
การพฒันาระบบการส่งมอบยาท่ีมีคณุภาพ 
ในผูป่้วยโรคเรือ้รงัท่ีส่งต่อรกัษาต่อเน่ืองใน รพสต. 

ภญ. จนัทรจ์ารึก รตันเดชสกลุ และคณะ 



ทีม่าและความส าคญั ท่ีมาและความส าคญั 
 รปูแบบการกระจายยา : รบัยาใกล้บา้น 

 จ านวนผูป่้วยท่ีส่งต่อเพ่ิมมากขึน้  

“ยาสง่ออกไปไมค่รบ ทัง้ทีม่ใีบสง่ตวัแลว้?”  
“มยีาเหลอื เดอืนน้ียงัไมเ่อากไ็ด”้ 
“ไมอ่ยากถกูสง่ไปรบัยาที ่รพสต.เพราะไปเอากไ็มม่ยีาให”้  
“มานอนโรงพยาบาลไดย้าเบาหวานตวัหน่ึงไป แต่ไปอนามยัไดม้าอกี แผงไม่
เหมอืนกนั ใหก้นิทัง้คูเ่ลยใชไ่หม” 

 เภสชักร & ผูใ้ห้บริการในเครือข่าย   
      ไม่สามารถออกให้บริการได้ทุกครัง้ 



ทีม่าและความส าคญั ท่ีมาและความส าคญั 
 ปัญหาจากกระบวนการท างาน 
: ระยะเวลาในการจดัเตรียมยา  : ความคลาดเคล่ือนทางยาท่ีเพ่ิมขึน้  
: ความแตกต่างการบริการแต่ละพืน้ท่ี  : มองปริมาณ & จ านวนผูป่้วย  

วตัถปุระสงค ์
1.  เพ่ือพฒันาระบบการส่งมอบยาให้แก่ รพสต.ในการให้บริการผูป่้วย
โรคเรือ้รงัท่ีส่งตวัไปรบัยาต่อเน่ืองท่ี รพสต. 
2. เพ่ือศึกษาผลลพัธใ์นการพฒันาระบบการส่งมอบยาให้แก่ รพสต.ใน
กระบวนการดแูลเร่ืองยาของผูป่้วยท่ีต้องได้รบัการรกัษาอย่างต่อเน่ือง 



ทีม่าและความส าคญั การออกแบบวิธีการวิจยั 

 ใช้การวิจยัเชิงปฏิบติัการ 
กลุ่มตวัอย่าง คือผูป่้วยท่ีได้รบัการส่งตวัรกัษาต่อเน่ือง     

ท่ี รพสต. ใกล้บา้น จ านวน 15 แห่ง 
 ในช่วงเดือนมกราคม – ธนัวาคม พ.ศ. 2557  



ทีม่าและความส าคญั ขัน้ตอนการวิจยั 

การศกึษาในครัง้น้ีไดด้ าเนินการตามรปูแบบขัน้ตอน 4 ขัน้ตอนไดแ้ก ่

วนิิจฉยัปญัหา 
ส ารวจการด าเนินงาน 

ออกแบบระบบ 
& IT รองรบั 

ประเมนิ 

 สมัภาษณ์ ประชุมผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งในระบบ/ ทบทวนกระบวนการเดมิ 
 วเิคราะหข์อ้มลูความคลาดเคลื่อนทีเ่กีย่วขอ้ง 1 ปียอ้นหลงั (โปรแกรม

บรหิารความเสีย่งของโรงพยาบาล) 

ลงมือปฏิบติั    
& ปรับปรุง 



ทีม่าและความส าคญั ขัน้ตอนการวิจยั 

วนิิจฉยัปญัหา 
ส ารวจการด าเนินงาน 

ออกแบบระบบ 
& IT รองรบั 

ประเมนิ ลงมอืปฏบิตั ิ   
& ปรบัปรงุ 

 วเิคราะหส์รปุประเดน็บรบิท กระบวนการ สภาพแวดลอ้ม 
 น าประเดน็สูก่ารออกแบบระบบใหม ่(งา่ย &ใชข้อ้มลูทีม่อียู ่& ระบบ IT 

เชื่อมกบัโปรแกรมใหบ้รกิาร HOSxP)  
 คุณภาพของการใหบ้รกิารสง่มอบยา&มุมมองของเภสชักร 



ทีม่าและความส าคญั ขัน้ตอนการวิจยั 

วนิิจฉยัปญัหา 
ส ารวจการด าเนินงาน 

ออกแบบระบบ 
& IT รองรบั 

ประเมนิ 

 ลงมอืปฏบิตั ิและเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการรวบรวมขอ้มลู 
1. ระบบรายงานจากโปรแกรม HOSxP ทีพ่ฒันาขึน้ 
• แบบฟอรม์การสง่มอบยาผูป้ว่ยโรคเรือ้รงัทีส่ง่ต่อรกัษาที ่รพสต 
• แบบฟอรม์สรุปการสง่ต่อผูป้ว่ยประจ าเดอืน 
2. แบบบนัทกึ Medication Error ในโปรแกรมความเสีย่ง รพ.พนมไพร 

ลงมอืปฏบิตั ิ   
& ปรบัปรงุ 



ทีม่าและความส าคญั ขัน้ตอนการวิจยั 

วนิิจฉยัปญัหา 
ส ารวจการด าเนินงาน 

ออกแบบระบบ 
& IT รองรบั 

ประเมนิ ลงมอืปฏบิตั ิ   
& ปรบัปรงุ 

 ตดิตามผลการปฏบิตักิาร โดยสรปุบทเรยีนหลงัการปฏบิตักิจิกรรม 
และรว่มกนัแสดงความคดิเหน็ พจิารณาเลอืกแนวทางการแกป้ญัหา 
และวางแผนการด าเนินงานในรอบที ่2  

 ประเมนิผลภาพรวมของกระบวนการ & สรปุผลการด าเนินงาน 



ทีม่าและความส าคญั ผลการศึกษา 

การวิเคราะหปั์จจยัสาเหตอุบุติัการณ์/ปัญหา/ผลกระทบ 

กิจกรรมหลกั 2 กิจกรรม 
1. การออกแบบระบบการจดัการเก่ียวกบัการจดัยาและข้อมลู/สารสนเทศท่ี

เหมาะสมในการส่ือสารการบริการ : IT  
2. การปรบัปรงุกระบวนการและแนวทางการกระจายยาให้เกิดการส่งมอบท่ีมี

ประสิทธิภาพ: LEAN, มาตรฐานการส่งมอบยาของเภสชักร 



ทีม่าและความส าคญั ผลการศึกษา 
 แบบฟอรม์ท่ีพฒันาขึน้จากระบบ  IT  
โดยดึงข้อมลูในโปรแกรม  HOSxP 

ฉลากยาพมิพ์อัตโนมัติ 



ทีม่าและความส าคญั ผลการศึกษา จ านวนผูป่้วยท่ีส่งต่อในช่วงศึกษา 3,189 คน 

ขัน้ตอนในการท างาน : พมิพฉ์ลากยา 
ระยะเวลาในการจดัเตรยีมยาเฉลีย่จาก

เดมิ 1 ชม.ครึง่ เหลอื 35 นาท/ี รพสต. 
 ความคลาดเคลื่อนทางยาลดลงจาก 

24.07 เหลอืเพยีง 2.51/ 1,000 ใบสัง่ยา 
 ลดมลูคา่ของยาทีจ่า่ยซ ้าซอ้นไดค้ดิเป็น

เฉลีย่รายละ 20.21±1.44 บาท 

สรปุเรือ่งยาในผูป้ว่ยโรคเรือ้รงัทีส่ง่ต่อ
แก่ รพสต.ทุกเดอืน 

 ดกัจบัปญัหาเรื่องยาในผูป้ว่ยไดถ้งึ 
106 ราย จากสญัลกัษณ์แจง้เตอืน 

การยกเลกิการสง่ต่อทีช่ดัเจน และ 
ตดิตามการกลบัมารบับรกิารของผูป้ว่ยได้
ตามเกณฑท์ีก่ าหนด 78.30% 

ลดลง เพ่ิมขึน้ 



ทีม่าและความส าคญั สรปุผลการศึกษา 
 มีระบบการตรวจสอบรายการยาผู้ป่วยท่ีส่ง

ต่อรกัษาท่ี รพสต. และดักจบัปัญหาจาก
เภสชักรแก่ผูป่้วยทกุรายตัง้แต่ต้นทาง 

 การจดัเตรียมยาท่ีสะดวก รวดเร็ว มีการ
ทวนสอบซ่ึงกนัและกนั 

 มีการส่ือสารข้อมูลผู้ป่วยอย่างต่อเน่ืองใน
ระหว่างเครือข่ายบริการ 

 ประหยัดมูลค่ายาจากความซ ้าซ้อนของ
ระบบ 

Patient 
Safety 

ยาท่ี
เหมาะสม 

การ
ตรวจสอบ
จากภสชักร 

LEAN ประหยดั 

ส่ือสาร 



ประโยชนต์อ่การพฒันาการบริการ  

ช่วยแก้ไขข้อจ ากดัของ
เภสชักรท่ีไม่สามารถ    
ไปให้บริการท่ี รพสต.         
ได้อย่างต่อเน่ือง 

การส่ือสารเรื่องยาใน
ผูป่้วยมีความชดัเจน
และร่วมกนัเป็นทีม 

safety 



ขอบคณุส าหรบัการรบัฟัง 

งานทุกอย่างเกิดขึน้ได้ เพราะค าว่า “ทีม” 

สวสัดีค่ะ 


