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 จุฑามาศ  เรืองจุย้ : การพฒันางานบริการจ่ายยาผูป่้วยนอกโรงพยาบาลกระทุ่มแบน. 
อาจารยที์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ : ภญ.ผศ.ดร. ผกามาศ   ไมตรีมิตร. 76  หนา้.    

       
     งานวิจยันีมีวตัถุประสงค์เพือพฒันางานบริการจ่ายยาผูป่้วยนอกโรงพยาบาลกระทุ่มแบน จงัหวดั

สมุทรสาคร   โดยวธีิการศึกษาแบบกึงทดลอง ในงานบริการจ่ายยาผูป่้วยนอก   ฝ่ายเภสชักรรมโรงพยาบาลกระทุ่ม
แบน   จ.สมุทรสาคร  ตงัแต่เดือนกรกฎาคม  พ.ศ. 2554  -  กุมภาพนัธ์   พ.ศ. 2555  ในวนัและเวลาราชการ   แบ่ง
วธีิดาํเนินการวจิยัเป็น 3 ระยะ   ระยะที1 ศึกษาวิธีการทาํงานโดยใชแ้นวคิดระบบแถวคอย  พิมพเ์ขียวงานบริการ  
ระยะที 2 ระดมสมองและสนทนากลุ่ม  ระยะที 3 ทดลองปฏิบติั  และประเมินผล   โดยใชก้ารสุ่มอยา่งมีระบบจาก
ใบสังยาทุกใบที 5 ของใบสังยาทีมาถึงห้องจ่ายยา   จาํนวนใบสังยาก่อนปรับปรุงระบบ 2,450 ใบ หลงัปรับปรุง
ระบบ 2,410 ใบ ขอ้มูลมีการแจกแจงปกติ   และใชส้ถิติ Independent t test ในการเปรียบเทียบ   ผลการศึกษาพบวา่
ขนัตอนการทาํงานแบ่งเป็น 6 ขนัตอน ประกอบดว้ย 1) รับใบสังยาและให้ลาํดบัคิว 2) การป้อนขอ้มูลลงใน
คอมพิวเตอร์   3) จดัยาตามฉลากยา  4) การจบัคู่ใบสังยากบัยาทีจดัเสร็จแลว้  5) การตรวจสอบยา  6) การส่งมอบ
ยาแก่ผูป่้วย  การวดัผลการทาํงานพบว่า เวลาทีใชใ้นงานย่อย 6.39 (± 4.85)  นาที    เวลารอคอยของใบสังยา
ระหวา่งงานยอ่ย 28.47 (± 18.45)  นาที ระยะเวลาในการรอคอยรับยาของผูป่้วย 34.86(±17.52)  นาที  จากการ
ระดมสมองและสนทนากลุ่ม สรุปมี 4 มาตรการในการปรับปรุง   1) เปลียนระบบการจดัยาโดยให้เจา้หน้าที
ร่วมกนัจดัยาใน 1 ใบสงัยา   2) เพิมจุดป้อนขอ้มูลลงในคอมพิวเตอร์  3) เพิมช่องทางด่วนในการตรวจสอบและส่ง
มอบยาใหแ้ก่ผูป่้วย  4) กาํหนดตารางงาน  เพิมระบบการตรวจสอบยา โดยดาํเนินการทงั 4 มาตรการพร้อมกนัใน
ระหวา่งเดือนกุมภาพนัธ์  หลงัปรับปรุงพบวา่เวลาทีใชใ้นงานยอ่ย 5.6(±3.24) นาที    เวลารอคอยของใบสังยา
ระหวา่งงานยอ่ย 23.58(±15.64) นาที ระยะเวลาในการรอคอยรับยาของผูป่้วย 29.18(±15.24 ) นาที  เปรียบเทียบ
เวลาทีใชใ้นงานย่อย  เวลารอคอยของใบสังยาระหว่างงานย่อย ระยะเวลาในการรอคอยรับยาของผูป่้วย พบว่า
ลดลงอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ  (p<0.05)  ผลการวิจัยสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงระบบการ
ปฏิบติังานของงานบริการจ่ายยาผูป่้วยนอกให้มีประสิทธิภาพ  ลดระยะเวลาในการรอคอยรับยา และตอบสนอง
ความตอ้งการของผูป่้วยของโรงพยาบาลอืนๆ 
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This research aims to  improve  work process and design new efficient  operating system in the 

outpatient pharmacy that could reduce the patient waiting time. Using Quasi experimental  designs  at the 

outpatient pharmacy  department of Krathumbaen Hospital, Samutsakhon Province.The study  during  July 

2011- February 2012  8.00 a.m. - 4.00 p.m.  Data were collected in 3 phase 1. Work  study ,using  concept of   

queuing system and service blueprint system. 2. Brainstorm  and focus group discussion  3. Implementation and  

evaluation. Based on a systematic sampling of all the prescriptions of the five prescription drug spending 

reached. 2450 samples before the system leaves the system after 2410 the data have a normal distribution and 

using independent t test. 

The  results  were  found that  the workflow analysis  could  be devided  into 6 step  1.Submission of 

the prescription  sheet by the patient   2. Input data.   3. Staff member working on the prescription sheet  4. 

Matching  prescription  with drug  5. checking drug by pharmacist   6. dispensing. Work measurement revealed 

that  used time in element was  6.39 (± 4.85)  min, delayed time between element  was 28.47 (± 18.45)  min,   

waiting time  was  34.86 (± 17.52) min.  4 procedures  developed  brainstorm and focus group  were 1. Using 

more than one staff member per prescription sheet. 2. Increasing   computers  for input  data  3. Increasing 

express ways to check and dispensing drugs to the patients.   4. Creating the pharmacist working schedule and 

double check system.  Had  been  implement during  February   2012  . After  implementation  that used time in 

element was 5.6(±3.24 )  min, delayed time between  element  was  23.58(±15.64) min ,   waiting time  was  

29.18(±15.24) min .  The result of this study has shown that used time in element , delayed time between  

element  and  waiting time decreased  significantly(p<0.05) 

This technique could be applied to any service  station where number of staff were less than adequate. 

This  study used data available in the unit to improve system performance  waiting  time and reduce patients for 

services.   
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กติติกรรมประกาศ 
 
 วทิยานิพนธ์ฉบบันีเสร็จสมบูรณ์ไดเ้นืองจากความช่วยเหลือจาก ภญ.ผศ.ดร. ผกามาศ   
ไมตรีมิตร    อาจารยที์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ ซึงไดใ้หค้าํชีแนะทีเป็นประโยชน์รวมทงัความช่วยเหลือ
ต่างๆตลอดการทาํวทิยานิพนธ์นี  อาจารยที์ปรึกษาวทิยานิพนธ์  ภก.ดร.สุรสิทธิ  ลอ้จิตรอาํนวย    
ภญ.รศ.ระพีพรรณ  ฉลองสุข   ภญ.รศ.ดร.ชะอรสิน  สุขศรีวงศ ์   ซึงใหค้าํแนะนาํและขอ้คิดเห็นใน
การวจิยัมาโดยตลอด  และขอขอบคุณผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลกระทุ่มแบน  หวัหนา้กลุ่มงานเภสัช
กรรมและคุม้ครองผูบ้ริโภค ภญ.อญัชลี   ลดัดากลม  ทีช่วยสนบัสนุนใหศึ้กษาปริญญาโท  รวมถึง
เภสัชกรท่านอืนๆ  และเจา้หนา้ทีฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลกระทุ่มแบนทุกคน ทีให้การสนบัสนุน
และช่วยเหลือในการเก็บขอ้มูลงานวจิยันี 
 สุดทา้ยขอขอบพระคุณอาจารยอ์มัพร  เรืองจุย้ และ นาวาอากาศตรีเภสัชกรพงศเ์ทพ   
พุกะนดัด ์  ทีช่วยใหก้ารสนบัสนุนช่วยเหลือจนทาํใหว้ทิยานิพนธ์ฉบบันีสาํเร็จเสร็จสินลงไดด้ว้ยดี  
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง




