครงการพัฒนาโปรแกรมระบบจัดซื้อและบริหารคลังเวชภัณฑ์ INVS

ชมรมเภสัชกรโรงพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข

ก
คานา
กระบวนการคัดเลือก (drug selection) และจัดหายา (drug procurement) เป็นส่วน
หนึ่งของระบบยา (drug system) ในโรงพยาบาล ซึ่งพบว่าหลายโรงพยาบาลมีเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ดีสาหรับใช้ใ นการช่วยเพิ่ม ประสิทธิภาพกระบวนการทางาน แต่ก็พบว่ามีอีกหลายโรงพยาบาล
เช่นเดียวกันที่ใ ช้โปรแกรมประยุกต์ประเภท spreadsheets ในกระบวนการทางานและการจัดเก็บ
ข้อมูล ซึ่งอาจไม่ได้ช่วยในการเพิ่ม ประสิทธิภาพการทางานได้ดีเท่าที่ควร ในขณะที่ระเบีย บปฏิบัติ
สาหรับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐมีความละเอีย ดและซับซ้อนมากขึ้น หากไม่มีเครื่องมือที่ดีม าช่วยใน
การปฏิบัติงาน อาจทาให้ก ารจัดซื้อและบริหารคลังเวชภัณฑ์ขาดประสิทธิภาพ ส่ งผลให้ ไม่มีย า
เพียงพอสาหรับใช้รักษาในการรักษาผู้ป่วย ตลอดจนอาจทาให้โรงพยาบาลสูญเสียยาจากการหมดอายุ
ของยา อันมีสาเหตุมาจากการขาดข้อมูลที่ดีสาหรับใช้ในการจัดการบริหารคลังเวชภัณฑ์ยา
การนาระบบสารสนเทศโรงพยาบาลมาใช้มั กเริ่ม ต้นใช้ง านกับ ระบบบริก ารผู้ป่ วยให้ มี
ประสิทธิภาพมากที่สุดเป็นหลัก และการพัฒนาสารสนเทศในระบบงานด้านสนับสนุนด้านบริการมัก
ถูก จัด ไว้ เป็ นอั นดั บ ถัด มาต่อ จากระบบการให้บ ริก ารผู้ป่ ว ย ระบบงานจัด ซื้ อยาและบริ หารคลั ง
เวชภัณฑ์ย าที่เป็นงานด้านสนับสนุนบริการจึงถูกให้ความสนใจและมีระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์
สาหรับใช้เพิ่มประสิทธิภาพการทางานไม่มากนัก และส่วนมากเป็นโปรแกรมเชิงพาณิชย์ ทาให้บาง
โรงพยาบาลมีงบประมาณไม่เพียงพอ จึงไม่สามารถจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ม าใช้กับระบบงาน
จัดซื้อและบริหารคลังเวชภัณฑ์ยาในโรงพยาบาลได้
ชมรมเภสัชกรโรงพยาบาล กระทรวงสาธารณสุขได้เล็งเห็นปัญหาของโรงพยาบาลต่างๆ ใน
การปฏิ บั ติง านด้ า นการจัด ซื้ อและบริ หารคลั ง เวชภั ณฑ์ ย า จึง มี แ นวคิ ดในการพัฒ นาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์สาหรับให้โรงพยาบาลใช้งานฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อให้โรงพยาบาลทุกแห่งในประเทศ
มีโปรแกรมทางเลือ กในการนาไปใช้ในระบบงานจัดซื้อและบริหารคลังเวชภัณ ฑ์ย าโดยไม่ต้องเสี ย
ค่าใช้จ่ายใดๆ
รายงานฉบับนี้เป็นรายงานการพัฒนาโปรแกรมจัดซื้อและบริหารคลังเวชภัณฑ์ย า INVS ซึ่ง
เป็นโปรแกรมฟรี ออกแบบสาหรับใช้ในระบบงานจัดซื้อและบริหารคลังเวชภัณฑ์ในโรงพยาบาล โดย
ได้รับทุนสนับสนุนจากมูลนิธิอาจารย์เกษม ปังศรีวงศ์ ผู้จัดทาหวังว่า รายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์
ต่อผู้อ่านไม่มากก็น้อย หากมีความผิดพลาดประการใด ผู้จัดทาต้องขออภัยไว้ ณ ที่นี้

ทีมพัฒนาโปรแกรม INVS
ชมรมเภสัชกรโรงพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข
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1
รายงานสรุป
โปรแกรมระบบงานจัดซื้อและบริหารคลังเวชภัณฑ์ยา INVS ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลในด้านการจัดซื้อและการกระจายเวชภัณฑ์ย า ซึ่งเป็นระบบงาน
สนั บสนุน ในการรั กษาผู้ป่ วยให้ ได้ รับ ยาที่เ พี ย งพอ ช่ วยเพิ่ ม ประสิ ทธิ ภาพในการทางาน สามารถควบคุ ม
กระบวนการทางานให้เกิดความเที่ย งตรง มีระบบตรวจสอบและแจ้งเตือนเพื่อให้เภสัชกรสามารถจัดการกับ
ปัญหาได้ก่อนที่จะเกิดความสูญเสียจากยาที่กาลังจะเสื่อมสภาพจากการหมดอายุ ทาให้เกิดระบบการทางานที่
รัดกุมมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้โรงพยาบาลมียาที่ยังคงคุณภาพของตัวยาสาคัญสาหรับนาไปใช้รักษาหรือส่งมอบให้
ผู้ป่วยได้อย่างเพียงพอ นอกจากนี้ยังมีโปรแกรมเสริมต่างๆ จานวน 8 โปรแกรม ที่พัฒนาเพื่อนามาใช้ร่วมกับ
โปรแกรม INVS โดยทั้ง หมดเป็ น โปรแกรมฟรีที่ ทุก โรงพยาบาลสามารถดาวน์ โ หลดและน ามาใช้ ง านใน
โรงพยาบาลได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ทาให้ช่วยลดงบประมาณของโรงพยาบาลในการจัดซื้อโปรแกรมเหล่านี้
ได้พอสมควร
จากการพั ฒนาโปรแกรม INVS อย่ างต่ อเนื่อ งโดยปรับ ปรุ งให้ โปรแกรมมีคุ ณสมบั ติตรงกั บ ความ
ต้องการจากโรงพยาบาลต่างๆ ที่นาโปรแกรม INVS มาใช้งาน ทาให้โปรแกรม INVS มีฟังก์ชันการทางาน
ครอบคลุมทุกขั้นตอนในระบบการจัดซื้อและบริหารคลังเวชภัณฑ์ยาในโรงพยาบาล ประกอบไปด้วย 1. ระบบ
เชื่อมโยงแลกเปลี่ย นข้อมูลการสั่งซื้อยาและการแจ้งส่งยาจากบริษัทผู้ขาย (electronic data interchange;
EDI) 2. ระบบการคานวณและจัดทาแผนซื้อเวชภัณฑ์ประจาปีงบประมาณ 3. ระบบบริหารสัญญาการซื้อ 4.
ระบบการสั่งซื้อ 5. ระบบการรับเวชภัณฑ์จากการสั่งซื้อ 6. ระบบการเบิกจ่ายและกระจายเวชภัณฑ์ย า 7.
ระบบรายงาน 8. ระบบส่ง ข้อมู ลไปยั ง ศู นย์ ข้อมู ลข่ าวสารด้า นเวชภัณ ฑ์ กระทรวงสาธารณสุ ข 9. ระบบ
แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างสถานบริการ 10. ระบบแจ้งเตือ นข้อมูลผ่าน line notify 11. ระบบโปรแกรม INVS
บนสมาร์ทโฟน (mobile web application) 12. ระบบแบ่งปันรายงานและแบบฟอร์ม สาหรับพิม พ์เอกสาร
13. ระบบถ่านโอนข้อมูลจาก INV DOS 14. โปรแกรมกลางสาหรับเชื่อมข้อมูลกับงานบริการจ่ายยา 15.
โปรแกรมกลางสาหรับเชื่อมข้อมูลกับงานการเงิน โดยเผยแพร่โปรแกรมให้โรงพยาบาลสามารถดาวน์โหลดเพื่อ
นามาใช้งานได้ที่เว็บไซต์ http://inv.dmsic.moph.go.th/inv-s/ นอกจากนี้ทีม พัฒนายังได้ ถ่ายทอดวิธีการใช้
งานโปรแกรม ให้บริการตอบคาถาม และแก้ไขปัญหาให้โรงพยาบาลต่างๆ ผ่านการควบคุมระยะไกลอีกด้วย
ปัจ จุบั นมี โรงพยาบาลใช้ ง านโปรแกรม INVS จานวน 120 แห่ง และเพิ่ม ขึ้น เรื่ อ ยๆ กระทรวง
สาธารณสุขได้ช่วยส่งเสริม การนาโปรแกรม INVS มาใช้ในโรงพยาบาลโดยการจัดอบรมการใช้งานโปรแกรม
INVS แก่เภสัชกรและเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลที่มีความสนใจทุกปี และด้วยทีม พัฒนาโปรแกรม INVS เป็นผู้
ประกอบวิชาชีพทางเภสัชกรรม และมีความมุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาวิชาชีพเภสัชกรรมให้มีความเจริญก้าวหน้า
ตามกาลังของตนเท่าที่สามารถจะทาได้ จึงมีความตั้งใจจะช่วยเหลือโรงพยาบาลต่างๆ รวมทั้ง จะดาเนินการ
พัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อให้โปรแกรมมีความทันสมัยอยู่เสมอและทันต่อระบบระเบีย บที่เปลี่ย นแปลงไป
ของระบบงานในวิชาชีพเภสัชกรรม
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โครงการพัฒนาโปรแกรมระบบจัดซื้อและบริหารคลังเวชภัณฑ์สาหรับสถานพยาบาลภาครัฐ
ที่มาและความสาคัญ
ในอดีตกระทรวงสาธารณสุข ได้พัฒนาโปรแกรม INV for DOS เพื่อใช้ในระบบงานจัดซื้อและบริหาร
คลังเวชภัณฑ์ ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ล้าสมัยเมื่อเที ย บกับเทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน รวมทั้ง มีฟังก์ชันการทางานไม่
สอดคล้องกับวิธีปฏิบัติหรือระเบีย บการทางานที่ มีความซับซ้อนมากขึ้นในปัจจุบัน แม้มีความพยายามจาก
ภาครัฐที่จะพัฒนาโปรแกรมขึ้นใหม่ แต่ก็ยังไม่ได้ถูกนาไปใช้อย่างแพร่หลาย อาจเนื่องมาจากความซับซ้อนของ
ระบบงานราชการ และมีการเปลี่ยนแปลงของระเบียบปฏิบัติบ่อยครั้ง จนทาให้ผู้พัฒนาที่อาจไม่ได้เป็นเภสัชกร
หรือไม่ได้ทางานอยู่ในโรงพยาบาล ไม่สามารถติดตามระเบีย บปฏิบัติใหม่ที่เพิ่ม เติม ในทุกปีแ ละนาไปปรับปรุง
โปรแกรมให้ ตรงตามความต้ องการได้ทัน ต่อการใช้ง าน บางโรงพยาบาลใช้ เพี ย งโปรแกรมประยุกต์ แ บบ
spread sheet ซึ่งไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอสาหรับนามาใช้ในการทางานจัดซื้อและบริหารคลังเวชภัณฑ์ และ
อีกหลายร้อยโรงพยาบาลได้ซื้ อโปรแกรมจากภาคเอกชนมาใช้งานในโรงพยาบาล ในขณะที่ประสบปัญหา
สถานะการเงินของโรงพยาบาลขาดสภาพคล่อง
ปัจจุบันชมรมเภสัชกรโรงพยาบาลกระทรวงสาธารณสุขได้มีทีมพัฒนาโปรแกรมจัดซื้อและบริหารคลัง
เวชภัณฑ์ยา INVS โดยได้พยายามพัฒนาโปรแกรมให้กับโรงพยาบาลต่างๆ ที่มีความสนใจนาไปใช้ฟรีโดยไม่มี
ค่าใช้ จ่าย ซึ่งได้ทาการรวบรวมข้อมู ล และกาหนดคุณ สมบัติ ของโปรแกรมเพื่ อนาไปพัฒ นาโปรแกรมให้ มี
ความสามารถที่ตรงกับความต้องการสาหรับใช้งานโนโรงพยาบาล โดยโปรแกรมจะช่วยในการวางแผนจัดซื้อ
และตัดสินใจสั่งซื้อเวชภัณฑ์ในจานวนและเวลาที่เหมาะสม ส่งผลให้สารองยาในปริม าณที่เหมาะสม มีระบบ
แจ้งเตือนเวชภัณฑ์ยาที่กาลังจะหมดอายุซึ่งช่วยลดมูลค่าการสูญเสีย สามารถติดตามและสอบทวนระบบการ
กระจายยาตั้งแต่ขั้นตอนแรกไปจนถึงกระบวนการส่งมอบยาให้กับ ผู้ป่วย ทาให้ผู้ป่วยมีความปลอดภัย ด้านยา
มากขึ้น รวมทั้งยังสามารถส่งข้อมูลไปยังกระทรวงสาธารณสุขเพื่อใช้ ข้อมูลดังกล่าวในการกากับติดตามและ
วางแผนด้านนโยบายได้ อีกทั้งโปรแกรมยังมีคุณสมบัติในการเชื่อมโยงข้อมูลการซื้อเวชภัณ ฑ์กับบริษัทผู้ขาย
และพัฒนาให้สามารถทางานบนสมาร์ทโฟนได้ตามนโยบายด้านเศรษฐกิจและสังคมดิจิตอล
วัตถุประสงค์
1. พัฒนาโปรแกรมระบบงานจัดซื้อและบริหารคลังเวชภัณฑ์ให้สถานพยาบาลในประเทศสามารถนาไปใช้
ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
2. เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานจัดซื้อและบริหารคลังเวชภัณฑ์ ทั้งการทาแผนจัดซื้อประจาปี, ระบบริหาร
สัญญา, การสั่งซื้อและรับเวชภัณฑ์แบบอิเล็กทรอนิกส์, ระบบกระจายยาตามหลัก FEFO, การสารอง
ยาในปริมาณที่เหมาะสม, การสั่งซื้อในเวลาที่เหมาะสม, ระบบป้องกันมูลค่าสูญเสีย จากเวชภัณฑ์ย า
หมดอายุ
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3. พัฒนาสารสนเทศและเชื่อมโยงข้อมูลยาระหว่างบริษัทยา โรงพยาบาล ผู้ป่วย ตลอดจนการส่งข้อมูลไป
ยังกระทรวงสาธารณสุขเพื่อใช้ในการจัดการบริหารเวชภัณฑ์ในระดับประเทศ และรองรับการนาข้อมูล
ไปวิเคราะห์สาหรับใช้ในการวางแผนนโยบายและพัฒนาประเทศต่อไป
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. มีโปรแกรมระบบงานจัดซื้อและบริหารคลังเวชภัณฑ์สาหรับใช้ในโรงพยาบาลโดยไม่มีค่าใช้ จ่ายซึ่งจะ
ทาให้ช่วยลดงบประมาณในการซื้อโปรแกรมของโรงพยาบาลได้ส่วนหนึ่ง
2. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการสารองยาให้เพียงพอต่อการใช้รักษาผู้ป่วย ลดอุบัติการณ์ย าขาดคลัง และลด
ปัญหาการค้างจ่ายยาผู้ป่วย
3. มีระบบตรวจสอบเวชภั ณฑ์ ย าหมดอายุใ นทุก คลั ง ทาให้ผู้ ป่ว ยได้รั บยาที่มี คุณ ภาพ และมีค วาม
ปลอดภัยด้านยามากขึ้น
4. ลดมูลค่าการสูญเสียจากยาหมดอายุ
5. โปรแกรมสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทาแผนใช้จ่ายงบประมาณด้านการซื้อ เวชภัณฑ์ย า
หรื อ ท าให้ สั ด ส่ ว นงบประมาณด้ า นการซื้ อ ยามี ค วามเหมาะสมหรื อ ลดลง ส่ ง ผลให้ ส ามารถน า
งบประมาณไปซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์อย่างอื่นที่จาเป็นได้
6. มีระบบข้อมูลด้านการจัดซื้อยาและบริหารคลังเวชภัณฑ์ย าของโรงพยาบาลที่ดีขึ้น ส่งผลให้ ผู้บริหาร
ของโรงพยาบาลสามารถนาข้อมูลมาใช้เพื่อกากับติดตามการเงินการคลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7. กระทรวงสาธารณสุขมีข้อมูลที่จาเป็นต่อการนาไปใช้ กากับติดตามผลการดาเนินงานด้านการบริหาร
เวชภัณฑ์ยาของโรงพยาบาลในประเทศ และสามารถนาข้อมูลไปวิเคราะห์ เพื่อนาไปใช้ในการกาหนด
นโยบายระดับประเทศต่อไป
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วิธีการดาเนินงาน
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อนามาใช้ในระบบงานจัดซื้อและบริหารคลังเวชภัณฑ์ยาประกอบไปด้วย
ระบบฟังก์ชั นการทางานย่ อยหลายส่ว น และมี ความซับซ้ อนอย่ างมาก การจัดการข้อมู ลในบางขั้ นตอน
จาเป็นต้องพัฒนาโปรแกรมย่อย โดยแยกจากโปรแกรมหลัก เพื่อให้สามารถนาไปติดตั้งบนคอมพิวเตอร์เครื่อง
แม่ข่ายและตั้งค่าให้โปรแกรมทางานอัตโนมัติตามตารางเวลาที่กาหนด เพื่อลดภาระการป้อนข้อมูลเข้าสู่ระบบ
โดยคน หรือใช้ในการจัดการกับข้อมูลในบางขั้นตอน ซึ่งเป็นการดาเนินการเพีย งครั้งเดีย วในขั้นตอนที่เริ่ม ใช้
งานโปรแกรม จึงไม่จาเป็นต้องนาฟังก์ชันดังกล่าวมาผนวกเข้ากับโปรแกรมหลัก
การดาเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศ แบ่งเป็นระบบงานส่วนย่อยๆ หรือแยกออกเป็นโปรแกรมย่อย
ได้ ดัง นี้ 1. ระบบเชื่ อมโยงแลกเปลี่ ย นข้อ มูล การสั่ ง ซื้อ ยาและการแจ้ง ส่ง ยากับ ผู้ข าย (electronic data
interchange; EDI) 2. ระบบการคานวณและจัดทาแผนซื้อเวชภัณฑ์ประจาปีงบประมาณ 3. ระบบบริหาร
สัญญาการซื้อ 4. ระบบการสั่งซื้อ 5. ระบบการรับเวชภัณฑ์จากการสั่งซื้อ 6. ระบบการเบิกจ่ายหรือกระจาย
เวชภัณฑ์ย า 7. ระบบรายงานและแบบฟอร์ ม เอกสารสาหรับ การพิม พ์ 8. ระบบส่งข้อ มูลไปยัง ศูนย์ข้อมู ล
ข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข 9. ระบบแลกเปลี่ย นข้อมูลระหว่างสถานบริการ 10. ระบบแจ้ง
เตือนข้อมูลผ่าน line notify 11. ระบบโปรม INVS บนสมาร์ทโฟน (mobile web application) 12. ระบบ
แบ่งปันรายงานและแบบฟอร์ม สาหรับพิม พ์เอกสาร 13. ระบบถ่านโอนข้อมูลจาก INV DOS 14. โปรแกรม
กลางสาหรับเชื่อมข้อมูลกับงานบริการจ่ายยา 15. โปรแกรมกลางสาหรับเชื่อมข้อมูลกับงานบัญชี
การพัฒนาโปรแกรมเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลการสั่งซื้อและแจ้งการส่งยากับบริษัทผู้ขาย
ในการป้อนข้อมูลการสั่งซื้อหรือการรับเวชภัณฑ์เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ด้วยคน หลีกเลี่ ย งไม่ได้ที่จะ
เกิดความคลาดเคลื่อนไม่มากก็น้อย (human error) ในปัจจุบันสามารถลดความคลาดเคลื่อนเหล่านั้นด้วยการ
ใช้ระบบเชื่อมต่อข้อมูลกันระหว่างโรงพยาบาลและบริษัทผู้ขายยา ซึ่งเป็นการลดการทางานด้วยคนของทั้งฝั่ง
ของโรงพยาบาลและบริษัทผู้จาหน่ายยา ทาให้ลดขั้นตอนการทางานและลดเวลาในการทางานลงได้ม าก การ
พัฒนาระบบเชื่อมต่อข้อมูลหรือระบบแลกเปลี่ย นข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์ (electronic data interchange;
EDI) จะทาการแลกเปลี่ยนข้อมูล 2 ส่วน ได้แก่ข้อมูลคาสั่งซื้อเวชภัณฑ์ยาและข้อมูล แจ้งการส่งเวชภัณฑ์ยา การ
พัฒนาระยะแรกเป็นการเชื่อมโยงข้อมูลกับบริษัทยาผู้ขายโดยตรง โดยมีขั้นตอนการพัฒนาดังนี้
1) กาหนดชุดข้อมูลในการแลกเปลี่ยนกันระหว่างโรงพยาบาลและบริษัท ผู้ขายยาทั้งข้อมูลในการ
สั่งซื้อและข้อมูลในการรับเวชภัณฑ์
2) พัฒนาโปรแกรมระบบการส่งข้อมูลการสั่งซื้อเวชภัณฑ์ย าผ่านระบบอีเมล์ด้วยเกณฑ์วิธีถ่าย
โอนไปรษณีย์อย่างง่าย หรือ เอสเอ็มทีพี (Simple Mail Transfer Protocol; SMTP)
3) พัฒนาระบบเข้าถึง เอกสารข้อ มูลระยะไกลที่มีความปลอดภัย (Secured File Transfer
Protocol; SFTP) โดยท าการเข้ า ไปอ่ า นเอกสารแจ้ ง การส่ ง เวชภั ณ ฑ์ ข องบริ ษั ท ผู้ ข าย
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(Advance Shipment Notice; ASN) และทาการโอนข้อ มูลมาบัน ทึกในฐานข้อมูลของ
โปรแกรม INVS
4) ทดสอบการทางานของระบบและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลระหว่างโรงพยาบาลและ
บริษัทผู้ขายยา

ภาพที่ 1 ระบบการเชื่อมต่อข้อมูลการสั่งซื้อและรับเวชภัณฑ์ระหว่างโรงพยาบาลและบริษัทผู้ขายยา
การพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างโรงพยาบาลกับบริษัทผู้ขายในระยะที่ 2 เป็นการปรับระบบ
การส่งข้อมูลจากการส่งข้อมูลไปยังบริษัทผู้ขายโดยตรงเป็นการส่งข้อมูลไปยังระบบ EDI Server จากนั้นระบบ
EDI Server จะทาการส่งข้อมูลไปยังบริษัทผู้ขายอีกครั้ง ในทางเดียวกัน กรณีบริษัทผู้ขายทาการส่งข้อมูลการ
ขนส่งเวชภัณฑ์ยามาให้โรงพยาบาล ทางบริษัทผู้ขายก็จะทาการส่งข้อมูลไปยังระบบ EDI Server ก่อนเช่นกัน
จากนั้นระบบ EDI Server จึงจะส่งข้อมูลมาที่โรงพยาบาล จะเห็นได้ว่าการส่งข้อมูลกันระหว่างโรงพยาบาลกับ
บริษัทผู้ขายนั้นจะมีระบบ EDI Server เป็นตัวกลางในการรับส่งข้อมูล
ระบบ EDI Server ทาหน้าที่ค ล้ายเป็นผู้กาหนดข้ อมูล รู ปแบบข้อมูล ที่ใช้ใ นการแลกเปลี่ย นกั น
ระหว่างหลายๆ หน่วยงานที่มีระบบสารสนเทศที่แตกต่างกัน ทาให้ระบบสารสนเทศที่แ ตกต่างกันนั้น สามารถ
เข้าใจกันและทางานแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกันได้
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การพัฒนาโปรแกรมจัดซื้อและบริหารคลังเวชภัณฑ์ INVS
การพัฒนาโปรแกรมจัดซื้อและบริหารคลังเวชภัณฑ์ในโรงพยาบาลให้มีฟังก์ชันครอบคลุม การทางาน
ทั้งหมด โดยมีฟังก์ชันต่างๆ ได้แ ก่ ระบบการคานวณและจัดทาแผนซื้อเวชภัณฑ์ประจาปีงบประมาณ ระบบ
บริหารสัญญาการซื้อ ระบบการสั่งซื้อ ระบบการรับเวชภัณฑ์จากการสั่งซื้อ ระบบการเบิกจ่ายหรือกระจาย
เวชภัณฑ์ยา ระบบรายงาน ระบบส่งข้อมูลไปยังศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข โดย
ฟังก์ชันทั้งหมดข้างต้นได้ทาการออกแบบอยู่บนพื้นฐานของระเบีย บด้านพัสดุของทางราชการ นอกจากนั้นยัง
ออกแบบให้เชื่อมโยงข้อมูลกับระบบสารสนเทศของงานบริการจ่ายยาผู้ป่วยและระบบสารสนเทศของระบบงาน
การเงินของโรงพยาบาลอีกด้วย

ภาพที่ 2 ระบบข้อมูลสารสนเทศงานจัดซื้อและบริหารคลังเวชภัณฑ์โรงพยาบาล
การพัฒ นาโปรแกรม INVS มีร ะบบย่ อยและฟัง ก์ชั นการทางานหลายส่ว น แต่ ละส่ว นมี ขั้น ตอน
กระบวนการในการพัฒนา ด้านสารสนเทศคล้ายกัน ระบบสารสนเทศย่อยบางส่วนถูกพัฒนาแยกจากโปรแกรม
INVS บางฟังก์ชันที่เกี่ยวเนื่องกันจะถูกนาไปสร้างเป็นเมนูการทางานในโปรแกรม INVS สามารถจัดกลุ่ม ฟังก์ชัน
การทางานหลักๆ ได้ดังนี้
1)
2)
3)
4)

ข้อมูลพื้นฐานของระบบโปรแกรม
ระบบคานวณแผนการซื้อเวชภัณฑ์ยาประจาปีงบประมาณ
ระบบริหารสัญญา
ระบบสั่งซื้อเวชภัณฑ์ยา
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5) ระบบรับเวชภัณฑ์ยา
6) ระบบกระจายยา เช่น การเบิกจ่าย การโอน เป็นต้น
7) ระบบรายงาน
มีขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมและระบบข้อมูลด้านสารสนเทศดังนี้
1) ประชุมกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมความต้องการและสังเคราะห์ business process สาหรับ
ใช้ในการพัฒนาโปรแกรม
2) ออกแบบฐานข้อมูลและกาหนดคีย์หลักในการเชื่อมโยงตารางข้อมูล
3) จัดเตรียมข้อมูลพื้นฐานสาหรับใช้กับโปรแกรม INVS เช่น รายชื่อเวชภัณฑ์ย า, คุณสมบัติของ
เวชภัณฑ์ยา, ประเภทบัญชียา และรายชื่อบริษัทผู้ขาย เป็นต้น
4) จาลองการทางานของโปรแกรม (mockup) เพื่อนาไปเสนอต่อผู้ใช้งานและปรับปรุงแก้ ไขตาม
ข้อเสนอแนะ
5) พัฒนาส่ วนประสานงานกั บผู้ใช้ (user interface) และเขี ย นคาสั่งโปรแกรม ให้ส ามารถ
ทางานตาม business process ที่ได้กาหนดไว้
6) ทดสอบการทางานเบื้องต้นโดยเภสัชกรผู้ปฏิบัติงานจริงและทีมพัฒนาโปรแกรม
7) นาโปรแกรมไปใช้งานในโรงพยาบาลเป้าหมายเพื่อนาร่องการใช้งาน
8) เผยแพร่โปรแกรมให้โรงพยาบาลที่สนใจโดยให้สามารถนาไปใช้ได้ ฟรี
9) ปรับปรุงและพัฒนาตามความต้องการของโรงพยาบาลผู้ใช้งานอย่างต่อเนื่องบนหลักการและ
ระเบียบในการปฏิบัติงานที่กระทรวงสาธารณสุขกาหนด
การพัฒนาโปรแกรมสาหรับส่งแฟ้มมาตรฐานข้อมูลไปยัง ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวง
สาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข ได้กาหนดให้ส่งรายงานข้อมูลการจัดซื้อและบริหารคลังเวชภัณ ฑ์ ในลักษณะ
รายงานไตรมาส และข้อมูลที่ต้อ งรายงานนั้นเป็นแบบสรุปผลรวม (aggregation data) ซึ่งไม่สามารถนาไป
วิเคราะห์เชิงลึกได้ ปัจจุบันศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กาลังพัฒนาแฟ้ม ข้อมูลมาตรฐานจานวน 5 แฟ้ม
ได้แก่ แฟ้ม drug list, receipt, inventory, distribution และแฟ้ม purchase plan เพื่อใช้เป็นข้อมู ลสาหรับ
บริ หารจัด การเวชภั ณ ฑ์ย าในประเทศ และนาข้อ มู ลไปใช้ ในการวิเ คราะห์ เ พื่อ กาหนดทิศ ทางการพัฒ นา
ระบบงานด้านเวชภัณฑ์ ดังนั้นการพัฒนาโปรแกรมสาหรับส่งออก 5 แฟ้ม และส่งไปยังกระทรวงสาธารณสุข
ดังกล่าวข้างต้นจะเกิดประโยชน์ต่อการจัดการและพัฒนาระบบเวชภัณฑ์ย าของประเทศ ทีม พัฒนา INVS ได้
เป็นนาร่องในการพัฒนาระบบร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข โดยมีขั้นตอนการพัฒนาดังนี้
1) ศึกษาโครงสร้างของแฟ้ม ข้อมูลมาตรฐานที่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ เป็นผู้กาหนดทั้ง 5
แฟ้ม และทาการเปรียบเทียบกับข้อมูลที่ถูกบันทึกไว้ในฐานข้อมูลโปรแกรม INVS
2) พัฒนาชุดคาสั่งในการเรียกข้อมูลและส่งออกข้อมูลทั้ง 5 แฟ้ม
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3)
4)
5)
6)

พัฒนาระบบส่งออกข้อมูล 5 แฟ้ม (export)
พัฒนาระบบส่ง 5 แฟ้มไปยังศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข
ทดลองส่งข้อมูล
ตรวจสอบผลการส่งข้อมูล

การพัฒนาโปรแกรมระบบเบิกจ่ายยาระหว่างโรงพยาบาล และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล

ภาพที่ 3 ระบบข้อมูลการเบิกจ่ายยาระหว่างโรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
เดิมการส่งข้อมูลคาขอเบิกเวชภัณฑ์ยาจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล (รพ.สต.) อาจใช้วิธีการ
เขียนลงในแบบฟอร์มคาขอและส่งแบบฟอร์มมายังโรงพยาบาลแม่ข่าย หรืออาจใช้วิธีบันทึกข้อมูลผ่านเว็บไซต์
ซึ่งจะต้องมีเจ้าหน้าที่คัดลอกคาขอจากแบบฟอร์ม คาขอหรือจากเว็บไซด์เพื่อนามาบันทึกในลงโปรแกรมของ
โรงพยาบาลแม่ข่ายอีกครั้ง ในทางเดียวกันเมื่อมีการยืนยันจ่ายยา รพ.สต. จะต้องทาการป้อนข้อมูลเพื่อบันทึก
รายการที่รับมาจากโรงพยาบาลแม่ข่ายนั้นอีกครั้ง ซึ่งเป็นการทางานที่ซ้าซ้อน เสีย เวลา และมีความเสี่ย งใน
การเกิด ความคลาดเคลื่อ นทางยาได้ ม าก ในปั จจุบั นมี เทคโนโลยี ที่ช่ วยให้ส ามารถเชื่อ มต่ อข้อ มูล ระหว่า ง
โรงพยาบาลได้ โดยจะต้องทาการออกแบบให้ตรงกับระบบงานของการเบิกจ่ายเวชภัณฑ์ ซึ่งจะช่วยลดภาระ
งาน ลดเวลาในการทางาน และลดความคลาดเคลื่อนในการป้อนข้อมูลเข้าสู่ระบบด้วยคนได้ มีขั้นตอนการ
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศดังนี้
1) ออกแบบชุดข้อมูลที่ใ ช้ใ นการเชื่อมต่อข้อมูลกัน โดยใช้รูปแบบการส่งข้อมูลแบบ Java Script
Object Notation (JSON)
2) จับคู่รหัสเวชภัณฑ์ย ากับรหัสมาตรฐานกลาง Thai Medicine Terminology (TMT) เพื่อใช้ใน
การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างโรงพยาบาล
3) พัฒนาโปรแกรมตัวกลางที่มีหน้าที่บริการรับส่งข้อมูลและส่งต่อระหว่างโรงพยาบาล โดยทางานอยู่
บนระบบอินเตอร์เน็ต
4) พัฒ นาระบบส่ง และรับ ข้อ มูล จากโปรแกรมตั ว กลาง โดยโปรแกรมนี้ จะทางานอยู่ บนระบบ
สารสนเทศของโรงพยาบาล
5) ทดสอบการรับและส่งข้อมูล โดยทาการขอเบิกเวชภัณฑ์ยาจากโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตาบล
และทาการยืนยันการจ่ายยาโดยโรงพยาบาลแม่ข่าย
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การพัฒนาโปรแกรมแจ้งเตือนทาง line notify

แจ้งเตือนรายการยา High Alert Drugs ที่ถึงจุดสั่งซื้อ

แจ้งเตือนรายการยา Vital Drugs ที่ถึงจุดสั่งซื้อ

ภาพที่ 4 การแจ้งเตือนข้อมูลผ่าน line notify บนแอพพลิเคชันไลน์
ในโปรแกรมจัดซื้ อและบริ หารคลัง เวชภัณฑ์ มีความสามารถในการกรองข้อมูล และแสดงผลข้อมู ล
รายการเวชภัณฑ์ที่ถึงจุดสั่งซื้อ (reorder point) ได้ แต่เพื่อเป็นการเพิ่มการเข้าถึงข้อมูลและช่วยลดอุบัติการณ์
ยาขาดคลัง การส่งข้อมูลนี้ไปยังกลุ่ม ไลน์บนแอพพลิเคชันไลน์ที่สามารถดูข้อมูลได้จากสมาร์ทโฟน โดยผู้ที่มี
หน้าที่ในการสั่งซื้อเวชภัณฑ์จะได้รับข้อมูลแม้ไม่ได้อยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ และผู้เกี่ย วข้องคนอื่นๆ ก็สามารถ
เห็ นข้ อมู ล เดี ย วกั นนี้ ได้ เ ช่น กัน ซึ่ง การเห็ นข้ อ มูล เดี ย วกั นนี้ จ ะท าให้ เกิ ดการท างานประสานกัน ได้อ ย่า งมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนั้นยังสามารถแจ้งเตือนข้อมูลต่างๆ ได้ตามที่ต้องการโดยสามารถออกแบบ
ข้อมูลสาหรับใช้แจ้งเตือนได้เอง มีขั้นตอนในการพัฒนาโปรแกรมดังนี้
1) ศึกษาการส่งข้อมูลแจ้งเตือนด้วย line notify บนแอพพลิเคชันไลน์
2) พัฒนาชุดคาสั่งโปรแกรมในการเรียกข้อมูลรายการเวชภัณฑ์ยา vital drug และ high alert drug
ที่ถึงจุดสั่งซื้อ
3) ทดสอบส่งข้อมูลรายการเวชภัณฑ์ยา vital drug และ high alert drug ที่ถึงจุดสั่งซื้อ ไปยัง
แอพพลิเคชันไลน์
4) ออกแบบโปรแกรมให้สามารถเพิ่มชุดคาสั่งได้เองด้วยผู้ใช้ งาน เพื่อให้แต่ละโรงพยาบาลสามารถ
ออกแบบข้อมูลการแจ้งเตือนได้เองตามต้องการ
5) เผยแพร่โปรแกรมให้โรงพยาบาลที่สนใจใช้ฟรี
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การพัฒนา Application ระบบงานจัดซื้อและบริหารคลังเวชภัณฑ์บนสมาร์ทโฟน

ภาพที่ 5 โปรแกรมระบบงานจัดซื้อและบริหารคลังเวชภัณฑ์สาหรับใช้บนสมาร์ทโฟน
ในโลกยุคปัจจุบันโทรศัพท์มือถือที่เป็นสมาร์ทโฟนได้เข้ามามีส่วนสาคัญในการดาเนินชีวิต แม้แ ต่ในการ
ทางานเองก็ยังสามารถใช้สมาร์ทโฟนเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการทางานได้เช่นกัน ซึ่งรัฐบาลก็ได้ประกาศ
นโยบายให้หน่วยงานภาครัฐต่างๆ พั ฒนาแอพพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนเพื่อใช้เพิ่ม ประสิทธิภาพในการทางาน
ภาครัฐเช่นเดียวกัน ทีมพัฒนา INVS จึงได้มีแนวคิดจะพัฒนาฟังก์ชันการทางานของงานจัดซื้อและบริหารคลัง
เวชภัณฑ์ที่เหมาะจะใช้บนสมาร์ทโฟน โดยมีขั้นตอนการดาเนินงานดังนี้
1) ระดมสมองและรวบรวมความต้องการของผู้ใ ช้งาน เพื่อสรุปฟังก์ชันของโปรแกรมจัดซื้อและ
บริหารคลังเวชภัณฑ์ที่ควรมีบนสมาร์ทโฟน
2) พัฒนาแอพพลิเคชันและระบบฐานข้อมูล
3) ทดลองใช้ในงานในกลุ่มโรงพยาบาลเป้าหมาย
4) เปิดให้โรงพยาบาลที่สนใจดาวน์โหลดแอพพลิเคชันเพื่อทดสอบการใช้งาน
5) จัดทาแบบสอบถามผ่าน google form เพื่อรับข้อเสนอแนะและนามาปรับปรุง
6) ปรับปรุงแอพพลิเคชันตามคาแนะนาที่ได้มีการกลั่นกรองจากผู้เชี่ยวชาญ และเผยแพร่ให้ใช้ได้ฟรี
การพัฒนาระบบแบ่งบันแบบฟอร์มและรายงานของโรงพยาบาลที่ใช้โปรแกรม
ในการทางานจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐจะมีเอกสารและรายละเอีย ดที่เกี่ย วข้องเป็นจานวนมาก และด้วย
ความสามารถของโปรแกรมจัดซื้อและบริหารคลังเวชภัณฑ์ INVS ที่มีฟังก์ชันให้ผู้ใช้งานสามารถออกแบบและ
พัฒนาแบบฟอร์ม ได้เอง และแต่ละโรงพยาบาลจะมีบุค ลากรที่ มีความสามารถในการพั ฒนาแบบฟอร์ม ที่
แตกต่างกัน บางโรงพยาบาลจะมีเภสัชกรที่มีความสามารถพิเศษด้านเทคโนโลยีสามารสนเทศที่สามารถทาการ
ออกแบบเอกสารแบบฟอร์ม ต่างๆ ได้เอง ซึ่งโรงพยาบาลเหล่านี้จะสามารถช่วยแบ่งปันแบบฟอร์ม ที่ ตนเอง
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พัฒนาขึ้น ไปยังโรงพยาบาลอื่นๆ ได้ ทาให้โรงพยาบาลอื่นๆ ที่ไม่มีความรู้ในการใช้โปรแกรมสาหรับออกแบบ
แบบฟอร์ม สามารถเข้าไปดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ในเว็บ ไซต์ ที่แ บ่งปันแบบฟอร์ม ของโปรแกรม INVS และ
นามาใช้ กับ โรงพยาบาลตนเองได้ การพั ฒนาระบบให้ส ามารถแบ่ง ปัน แบบฟอร์ ม ดั งกล่า วมี ขั้น ตอนการ
ดาเนินงานดังนี้
1) พัฒนาระบบส่งออกข้อมูลแบบฟอร์มและรายงาน
2) พัฒนาระบบอัพโหลดแบบฟอร์มและรายงานไปยังเว็บไซต์สาหรับการแบ่งปันอัตโนมัติเมื่อมีก าร
สร้างใหม่หรือมีการปรับปรุง
3) พัฒนาเว็บไซต์สาหรับการแบ่งบันไฟล์ข้อมูลแบบฟอร์มและรายงาน
4) เปิดให้ผู้ใช้งานโปรแกรมสามารถดาวน์โหลดแฟ้มรายงานและแบบฟอร์มไปใช้ได้ฟรี
การพัฒนาโปรแกรมโอนย้ายข้อมูล (migration tool) จากโปรแกรม INV for DOS
หลายโรงพยาบาลใช้โปรแกรมของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งทางานอยู่บนระบบปฏิบัติการ DOS และ
เพื่อให้สามารถนาข้อมูลเดิมที่มีอยู่ทั้งรายชื่อยาและจานวนปริมาณคงคลังมาใช้กับโปรแกรมใหม่ที่พัฒนาขึ้นได้
จึงจาเป็นต้องพัฒนาเครื่องมือในการโอนย้ายข้อมูลจากโปรแกรม INV for DOS มายังโปรแกรม INVS ที่
พัฒนาขึ้นใหม่ โดยมีขั้นตอนการดาเนินงานดังนี้
1)
2)
3)
4)
5)

ศึกษาฐานข้อมูลของโปรแกรม INV for DOS ของกระทรวงสาธารณสุข
พัฒนาโปรแกรมสาหรับใช้โอนข้อมูล
ทดสอบโอนข้อมูลจากโปรแกรม INV for DOS มายังโปรแกรมใหม่ที่พัฒนาขึ้น
ตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลที่ถูกโอนมา
ทดสอบการใช้งานข้อมูลที่ถูกโอนมาด้วยโปรแกรม INVS
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โปรแกรมกลาง (middleware) สาหรับเชื่อมโยงข้อมูลไปยังโปรแกรมระบบงานบริการจ่ายยาของโรงพยาบาล
(hospital information system)

ภาพที่ 6 ระบบข้อมูลของโปรแกรมกลาง (middleware) เชื่อมข้อมูลกับระบบสารสนเทศของโรงพยาบาล
เพื่อตัดจ่ายออกจากคลังย่อย
ในระบบกระจายยา (drug distribution) เวชภัณฑ์ยาจะถูกจ่ายจากคลังใหญ่ ไปยังคลังย่อย และจาก
คลังย่อยไปจนถึงการส่งมอบยาให้กับผู้ป่วยโดยเภสัชกร ซึ่งในระบบจ่ายยาให้ผู้ป่วยนี้จะใช้โปรแกรมระบบงาน
โรงพยาบาลในการบันทึกข้อมูลซึ่งเป็นคนละโปรแกรมกับระบบบันทึกการกระจายยาของคลังเวชภัณฑ์ย า และ
เพื่อเป็นการลดภาระการตัดจ่ายเวชภัณฑ์ยาออกจากคลังย่อย จึงต้องพัฒนาสารสนเทศให้ทั้ง 2 ระบบสามารถ
ทางานต่อเนื่องกันได้ โดยการเชื่อมข้อมูลเข้าด้วยกันนั้นจะอาศัยสะพานเชื่อมข้อมูล (cross walk) ที่เป็นข้อมูล
จับคู่รหัสยาระหว่างรหัสยาในฐานข้อมูลโปรแกรม INVS และรหัสยาจากฐานข้อมูลสารสนเทศของโรพยาบาล
รวมทั้งพัฒนาโปรแกรมกลาง (middleware) เพื่อใช้ในการเรีย กข้อมูลจากระบบแรกและนาไปทางานต่อใน
ระบบที่ 2 โดยมีขั้นตอนการพัฒนาดังนี้
1) ศึกษาฐานข้อ มูลของระบบสารสนเทศงานบริการผู้ป่ว ยของโรงพยาบาล (hospital information
system) ที่เกี่ยวข้องในการเชื่อมข้อมูล โดยมีเป้าหมายเชื่อมข้อมูลกับโปรแกรมโรงพยาบาลที่มีการใช้
อย่างแพร่หลายใน 3 ระบบ ได้แก่ HOSxP, HOMC และ HimPro
2) พัฒนาชุดคาสั่งในการเรียกข้อมูลการจ่ายยาผู้ป่วยจากระบบสารสนเทศของโรงพยาบาล
3) นาข้อมูลการจ่ายยามาตัดจ่ายในระบบโปรแกรมบริหารคลังเวชภัณฑ์
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4) ตรวจสอบความถูกต้องของจานวนตัดจ่ายจากคลังเวชภัณฑ์ย่อย
การพัฒนาโปรแกรมกลางสาหรับเชื่อมต่อกับโปรแกรมการเงินของโรงพยาบาล
เมื่อมีการรับเวชภัณฑ์เข้าคลังแล้ว จะต้องทาการส่งข้อมูลหนี้ไปยั งการเงินเพื่อทาการบันทึกเจ้ าหนี้
และทาการชาระเงินให้เจ้าหนี้ตามกฎหมาย โดยต้องทาการเชื่อมโยงข้อมูล กันด้วยรหัสรายการเวชภัณฑ์แ ละ
รหัสรายการบริษัทผู้ข าย ใน 2 ขั้นตอน ได้แ ก้ขั้นตอนการสั่งซื้อและขั้นตอนการรับเวชภัณฑ์ มีขั้นตอนการ
พัฒนาดังนี้
1) ศึกษาฐานข้อมูลฐานข้อมูลโปรแกรมงานการเงินของโรงพยาบาล เพื่อใช้กาหนดชุดข้อมูลที่ต้องโอน
จากโปรแกรมจัดซื้อและบริหารคลังเวชภัณฑ์มายังฐานข้อมูลโปรแกรมการเงิน
2) พัฒนาชุดคาสั่งสาหรับเรียกข้อมูลจากโปรแกรมจัดซื้อและบริหารคลังเวชภัณฑ์เพื่อส่งไปยังฐานข้อมูล
โปรแกรมการเงิน
3) ทดสอบการส่งข้อมูลระหว่าง 2 ระบบ
4) ตรวจสอบความถูกต้องระหว่างข้อมูลต้นทางและข้อมูลที่ส่งไปยังโปรแกรมปลายทาง
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ผลการพัฒนา
โปรแกรมระบบงานจัดซื้อและบริหารคลังเวชภัณฑ์ย า INVS ได้ถูกพัฒนาและนาไปเผยแพร่โดยศูนย์
ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข ที่เว็บไซต์ http://inv.dmsic.moph.go.th/inv-s/ และเปิด
ให้โรงพยาบาลที่มีความสนใจสามารถดาวน์โหลดเพื่อนามาใช้งานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ปัจจุบันได้ มีโรงพยาบาล
ใช้ ง านโปรแกรม INVS ประมาณ 120 แห่ ง และมี แ นวโน้ม เพิ่ ม ขึ้ น เรื่ อ ยๆ นอกจากนั้ นกองบริ ห ารการ
สาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ยังได้ช่วยส่งเสริม การนาโปรแกรม INVS มาใช้ในโรงพยาบาลโดยการจัด
อบรมการใช้งานโปรแกรมให้แก่เภสัชกร เจ้าพนักงานเภสัชกรรม และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลที่มีความสนใจ
ในทุกปี

ภาพที่ 7 แสดงตาแหน่งของโรงพยาบาลที่ใช้งานโปรแกรม INVS บนแผนที่ประเทศไทย
จากระบบฐานข้อมูลสาหรับติดตามการใช้งานโปรแกรม INVS ซึ่งจานวนโรงพยาบาลผู้ที่ใช้งานอาจ
เพิ่ม ขึ้นหรือลดลงได้ตามสภาพการนาโปรแกรมไปใช้งานจริง หากโรงพยาบาลหยุดใช้ งานโปรแกรม INVS
ระบบรายงานจะแสดงผลจ านวนโรงพยาบาลที่ใ ช้ งานโปรแกรม INVS ลดลง ในทางตรงกั นข้ า มหากมี
โรงพยาบาลนาโปรแกรม INVS ไปใช้งานมากขึ้ น ระบบรายงานจะแสดงจานวนและรายชื่อโรงพยาบาลที่
เพิ่มขึ้นนั้นตามจริง จากระบบรายงานพบรายชื่อโรงพยาบาลที่นาโปรแกรม INVS ไปใช้งานดังนี้
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ชื่อโรงพยาบาล
โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์
โรงพยาบาลกระบุรี
โรงพยาบาลกันทรลักษ์
โรงพยาบาลกันทรารมย์
โรงพยาบาลกาบเชิง
โรงพยาบาลกุดจับ
โรงพยาบาลกุมภวาปี
โรงพยาบาลเกษตรวิสัย
โรงพยาบาลแกดา
โรงพยาบาลขอนแก่น
โรงพยาบาลขามทะเลสอ
โรงพยาบาลเขวาสินรินทร์
โรงพยาบาลเขาสุกิม
โรงพยาบาลคาตากล้า
โรงพยาบาลโคกศรีสุพรรณ
โรงพยาบาลจตุรพักตรพิมาน
โรงพยาบาลเจ็ดเสมียน
โรงพยาบาลเจริญศิลป์
โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช
โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ
โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 100 ปี
โรงพยาบาลชานุมาน
โรงพยาบาลชุมพลบุรี
โรงพยาบาลชุมแพ
โรงพยาบาลเชียงขวัญ
โรงพยาบาลด่านขุนทด
โรงพยาบาลเต่างอย
โรงพยาบาลทับคล้อ
โรงพยาบาลท่าตูม
โรงพยาบาลทุ่งเขาหลวง
โรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่
โรงพยาบาลไทรโยค
โรงพยาบาลธวัชบุรี
โรงพยาบาลนครปฐม
โรงพยาบาลนาคู
โรงพยาบาลนางรอง
โรงพยาบาลนาดูน
โรงพยาบาลน้าโสม
โรงพยาบาลโนนไทย
โรงพยาบาลบรบือ
โรงพยาบาลบ่อเกลือ
โรงพยาบาลบัวเชด
โรงพยาบาลบางปะกง

ลาดับ
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103

ชื่อโรงพยาบาล
โรงพยาบาลพังโคน
โรงพยาบาลพิจิตร
โรงพยาบาลโพธิ์ชัย
โรงพยาบาลโพนทอง
โรงพยาบาลโพนพิสัย
โรงพยาบาลไพรบึง
โรงพยาบาลภูสิงห์
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
โรงพยาบาลมหาสารคาม
โรงพยาบาลแม่จริม
โรงพยาบาลยะหริ่ง
โรงพยาบาลยางสีสุราช
โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลระนอง
โรงพยาบาลราชบุรี
โรงพยาบาลละหานทราย
โรงพยาบาลลืออานาจ
โรงพยาบาลเลย
โรงพยาบาลวังน้าเย็น
โรงพยาบาลวังโป่ง
โรงพยาบาลวังยาง
โรงพยาบาลวาปีปทุม
โรงพยาบาลศรีบุญเรือง
โรงพยาบาลศรีมโหสถ
โรงพยาบาลศรีสมเด็จ
โรงพยาบาลศรีสะเกษ
โรงพยาบาลสกลนคร
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 7
โรงพยาบาลสตึก
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
โรงพยาบาลสร้างคอม
โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
โรงพยาบาลสวี
โรงพยาบาลสังคม
โรงพยาบาลสากเหล็ก
โรงพยาบาลสามพราน
โรงพยาบาลสิรินธร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โรงพยาบาลสีชมพู

16
ลาดับ
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

ชื่อโรงพยาบาล
โรงพยาบาลบ้านกรวด
โรงพยาบาลบ้านธิ
โรงพยาบาลบึงสามัคคี
โรงพยาบาลบุรีรมั ย์
โรงพยาบาลเบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
โรงพยาบาลปทุมรัตต์
โรงพยาบาลปทุมราชวงศา
โรงพยาบาลประโคนชัย
โรงพยาบาลปรางค์กู่
โรงพยาบาลปราสาท
โรงพยาบาลปะคา
โรงพยาบาลปากน้าชุมพร
โรงพยาบาลพนมไพร
โรงพยาบาลพระจอมเกล้า
โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช
โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้นอาจาโร
โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา

ลาดับ
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120

ชื่อโรงพยาบาล
โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ
โรงพยาบาลเสนางคนิคม
โรงพยาบาลเสลภูมิ
โรงพยาบาลหนองคาย
โรงพยาบาลหนองฮี
โรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น
โรงพยาบาลหลังสวน
โรงพยาบาลหว้านใหญ่
โรงพยาบาลหัวตะพาน
โรงพยาบาลอาจสามารถ
โรงพยาบาลอุดรธานี
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบุลาว
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลหนองเกียบ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลตลาดชัย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านบัว

การพัฒนาโปรแกรม INVS เริ่มต้นจากการพัฒนาในส่วนของข้อมูลพื้นฐานสาหรับระบบการทางาน
เช่น การตั้ง ค่า รายการเวชภั ณฑ์ ย า, รายชื่ อบริษั ทผู้ ขาย, วิ ธีก ารจัด ซื้อ , รูป แบบการจัด ซื้อ เป็น ต้น โดย
ออกแบบให้ผู้ใช้งานสามารถเพิ่มเติม แก้ไขข้อมูล และกาหนดสถานะยกเลิกใช้งานราย การข้อมูลได้ ในส่วน
ของข้อมูลรายการเวชภัณฑ์ยาและคุณสมบัติต่างๆ ของรายการเวชภัณฑ์ย าจะถูกนาไปใช้ในการจัดกลุ่ม ข้อมูล
ในแบบฟอร์มการพิมพ์สาหรับใช้ในขั้นตอนการทางานต่างๆ รวมทั้งถูกใช้ในการจัดกลุ่มข้อมูลในการแสดงผลใน
ระบบรายงานตามมิติต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ของการนาข้อมูลสารสนเทศไปใช้ในการตัดสินใจ ข้อมูลการตั้งค่า
รายการยาและคุณสมบัติของรายการยา มีรายละเอียดดังนี้
1) รหัสยา
2) ชื่อสามัญทางยา
3) ชื่อทางการค้ายา
4) คาค้น (keyword)
5) รูปแบบ (dosage form)
6) ความแรง
7) หน่วยนับย่อยสุด
8) หน่วยนับบรรจุภัณฑ์
9) ส่วนประกอบ
10) ราคาต่อขนาดบรรจุ
11) ราคากลางต่อขนาดบรรจุ
12) ราคาซื้อครั้งล่าสุดต่อขนาดบรรจุ
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13) ประเภทเวชภัณฑ์ยาตามบัญชียาหลักแห่งชาติ
14) ประเภทบัญชียาของโรงพยาบาล
15) ประเภทบัญชียาหลักแห่งชาติย่อย ได้แก่ ก ข ค ง จ จ2
16) ประเภทยา Original/Generic
17) รหัสสาหรับจัดกลุ่ม ABC analysis
18) รหัสสาหรับจัดกลุ่ม VEN
19) ราคาขาย
20) รูปภาพของเวชภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
21) บาร์โค้ด
ผลจากการพัฒนาระบบโปรแกรมและระบบสารสนเทศงานจัดซื้อและบริหารคลังเวชภัณฑ์ย า INVS
และโปรแกรมเสริม ต่ างๆ ที่ เกี่ย วข้อ ง ซึ่ งสถานพยาบาลหรือ โรงพยาบาลสามารถน าโปรแกรมหรือระบบ
สารสนเทศไปใช้งานได้ฟรีจานวน 15 ระบบ ดังนี้
1. ระบบเชื่ อมโยงแลกเปลี่ ยนข้อ มูล การสั่งซื้อเวชภัณฑ์ ยาและการแจ้ งส่ง เวชภัณฑ์ ย ากับ บริ ษัทผู้ขาย
(electronic data interchange; EDI)
การพัฒนาในระยะแรกเป็นการพัฒนาระบบข้อมูลเชื่อมโยงโดยตรงระหว่างโรงพยาบาลและบริษัท
ผู้ขาย ในระยะต่อมากระทรวงสาธารณสุข โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับศูนย์การจัดการโลจิสติกส์แ ละ
โซ่อุปทานสุข ภาพ (LogHealth) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย มหิดล ได้พัฒนาระบบตัวกลางในการ
แลกเปลี่ยนข้อมูล และทีมพัฒนา INVS ได้เข้าร่วมการพัฒนาเครื่องมือสาหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลรวมทั้งการ
นาร่องใช้งานระบบ โดยให้ทั้งโรงพยาบาลและบริษัทผู้ขายส่งข้อมูลผ่านตัวกลางที่เรีย กว่า EDI Server ทั้งการ
รับส่งข้อมูลการสั่งซื้อยาและข้อมูลการแจ้งขนส่งเวชภัณฑ์ยา
ในการส่งข้อมูลคาสั่งซื้อเวชภัณฑ์ยาไปยังบริษัทผู้ขายและรับข้อมูลการแจ้งส่งเวชภัณฑ์ย าจากบริษัท
ผู้ขายผ่าน EDI Server ดังนั้นโปรแกรม INVS และระบบสารสนเทศของบริษัทยาต้องส่งข้อมูลตามที่กระทรวง
สาธารณสุขเป็นผู้กาหนด ในการพัฒนาระบบสาหรับส่งข้อมูลชุดนี้ทีม พัฒนาได้ แ ยกออกจากโปรแกรม INVS
โดยใช้ชื่อโปรแกรม INVSEDI เพื่อให้สามารถนาไปติดตั้งแยกจากโปรแกรมหลักและรองรับการตั้งค่าให้สามารถ
ทางานอั ตโนมัติ ตามตารางการทางานที่ก าหนดได้ ซึ่งโปรแกรม INVSEDI นี้ จะต้ องรับและส่ งข้ อมูล ตาม
ข้อกาหนดของชุดข้อมูล (dataset) โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 1 ข้อกาหนดชุดข้อมูลสาหรับส่งคาสั่งซื้อเวชภัณฑ์ยาไปยังบริษัทผู้ขาย
ลาดับ

ชื่อข้อมูล

FILE INFO
1
DATA_LINE_TYPE
2
FILE_CODE

ประเภท
Char(2)
Char(20)

ความ
จาเป็น
Y
Y

คาอธิบาย
ใส่ค่าคงที่ 'FL'
ใส่ค่า 'PO_IN'
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ลาดับ

ชื่อข้อมูล

3
TOTAL_RECORDS
HEADER LEVEL
4
DATA_LINE_TYPE
5
PO_NUMBER
6
PO_TYPE
7
CONTRACT_NUMBER
8
ORDERED_DATE
9
DELIVERY_DATE
10 HOSP_CODE
11 HOSP_NAME
12 BUYER_NAME
13 BUYER_DEPARTMENT
14 EMAIL
15 SUPPLIER_CODE
16 SHIP_TO_CODE
17 BILL_TO_CODE
18 APPROVAL CODE
19 BUDGET CODE
20 CURRENCY_CODE
21 PAYMENT_TERM
22 DISCOUNT_PCT
23 TOTAL_AMOUNT
24 NOTE_TO_SUPPLIER
25 RESEND_FLAG
26
27
28
29

CREATION_DATE
QUOTATION_NO
CUSTOMER_ID
LAST_INTERFACED_
DATE
30 INTERFACE_ID
LINE LEVEL
31 DATA_LINE_TYPE
32 LINE_NUMBER
33 HOSITEM_CODE
34 DISTITEM_CODE
35 PACK_SIZE_DESC
36 ORDERED_QTY
37 UOM
38 PRICE_PER_UNIT

Number

ความ
จาเป็น
Y

Char(2)
Char(40)
Number
Char(40)
DateTime
DateTime
Char(40)
Char(80)
Char(100)
Char(100)
Char(40)
Char(40)
Char(40)
Char(40)
Char(20)
Char(20)
Char(20)
Char(80)
Float
Float
Char(500)
Char(40)

Y
Y
Y
N
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
N
N
Y
N
N

DateTime
Char(20)
Char(20)
DateTime

Y
N
N
Y

ใส่ค่าคงที่ 'HD'
หมายเลขใบสั่งซื้อ
ประเภทใบสั่งซื้อ (0: ไม่มสี ัญญา, 1: มีสัญญา)
เลขที่สัญญา
วันที่สั่งซื้อ (Date)
วันที่ส่งสินค้า (Date)
รหัสโรงพยาบาล
ชื่อโรงพยาบาล
ชื่อผู้สั่งซื้อ
แผนกผู้สั่งซื้อ
Email Address
รหัสผู้จาหน่าย/ผู้ผลิต
รหัส Ship_to
รหัส Bill_to
รหัสผูร้ ับแจ้งหนี*้
รหัสงบประมาณ
สกุลเงินที่จัดซื้อ
เงื่อนไขการชาระเงิน
ส่วนลด %
ยอดรวมเงินทั้ง PO
หมายเหตุ ถึง ผู้จาหน่าย/ผู้ผลิต
ส่งข้อมูล PO ซ้าไปแทนที่ใบเดิม (Refer PO
No.)
วัน/เวลา ที่สร้างข้อมูล (Date/Time)
เลขที่ใบเสนอราคา (GPO requested)
รหัสลูกค้าของ GPO (optional)
system Value

Char(20)

Y

system Value

Char(2)
Number
Char(40)
Char(40)
Char(40)
Float
Char(20)
Float

Y
Y
Y
Y
N
Y
Y
Y

ใส่ค่าคงที่ 'LN'
ลาดับรายการ
*รหัสยาของโรงพยาบาล
*รหัสยาของผู้จัดจาหน่าย
รายละเอียดขนาดบรรจุ
จานวนสั่งซื้อสินค้า
หน่วยที่สั่งซื้อ
ราคาต่อหน่วย

ประเภท

คาอธิบาย
Line Detail Count
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ลาดับ
39
40
41
42

ชื่อข้อมูล
LINE_AMOUNT
DISCOUNT_LINE_ITEM
URGENT_FLAG
COMMENT

ประเภท
Float
Float
Boolean
Char(20)

ความ
จาเป็น
Y
Y
Y
N

คาอธิบาย
จานวนเงินรวม
สินค้าลดราคา (Default: 0)
ต้องการด่วน (Default: N)
ข้อมูลเพิ่มเติม

ตารางที่ 2 ข้อกาหนดชุดข้อมูลสาหรับส่งข้อมูลแจ้งการส่งเวชภัณฑ์ยาจากการสั่งซื้อ
ลาดับ

ชื่อ

1
DATA_LINE_TYPE
2
FILE_CODE
3
TOTAL_RECORDS
4
DATA_LINE_TYPE
5
ASN_NUMBER
6
ASN_DATE
7
SHIPPED_DATE
8
PO_NUMBER
9
HOSP_CODE
10 HOSP_NAME
11 SHIP_TO_CODE
12 SHIP_TO_Name
13 HEADER_REMARK
14 DATA_LINE_TYPE
15 LINE_NUMBER
16 PO_LINE_NUMBER
17 HOSITEM_CODE
18 DISTITEM_CODE
19 ITEM_NAME
20 SHIPPED_QTY
21 SHIPPED_UOM
22 COUNTRY_OF_ORIGIN
23 BILL_OF_LADING
SUB LINES LEVEL
24 DATA_LINE_TYPE
25 LINE_NUMBER
26 LOT_NUMBER

Char(2)
Char(20)
Number
Char(2)
Char(40)
Char(8)
Char(8)
Char(40)
Char(40)
Char(80)
Char(40)
Text
Text
Char(2)
Number
Number
Char(40)
Char(40)
Char(120)
Number
Char(20)
Char(40)
Char(40)

ความ
จาเป็น
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
N
N
Y
Y
Y
Y
Y
N
Y
Y
N
N

Char(3)
Number
Char(40)

Y
Y
Y

ประเภท

คาอธิบาย
ใส่ค่าคงที่ 'FL'
ใส่ค่า 'ASN_OUT'
Line Detail Count
ใส่ค่าคงที่ 'HD'
เลขที่ Shipment
วันที่ ASN
วันที่ส่ง
อ้างอิงเลขที่ PO
รหัสโรงพยาบาล
ชื่อ รพ.
รหัส Ship to โรงพยาบาล

ใส่ค่าคงที่ 'LN'
เลขที่บรรทัดของ ASN
เลขที่บรรทัดของ PO
รหัสยาของโรงพยาบาล
รหัสยาของผู้จัดจาหน่าย
ชื่อสินค้า
จานวนที่ส่ง
หน่วยนับที่ส่ง
ประเทศ
เลขที่ใบส่งของ
ใส่ค่าคงที่ 'SLN'
เลขที่บรรทัด Line Level ของ ASN
เลขที่ Lot Number

20
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

LOT_QTY
LOT_UOM
ITEM_QTY_PER_PACK
ITEM_UOM
PACK_QTY
PACK_UOM
PACK_SIZE_DESC
PRICE_PER_UNIT
MFG_DATE
EXPIRY_DATE
BARCODE

Number
Char(20)
Number
Char(20)
Number
Char(20)
Char(40)
Float
DateTime
DateTime
Char(128)

Y
Y
N
N
N
N
N
Y
N
Y
N

จานวนใน Lot (20)
หน่วยนับที่ส่ง (ขวด)
จานวนของในหนึ่ง Pack (10)
หน่วยนับ ของใน Pack (ขวด)
จานวน Pack (1)
หน่วยนับใน Pack (กล่อง)
รายละเอียดขนาดบรรจุ
ราคาต่อหน่วย
วันที่ผลิต
วันที่ Expired
Barcode/GS1 128

ภาพที่ 8 ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลการสั่งซื้อและแจ้งส่งเวชภัณฑ์ยาระหว่างโรงพยาบาลกับผู้ขาย
กระบวนการแลกเปลี่ยนข้อมูลเริ่ม จากโรงพยาบาลทาการสร้างใบสั่งซื้อในโปรแกรม INVS จากนั้น
โปรแกรม INVSEDI ซึ่งเป็ นโปรแกรมกลาง (middleware) จะทาการส่งข้ อมูลใบสั่งซื้อจากฐานข้อมูลของ
โรงพยาบาลไปยัง EDI Server หากส่งข้อมูลสาเร็จระบบจะแจ้งเตือนผ่าน line notify ไปยังกลุ่ม ไลน์ของ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการสั่งซื้อเวชภัณฑ์ยาให้ทราบ จากนั้นระบบ EDI Server จะส่งต่อข้อมูลใบสั่งซื้อที่ได้รับ
จากโรงพยาบาลไปยัง บริษัทผู้ ข าย และระบบรับข้ อมูลใบสั่งซื้อของบริษั ทผู้ขายจะนาข้ อมูลที่ไ ด้จาก EDI
Server นั้นเข้าสู่ระบบสารสนเทศของบริษัทผู้ขาย เมื่อข้อมูลใบสั่งซื้อของโรงพยาบาลถูกนาเข้าในระบบ
สารสนเทศของบริ ษัทผู้ข ายสาเร็จจะถือว่า บริษัทผู้ขายรับทราบคาสั่งซื้ อของโรงพยาบาลแล้ว และระบบ
สารสนเทศของบริษทั ผู้ขายจะทาการส่งอีเมลแจ้งกลับมายังโรงพยาบาลว่าได้รับใบสั่งซื้อเรียบร้อยแล้ว
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เมื่อบริษัทผู้ขายดาเนินการจัดเตรียมเวชภัณฑ์ยาตามคาสั่งซื้อของโรงพยาบาลเสร็จแล้วและพร้อมที่
จะดาเนินการส่งมาให้โรงพยาบาล ข้อมูลแจ้งการส่งเวชภัณฑ์ยาจะถูกส่งออกจากระบบสารสนเทศของบริษัท
ผู้ขายมายัง EDI server และโปรแกรม INVSEDI จะทาการตรวจสอบไปยัง EDI server หากพบว่ามีข้อมูล แจ้ง
การส่งเวชภัณฑ์ยา โปรแกรม INVSEDI จะทาการดึงข้อมูลจาก EDI Server และนาเข้าระบบฐานข้อมูล INVS
ให้อัตโนมัติเพื่อรอการยืนยันรับเข้าคลัง ขณะเดียวกันระบบจะทาการแจ้งเตือนผ่าน line notify ไปยังกลุ่ม ไลน์
ของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการรับเวชภัณฑ์ยาเข้าคลังให้ทราบทันที
การนาระบบแลกเปลี่ย นข้อ มูลระหว่ างโรงพยาบาลและบริ ษัทผู้ ขายมาใช้ พบว่ าภาระงานของ
เจ้าหน้ าที่ทั้ง ในส่ว นของโรงพยาบาลและบริ ษัทยาลดลง โดยเฉพาะในส่ว นของการป้อ นข้อมู ลเข้า สู่ระบบ
คอมพิวเตอร์ นอกจากนั้นยังช่วยลดปัญหาความคลาดเคลื่อนของการคัดลอกข้อมูลโดยเจ้าหน้าที่ของทั้งสอง
หน่วยงาน ทาให้ข้อมูลมีความถูกต้องมากขึ้น โอกาสเกิดความคลาดเคลื่อนลดลง ยกตัวอย่างเช่นการบันทึกรับ
เวชภัณฑ์ยาข้อมูลจะถูกส่งมาจากบริษัทผู้ขายและถูกนาเข้าฐานข้อมูลระบบโปรแกรม INVS โดยตรง ไม่ผ่าน
การป้อนข้อมูลเข้าสู่ระบบโดยคนเช่นการทางานในระบบเดิม ส่งผลให้ข้อมูลรายการยา, จานวนการรับ , ขนาด
บรรจุ, หมายเลขการผลิต และวันที่หมดอายุ มีความถูกต้องมากขึ้น

ภาพที่ 9 เปรียบเทียบระบบการทางานในการรับเวชภัณฑ์เข้าคลังระหว่างระบบเดิมและระบบ EDI
2. ระบบการคานวณและจัดทาแผนซื้อเวชภัณฑ์ประจาปีงบประมาณ
ตามระเบียบในการจัดซื้อเวชภัณฑ์ย าจะต้องมีกระบวนการจัดทาแผนซื้อประจาปีงบประมาณและ
รายงานต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อนาไปสู่การพิจารณาจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา ทีม พัฒนาได้ทา
การออกแบบโปรแกรม INVS ให้รองรับการประมวลผลและจัดทาแผนซื้อประจาปีงบประมาณ โดยใช้ข้อมูล
จานวนเงิน ที่เ ป็น มูลค่ าเวชภัณ ฑ์ ย า ประกอบไปด้ วยเวชภัณ ฑ์ย าที่ ได้จ ากการสั่ง ซื้อ และที่ไ ด้ม าด้ว ยวิ ธีอื่ น
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ย้อนหลัง 3 ปี นามาคานวณร่วมกับปริมาณคงคลัง ปริมาณสารองต่าสุด และปรับลดมูลค่าที่ได้จากการคานวณ
ให้เป็นจานวนเงินตามจริงที่ใช้ในการสั่งซื้อเวชภัณฑ์ยา รวมทั้งนาร้อยละการเพิ่มขึ้นของความต้องการใช้ย ามา
ใช้ร่วมในการประมวลผลเพื่อให้ได้แผนความต้องการซื้อเวชภัณฑ์ยาในปีงบประมาณถัดไป
อย่างไรก็ตาม ปัจจัยที่ส่งผลต่อความต้องการใช้ย าของโรงพยาบาลหลายปัจจัย ไม่สามารถควบคุม
หรือรู้ก่อนล่วงหน้าได้ เช่น การระบาดของโรค การขาดแคลนของยาบางรายการในท้องตลาด ปัญหาภัย พิบัติ
ทางธรรมชาติที่มีผลต่อการจัดซื้อยา เป็นต้น
ดังนั้นทีม พัฒ นาโปรแกรม INVS จึง ออกแบบให้สามารถส่งออกข้อมู ล (export) แผนการจัดซื้ อ
ประจาปีงบประมาณได้ในลักษณะแผ่นงานตาราง (spreadsheet) เพื่อให้ผู้ใช้งานโปรแกรมทาการปรับจานวน
แผนซื้อประจาปีงบประมาณตามปัจจัยและบริบทที่เกี่ย วข้อง และสามารถนาผลการปรับจานวนแผนซื้อกลับ
เข้าไปในระบบโปรแกรม INVS ได้
นอกจากนั้นยังออกแบบให้สามารถพิม พ์แ ผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ย าจากโปรแกรม INVS ได้อีกด้วยเพื่อ
ความสะดวกในการจัดทารูปเล่ม ทาให้ลดระยะเวลาในการทางานและเป็นการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
ในการทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ภาพที่ 10 ตัวอย่างแผนจัดซื้อประจาปีงบประมาณที่ได้จากการประมวลผลผ่านโปรแกรม INVS
3. ระบบบริหารสัญญาการซื้อ
เมื่อได้แผนการจัดซื้อประจาปีงบประมาณแล้ว ขั้นตอนถัดมาคือการนารายการที่มีจานวนเงินตาม
แผนการจัดซื้อเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกบริษัทผู้ขายเพื่อจัดทาสัญญาตามระเบียบพัสดุ เมื่อได้บริษัทผู้ชนะ
แล้วจึงดาเนินการนารายการยาพร้อมราคาและวงเงินในสัญญามาบันทึกไว้ในโปรแกรม INVS เพื่อใช้ในการตัด
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ยอดวงเงินในสัญญา และเพื่อเป็นข้อมูลสาหรับใช้ในการตรวจสอบรายการเวชภัณฑ์ยาที่ ต้องการจัดซื้อว่าเป็น
รายการยาที่มีสัญญาหรือไม่ นอกจากนั้นระบบโปรแกรม INVS ยังสามารถแจ้งเตือนรายการเวชภัณฑ์ยาที่กาลัง
จะหมดสัญญาหรือวงเงินในสัญญาเหลือน้อย เพื่อให้ผู้รับผิดชอบในการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาเร่งทาสัญญาฉบับใหม่
ให้ทันก่อนสัญญาฉบับปัจจุบันจะสิ้นสุด
โปรแกรม INVS รองรับการบันทึกข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายละเอียดสัญญา ดังนี้
1) เลขที่สัญญา
2) เลขที่โครงการของระบบ eGP
3) เลขที่สัญญาของระบบ eGP
4) ชื่อบริษัทคู่สัญญา
5) วิธีการจัดซื้อ
6) รูปแบบการจัดซื้อ
7) วันที่ในสัญญา
8) วันที่เริ่มต้นสัญญา
9) วันที่สิ้นสุดสัญญา
10) วันที่แต่งตั้งกรรมการตรวจรับ
11) เลขที่หนังสือแต่ตั้งกรรมการตรวจรับ
12) รายชื่อกรรมการตรวจรับ
13) จานวนเงินประกันซอง
14) รายการยาที่อยู่ในสัญญา
15) จานวนวงเงินในสัญญา
16) ราคาต่อหน่วยในการซื้อขาย
17) ขนาดบรรจุภัณฑ์
4. ระบบการสั่งซื้อ
การบันทึกใบสั่งซื้อในโปรแกรม INVS สามารถดาเนินการได้หลายวิธี เช่นหากผู้สั่งซื้อยาได้รับแจ้ง
หรือ มีค าสั่ง ให้ ซื้อ เวชภัณ ฑ์ย าที่ท าให้ผู้สั่ งซื้ อทราบชื่อ ยาเป้า หมายทีต้อ งการบั นทึ กใบสั่ง ซื้อ แล้ ว ผู้ ใช้ งาน
โปรแกรมสามารถค้น หารายการยาเป้าหมาย ระบุจ านวนสั่งซื้อ ราคาต่อ หน่วย และบั นทึกใบสั่ งซื้อได้เลย
นอกจากวิธีการข้างต้น โปรแกรม INVS มีฟังก์ชันที่สามารถช่วยตัดสินใจในการบันทึกรายการยาที่จาเป็นต้อง
สั่งซื้อเพื่อให้มียาเพียงพอต่อการนาไปใช้รักษาผู้ป่วย โดยโปรแกรม INVS สามารถกรองข้อมูล เฉพาะรายการ
ยาที่ต้องสั่งซื้อ ได้แก่รายการยาที่มีจานวนคงเหลือน้อยหรือรายการยาที่ถึงจุดสั่งซื้อแล้ว (reorder point) โดย
มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจ เช่น อัตราการใช้, อัตราที่สามารถจ่ายได้, จานวนคงเหลือในปัจจุบัน, จานวน
สารองต่าสุด, อัตราสารองสูงสุด, เป็นรายการยาที่ค้างรับ และเป็นรายการยาที่ค้างจ่าย เป็นต้น นอกจากนั้นยัง
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สามารถกรองข้อมูลต่างๆ เพิ่มเติมได้ เช่น การกรองข้อมูลให้แสดงผลเฉพาะรายการที่มีสัญญา หรือ รายการยา
เฉพาะที่ซื้อจากบริษัทผู้ขายที่เป็นบริษัทเดียวกัน เป็นต้น
รายละเอียดข้อมูลสาหรับบันทึกในใบสั่งซื้อประกอบด้วยข้อมูลต่างๆ ดังต่อไปนี้
1) เลขที่ใบสั่งซื้อ
2) วันที่สั่งซื้อ
3) เลขที่สัญญาของโรงพยาบาล
4) เลขที่สัญญาของระบบ eGP
5) เลขที่โครงการของระบบ eGP
6) เลขที่บันทึกข้อความรายงานการสั่งซื้อ
7) วันที่ในรายงานการสั่งซื้อ
8) ชื่อบริษัทผู้ขาย
9) วิธีการสั่งซื้อ
10) รูปแบบการสั่งซื้อ
11) วันที่ส่งเวชภัณฑ์
12) รายชื่อกรรมการตรวจรับ
13) รายชื่อเวชภัณฑ์ที่สั่งซื้อ
14) จานวนเวชภัณฑ์ที่สั่งซื้อ
15) ราคาต่อหน่วย
16) ขนาดบรรจุภัณฑ์
5. ระบบการรับเวชภัณฑ์
การรับเวชภัณฑ์แ บ่งเป็น 2 ขั้นตอน ได้แ ก่การรับเวชภัณฑ์การขนส่งและการรับเวชภัณฑ์เข้าคลัง
โดยผู้ใช้งานโปรแกรมสามารถเลือกได้ว่าต้องการใช้เมนูรับเวชภัณฑ์จากการขนส่งหรือไม่ตามความจาเป็นและ
บริบทของแต่ละโรงพยาบาล เนื่องจากบางโรงพยาบาลใช้ส มุดทะเบีย นในการควบคุม และตรวจสอบความ
ครบถ้วนของการรับเวชภัณฑ์เข้าคลั ง ในขณะที่โรงพยาบาลบางแห่ง ต้องการเปลี่ย นเป็นระบบข้อมูลแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเพื่อการเข้าถึงและตรวจสอบได้ง่ายก็สามารถใช้งานเมนูรับจากขนส่งได้ โดยข้อมูลที่
บันทึกในขั้นตอนรับจากขนส่ง จะถูกเชื่ อมโยงไปยังข้อ มูลในส่วนของการรับเข้าคลังเพื่อใช้ในการตรวจสอบ
ทะเบียนว่าได้ทาการรับของจากการขนส่งเข้าสู่คลังเวชภัณฑ์ได้อย่างครบถ้วนหรือไม่
รูปแบบการรับเวชภัณฑ์แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ การรับเวชภัณฑ์กรณีใช้ระบบแลกเปลี่ย นข้อมูล
กับผู้ขาย (electronic data interchange; EDI), การรับเวชภัณฑ์จากการสั่งซื้อ และการรับเวชภัณฑ์ ที่ได้รับ
การสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ โดยมีรายละเอียดของการใช้งานโปรแกรมดังนี้
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1) การรับเวชภัณฑ์กรณีใช้ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้ขาย (EDI) เมื่อได้รับเวชภัณฑ์พร้อมใบ
แจ้งหนี้แ ล้ ว ให้ผู้ใ ช้งานโปรแกรมนาเลขที่ใบแจ้งหนี้ม าป้ อนในโปรแกรม INVS เพื่อให้
โปรแกรมแสดงรายละเอียดของข้อมูลที่ได้รับมาจากระบบ EDI แล้ว ผู้ใช้งานโปรแกรมไม่
จาเป็นต้องป้อนข้อมูลใดๆ เนื่องจากข้อมูลที่รับมาจากระบบ EDI มีความครบถ้วนแล้ว การ
ดาเนินการของเจ้าหน้าที่งานคลังในส่วนนี้ ดาเนินการเพีย งการตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อมูลจากใบแจ้งหนี้กับข้อมูล ในระบบโปรแกรม INVS ว่า มีความถู กต้องตรงกันหรือไม่
หากถูกต้อง ผู้ใช้งานโปรแกรมสามารถคลิกปุ่ม ยืนยันเพื่อรับเวชภัณฑ์เข้าคลังได้เลย ดังนั้น
จะเห็นได้ว่าหากนาระบบ EDI มาใช้ จะช่วยลดภาระในการทางานได้เป็นอย่างมาก
2) การรับเวชภัณฑ์จากการสั่งซื้อ ให้ผู้ใช้งานโปรแกรม INVS บันทึกรายละเอีย ดในส่วนหัว ของ
ใบรับและรายละเอียดของเวชภัณฑ์ในหางใบรับโดยการป้อนข้อมูลเข้าสู่คอมพิวเตอร์ ส่วน
ของข้อมูลการสั่งซื้อจะถูกดึงข้อมูลมาให้โดยอัตโนมัติ ผู้ใช้งานไม่ต้องทาการป้อนข้อมูลใหม่
แต่หากพบว่าข้อมูลการสั่งซื้อใดไม่ถูกต้อง สามารถแก้ไขในขั้นตอนนี้ได้
3) การรั บ เวชภัณ ฑ์ ที่ไ ด้รั บ การสนั บ สนุ นจากหน่ วยงานต่า งๆ ด าเนิ นการคล้า ยกับ การรั บ
เวชภัณฑ์จากการสั่งซื้อ เพียงแต่ในส่วนของข้อมูลใบสั่งซื้ออาจไม่ถูกดึงข้อมูลจากระบบมาใส่
ไว้ในฟอร์มการบันทึกข้อมูลอัตโนมัติ ขึ้นอยู่กับว่าผู้ใช้งานได้บันทึกใบสั่งซื้อหรือไม่ ในกรณี
นี้เป็นการรับเวชภัณฑ์ที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น จึง เป็นไปได้ที่ อาจไม่ได้บันทึก
ใบสั่งซื้อไว้แต่แรก เนื่องจากไม่จาเป็นต้องใช้ใบสั่งซื้อในกรณีนี้
ข้อมูลในส่วนของการรับเวชภัณฑ์จะถูกโอนไปเก็บไว้ในส่วนของข้อมูลคงคลังเมื่อ กรรมการตรวจรับ
ทาการตรวจสอบว่าได้รับเวชภัณฑ์ตรงตามใบสั่งซื้อเรีย บร้อยแล้ว และข้อมูลในใบแจ้งหนี้กับข้อมูลในระบบ
คอมพิวเตอร์ถูกต้องตรงกัน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจะทาการยืนยันรองเวชภัณฑ์ย าในระบบโปรแกรม INVS
และข้อมูลคงคลังจะเพิ่มขึ้นในขั้นตอนการยืนยันรับเวชภัณฑ์นี้ ข้อมูลในขั้นตอนการรับเวชภัณฑ์ ประกอบไป
ด้วยข้อมูลการสั่งซื้อและข้อมูลการรับเวชภัณฑ์ รายละเอียดมีดังนี้
1) เลขที่ใบสั่งซื้อ
2) วันที่สั่งซื้อ
3) เลขที่สัญญาของระบบ eGP
4) เลขที่โครงการของระบบ eGP
5) ชื่อบริษัทผู้ขาย
6) วิธีการสั่งซื้อ
7) รูปแบบการสั่งซื้อ
8) รายชื่อกรรมการตรวจรับ
9) เลขที่รับเวชภัณฑ์
10) วันที่รับเวชภัณฑ์
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11) เลขที่บันทึกข้อความรับเวชภัณฑ์
12) เลขที่รับจากขนส่ง
13) รายชื่อเวชภัณฑ์ที่รับเข้าคลัง
14) จานวนเวชภัณฑ์ที่รับเข้าคลัง
15) ราคาต่อหน่วย
16) ขนาดบรรจุภัณฑ์
17) เลขที่การผลิต
18) วันที่หมดอายุ
6. ระบบการเบิกจ่ายหรือกระจายเวชภัณฑ์ยา
กระบวนการกระจายยา (drug distribution) เป็นการเบิกจ่ายยาจากคลังใหญ่ไปยังคลังย่อย หรือ
คลังใหญ่ไปยังหน่วยเบิก หรือ คลังย่อยไปยังหน่วยเบิก ขึ้นกับการออกแบบระบบของแต่ละโรงพยาบาล ทาง
ทีมพัฒนา INVS พบว่ามีความหลากหลายมากตามแต่ละบริบทของโรงพยาบาล โดยระบบ INVS รองรับการ
กระจายยา 3 รูปแบบ ได้แก่ การขอเบิก, การโอน และการเบิกจ่ายด้วยบาร์โค้ด โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) การข้อเบิกเวชภัณฑ์ยา จะเป็นการสร้างใบเบิกจากหน่วยงานปลายทาง เช่น หน่วยเบิกหรือ
คลังย่อย ทาการสร้างใบเบิกในโปรแกรม INVS แล้วทาการขอเบิกมายัง คลังใหญ่ เมื่อคลัง
ใหญ่ตรวจสอบใบเบิกแล้ว จะทาการยืนยันการจ่ายตามใบเบิกนั้น
2) การโอนเวชภัณฑ์ยา ดาเนินการโดยคลังใหญ่ทาการสร้างใบเบิกและโอนไปยังหน่วยเบิกหรือ
คลังย่อย โดยพิจารณาดูจากรายการยาและจานวนคงเหลือของเวชภัณฑ์ยาที่ถึงระดับต่าสุด
ที่ควรมีในคลัง กรณีนี้เหมาะกับระบบบริหารคลังเวชภัณฑ์ที่คลังย่อยอยู่ ภายใต้การบริ หาร
จัดการของคลังใหญ่
3) การเบิกจ่ายเวชภัณฑ์ยาด้วยระบบบาร์โค้ด เป็นการนาบาร์โค้ดที่อยู่บนหีบห่อบรรจุภัณฑ์
มาลงทะเบีย นไว้ ใ นระบบฐานข้อมู ลโปรแกรม INVS เพื่ อใช้ใ นการระบุ เอกลัก ษณ์ ของ
รายการยาและขนาดหีบห่อบรรจุ โดยคลังย่ อยต้องทาการประมวลผลข้อมูลและกาหนด
ความต้องการในการเบิกยา จากนั้นทาการหยิบยาใส่รถเข็นเพื่อนาไปตัดจ่ายจากโปรแกรม
INVS ด้วยระบบบาร์โค้ด แต่ปัจจุบันพบว่าไม่ได้มีบาร์โค้ดบนบรรจุภัณฑ์ ของเวชภัณฑ์ย าใน
ทุกรายการ การใช้ระบบบาร์โค้ดจาเป็นต้องลงทุนติดบาร์โค้ดบนบรรจุภัณฑ์เอง
ในการบัน ทึ กและจั ดเก็ บข้ อ มูล การเบิก จ่า ยจะต้ องระบุ คลั ง ผู้จ่ า ยและรั บ เวชภั ณ ฑ์ย า รวมทั้ ง
รายละเอีย ดของรายการเวชภัณฑ์ที่ถูกเบิกจ่า ยออกไปนั้น และต้องเก็บข้อมู ลที่สามารถทาให้ตามรอยการ
กระจายยาได้ โดยมีรายละเอียดการจัดเก็บข้อมูลดังนี้
1) คลังจ่ายเวชภัณฑ์ยา
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2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

คลังรับเวชภัณฑ์ยา
วันที่ในการกระจายยา
ประเภทการกระจายยา เช่น การขอเบิก หรือ การโอน เป็นต้น
รายการเวชภัณฑ์ยา
จานวนเบิกจ่ายของเวชภัณฑ์ยา
จานวนเงิน
หมายเลขการผลิต
วันที่หมดอายุ

7. ระบบรายงาน
ระบบรายงานในโปรแกรม INVS เป็นระบบประมวลผลข้อมูลและสามารถนาข้อมูลสารสนเทศมา
แสดงในรูปแบบตารางหรือแผนภูมิได้ โดยผู้พัฒนาได้ออกแบบให้ผู้ ใช้งานโปรแกรม INVS สามารถเพิ่ม เติม
แก้ไข และออกแบบรายงานได้ด้วยตนเอง นอกจากนั้นยังสามารถส่งออกข้อมูลจากรายงานในรูปแบบต่างๆ ได้
เช่น word, excel และ pdf เป็นต้น
การออกแบบรายงานด้วยต้นเองในส่วนของการประมวลผลข้อมูล ผู้ใช้งานโปรแกรม INVS ต้องมี
ความรู้ในภาษา SQL (structured query language) เพื่อใช้ในการดึงข้อมูลออกมาจากฐานข้อมูล จากนั้นจะ
เป็นการนาข้อมูลมาแสดงในรูปแบบตารางหรือแผนภูมิ ซึ่งในส่วนนี้สามารถออกแบบโดยการเลือกใช้เครื่องมือ
ต่างๆ ที่มีให้ในหน้าจอการออกแบบรายงานได้เลย
อย่างไรก็ตามแม้โรงพยาบาลบางแห่งจะไม่สามารถออกแบบรายงานได้ด้วยตนเอง ก็สามารถนา
รายงานที่โรงพยาบาลอื่นๆ ได้ออกแบบไว้แ ล้ว มาใช้งานกับระบบโปรแกรม INVS ของโรงพยาบาลตนเองได้
โดยให้โรงพยาบาลที่พัฒนารายงานทาการส่งออก (export) รายงานจากโปรแกรม INVS จากนั้นนาไฟล์ที่ได้
จากการส่งออกนั้นมานาเข้า (import) สู่ระบบรายงานในโปรแกรม INVS ของโรงพยาบาลตนเอง
8. ระบบส่งแฟ้มข้อมูลไปยังศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ (drug and medical supply information center; DMSIC) ได้
ขอให้โรงพยาบาลทุกแห่งส่งรายงานผลการดาเนินงานด้านการจัดซื้อและบริหารคลังเวชภัณฑ์ม ายัง ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารด้านเวชภัณฑ์โดยการป้อนข้อมูลผ่านเว็บไซต์ ปัจจุบันมีความพยายามในการให้โรงพยาบาลส่งข้อมูลใน
ลักษณะชุดข้อมูล (dataset) ทีม พัฒนาโปรแกรม INVS ได้พัฒนาการส่งออกข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลและ
ระบบส่งแฟ้มข้อมูลไปศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ผ่านส่วนต่อประสานโปรแกรมประยุกต์ (application
programming interface; API) โดยก่อนดาเนินการส่งข้อมูลจะต้องทาการจับคู่ข้อมูล ระหว่างข้อมูลในระบบ
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INVS กับข้อมูลที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์กาหนดขึ้นเป็นมาตรฐานกลาง เพื่อใช้ในขั้นตอนการรวบรวม
ข้อมูลของแต่ละโรงพยาบาลเข้าด้วยกัน โดยข้อมูลที่ต้องจับคู่มีดังนี้
1)
2)
3)
4)
5)

ข้อมูลรายการยาจับคู่กับบัญชีข้อมูลรายการยาและรหัสยามาตรฐานไทย (TMT)
ข้อมูลวิธีการจัดซื้อจับคู่กับวิธีจัดซื้อตามระบบ eGP
ข้อมูลรูปแบบการจัดซื้อ
ข้อมูลประเภทของเวชภัณฑ์ยา
ประเภทหน่วยงานสาหรับให้บริการในด้านผู้ป่วยนอกหรือผู้ป่วยใน เป็นต้น

ข้อมูลที่ส่งออกจากโปรแกรม INVS สาหรับส่งไปยังศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ ถูกกาหนดใน
รูปแบบ text file มีตัวคั่ นข้อมูลเป็นไพป์ (vertical bar) มีรู ปแบบการเข้ารหั ส (encoding) เป็น utf8
ประกอบไปด้วย 5 แฟ้ม ได้แก่
1)
2)
3)
4)
5)

แฟ้ม drug list เป็นแฟ้มข้อมูลรายการยาของโรงพยาบาล
แฟ้ม receipt เป็นแฟ้มข้อมูลการเวชภัณฑ์ยาจากการสั่งซื้อ
แฟ้ม distribution เป็นแฟ้มข้อมูลการกระจายยา
แฟ้ม inventory เป็นแฟ้มข้อมูลคงคลังยา
แฟ้ม purchase plan เป็นแฟ้มแผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาประจาปีงบประมาณ

ภาพที่ 11 หน้าจอโปรแกรมสาหรับใช้ในการส่งข้อมูลไปยังศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์
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9. โปรแกรมเชื่อมโยงข้อมูล ระบบการเบิกจ่ายยาระหว่างโรงพยาบาล
เป็นระบบโปรแกรมที่พัฒนาเพื่อเชื่อมโยงหรือแลกเปลี่ย นข้อมูลระหว่างสถานพยาบาล เช่น การ
เชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างโรงพยาบาลกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลในเครือข่าย โดยทาง
ทีมพัฒนา INVS ได้พัฒนาโปรแกรมขึ้นมาอีก 2 ระบบ ได้แ ก่ โปรแกรม INVS Server และ INVS Client เพื่อ
ทาหน้าที่ในการรับส่งข้อมูลกันระหว่างสถานพยาบาล ซึ่งโปรแกรม INVS Server จะเป็นระบบตัวกลางที่คอย
รับข้อมูลจาก INVS Client ต้นทางและส่งไปยังระบบ INVS Client อีกระบบที่เป็นปลายทางของการรับข้อมูล
หลายโรงพยาบาลยัง คงใช้ร ะบบคอมพิวเตอร์ เครื่องแม่ ข่ายภายใน โดยไม่ ได้เชื่อ มต่อ หรื อไม่ไ ด้
อนุญาตให้มีการเชื่อมต่อจากอินเตอร์เน็ตเข้ามายังระบบภายในของโรงพยาบาลเพื่อเป็นการลดความเสี่ย งของ
ความเสียหายจากการถูกโจมตีระบบคอมพิวเตอร์จากผู้ที่ไม่หวังดี จึงจาเป็นต้องพัฒนาระบบ INVS Server Client ขึ้นมาเพื่อเป็นระบบหรือช่องทางที่คอยรับและส่งข้อมูล ลดโอกาสถูกโจมตี และลดความเสีย หายหาก
เกิดการโจมตีระบบผ่านช่องทางนี้
ข้อมูลที่นามาใช้ในการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนกันนี้จะเป็นข้อมูลของการกระจายยา ได้แ ก่การเบิกจ่าย
ยาและการโอนเวชภัณฑ์ย าระหว่างสถานพยาบาล โดยใช้ข้อมูลบัญชีรายการยาและรหัสยามาตรฐานไทย
(TMT) เป็นมาตรฐานกลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูล
กระบวนการทางานของการของเบิก การยืนยันจ่าย หรือการโอนเวชภัณฑ์ย า ที่เชื่อมโยงกันระหว่าง
สถานพยาบาลนั้นยังคงมีวิธีก ารใช้ง านไม่ต่ างจากการใช้ งานเช่ นเดีย วกับการเบิกจ่า ยกับหน่ วยงานภายใน
โรงพยาบาล โดยระบบโปรแกรม INVS จะจัดการข้อมูล และทางานประสานกับโปรแกรม INVS client ให้ส่ง
ข้อมูลการกระจายยาไปยังระบบโปรแกรม INVS Server อัตโนมัติ
10. ระบบแจ้งเตือนข้อมูลผ่าน line notify
ปัจจุบันแอปพลิเคชันไลน์ไ ด้เข้ามามีบทบาทในการด าเนินชีวิ ตหรือแม้ แ ต่นามาช่วยในระบบการ
ทางานในหลายองค์กร ทางทีมพัฒนาโปรแกรม INVS จึงมีแ นวคิดที่จะทาระบบแจ้งเตือนผ่านระบบไลน์ (line
notify) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในระบบงานจัดซื้อและบริหารคลังเวชภัณฑ์ย า โดยได้พัฒนาให้สามารถแจ้ง
เตือ นข้อ มูล ที่สาคัญ หรือ แจ้ งเตื อนเหตุ การณ์ที่ กาลังจะมาถึง เพื่ อเพิ่ม ประสิทธิ ภาพในการรับ รู้ข้ อมูล และ
ตอบสนองต่ อปั ญหาหรือ กิจกรรมที่ ต้องด าเนิน การได้อย่ างทัน ท่วงที ซึ่งจะทาให้เจ้ าหน้า ที่ผู้รับ ผิดชอบเร่ ง
ดาเนินการก่อนจะเกิดความเสียหายขึ้น
ทางทีมพัฒนา INVS ได้พัฒนาและออกแบบความสามารถของระบบประมวลผลและแจ้งเตือนข้อมูล
ผ่านแอปพลิเคชันไลน์ ดังนี้
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1) แจ้งรายการเวชภัณฑ์ย าที่ถึงจุด สั่งซื้อ (reorder point) โดยแบ่งเป็นเป็นเวชภัณฑ์ย าใน
กลุ่มยาช่วยชีวิต (vital drug) และยาความเสี่ยงสูง (high alert drug)
2) ระบบออกแบบการแจ้ง เตือ นเองโดยผู้ ใช้ งาน เป็ นฟั ง ก์ชั นที่ อ อกแบบมารองรับ ความ
ต้องการที่หลากหลายของแต่ละโรงพยาบาล ซึ่งผู้ใช้งานสามารถออกแบบคาสั่งในการเรีย ก
ข้อมูลจากฐานข้อมูล INVS และใช้ข้อมูลนั้นส่งไปยังแอปพลิเคชันไลน์เพื่อทาการแจ้งเตือน
ได้ตามต้องการ

ภาพที่ 12 ภาพโปรแกรม INVS Line Notify และตัวอย่างการแจ้งเตือน

11. ระบบโปรม INVS บนสมาร์ทโฟน (mobile web application)
แม้ว่าระบบงานจัดซื้อและบริหารคลังเวชภัณฑ์ยาเป็นระบบงานที่มีความซับซ้อนและมีข้อมูลจานวน
มากที่ต้องใช้ในการแสดงผลบนหน้าจอเพื่อให้ผู้ใช้งานนาไปตัดสินใจในการทางาน แต่ทีม พัฒนามีความเห็นว่า
ควรพัฒนาให้ระบบสามารถใช้งานบนสมาร์ทโฟนได้ โดยอาจเลือกบางฟังก์ชันที่ มีระบบการทางานที่ไม่ซับซ้อน
เป็นระบบงานที่มีการป้อนข้อมูลเข้าสู่ระบบไม่ม ากนัก หรือเป็นข้อมูลที่จาเป็นต้องใช้บ่อยๆ และจาเป็นต้อง
เข้าถึงจากระยะไกลได้แม้ไม่ได้ทางานอยู่ในโรงพยาบาล เพื่อใช้ในการตัดสินใจในการทางาน ทีม ผู้พัฒนาจึงได้
ออกแบบฟังก์ชัน การทางานของระบบเป็นโมบายเว็ บ แอปพลิเคชัน เพื่อ ลดความซั บซ้อนของการพัฒนาใน
ลักษณะครอสแพลตฟอร์ม โดยมีฟังก์ชันการทางานดังนี้
1) เมนูรายละเอียดยา แสดงข้อมูลรายละเอีย ดของรายการเวชภัณฑ์ย า เช่น ชื่อตัวยาสาคัญ,
ความแรง, รูปแบบยา, ชื่อบริษัทผู้ขาย และราคาซื้อล่าสุด เป็นต้น
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2) เมนูเบิกยาด่วน ใช้กรณีที่ต้องการเบิกยาแบบเร่งด่วนเพื่อนามาใช้กับผู้ป่วยโดยไม่ได้อยู่ใน
รอบของการเบิกจ่ายตามรอบปกติที่ตกลงกันไว้
3) เมนู แ จ้ ง เตื อ นรอการจั ด การ เป็ น เมนู ที่ ส ามารถเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ที่ ส าคั ญ และจ าเป็ น ต้ อ ง
ดาเนินการให้เสร็จทันก่อนจะเกิดความเสียหาย ได้แก่
 ข้อมูลรายการสัญญาที่มีจานวนเงินเหลือน้อย หรือ ใกล้ถึงวันที่สิ้นสุดในสัญญา
 รายการเวชภัณฑ์ยาที่มีการค้างรับจากการสั่งซื้อ
 รายาการเวชภัณฑ์ยาที่ค้างจ่ายคลังย่อย
 รายการเวชภัณฑ์ยาที่กาลังจะหมดอายุ
 รายการเวชภัณฑ์ยาที่ต้องสั่งซื้อ เนื่องจากมีการเบิกจ่ายจนถึงจุดสั่งซื้อแล้ว
12. ระบบแบ่งปันรายงานและแบบฟอร์มสาหรับพิมพ์เอกสาร
ระบบโปรแกรม INVS มีฟังก์ชันที่ทาให้ ผู้ใช้งานสามารถเพิ่ม เติม แก้ ไข และออกแบบรายงานและ
แบบฟอร์ม สาหรับพิม พ์เอกสารได้เองโดยอิสระ แต่เ นื่องจากในแต่ละโรงพยาบาลมีบุคลากรที่มีทักษะด้า น
คอมพิวเตอร์แตกต่างกัน บางโรงพยาบาลมีบุคลากรที่สามารถสร้างรายงานหรือปรับปรุงแก้ไขระบบรายงานได้
ตามต้องการ ในขณะที่บุคลากรบางโรงพยาบาลไม่สามารถทาได้ ทีม พัฒนาโปรแกรม INVS จะมีแ นวคิดที่จะ
ทาฟังก์ชันของการแบ่งปันรายงานและแบบฟอร์มสาหรับพิมพ์เอกสารอัตโนมัติ เมื่อโรงพยาบาลใดโรงพยาบาล
หนึ่งได้สร้างรายงานหรือแบบฟอร์มเพื่อใช้งานในโรงพยาบาลของตนเอง รายงานหรือแบบฟอร์ม การพิม พ์นั้น
จะถูกส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์กลางของโปรแกรม INVS เพื่อนาไปเผยแพร่และแบ่งปันบนเว็บไซต์ โรงพยาบาลต่างๆ
ที่ใ ช้โปรแกรม INVS สามารถเข้าไปยังเว็บ ไซต์กลางของทีม พัฒนาโปรแกรม INVS เพื่อค้นหารายงานหรือ
แบบฟอร์ม การพิม พ์ที่สนใจและสามารถดาวน์โหลดเพื่อนาไปใช้กับระบบโปรแกรม INVS ของโรงพยาบาล
ตนเองได้
13. โปรแกรมที่ใช้สาหรับโอนย้ายข้อมูล (data migration)
หลายโรงพยาบาลที่ใช้โปรแกรม INV DOS ที่ล้าสมัยมากแล้ว หรือบางโรงพยาบาลใช้โปรแกรมที่ต้อง
จ่ายเงินซื้อ (commercial software) หรือต้องจ่ายค่าดูแ ลรักษารายปี มีความสนใจทดลองใช้งานโปรแกรม
INVS หรือตัดสินใจนาโปรแกรม INVS มาใช้กับโรงพยาบาลของตนเอง โดยต้องการนาข้อมูลจากโปรแกรมเดิม
มาใช้กับโปรแกรม INVS ด้วย จากความต้องการนี้ทางทีมพัฒนาจึงได้ทาการพัฒนาโปรแกรมสาหรับโอนข้อมูล
จากโปรแกรมเดิมมาใช้กับฐานข้อมูลโปรแกรม INVS เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานข้อมูลผ่านโปรแกรม INVS
ได้อย่างต่อเนื่องจากโปรแกรมเดิมที่โรงพยาบาลเคยใช้ โดยได้โอนข้อมูลต่างๆ ที่จาเป็น ดังนี้
1) รายการเวชภัณฑ์ยา
2) รายการหน่วยวัดการจ่าย
3) รายชื่อบริษัทผู้ขายยา

32
4) รายการวิธีจัดซื้อ
5) รายการรูปแบบการจัดซื้อ
6) รายการใบรับเวชภัณฑ์ยาเข้าคลัง
7) รายการใบจ่ายเวชภัณฑ์ออกจากคลัง
8) รายชื่อหน่วยงานคลังเวชภัณฑ์ยา
9) รายการและจานวนคลังคลังรวม
10) รายการและจานวนคงคลังตามหมายเลขการผลิต
11) ใบคุมคลังแสดงรายการรับข้าจ่ายออกของเวชภัณฑ์ยา
14. โปรแกรมสาหรับเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบงานบริการจ่าย
เนื่องจากระบบโปรแกรม INVS จัดเป็นโปรแกรมที่ถูกใช้งานในส่วนงานสานักงานหรืองานสนับสนุน
บริการซึ่งแยกจากระบบงานบริการผู้ป่วย แต่มีระบบการทางานที่เกี่ย วเนื่องกันโดยระบบงานบริหารคลั ง
เวชภัณฑ์ยาจะทาการกระจายยาไปยังห้องบริการจ่ายยาและห้องจ่ายยามีหน้าที่นายาดังกล่าวจ่ายให้กับผู้ป่วย
ตามคาสั่งแพทย์ต่อไป
ในกระบวนการทางานที่มีความต่อเนื่องกันนี้ จึงมีความจาเป็นที่จะต้องพัฒนาระบบสารสนเทศให้
สามารถเชื่อมโยงกันได้ทั้งในส่วนของข้อมูลจากระบบโปรแกรม INVS และระบบสารสนเทศของระบบงาน
บริการจ่ายยาผู้ป่วย ทีมพัฒนา INVS จึงได้พัฒนาโปรแกรมกลางสาหรับเชื่อมโยงข้อมูล การเบิกจ่ายเวชภัณฑ์
ออกจากคลังเพื่อจ่ายไปให้แก่ผู้ป่วยโดยอาศัย ข้อมูลจากระบบงานบริการจ่ายยาของโรงพยาบาลที่เป็นข้อมูล
ส่วนหนึ่งของระบบสารสนเทศโรงพยาบาล (hospital information system; HIS) โดยทาการรวบรวมจานวน
การจ่ายยาให้แ ก่ ผู้ป่วยจากระบบ HIS แล้วนาไปตัดยอดเบิกจ่ายออกจากคลังเวชภัณฑ์ย าย่อย ซึ่งทาให้ลด
ภาระการตัดจ่ายด้วยคน และเพิ่มประสิทธิภาพของการตัดจ่ายเวชภัณฑ์ยาออกจากคลังด้วยข้อมูลที่มีการจ่าย
ยาให้แก่ผู้ป่วยตามจริง
15. โปรแกรมสาหรับเชื่อมโยงข้อมูลกับงานการเงินของโรงพยาบาล
หลังจากมีการดาเนินการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาและรับเวชภัณฑ์เข้าคลังแล้ว กลุ่ม งานเภสัชกรรมจะต้อง
ทาการส่ ง ข้ อมู ล การสั่ ง ซื้อ หรื อ รับ เวชภั ณ ฑ์ ย าแจ้ งไปยั ง งานเงิน ของโรงพยาบาลเพื่ อ ให้ ง านการเงิ น ของ
โรงพยาบาลดาเนินการบันทึกการใช้จ่ายเงินหรือดาเนินการชาระเงินให้แก่บริษัทผู้ขาย โรงพยาบาลส่วนใหญ่ ไม่
สามารถเชื่อมโยงข้อมูลจากกลุ่มงานเภสัชกรรมไปยังงานการเงินของโรงพยาบาลได้ ทาให้งานการเงินต้องนา
ข้อมูลการรับเวชภัณฑ์ยาเข้าคลังที่อยู่บนเอกสารที่เป็นกระดาษมาใช้ในการคัดลอกและป้อนข้อมูลเข้าสู่ระบบ
คอมพิวเตอร์ของงานการเงิน ซึ่งเป็นการทางานที่ซ้าซ้อนและมีโอกาสเกิดความคลาดเคลื่อ นของข้อมูลได้ ทีม
พัฒนาโปรแกรม INVS จึงได้พัฒนาระบบโปรแกรมกลางสาหรับเชื่อมโยงข้อมูล จากกลุ่ม งานเภสัชกรรมไปยัง
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โปรแกรมการเงินของโรงพยาบาล โดยสามารถเชื่อมโยงข้อมูลได้ 2 ขั้นตอน ได้แ ก่ ขั้นตอนการสั่ งซื้อและ
ขั้นตอนการรับเวชภัณฑ์
1) การโอนข้อมูลสั่งซื้อไปยังงานการเงิน เกิดขึ้นเมื่อมีการบันทึกการสั่งซื้อ โดยใช้ข้อมูลนี้ใน
การบันทึกการก่อหนี้ผูกพัน และใช้เป็นข้อมูลกากับติดตามการใช้เงินในการซื้อเวชภัณฑ์ยา
2) การโอนข้อมูลรับเวชภัณฑ์ยาไปยังงานการเงิน เกิดขึ้นเมื่อมีการบันทึกรับเวชภัณฑ์ย า โดย
ข้อมูลนี้จะถูกนาไปตรวจสอบกับข้อมูลการสั่งซื้อว่าได้มีการสั่งซื้อหรือ ไม่เพื่อเป็นการยืนยัน
ความถูกต้องของการรับเวชภัณฑ์ยาที่มาจากการสั่งซื้อโดยสามารถระบุ ได้ว่าเป็นใบสั่งซื้อใบ
ใดและดาเนินการชาระเงินให้บริษัทผู้ขายต่อไป
การใช้โปรแกรมกลางสาหรับเชื่อมข้อมูลการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาจากกลุ่มงานเภสัชกรรมไปยังกลุ่ม งาน
การเงินของโรงพยาบาลจะทาให้ลดภาระการทางาน ลดขั้นตอนการทางานที่ซ้าซ้อน และลดโอกาสการเกิด
ความคลาดเคลื่อนของข้อมูลได้ รวมทั้งสามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวในการกากับติดตามการใช้เงินงบประมาณของ
โรงพยาบาลในการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาได้อีกด้วย
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ส่งแฟ้มมาตรฐานไปยัง DMSIC เพื่อใช้ในการสั่งการและกาหนดนโยบาย
ระบบเชื่อมโยงข้อมูล ยืมยา, เบิกยาระหว่างสถานบริการ และ รพ.สต.
ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูล
(electronic data
interchange) การสั่งซื้อ
ยาและการรับเวชภัณฑ์
จากบริษัทยา ช่วยลด
ความคลาดเคลื่อนทางยา

Hospital

Health Promoting Hospital 1
Health Promoting Hospital 2

Hospital
Health Promoting Hospital 3

จัดซื้อ

คลังใหญ่

คลังย่อย

ผู้ป่วย

โปรแกรมจัดซื้อและบริหารคลังเวชภัณฑ์

- แจ้งเตือนยา Vital Drug และ
High Alert Drug ที่ถึงจุดสั่งซื้อ
- ตรวจสอบข้อมูลเพื่อสัง่ ซื้อ
เวชภัณฑ์
- แจ้งเตือนรายการที่กาลังจะ
สิ้นสุดสัญญา
- ดูข้อมูลการใช้งบประมาณ

- ตรวจสอบรายการยาที่กาลัง
จะหมดอายุ
- แจ้งเตือนใบเบิกทีถ่ ูกส่งจาก
คลังย่อย
- ตรวจสอบปริมาณคงคลัง
- รับเวชภัณฑ์จากขนส่ง
- ดูรายละเอียดยาและคงคลัง

- ตรวจสอบรายการยาที่

- ตรวจสอบรายการยาที่

- ผู้ป่วยได้รับยาที่มีคุณภาพดี

กาลังจะหมดอายุ

กาลังจะหมดอายุ

- แจ้งเตือนการยืนยันจ่าย

- แจ้งเตือนการยืนยันจ่ายยา

ยาจากคลังใหญ่
- ตรวจสอบปริมาณคงคลัง
- ขอเบิกยาด่วน

จากคลังใหญ่
- ตรวจสอบปริมาณคงคลัง
- ขอเบิกยาด่วน

สาหรับนาไปใช้ในการรักษา
โรค
- ผู้ป่วยมียาใช้อย่างเพียงพอ
- เพิ่มความปลอดภัยในการใช้
ยาของผู้ป่วย

ภาพที่ 13 ภาพรวมการพัฒนาโปรแกรมและระบบสารสนเทศด้านยา
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สรุปผล
ทีม พัฒนาได้ศึกษาและรวบรวมความต้ องการจากเภสัชกรผู้ ที่ปฏิบัติ หน้าที่ในระบบงานจัดซื้อและ
บริหารคลังเวชภัณฑ์ยาจนนาไปสู่การพัฒนาโปรแกรมจานวน 8 โปรแกรม ได้แ ก่ 1. โปรแกรมระบบงานจัดซื้อ
และบริหารคลังเวชภัณฑ์ยา INVS 2. โปรแกรม SMIGRATE สาหรับโอนข้อมูลจากโปรแกรมเดิม ที่โรงพยาบาล
ใช้ไปยังระบบโปรแกรม INVS เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องเมื่อเริ่ม ต้นการใช้งานโปรแกรม INVS ใหม่
3. โปรแกรม INVSEDI สาหรับแลกเปลี่ยนใช้ส่งใบสั่งซื้อไปยังบริษัทผู้ขายและการรับข้อมูลใบส่งเวชภัณฑ์ย า
แบบอิเล็กทรอนิกส์ใ นลักษณะของการแลกเปลี่ย นข้อมูลระหว่างโรงพยาบาลและบริษัทผู้ขา ย (electronic
data interchange; EDI) 4. โปรแกรม SDISPENSE ใช้สาหรับเชื่อมโยงข้อมูล ระหว่างโปรแกรม INVS กับ
ระบบจ่ายยาให้แก่ผู้ป่วย 5. โปรแกรม INVS2X ใช้สาหรับเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างโปรแกรม INVS กับโปรแกรม
งานการเงิน 6. โปรแกรม INVSLINE ใช้สาหรับส่งข้อมูลไปยังแอปพลิเคชันไลน์ (line application) ผ่านระบบ
line notify 7. โปรแกรม INVS client สาหรับรับและส่งข้อมูล เบิกจ่ายเวชภัณฑ์ย าระหว่างสถานพยาบาล
เช่น โรงพยาบาลจังหวัดกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลในเครือข่ายที่รับผิดชอบ 8. โปรแกรม INVS for
mobile สาหรับใช้บนสมาร์ทโฟน (smart phone)
ในส่วนของโปรแกรมระบบงานจัดซื้อและบริหารคลังเวชภัณฑ์ย า INVS ประกอบไปด้วย 12 ฟังก์ชัน
หลัก ได้แก่ 1. ระบบการประมวลผลและการจัดทาแผนจัดซื้อประจาปีงบประมาณ 2. ระบบบันทึกและบริหาร
สัญญา 3. ระบบสั่งซื้อเวชภัณฑ์ยา 4. ระบบการรับเวชภัณฑ์ย าเข้าคลัง 5. ระบบเบิกจ่ายยาไปยังคลังย่อย 6.
ระบบตัดจ่ายเวชภัณฑ์ออกจากคลังย่อย 7. ระบบสแกนเอกสาร 8. ระบบรับส่งเอกสารระหว่างกลุ่ม งานเภสัช
กรรมและงานการเงิน 9. ระบบสร้างแบบฟอร์ม การพิม พ์ 10. ระบบสร้างรายงาน 11. ระบบส่งข้อมูลไปยัง
กระทรวงสาธารณสุข 12. ระบบแบ่งปันแบบฟอร์มการพิมพ์และรายงานสาหรับให้โรงพยาบาลอื่นๆ สามารถ
นาไปใช้งานได้
โปรแกรม INVS ได้ถูกนาไปเผยแพร่ที่เว็บไซต์ http://inv.dmsic.moph.go.th/inv-s/ ของกระทรวง
สาธารณสุข เพื่อเปิดให้โรงพยาบาลที่มีความสนใจสามารถดาวน์โหลดเพื่อนามาใช้งานได้ฟรีโดยไม่เสีย ค่าใช้จ่าย
และปั จจุ บัน ได้ มีโ รงพยาบาลใช้ง านโปรแกรม INVS จานวนถึ ง 120 แห่ง และมีแ นวโน้ม เพิ่ ม ขึ้ นเรื่อ ยๆ
นอกจากนั้นทางกระทรวงสาธารณสุข ได้ช่วยส่งเสริม การนาโปรแกรม INVS มาใช้ในโรงพยาบาลโดยการจัด
อบรมการใช้งานโปรแกรม INVS แก่เภสัชกร เจ้าพนักงานเภสัชกรรม และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลที่มีค วาม
สนใจทุกปี
นอกจากนี้ทีมพัฒนาโปรแกรม INVS ยังได้ถ่ายทอดวิธีการใช้งานโปรแกรม INVS และให้บริการตอบ
คาถามผ่านแอปพลิเคชันไลน์ในรูปแบบของกลุ่มไลน์และการสนทนาแบบเปิดไลน์สแควร์ รวมทั้งแก้ไขปัญหาให้
โรงพยาบาลต่างๆ ผ่านการควบคุมระยะไกล (remote control) ไปยังคอมพิวเตอร์ของโรงพยาบาลต่างๆ ที่ได้
มีการแจ้งขอความช่วยเหลือ ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา
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ข้อเสนอแนะ
จากการที่โรงพยาบาลนาโปรแกรม INVS ไปใช้จานวนมาก ทาให้บางครั้งทีม พัฒนาไม่สามารถตอบ
คาถามหรือแก้ไขปัญหาให้โรงพยาบาลได้ทันตามความต้องการ และในบางครั้งต้องปฏิบัติภารกิจอื่ นก่อน ทาให้
การแก้ไขปัญหาเกิดความล่าช้า หากมีทีมช่วยเหลือสนับสนุนในด้านการใช้งาน (help desk) เพื่อให้บริการแก่
โรงพยาบาลต่างๆ โดยเฉพาะ น่าจะทาให้การแก้ไขปัญหาในด้านการใช้งานโปรแกรมได้รวดเร็วมากขึ้น และจะ
ทาให้การใช้งานโปรแกรมมีความราบรื่นมากขึ้น
อย่างไรก็ตาม เนื่องด้วยทีมพัฒนาโปรแกรม INVS เป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางเภสัชกรรม และมีความ
มุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาวิชาชีพเภสัชกรรมให้มีความเจริญก้าวหน้าตามกาลังที่สามารถจะทาได้ จึงมีความตั้งใจ
จะช่วยเหลือโรงพยาบาลต่างๆ รวมทั้งจะดาเนินการพัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อให้โ ปรแกรมมีความทันสมัย
อยู่เสมอและทันต่อระบบระเบียบที่เปลี่ยนแปลงไปของระบบงานในวิชาชีพเภสัชกรรมและพยายามให้ความรู้ใน
การพัฒนาสารสนเทศทางด้านเภสัชกรรมให้แก่เภสัชกรรุ่นใหม่ เพื่อให้สามารถนาความรู้ไปพัฒนารายงานหรือ
แบบฟอร์มสาหรับใช้กับโปรแกรม INVS รวมทั้งสามารถนาความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศไปพัฒนาหรือ
ประยุกต์ใช้ในงานเภสัชกรรมด้านต่างๆ ให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น
ปัญหาและอุปสรรค
1. การพัฒนาโปรแกรมระบบงานจัดซื้อและบริหารคลังเวชภัณฑ์ยา INVS ต้องใช้เวลานานพอสมควร
เนื่องจากระบบการทางานมีรายละเอีย ดและความซับซ้อนสูง มาก ต้องอาศัย ความเข้าใจระบบ
ระเบีย บและขั้นตอนการทางานต่างๆ ระเบีย บบางอย่างที่ยัง ไม่มีความชัดเจน ต้องอาศัย การ
ตีความหรือ หลักคิดในการปฏิบัติง านจากผู้มีป ระสบการณ์ แล้วแปลงมาพัฒนาเป็นโปรแกรม
ในขณะที่ทีมพัฒนามีข้อจากัดในด้านเวลาที่ต้องจัดสรรให้สมดุลในกับเวลาที่ต้องใช้ในการดาเนิน
ชีวิตและงานประจา แม้จะมีปัญ หาในด้ านการจัดการแบ่งเวลาบ้าง แต่การพั ฒนาโปรแกรมก็
สาเร็จลุล่วงไปด้วยดี
2. ระบบงานด้านการจัดซื้อและบริหารคลังเวชภัณฑ์ยาของแต่ละโรงพยาบาลมีความแตกต่างและมี
ความหลากหลายมาก บางครั้งเกิดจากการตีความระเบียบปฏิบัติที่ต่างกันจากข้อ กาหนดของการ
ปฏิบัติที่ระบุไว้ไม่ชัดเจน และระบบงานบางอย่างขึ้นกับบริบทของโรงพยาบาลที่มีข้อจากัด ที่
แตกต่างกัน ทาให้ทีมพัฒนาต้องออกแบบระบบโปรแกรมให้มีความยืดหยุ่น มากพอสาหรับใช้กับ
ทุกโรงพยาบาลที่สนใจนาโปรแกรมไปใช้งานได้ทุกโรงพยาบาล การพัฒนาจึงมีความยุ่งยากและ
ซับซ้อนมาก
3. การพัฒนาระบบสารสนเทศระบบงานจัดซื้อและบริหารคลังเวชภัณฑ์ย าในบางส่วนเป็นระบบที่
พัฒนาขึ้นมาใหม่บนระเบียบปฏิบัติที่แม้มีการประกาศไว้แล้วนั้น ทาให้การกาหนดคุณลักษณะของ
ระบบโปรแกรมหรือการกาหนดความต้องการของผู้ใช้งานมีความไม่ชัดเจน ทาให้ ย ากต่อการนา
หลักคิดที่ไม่ชัดเจนนั้นมาพัฒนาเป็นเครื่องมือด้านสารสนเทศ
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4. ระบบมาตรฐานข้อมูลในประเทศไทยโดยเฉพาะมาตรฐานข้อมูลด้านการชี้เอกลักษณ์รายการยามี
มากกว่าหนึ่งมาตรฐาน และหน่วยงานภาพรัฐแต่ล ะหน่วยงานกาหนดให้ใช้ม าตรฐานข้อมูล ที่
แตกต่างกัน ทาให้ การเลือกมาตรฐานข้อมูลที่จะนามาใช้กับระบบโปรแกรม INVS มีความไม่
ชัด เจน เนื่ องจากต้อ งเชื่ อ มโยงกั บหน่ วยงานภาครัฐ หลายหน่ วยงาน และแต่ ละหน่ว ยงานก็
ประกาศใช้ม าตรฐานข้อมู ลรายการยาที่แ ตกต่า งกัน ดังกล่าวข้างต้น จึงจ าเป็ นต้อ งออกแบบ
โปรแกรม INVS ให้รองรับทุกมาตรฐานกลางที่หน่วยงานภาครัฐประกาศออกมาซ้าซ้ อนกันนั้น
ปัญหาการประกาศใช้มาตรฐานกลางที่ซ้าซ้อนกันนี้จะส่งผลให้เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลผู้ใช้ง าน
โปรแกรมอาจต้องเป็นผู้ดูแลรักษาข้อมูลมาตรฐานตัวชี้เอกลักษณ์รายการยาทุกมาตรฐานที่ภาครัฐ
ประกาศใช้นั้น และจะช่วยลดภาระให้กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลได้ม าก หากหน่วยงานที่ เกี่ย วข้อง
สามารถตกลงใช้มาตรฐานเดียวกันได้

