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52362203 : สาขาวิชาการจัดการทางเภสัชกรรม
คําสําคัญ : งานบริ การจ่ายยาผูป้ ่ วยนอก/ระยะเวลารอคอย
จุฑามาศ เรื องจุย้ : การพัฒนางานบริ การจ่ายยาผูป้ ่ วยนอกโรงพยาบาลกระทุ่มแบน.
อาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์ : ภญ.ผศ.ดร. ผกามาศ ไมตรี มิตร. 76 หน้า.
งานวิจยั นี มีวตั ถุประสงค์เพือพัฒนางานบริ การจ่ายยาผูป้ ่ วยนอกโรงพยาบาลกระทุ่มแบน จังหวัด
สมุทรสาคร โดยวิธีการศึกษาแบบกึงทดลอง ในงานบริ การจ่ายยาผูป้ ่ วยนอก ฝ่ ายเภสัชกรรมโรงพยาบาลกระทุ่ม
แบน จ.สมุทรสาคร ตังแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2554 - กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ในวันและเวลาราชการ แบ่ง
วิธีดาํ เนินการวิจยั เป็ น 3 ระยะ ระยะที 1 ศึกษาวิธีการทํางานโดยใช้แนวคิดระบบแถวคอย พิมพ์เขียวงานบริ การ
ระยะที 2 ระดมสมองและสนทนากลุ่ม ระยะที 3 ทดลองปฏิบตั ิ และประเมินผล โดยใช้การสุ่ มอย่างมีระบบจาก
ใบสังยาทุกใบที 5 ของใบสังยาทีมาถึงห้องจ่ายยา จํานวนใบสังยาก่อนปรับปรุ งระบบ 2,450 ใบ หลังปรับปรุ ง
ระบบ 2,410 ใบ ข้อมูลมีการแจกแจงปกติ และใช้สถิติ Independent t test ในการเปรี ยบเทียบ ผลการศึกษาพบว่า
ขันตอนการทํางานแบ่งเป็ น 6 ขันตอน ประกอบด้วย 1) รับใบสังยาและให้ลาํ ดับคิว 2) การป้ อนข้อมูลลงใน
คอมพิวเตอร์ 3) จัดยาตามฉลากยา 4) การจับคู่ใบสังยากับยาทีจัดเสร็ จแล้ว 5) การตรวจสอบยา 6) การส่ งมอบ
ยาแก่ผปู ้ ่ วย การวัดผลการทํางานพบว่า เวลาที ใช้ในงานย่อย 6.39 (± 4.85) นาที
เวลารอคอยของใบสังยา
ระหว่างงานย่อย 28.47 (± 18.45) นาที ระยะเวลาในการรอคอยรับยาของผูป้ ่ วย 34.86(±17.52) นาที จากการ
ระดมสมองและสนทนากลุ่ม สรุ ปมี 4 มาตรการในการปรับปรุ ง 1) เปลียนระบบการจัดยาโดยให้เจ้าหน้าที
ร่ วมกันจัดยาใน 1 ใบสังยา 2) เพิมจุดป้ อนข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์ 3) เพิมช่องทางด่วนในการตรวจสอบและส่ ง
มอบยาให้แก่ผปู ้ ่ วย 4) กําหนดตารางงาน เพิมระบบการตรวจสอบยา โดยดําเนิ นการทัง 4 มาตรการพร้อมกันใน
ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ หลังปรับปรุ งพบว่าเวลาทีใช้ในงานย่อย 5.6(±3.24) นาที เวลารอคอยของใบสังยา
ระหว่างงานย่อย 23.58(±15.64) นาที ระยะเวลาในการรอคอยรับยาของผูป้ ่ วย 29.18(±15.24 ) นาที เปรี ยบเทียบ
เวลาที ใช้ในงานย่อย เวลารอคอยของใบสังยาระหว่างงานย่อย ระยะเวลาในการรอคอยรับยาของผูป้ ่ วย พบว่า
ลดลงอย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติ (p<0.05) ผลการวิจัยสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการปรั บปรุ งระบบการ
ปฏิ บตั ิงานของงานบริ การจ่ายยาผูป้ ่ วยนอกให้มีประสิ ทธิ ภาพ ลดระยะเวลาในการรอคอยรับยา และตอบสนอง
ความต้องการของผูป้ ่ วยของโรงพยาบาลอืนๆ
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JUTAMAS RUENGJUY : IMPROVEMENT OF OUTPATIENT PHARMACY
SERVICE AT KRATHUMBAEN HOSPITAL. THESIS ADVISOR. ASST. PROF. PAGAMAS
MAITREEMIT, Ph.D. 76 pp.
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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บทที 1
บทนํา
ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
จากนโยบายการปฏิรูประบบราชการ เป็ นผลให้หน่ วยงานราชการต่างๆ ต้องปรับเปลี ยน
โครงสร้างและระบบงาน เพือให้เกิดการบริ การทีมีความสะดวก รวดเร็ ว ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน ตามแนวทางของการพัฒนาระบบราชการ เพือให้เกิ ด การปฏิ บ ตั ิ ง านของระบบ
ราชการอย่างเบ็ดเสร็ จครบวงจร และเป็ นบริ การที มีประสิ ทธิ ภาพ รัฐบาลได้กาํ หนดยุทธศาสตร์
การพัฒนาระบบราชการไทยในช่วงระยะปี พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2555 ประเด็นแรกก็คือยกระดับการ
ให้บริ การและการทํางาน เพือตอบสนองความคาดหวังและความต้องการของประชาชนทีมีความ
สลับซับซ้อน หลากหลายและเปลียนแปลงไปอย่างรวดเร็ ว โดยมีเป้ าประสงค์เพือให้ประชาชนมี
ความพึงพอใจในระบบราชการ ตัวชีวัดคือระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริ การและ
การดําเนินงานของส่ วนราชการและหน่วยงานของรัฐโดยไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 [1] นโยบาย
ทีชัดเจนส่ งผลให้ในปัจจุบนั โรงพยาบาลต้องมีการดําเนินงานทีมีการประกันคุณภาพ และประสิ ทธิ ภาพ
ในการให้บริ การแก่ประชาชนอย่างต่อเนืองเพือให้ประชาชนทีมารับบริ การพึงพอใจสู งสุ ด
การศึกษาการทํางาน (Work study) เป็ นเครื องมือหนึงทีโรงพยาบาลให้ความสนใจ เพือให้
ได้ขอ้ มูลทีสามารถนํามาบริ หารจัดการทรัพยากรบุคคลอย่างเหมาะสม ด้วยวิธีการศึกษาการทํางาน
ซึ งประกอบด้วยการศึกษาวิธีการทํางาน (Method study) การวัดงาน (Work measurement) [2]
การศึกษาวิธีการทํางาน เป็ นการวิเคราะห์กระบวนการทํางานในแต่ละขันตอนโดยการตัดหรื อลด
กระบวนการทํางานทีก่อให้เกิดความสู ญเสี ยออกไป รวมทังการพัฒนามาตรฐานงาน การปรับปรุ ง
วิธี ก ารทํา งาน ซึ งจะนํา ไปสู ่ ก ระบวนการทํา งานที มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ สํา หรั บ การวัด งาน
(Work measurement) [3] โดยการวัดผลงานได้ถูกนํามาใช้ใ นงานในการศึ ก ษาพัฒ นางาน
เภสั ช กรรมโรงพยาบาล ผลของการวัดผลงานคือการได้ค่าเวลามาตรฐาน (Standard time) ซึ ง
จะช่ วยให้หวั หน้างานได้ประเมินประสิ ทธิ ผลและประสิ ทธิ ภาพของแผนกตนเองสามารถนําไปสู่ การ
สับเปลียนทีมงาน การกําหนดความต้องการกําลังคน การกําหนดค่าจ้างแรงงานและต้นทุ นการ
ทํางาน [4]
การประเมินคุณภาพงานบริ การเภสัชกรรม คือการตอบสนองความต้องการทีจําเป็ นของ
ลูกค้า โดยอยูบ่ นพืนฐานของมาตรฐานวิชาชี พ สําหรับงานเภสัชกรรมโรงพยาบาล งานแบ่งตาม
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ลักษณะกลุ่มของลูกค้า ได้แก่ งานบริ การกับผูป้ ่ วยโดยตรง และงานบริ การสนับสนุ น โดยงานบริ การ
เภสัชกรรมผูป้ ่ วยนอก ถือเป็ นงานบริ ก ารกับ ผูป้ ่ วยโดยตรง ดัง นัน คุ ณภาพที ควรจะมี ได้แก่
ความสะดวกสบาย รวดเร็ ว บริ การทีมีไมตรี จิต ความถูกต้องของยาทีได้รับ ความเข้าใจในการใช้ยา
ตลอดจนการได้รับยาครบตามแพทย์สัง เป็ นต้น [5] คุณภาพเหล่านี ถือเป็ นความต้องการพืนฐานที
ผูป้ ่ วยควรจะได้รับจากงานบริ การเภสัชกรรม ดังนัน เครื องมือทีใช้วดั คุ ณภาพ หรื อทีเรี ยกกันว่า
เครื องชีวัดคุณภาพ (Indicators) เป็ นเครื องมือทีใช้ในการวัด คัดกรอง หรื อส่ งสัญญาณในการเฝ้ าระวัง
ติดตาม ประเมิน ผล และปรับ ปรุ ง คุ ณ ภาพในการบริ การ [6,7] โดยเครื องชี วัดคุ ณภาพที ควร
ประเมินติดตามคุณภาพในงานบริ การเภสัชกรรมผูป้ ่ วยนอก เพือตอบสนองความต้องการผูป้ ่ วยขัน
พืนฐาน ได้แก่ 1)ระยะเวลารอรับยา (Waiting Time) คิดเป็ นช่วงเวลาของการรอรับยา โดยมีหน่วย
เป็ นนาที การประเมินอาจทําได้จากการสุ่ มสํารวจ ซึ งอาจเน้นในช่วงเวลาทีมีผปู ้ ่ วยมากทีสุ ด (rush
hours) เริ มตังแต่ผูป้ ่ วยยืนใบสังยาไปจนถึงการส่ งมอบแนะนําการใช้ยาให้กบั ผูป้ ่ วย เช่น ผูป้ ่ วย
นอกทัวไป ผูป้ ่ วยคลิ นิกต่างๆ เป็ นต้น ระยะเวลารอรั บยาควรนานเท่าใด ขึนอยู่ก บั การกําหนด
มาตรฐานระยะเวลาโดยคํานึ งความพึงพอใจของผูป้ ่ วย โดยมาตรฐานของโครงการพัฒนามาตรฐาน
โรงพยาบาล (2540) กําหนดได้วา่ เวลาทีผูป้ ่ วยรอรับยาไม่ควรเกิน 20 นาที โดย ระยะเวลารอรับ
ยา แบ่งเป็ น 1.1) เวลาทีใช้ทาํ งานในงานย่อย (Used time in element) หมายถึง เวลาทีผูป้ ฏิบตั ิงาน
ใช้ในงานย่อยต่างๆดังนี รับใบสังยาและให้ลาํ ดับคิว, การป้ อนข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์ , จัดยาตาม
ฉลากยา, การจับคู่ใบสังยากับยาทีจัดเสร็ จแล้ว, การตรวจสอบยา, การส่ งมอบยาแก่ผปู ้ ่ วย 1.2)
เวลารอคอยใบสังยาระหว่างงานย่อย (Delayed time between element) หมายถึง เวลาทีใบสังยารอ
คอยการปฏิบตั ิงานในงานย่อย ได้แก่ รอการถูกป้ อนข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์ รอการจัดยาตามฉลากยา
รอการจับคู่ใบสังยากับยาทีจัดเสร็ จแล้ว รอการตรวจสอบยา และรอการส่ งมอบยาแก่ผปู ้ ่ วย
งานวิจยั หลายฉบับทีแสดงถึงระยะเวลาในการรอคอยรับยาของงานเภสัชกรรม[5,8-18]
โดยระยะเวลาในการรอคอยรั บยาแตกต่า งกันตามขันตอนการปฏิ บ ตั ิ งาน จํานวนผูป้ ฏิ บ ตั ิง าน
ผูป้ ่ วยทีมารับบริ การ ฯลฯ ทังนีพบว่าเวลารอคอยใบสังยาระหว่างงานย่อย(Delayed time between
element) จะใช้เวลามากกว่าเวลาทีใช้ทาํ งานในงานย่อย (Used time in element) [5,11,18] สําหรับ
งานวิจยั ทีมีวตั ถุประสงค์เพือลดระยะเวลาในการรอคอยรั บยา พบว่ามีกระบวนการปฏิ บตั ิ เช่ น
การเพิมจุดตรวจสอบยา การจัดรู ปแบบห้องยาและตูย้ าใหม่ จัดทําช่องทางด่วนสําหรับใบสังยาทีมี
รายการยาน้อย การเพิมจํานวนเภสัชกร การนําจอแสดงหมายเลขคิวมาใช้ [11,12,14,19] ทังนี ก็
ต้องขึนอยู่กบั สภาพปั ญหาและบริ บ ทของโรงพยาบาลด้วยว่า จะสามารถปรั บ ปรุ งกระบวนการ
ปฏิบตั ิได้อย่างไร
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โรงพยาบาลกระทุ่มแบน เป็ นโรงพยาบาลชุ มชนขนาด 120 เตียง มีนโยบายที ชัดเจน
ในการพัฒนางานบริ การให้มีคุณภาพมาตรฐานอย่างต่อเนื องเพือประโยชน์สูงสุ ดของผูร้ ับบริ การ
จากการที ต้องรั บ ผิดชอบประชากรตามระบบบริ ก ารสุ ข ภาพทังหมด 146,955 คน[20] และ
งานบริ การจ่ายยาผูป้ ่ วยนอกของโรงพยาบาลกระทุ่มแบน มีปัญหาในการให้บริ การผูป้ ่ วยทีมีจาํ นวน
มากโดยจากรายงานสถิติงานบริ การเภสัชกรรมในปี 2551, 2552 และ 2553 มีผรู้ ับบริ การทีงานบริ การ
จ่ายยาผูป้ ่ วยนอกเท่ากับ 236,581 คน 238,419 คน และ 240,645 คน ตามลําดับ การรับบริ การ
ทีโรงพยาบาล ผูป้ ่ วยจะต้องพบขันตอนต่างๆหลายขันตอน ตังแต่ยืนบัตรทีงานเวชระเบียน การคัดกรอง
ผูป้ ่ วย การตรวจรักษาโรค และงานบริ การจ่ายยาให้แก่ผปู ้ ่ วยซึ งเป็ นด่านสุ ดท้ายในการให้บริ การ ซึ ง
แต่ล ะขันตอนต้องใช้เวลาในการรอคอยทังสิ น ทําให้เกิดปั ญหาการแออัดบนแผนกผูป้ ่ วยนอก
คับแคบไม่สะดวก จากการสํารวจระยะเวลาในการรอรับยาของงานบริ การจ่ายยาผูป้ ่ วยนอกโรงพยาบาล
กระทุ่มแบนในปี 2551 เท่ากับ 22.47 นาทีต่อใบสังยา ปี 2552 เท่ากับ 24.71 นาทีต่อใบสังยา
ปี 2553 เท่ากับ 28.42 นาทีต่อใบสังยา มากกว่ามาตรฐานของโครงการพัฒนามาตรฐานโรงพยาบาล
2540 ทีกําหนดไว้วา่ เวลาทีผูป้ ่ วยรอรับยาไม่ควรเกิน 20 นาที ส่ งผลให้มีการร้องเรี ยนเรื องระยะเวลา
การรอรับ ยามากถึ ง 30 ครั ง/เดื อน โดยจากการสํารวจความพึงพอใจของผูใ้ ช้บ ริ ก ารแผนก
ผูป้ ่ วยนอกโรงพยาบาลกระทุ่มแบน ปี 2553 โดยให้ระดับคะแนนความพึงพอใจแบ่งเป็ น 5 ระดับ
ระดับที 1 ร้อยละความพึงพอใจน้อยกว่า 69 ระดับที2ร้อยละความพึงพอใจ 70-74 ระดับที 3 ร้อย
ละความพึงพอใจ 75-79 ระดับที 4 ร้อยละความพึงพอใจ 80-84 ระดับที 5 ร้อยละความพึงพอใจ
มากกว่า 85 จากการสํารวจหน่วยงานต่างๆ เช่น ศูนย์เปล ประชาสัมพันธ์ ห้องบัตร ห้องตรวจ
โรค ห้องจ่ายยา ห้องจ่ายเงิน ห้องตรวจชันสู ตร ห้องเอกซเรย์ ศูนย์ประสานบริ การ พบว่าผูป้ ่ วย
ทีมารับบริ การมีความพึงพอใจของการรับบริ การโดยรวมอยู่ในระดับ 5 คิดเป็ น 85.3 % แต่ มี
ความพึงพอใจต่อห้องจ่ายยาตําทีสุ ด อยูท่ ีระดับที 2 คิดเป็ น 73.4 % เนื องมาจากผูป้ ่ วยไม่พึงพอใจ
ในเรื องระยะเวลาในการรอรับยา ซึ งไม่สอดคล้องกับนโยบายของรั ฐบาลทีมีเป้ าประสงค์เพือให้
ประชาชนมีความพึงพอใจ โดยตัวชีวัดคือระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บ ริ ก ารและ
การดําเนิ นงานของส่ วนราชการและหน่วยงานของรัฐโดยไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 ประกอบกับ
จากจังหวัดสมุทรสาครได้ดาํ เนินการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ ของจังหวัด ในปี พ.ศ.2554 [21] และ
แนวทางการพัฒนาการปฏิบตั ิราชการของจังหวัดสมุทรสาครทีสําคัญประการหนึง คือ การลด
ระยะเวลาในการให้บริ การ
โดยเฉพาะกิ จกรรมการบริ การของส่ วนราชการทีเกี ยวข้องกับ
ประชาชน โรงพยาบาลกระทุ่มแบนได้ตระหนักถึ งความสําคัญของนโยบาย จึงมีแผนทีจะทํา
โครงการลดระยะเวลารอคอยผูร้ ับบริ การผูป้ ่ วยนอก

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

4

ผูว้ จิ ยั จึงสนใจทีจะศึกษาขันตอนการปฏิบตั ิงาน ระยะเวลาในการรอรับยา เปรี ยบเทียบ ระบบ
การปฏิบตั ิงานในห้องจ่ายยาผูป้ ่ วยนอกเพือปรับปรุ งประสิ ทธิภาพการทํางานและลดเวลาการรอคอย
รับยาของผูป้ ่ วยนอก
วัตถุประสงค์ ทวไป
ั
เพือศึกษาวิธีการทํางานและออกแบบระบบการปฏิบตั ิงานในห้องจ่ายยาผูป้ ่ วยนอกให้มี
ประสิ ทธิภาพ สามารถลดระยะเวลาในการรอคอยรับยาของผูป้ ่ วย (Waiting time) ได้
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วัตถุประสงค์ เฉพาะ
1. เพือศึกษาขันตอนวิธีการทํางานในงานบริ การจ่ายยาผูป้ ่ วยนอก โรงพยาบาลกระทุ่มแบน
2. เพือออกแบบงานและปรับปรุ งระบบการปฏิบตั ิงานของงานบริ การจ่ายยาผูป้ ่ วยนอก
3. เพือเปรี ยบเทียบเวลาทีใช้ในงานย่อย(Used time in element) เวลารอคอยของใบสังยา
ระหว่างงานย่อย(Delayed time between element) และระยะเวลาในการรอคอยรับยาของผูป้ ่ วย
(Waiting time) ก่อนและหลังการปรับปรุ งระบบการปฏิบตั ิงาน
สมมติฐานของการวิจัย
1. เวลาทีใช้ในงานย่อย (Used time in element) หลัง การปรั บ ปรุ ง ระบบการ
ปฏิ บตั ิ งานลดลงจากก่อนการปรับปรุ งระบบ
2. เวลารอคอยของใบสังยาระหว่างงานย่อย ( Delayed time between element ) หลังการ
ปรับปรุ งระบบการปฏิบตั ิ งานลดลงจากก่อนการปรับปรุ งระบบ
3. ระยะเวลาในการรอคอยรับยาของผูป้ ่ วย (Waiting time) หลังการปรับปรุ งระบบการ
ปฏิบตั ิงานลดลงจากก่อนการปรับปรุ งระบบ
ขอบเขตของการวิจัย
การศึ ก ษาครั งนี เป็ นการวิ จยั เป็ นแบบกึ งทดลอง (Quasi experimental designs)
ทําการศึกษาในงานบริ การจ่ายยาผูป้ ่ วยนอก ฝ่ ายเภสัชกรรมโรงพยาบาลกระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
โดยทําการศึกษาในเดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2554 - กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ในวันและเวลาราชการ
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นิยามศัพท์เฉพาะ
1. เวลาในการรอคอยรับยา (Waiting time) หมายถึง ระยะเวลาตังแต่ห้องยาได้รับใบสัง
ยาของผูป้ ่ วยจนถึงผูป้ ่ วยได้รับยา
2. เวลาทีใช้ในงานย่อย (Used time in element) หมายถึง เวลาทีผูป้ ฏิบตั ิงานใช้ในงาน
ย่อยต่างๆดังนี รับใบสังยาและให้ลาํ ดับคิว การป้ อนข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์ จัดยาตามฉลากยา การ
จับคู่ใบสังยากับยาทีจัดเสร็ จแล้ว การตรวจสอบยา และ การส่ งมอบยาแก่ผปู ้ ่ วย
3. เวลารอคอยของใบสังยาระหว่างงานย่อย (Delayed time between element) หมายถึง
เวลาทีใบสังยารอคอยการปฏิบตั ิงานในงานย่อย ได้แก่ รอการถูกป้ อนข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์ รอ
การจัดยาตามฉลากยา รอการจับคู่ใบสังยากับยาทีจัดเสร็ จแล้ว รอการตรวจสอบยา และรอการส่ งมอบ
ยาแก่ผปู้ ่ วย

กรอบการวิจัย

การจ่ ายยาผู้ป่วยนอก (before)

การจ่ ายยาผู้ป่วยนอก (after)

เวลาทีใช้ในงานย่อย
เวลารอคอยใบสังยาระหว่างงานย่อย

เวลาทีใช้ในงานย่อย
เวลารอคอยใบสังยาระหว่างงานย่อย
ปรับระบบการปฏิบตั ิงาน
จากการระดมสมอง และ
สนทนากลุ่มเฉพาะเภสัชกร

ระยะเวลาในการรอคอยรับยา
ของผูป้ ่ วย (before)

ระยะเวลาในการรอคอยรับยา
ของผูป้ ่ วย (after)
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ประโยชน์ ทได้
ี รับ
1.ผลจากการปรับปรุ งระบบการปฏิบตั ิงาน ทําให้สามารถลดระยะเวลาในการรอคอยรับ
ยาของงานบริ การจ่ายยาผูป้ ่ วยนอกโรงพยาบาลกระทุ่มแบน
2.เป็ นแนวทางสําหรับการปรับปรุ งระบบการปฏิบตั ิงานของงานบริ การจ่ายยาผูป้ ่ วยนอก
เพือขยายผลพัฒนาการลดระยะเวลาในการรอคอยรับยาของโรงพยาบาลอืนๆ
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บทที 2
เอกสารและงานวิจัยทีเกียวข้ อง
ในการศึกษาครังนีมุ่งทําการศึกษาออกแบบขันตอนการปฏิบตั ิงาน ศึกษาระยะเวลาใน
การรอรับยาในงานบริ การจ่ายยาผูป้ ่ วยนอกโรงพยาบาลกระทุ่มแบน โดยการศึกษาวิธีการทํางาน
ซึงเป็ นการบันทึกวิธีการทํางานเดิม เพือใช้วิเคราะห์หาความบกพร่ อง และทําการวัดผลการทํางาน
(Work measurement) เพือใช้เป็ นข้อมูลในการเปรี ยบเทียบผลการศึ กษาวิธีการทํางานก่ อนและ
หลังการปรับปรุ ง ซึ งการปรับปรุ งวิธีการทํางานนัน จะใช้ระบบแถวคอย(Queuing system)และ
พิมพ์เขียวงานบริ การ(Service blueprint) ช่ วยในกระบวนการปรับปรุ ง โดยระบบแถวคอย เป็ น
การพิจารณาถึงช่องบริ การและระยะลําดับของการบริ การเพือลดเวลารอคอยและเวลาในการให้บริ การ
น้อยทีสุ ด และใช้พิมพ์เขียวงานบริ การ เพือให้เห็ นภาพของการให้บ ริ ก าร แสดงถึ ง ขันตอน
การบริ การ แสดงจุดติดต่อกับลูกค้า เพือให้สามารถแก้ไขปั ญหาและลดระยะเวลารอคอยให้กบั
ลูกค้าได้ โดยผูว้ ิจยั ทําการทบทวนวรรณกรรมและผลงานวิจยั ทีเกี ยวข้องร่ วมด้วย เพือประโยชน์
ในการศึกษา แบ่งได้เป็ น 5 หัวข้อ ดังนี
1. การศึกษาวิธีการทํางาน(Method study)
2. การวัดผลการทํางาน(Work measurement )
3. ระบบแถวคอย(Queuing system )
4. พิมพ์เขียวงานบริ การ(Service blueprint )
5. งานวิจยั ทีเกียวข้องกับการศึกษาวิธีการทํางาน การศึกษาระยะเวลาในการรอคอยในงาน
บริ การของฝ่ ายเภสัชกรรม
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1. การศึกษาวิธีการทํางาน (Method study)
เป็ นการบันทึกวิธีการทํางานเดิม หรื อการเก็บข้อมูลการทํางาน เพือใช้ในการวิเคราะห์
หาความบกพร่ องและหาสาเหตุความบกพร่ องหรื อเสนอแนะขึนใหม่อย่างมีขนตอนและตรวจตรา
ั
อย่างมีระบบ ทําให้สามารถวิเคราะห์ปัญหาได้ตรงประเด็น ช่ วยให้พฒั นาวิธีการทํางานของงาน
เพือนําไปใช้ประโยชน์ต่อไป [2, 3]
1.1 วัตถุประสงค์ของการศึกษาวิธีการทํางาน (Method study)
1.1.1 พัฒนาขันตอนและวิธีการทํางาน
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1.1.2 พัฒนาผังการทํางาน
1.1.3 เพิมประสิ ทธิภาพของการใช้ทรัพยากร เช่น วัสดุ อุปกรณ์ เครื องมือ และ
กําลังคน
1.1.4 ลดการสู ญเสี ยเวลาทีไม่ก่อให้เกิดผลงาน
1.1.5 ศึกษาทางเศรษฐศาสตร์ ในด้านการประหยัดแรงงาน และลดความเมือยล้า ที
ไม่จาํ เป็ นของคนทํางาน
1.1.6 การพัฒนาสภาพแวดล้อมของสถานทีทํางานให้ดียงขึ
ิ น
1.2 ขันตอนการศึกษาการทํางาน
1.2.1 เลือกงานทีจะศึกษา (Job selection) การเลือกงานทีจะศึกษาอาจจะถูกเลือกมา
ด้วยหลายสาเหตุ เช่น เป็ นงานทีมีปัญหาทําให้เกิดความล่าช้าในการทํางาน เป็ นคอขวดของงานอืนๆ
งานใหม่ทีเพิงเกิดขึนมา งานทีถูกประเมินว่ามีค่าใช้จ่ายสู งมาก งานทีต้องทําซําๆ การเลื อกงาน
ควรคํานึ งถึ ง การปรับปรุ งเทคนิ ควิธีการทํางาน (Technical considerations) เช่ น การพัฒนา
เทคโนโลยี เครื องมือ อุปกรณ์ทีมีประสิ ทธิภาพ พัฒนาผูป้ ฏิบตั ิงานในด้านจิตใจและอารมณ์ให้ดีขึน
(Human reation) สามารถทําให้การทํางานดีขึน [22]
1.2.2 การบันทึกวิธีการทํางาน เป็ นการบันทึกวิธีการทํางานจริ งทีทําอยูใ่ นปั จจุบนั
และแสดงลําดับขันตอนวิธีการทํางาน และเวลาทีใช้ในการทํางาน สามารถเข้าใจวิธีการทํางานได้
อาจใช้แผนภูมิ และไดอะแกรมอธิ บายประกอบในรายละเอียดของงาน โดยศึกษางานเภสัชกรรม
โรงพยาบาลมักนิ ยมใช้ แผนภูมิขนตอนการทํ
ั
างาน (Flow process chart) ซึ งมีสัญลักษณ์แสดง
ประเภทกิจกรรม [2] ดังต่อไปนี
คือ สัญลักษณ์แทนการปฏิบตั ิงาน
คือ สัญลักษณ์แทนการตรวจสอบงาน
คือ สัญลักษณ์แทนการขนถ่าย
D คือ สัญลักษณ์แทนการรอ ล่าช้า
คือ สัญลักษณ์แทนการเก็บรักษา
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คือ สัญลักษณ์แทนการรวมงานเข้าด้วยกัน
1.2.3 การตรวจตราข้อมูล(Examine the record) การตรวจตราข้อมูลโดยใช้เทคนิค
การตังคําถาม เพือให้ทราบต้นเหตุของปัญหาและนําไปสู่ การพัฒนาวิธีการทํางานทีดีกว่า ซึ งแบ่งเป็ น
4 ด้านดังนี คือเพือขจัดงานทีไม่จาํ เป็ น(Eliminate all unnecessary work) เพือรวมขันตอนการ
ปฏิบตั ิงานเข้าด้วยกัน(Combine operation or element) เพือเปลียนลําดับขันตอนการปฏิบตั ิงาน
(Change the sequence of operations) และเพือทําให้ขนตอนการปฏิ
ั
บตั ิงานทีจําเป็ นนันง่ายขึน
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(Simplify the necessaryoperations) ประเด็นในการตรวจตราวิธีการทํางาน ได้แก่ วัตถุประสงค์
ของงาน สถานทีทํางาน ขันตอนการทํางาน ผูป้ ฏิบตั ิงาน วิธีการทํางาน ดังนันการตรวจตราข้อมูล
อย่างเป็ นระบบ โดยใช้เทคนิ คการตังคําถาม ทําให้สามารถคิ ดทางเลื อกและใช้ในการตัดสิ นใจ
พัฒนาหรื อปรับปรุ งได้อย่างมีประสิ ทธิภาพต่อไป
1.2.4 พัฒนาวิธีการทํางานทีเหมาะสม(Develop method) เมือวิเคราะห์วธิ ีการทํางานจะ
ได้คาํ ตอบสําหรับการพัฒนาไปสู่ วิธีการทํางานทีดี ซึงในขันนีจะเป็ นการบันทึกและตรวจสอบ
วิธีการทํางานทีพัฒนาปรับปรุ งลงบนแผนภูมิ และไดอะแกรมต่างๆ
1.2.5 ตังนิยามการทํางาน(Define the new method) การตังนิ ยามการทํา งาน เป็ น
การกําหนดรายละเอียดของวิธีการทํางานทีเสนอแนะไว้ กําหนดเป็ นมาตรฐานรายละเอียดขันตอน
วิธีการปฏิบตั ิงาน
1.2.6 ดําเนิ นการวิธีการทํางานใหม่(Install the new method) ก่อนจะเริ มวิธีการ
ทํางานใหม่ ต้องพยายามโน้มน้าวจิ ตใจของผูเ้ กี ยวข้องในการทํางานให้ยอมรั บการเปลียนแปลง
ตามลําดับ หลังจากนันดําเนินการตามวิธีการทํางานใหม่พร้อมทังกําหนดเวลา
1.2.7 ดํารงการปฏิบตั ิตามวิธีการใหม่อย่างสมําเสมอ(Maintain the new standard
practice) ทําการควบคุมดูแลความก้าวหน้าของงานจนกว่าจะแน่ใจว่าสามารถทํางานได้ตามวิธีที
เสนอแนะ และสามารถทําให้เพิมประสิ ทธิ ภาพ หากต้องการปรับปรุ งวิธีการทํางานให้ดียิงขึนก็
สามารถดําเนินการศึกษาวิธีการทํางานใหม่อีกครัง
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2. การวัดผลการทํางาน (Work measurement) [2,3]
การวัดผลงาน (Work measurement) เป็ นการกําหนดหาเวลาทํางานทีเป็ นมาตรฐานใน
การทํางานของคนงานทีมีระดับการทํางานทีเหมาะสม ด้วยเงือนไขสภาพการทํางานทีพอเหมาะ
เพือให้ได้ผลงานหนึ งหน่วยมาตรฐาน คือ สิ งทีถื อเป็ นหลักสําหรับเทียบกําหนด ดังนัน ถ้าไม่มี
มาตรฐานกระบวนการเทียบกําหนดจะเกิดขึนไม่ได้ มาตรฐานจึงเป็ นบรรทัดฐานทีใช้ในการควบคุม
ระบบงานต่างๆ การทํางานที ไม่มีวิธีการ หรื อมาตรฐานของงาน ย่อมเกิดผลงานทีไม่แน่นอน
ส่ งผลให้การวางแผนก็ลาํ บาก นอกจากนี มาตรฐานเวลาทํางานยังเป็ นเครื องมือทีสําคัญในการจัด
แผนการจ่ายเงินจงใจให้พนักงาน ซึ งเป้ าหมายหลักของการศึกษาเวลา คือการกําหนดเวลามาตรฐาน
นันเอง
การวัดผลงาน (Work measurement) หรื อเรี ยกว่า การศึกษาเวลา (Time study) เป็ น
เครื องมือของผูบ้ ริ หารในการรับรู ้ผลงานของผูป้ ฏิบตั ิงาน นอกจากนี การวัดผลงานยังสามารถใช้
เป็ นแนวทางในการเพิมผลผลิต โดยการกําหนดหาเวลาทีสู ญเปล่าในการทํางาน และช่วยให้สามารถ
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ขจัดเวลาทีสู ญเปล่าได้ นอกจากนียังใช้ในการกําหนดเวลามาตรฐาน (Standard Time) ในการทํางาน
ดังนัน เป้ าหมายของการวัดผลจึงเป็ นการกําหนดเวลามาตรฐานในการทํางานเพือเป็ นประโยชน์ใน
การบริ หารงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพใช้เป็ นเกณฑ์ในการกําหนดแผนงานส่ งเสริ มการจ่ายเงินจูงใจ
โดยในงานวิจยั ใช้การวัดผลการทํางานโดยใช้ เวลาในการรอรับยา (Waiting time) เวลาทีใช้ทาํ งาน
ในงานย่อย (Used time in element) เวลารอคอยใบสังยาระหว่างงานย่อย (Delayed time between
element เพือใช้เป็ นข้อมูลในการเปรี ยบเทียบผลการศึกษาวิธีการทํางานก่อนและหลังการปรับปรุ ง
ระบบปฏิบตั ิงาน
3. ระบบแถวคอย (Queuing system) [23,24,25]
ในสังคมยุคปั จจุบนั จะต้องเข้าไปมีส่วนร่ วมในระบบแถวคอย หรื อ ระบบคิว (Queuing
system) ในลักษณะใดลักษณะหนึง เช่น รอรถประจําทาง รอซื ออาหาร รอให้แพทย์ตรวจ รอรับ
ยาเป็ นต้น ระบบแถวคอยมีลกั ษณะต่างๆ มากมายตลอดจนในการดํา เนิ น ธุ ร กิ จ ทังธุ ร กิ จ ที ผลิ ต
สิ นค้าในโรงงาน อุตสาหกรรมต่างๆ และธุ รกิจบริ การ ดังนันจึงมีการพัฒนา ศาสตร์ ในด้านนีขึน
เรี ยกว่า ทฤษฎีแถวคอย (Waiting line) การจะเกิดแถวคอยได้นนแสดงว่
ั
าผูท้ ีต้องการรับบริ การ
ซึ งเรี ยกว่าลูกค้า(Customer) หรื อ ผูม้ ารับบริ การ(Arrival) เข้ามาในระบบเพือรับบริ การ แต่ไม่ได้
รับบริ การในทันทีทีมาถึงเนื องจากผูใ้ ห้บริ การซึ งเรี ยกว่า “หน่วยให้บริ การ” (Service unit) กําลัง
ให้บริ การลู ก ค้ารายอื นอยู่จึ ง ต้อ งรอ ซึ งก็คื อ แถวคอยจะเกิ ด ขึ นเมื อความต้อ งการรั บ บริ ก ารมี
มากกว่า ความสามารถในการให้บริ การ
3.1โครงสร้างระบบแถวคอย ทัวๆ ไป จะประกอบด้วยส่ วนประกอบทีสําคัญ 3 ส่ วนคือ
3.1.1 ลูกค้าหรื อผูร้ ับบริ การ
3.1.2 แถวคอย
3.1.3 หน่วยบริ การหรื อผูใ้ ห้บริ การ ซึงอาจมี 1 ช่องทาง หรื อมากกว่า 1 ช่องทางก็ได้
เมือนําปั จจัยทัง 3 มารวมกัน สามารถเขียนเป็ นโครงสร้างของระบบแถวคอยได้ดงั รู ปต่อไปนี
ระบบแถวคอย
กลุ่มประชากร
ผูม้ ารับบริ การ

รู ปที 2.1 ระบบแถวคอย

การมาถึง

แถวคอย

ผูใ้ ห้บริ การ
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3.2 คุณลักษณะของลูกค้าหรื อผูร้ ับบริ การ
3.2.1 ขนาดของกลุ่มประชากรทีมารับบริ การ
3.2.1.1 กลุ่มประชากรจํานวนจํากัด ได้แก่ กลุ่มประชากรที มีส มาชิ ก คงที แค่
จํานวนหนึงเท่านัน เช่น แผนกซ่อมเครื องจักรของโรงงาน ทีมีเครื องจักรในโรงงานอยูเ่ พียง 10 เครื อง
เป็ นต้น
3.2.1.2 กลุ่มประชากรจํานวนไม่จาํ กัด ได้แก่ กลุ่มประชากรทีมีจาํ นวนสมาชิก
นับไม่ถว้ น สามารถจะเข้ามาในระบบได้มากมาย เช่น ธนาคาร ซูเปอร์ มาเก็ต
3.2.2 ลักษณะการเข้ามารับบริ การหรื อการมาถึง(Arrival characteristic) หมายถึง
ลักษณะของเหตุการณ์ทีแสดงว่าต้องการเข้ามารับบริ การ แบ่งได้เป็ น 2 แบบ คือ
3.2.2.1 การเข้ามารับบริ การในอัตราคงที เป็ นลักษณะทีลูกค้าเข้ามาในลักษณะ
ทีสมําเสมอ แน่นอน มีกาํ หนดเวลาการมาไว้ล่วงหน้าหรื อมีการกําหนดนัดหมายไว้ก่อนแล้วล่วงหน้า
เช่น 10 คนทุกๆชัวโมง หรื อลูกค้าเข้ามาในระบบทุกๆ 6 นาที เช่น ในโรงงานผลิตนําอัดลม
ขวดทีบรรจุนาอั
ํ ดลมเต็มแล้ว จะเคลือนทีเข้ามาทีจุดทีทําการปิ ดฝาขวด โดยจะเคลือนทีเข้ามาในน
อัตราคงที เข้ามารับบริ การปิ ดฝาขวดโดยเครื องจักร
3.2.2.2 การเข้ามารับบริ การในแบบสุ่ ม(Random) เป็ นลักษณะทีลูกค้าเข้า มา
ไม่แน่นอน ไม่สมําเสมอ ไม่สามารถทราบล่วงหน้า และการเข้ามาของลูกค้าแต่ละรายเป็ นอิสระต่อกัน
จะไม่มีผลกระทบจากการมารับบริ การทีได้เคยเกิดขึนมากแล้ว เช่น ลูกค้าทีมาเบิกเงินทีเครื องรับจ่ายยา
เงินอัตโนมัติ เป็ นต้น ในบางเวลาอาจมีลูกค้าเข้ามามากราย บางเวลาอาจมีนอ้ ยรายหรื อไม่มีเลย
ดังนันจําเป็ นต้องใช้ค่าเฉลียของการเข้ามารับบริ การ
3.2.3 พฤติกรรมของการเข้าแถว
3.2.3.1 แบบทัวไป คืออยูใ่ นแถวจนกระทังได้รับบริ การ ไม่มีการสลับข้าม แถวคอย
3.2.3.2 แบบวุ่น วาย เช่ นผูท้ ี ไม่ยินยอมเข้า แถวคอยตามคิ ว หรื อ ออกจาก
แถวคอยก่อนทีจะได้รับบริ การ
3.3 คุณลักษณะของระบบแถวคอย [24]
3.3.1 รู ปแบบของระบบมีอยูด่ ว้ ยกัน 4 รู ป แบบใหญ่ๆดังนี
3.3.1.1 ระบบแถวคอยแบบช่ อ งทางเดี ย ว ขันตอนเดี ย ว(Single-channel
single- phase model) เป็ นระบบทีมีขนตอนเดี
ั
ยวในการให้บริ การ และมีหน่วยให้บริ การ 1 หน่วย
เช่น เครื อง ATM จํานวน 1 เครื อง ร้านสะดวกซื อขนาดเล็กทีมีเคาน์เตอร์ คิดเงินเพียง 1 แห่ ง ซึ งทํา
หน้าทีคิดเงินและใส่ ถุง เมือลูกค้ารับบริ การแล้วออกจากระบบไป

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

12

3.3.1.2 ระบบแถวคอยแบบช่ องทางเดี ย ว หลายขันตอน(Single-channel
multiple – phase model) คือระบบแถวคอยทีมีขนตอนการบริ
ั
การหลายขันตอน ในระบบนีลูกค้า
จะต้องได้รับบริ การจากหลายหน่วยให้บริ การ เช่น โรงพยาบาล คนไข้จะต้องเข้าแถวพบแพทย์แต่ละ
คนเป็ นขันตอนแรก จากนันนําใบสังยาจากแพทย์ไปเข้าแถวเพือรอชําระเงิน
และขันสุ ดท้ายคือ
รอรับยา
3.3.1.3 ระบบแถวคอยแบบหลายช่องทาง ขันตอนเดียว (Multiple – channel
single-phase model) คือ ระบบแถวคอยทีมีขนตอนการบริ
ั
การขันตอนเดียว มีแถวคอยเดียวแต่มี
หน่วยให้บริ การหลายหน่วย ลูกค้าจากแถวคอยจะเข้าไปรับบริ การจากหน่วยให้บริ การทีว่าง เช่น
ธนาคารขนาดใหญ่ในปั จจุบนั จะจัดให้มีแถวคอยแถวเดียว แต่มีช่องให้บริ การหลายช่อง
3.3.1.4 ระบบแถวคอยหลายช่องทาง หลายขันตอน (Multiple-channel multiplephase model) คือ ระบบแถวคอยทีมีขนตอนการบริ
ั
การหลายขันตอน และแต่ละขันตอนมีหลาย
หน่วยบริ การ ระบบนี ลูกค้าต้องผ่านการรับบริ การจากหลายขันตอน เช่น โรงพยาบาลทีมีแพทย์แต่ละ
ด้านหลายๆคน คนไข้จะรอพบแพทย์แต่ละคนแยกแถวกัน จากนันถึ งมาทีแผนกการเงิ น และรั บยา
โดยทีแผนกการเงินและจ่ายยามีหลายหน่วยบริ การ
3.3.2 ระเบียบการให้บริ การ คือ กฎเกณฑ์ทีระบบนันใช้ในการกําหนดว่าจะมีการ
ให้บริ การแก่ลูกค้ารายใดก่อน
3.3.2.1 มาก่อนจะได้รับบริ การก่อน (First in – First out) ในกรณี นีลูกค้าทีเข้า
มาในแถวคอยก่อนจะได้รับบริ การก่อน
3.3.2.2 มาทีหลังจะได้รับบริ การก่อน เช่ น ระบบสิ นค้าคงเหลื อทีสิ นค้าไม่มี
อายุเสื อมคุณภาพ มักจะหยิบอันทีอยูใ่ นตําแหน่งทีหยิบง่าย ซึ งมักจะเป็ นอันทีเก็บเข้าสต๊อกทีหลัง
3.3.2.3 ให้บริ การแบบสุ่ ม เช่ น การให้ บ ริ ก ารที ไม่ ไ ด้กาํ หนดลํา ดับ การ
ให้บริ การเป็ นการให้บริ การโดยใช้วธิ ี การสุ่ ม ไม่เป็ นแบบแผน เช่น การขึนรถเมล์
3.3.2.4 กําหนดลําดับความสําคัญก่อนหลัง ในกรณี นีจะมีการกําหนดกฎเกณฑ์
ไว้ล่วงหน้าถึงลําดับความสําคัญของผูร้ ับบริ การ หรื อตามความเร่ งของงาน
3.3.3 ความยาวของแถวคอย
3.3.3.1 ความยาวแถวคอยทีมีความสามารถในการรับลูกค้าจํานวนจํากัด เช่น
ร้านอาหารทีมีจาํ นวนของทีนังจํากัด
3.3.3.2 ความยาวแถวคอยที มีความสามารถในการรับลู กค้าจํานวนไม่จาํ กัด
เช่น รถทีรอจ่ายเงินค่าทางด่วน
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4. พิมพ์เขียวงานบริการ(Service blueprint ) [26]
คือระบบของงานบริ การทีกําหนดเอาไว้อย่างชัดเจน และเหมาะสม ทําให้คนทํางานเข้าใจ
และสามารถปฏิบตั ิได้ ซึงพิมพ์เขียวงานบริ การนันจะระบุถึงขันตอนการบริ การ จุดติดต่อกับลูกค้า
บทบาทของลูกค้าและพนักงาน กระบวนการสนับสนุ น และองค์ประกอบทางกายภาพต่างๆ เช่น
อุป กรณ์ สถานที ที ใช้ในการบริ การ ประโยชน์ของพิม พ์เขียวบริ ก าร เพือใช้ในการออกแบบ
บริ การใหม่ๆ ในธุ รกิจที มีอยูเ่ ดิม หรื อธุ รกิจทีกําลังจะเกิดขึ นใหม่ เพือนําเสนอสิ งใหม่ๆ หรื อ
พัฒนาสิ งทีมีอยู่ให้ดียิงขึนไปอีก โดยการกําหนดขันตอน ทีคิดว่ามีประสิ ทธิ ภาพสู งทีสุ ด และเมือ
เกิดปั ญหาขึน ณ จุดใดจุดหนึง ก็จะสามารถรู ้ได้ทนั ทีวา่ ควรจะแก้ปัญหาทีตรงไหน ต้องทําอย่างไรบ้าง
และเดินไปในแนวทางทีถูกต้อง และทําให้ลูกค้าหรื อผูท้ ีเข้ามาใช้บริ การได้รับความพึงพอใจอย่าง
สู งสุ ด
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5. งานวิจัยทีเกียวข้ องกับการศึกษาวิธีการทํางาน การศึ กษาระยะเวลาในการรอคอยในงานบริการ
ของฝ่ ายเภสั ชกรรม และระบบแถวคอย
การศึกษาของ Liebman et al. [12] ศึกษาการใช้ทฤษฎีแถวคอยเพือพยากรณ์จาํ นวน
บุคลากรทีต้องการในการบริ การผูป้ ่ วยนอก จากการศึกษาเป็ นเวลา 20 วัน จํานวนคนไข้ทงหมด
ั
3,224 คน พบว่า มีจาํ นวนใบสังยาเฉลี ย 400 ใบต่อวัน จ่ายยาเฉลีย 2.49 รายการต่อคน เวลารอคอย
เฉลี ย 27-31 นาทีต่อคน ระยะเวลาเฉลี ยในการบริ ก าร 1.5 -10.5 นาที ต่อคน จํานวนเภสัช กร
ปฏิบตั ิงานเฉลีย 3-4 คน การมาถึงของใบสังยาพบว่า จะมีใบสังยามากเป็ น 2 ช่วง คือ เวลา 11.00 12.00 น. และเวลา 14.00 -15.00 น. ในขณะทีจํานวนเภสัชกรทีอยู่ปฏิ บตั ิงานจะไม่สอดคล้องกัน
ทําให้ระยะเวลาการคอยเฉลียในช่วงเช้าประมาณ 20 นาที และช่วงบ่ายประมาณ 50 นาที มีการกําหนด
นโยบายให้ปรับเพิมจํานวนเภสัชกรตามอัตราการมาถึ งของใบสังยาเพือลดเวลาการรอคอยโดยใช้
เภสัชกรจํานวนเท่าทีมีอยู่ จากการวิเคราะห์พบว่าหากต้องการให้เวลารอคอยรับยาเฉลียน้อยกว่า
26 นาที เมือมีอตั ราการมาถึงของใบสังยามากกว่า 22 ใบต่อชัวโมง ต้องเพิมเภสัชกรอีก 1 คน ซึ ง
จะใช้ชวโมงการทํ
ั
างานรวมเท่าเดิมแต่สามารถลดเวลารอคอยเฉลี ยลงได้อย่างน้อย 4.5 นาที จาก
การทํากราฟพบว่าระยะเวลารอคอย 26 นาที เทียบเท่ากับจํานวนใบสังยาทีรอการให้บริ การ 8 ใบ
จึงสามารถใช้การมีใบสังยารออยูม่ ากกว่า 8 ใบเป็ นเกณฑ์ในการเพิมเภสัชกรปฏิบตั ิงานได้
การศึก ษาของ Sriram Vemuri[13] ซึ งศึก ษาการลดระยะเวลารอคอยในการรับ ยา
ผูป้ ่ วยนอกโดยการใช้การจําลองสถานการณ์โดยคอมพิวเตอร์ พบว่าการศึกษาการทํางานของบุคลากร
ทางเภสัชกรรมซึ งประกอบด้วยนักเทคนิคเภสัชกรรม 3 คน เจ้าหน้าทีพิมพ์ดีด 1 คน และเภสัชกร
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1คน โดยออกแบบการปฏิบตั ิงาน 12 รู ปแบบ ซึ งแต่ละรู ปแบบมีจาํ นวนบุคลากรทํางานไม่เท่ากัน
ระยะเวลารอคอยของแต่ ล ะรู ป แบบถู ก คํานวณโดยโปรแกรมคอมพิ วเตอร์ จ าํ ลองสถานการณ์
(General Purpose System Simulator : GPS) พบว่ามี 6 รู ปแบบที ถูกทํานายว่า จะสามารถลด
ระยะเวลารอคอยได้น ้อ ยกว่า 10 นาที และแสดงให้ เ ห็ น ว่า โปรแกรมจํา ลองสถานการณ์ มี
ประโยชน์นาํ มาใช้ออกแบบระบบบริ การทางเภสัชกรรม เพือหารู ปแบบทีประหยัดทีสุ ดในการลด
ระยะเวลารอคอยการรับบริ การโดยไม่ตอ้ งรบกวนการปฏิบตั ิงานตามปกติ
การศึกษาของ Pierce II et al. [14] ทําการศึกษาถึงผลของการปรับปรุ งรู ปแบบของ
การให้บริ การงานเภสัช กรรมบริ ก ารผู ป้ ่ วยนอกที มี ผ ลต่ อ การเพิ มการเคลื อนของงาน (Work
flow) ระยะเวลารอคอยรับยาและความพึงพอใจของผูป้ ่ วยที มี ต่อการให้บริ การ โดยนําการวัด
ปริ มาณงานและการวัดเวลารอคอยรับยา (Waiting Time) และหลังจากทีมีการปรับปรุ งรู ปแบบการ
รับใบสังยา และการรับยาของผูป้ ่ วย ซึ งเป็ นช่องทีอยูต่ รงข้ามกับช่องทีรับใบสังยา ผลการศึกษาพบว่า
ระบบใหม่ทีปรับพืนทีในการให้บริ การจ่ายยาและรับใบสังยาให้อยูใ่ นพืนทีใกล้เคียงกัน สามารถ
ลดเวลาเฉลียในการรอรับยาจาก 1 ชัวโมง เป็ น 30 นาที ซึ งการลดระยะเวลารอคอยรับยาส่ งผลให้
ความพึงพอใจของผูม้ ารับบริ การเพิมขึน
การศึกษาของ Lin et al. [15] ทําการศึกษาระยะเวลาในการรับยาแผนกผูป้ ่ วยนอกของ
The University hospital Inc,(TUH) โดยวิเคราะห์ปัจจัยทีมีผลทําให้ระยะเวลาในการรับยานาน
โดยทําการสังเกตและจับเวลาการทํางาน (Stopwatch time study) ในแต่ละขันตอน จากผลการศึกษา
พบว่าระยะเวลาในการรอรับยาของผูป้ ่ วยเฉลีย 118.8 นาที แบ่งเป็ นขันตอนของการจ่ายยา 12.5 นาที
และเวลาในการรอคอย 106.3 นาที เวลาที ใช้ในการทํากิจกรรมเริ มจาก รับใบสังยา การบันทึก
ข้อมูล การจัดยา การตรวจสอบและการจ่ายยา เป็ น 1.3, 1.5 , 7.9,0.4, 1.4 นาทีตามลําดับ และ
พบว่ามีขนตอนที
ั
มีระยะเวลาในการรอคอยนานทีสุ ด คือการจัดยา 7.9 นาที และการป้ อนข้อมูล 1.5
นาที การพัฒนาขบวนการโดยการใช้เครื องช่วยในการจัดยา เพิมเครื องในการบันทึกข้อมูล หรื อใช้
เครื องคอมพิวเตอร์ทีมีความเร็ วสู งเพือทําให้การทํางานรวดเร็ วขึน
การศึกษาของอัญชลี วิชยั พิชิตกุ ล [16] ซึ งศึกษาระยะเวลาในการรอรับยาของผูป้ ่ วย
นอกโรงพยาบาลขอนแก่น ก่อนและหลังใช้เครื องคอมพิวเตอร์ มาช่ วยในระบบพบว่า ในปี 1996
ก่อนเริ มนําคอมพิวเตอร์ มาใช้พบว่าใช้เวลาในการรอรับยา 28.66 นาทีต่อใบสัง แต่หลังจากนํา
เครื องคอมพิวเตอร์ มาใช้ในปี 1997 , 1998 ,1999 ระยะเวลาในการรอรับยาเป็ น 22.91 , 20.44 และ
18.03 นาทีต่อใบสัง ซึงพบว่าระยะเวลาในการรอรับยาลดลงหลังจากเมือนําคอมพิวเตอร์ ไปใช้ และ
พบว่าเป็ นการเพิมประสิ ทธิ ภาพถึง 30 % ของระยะเวลาในการรอรับยา และพบว่าเวลาในการรอรับยา
ไม่เกิน 20 นาที
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การศึ ก ษาของกุณฑิ รา ปั ญญาธิ คุณ [8] ทํา การศึ ก ษาความต้องการของผูป้ ่ วยต่อ
เภสัช กรรมบริ ก าร เพื อพ ฒั นาระบบบริ ก ารในเชิ ง คุ ณ ภาพของการจ่า ยยาผู ป้ ่ วยนอก
โรงพยาบาลแพร่ ด้ว ยการใช้แ บบสอบถาม โดยประเด็นที นํา มาวิเคราะห์ ได้แก่ จํา นวนใบสั ง
ยา จํา นวนผูม้ าใช้บ ริ ก าร จํา นวนเภสัช กรที ปฏิ บ ตั ิง าน ระยะเวลารอรับ ยาของผูป้ ่ วย และผัง
การจัด ห้อ งยา ผลการศึ ก ษาในประเด็น ของระยะเวลาในการรอรั บ ยาของผูป้ ่ วย พบว่า เวลา
10.30-11.30 น. เป็ นช่ ว งเวลาที ได้รั บ ใบสั งยามากที สุ ด จํา นวนเฉลี ย 90 ใบ จาก 326 ใบ คิด
เป็ นร้ อยละ 27.61 และผูป้ ่ วยใช้เวลารอรั บ ยาในช่ ว งดัง กล่ าวเฉลี ย 13.1 นาที จากการวิเคราะห์
ปั ญหาที ทํา ให้เกิ ดการรอคอย เกิ ดจากจํา นวนของผูป้ ฏิ บ ตั ิ ง าน สถานที จัด ยา และจํานวนช่ อ ง
จ่ายยา
การศึกษาของกิตติ ปั ทมสัตยาสนธิ [17] ทําการศึกษาเวลาในการให้บริ การในแผนก
ผูป้ ่ วยนอกโรงพยาบาลสุ โขทัย โดยศึกษาใบสังยาของผูป้ ่ วยทีมารับบริ การทุกใบที 5 จํานวน 1,298
ใบ บันทึกเวลาทีใช้ไปทุกกิจกรรม ได้แก่ คิดเงิ น รอเขียนฉลาก เขียนฉลาก รอจัดเวชภัณฑ์ จัด
เวชภัณฑ์ รอตรวจสอบยา ตรวจสอบยา และจ่ายยา ผลการศึกษาพบว่าเวลารวมเฉลียทีใช้ในการ
ให้บริ การต่อใบสังยาอยู่ในช่ วง 8.83 -31.15 นาที โดยช่ วงเวลา 10.30 – 11.30 น. เป็ นเวลาที มี
ระยะเวลาในการรอรับยานานทีสุ ดสําหรับงานบริ การผูป้ ่ วยนอกใช้เวลาเฉลีย 169 วินาที และผูป้ ่ วย
ในใช้เวลาเฉลีย 202 วินาที โดยขันตอนทีใช้เวลามากคือ รอเขียนฉลากยาและรอจัดยา
การศึก ษาของยุพิน ศรี ล ะครไทย [9] ได้ศึก ษาการจํา ลองระบบแถวคอยของผูป้ ่ วย
แผนกผูป้ ่ วยนอกโรงพยาบาลเชี ยงยืน จังหวัดมหาสารคาม พบว่าในวันทีบริ การตรวจโรคทัวไป
ผูป้ ่ วยจะใช้เวลาอยู่ในระบบบริ การทังหมดเฉลี ย 98.30 นาที และใช้เวลาในการรอรับบริ การใน
ระบบทังหมดเฉลีย 57.18 นาที ระยะเวลาในการรอรับยาของงานบริ การจ่ายยาผูป้ ่ วยนอก เฉลีย
17.40 นาที พบว่าร้อยละ 60 ของเวลาทังหมดทีผูป้ ่ วยอยูใ่ นระบบบริ การแผนกผูป้ ่ วยนอก เป็ นเวลา
รอรับบริ การ โดยหน่วยบริ การทีผูป้ ่ วยต้องรอรับบริ การนานทีสุ ด คือหน่วยตรวจรักษา รองลงมา
คื อหน่ วยลงทะเบียนผูป้ ่ วย และสําหรั บวันที มีคลิ นิกเบาหวาน ผูป้ ่ วยใช้เวลาอยู่ในระบบบริ การ
ทังหมดเฉลีย 117.31 นาที และใช้เวลาในการรอรับบริ การในระบบทังหมดเฉลีย 88.22 นาที เวลา
ในการรอรับยาเฉลีย 10.36 นาที ร้อยละ 75 ของเวลาทังหมดทีผูป้ ่ วยใช้ไปในระบบบริ การแผนก
ผูป้ ่ วยนอกในวันทีมีบริ การคลินิก เบาหวานเป็ นเวลารอรับบริ การ โดยหน่วยบริ การทีผูป้ ่ วยต้องรอ
รับบริ การนานทีสุ ดคือหน่วยลงทะเบียนผูป้ ่ วย รองลงมาคือ หน่วยตรวจรักษา ผูป้ ่ วยทีมาโรงพยาบาล
ในวันทีมีคลินิกเบาหวานจะอยูใ่ นระบบบริ การนานกว่าวันทีบริ การตรวจโรคทัวไปประมาณ 20 นาที
การศึกษาของน้อย ตันสุ วรรณ และคณะ [18] ทําการศึกษาระยะเวลาทีใช้ในการจ่าย
ยาในแต่ล ะขันตอนของการจ่า ยยาผูป้ ่ วยนอก โรงพยาบาลนครพนม โดยใช้วิธี ก ารจับ เวลา
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โดยตรง ผลการศึ ก ษาพบว่า เวลาที ใช้ใ นกระบวนการจ่า ยยารวมทุ ก ขันตอนเท่า กับ 2.21 นาที
ต่อใบสังยา เวลาทีใช้ในการรอคอยทุกขันตอนเท่ากับ 2.53 นาที นาทีต่อใบสังยา รวมเวลาที ใช้
ในการจ่ายยา 4.47 นาทีต่อใบสังยา ซึ งเวลาทีใช้สูงสุ ด 3 ลําดับแรก คือการรอคอยการพิมพ์ฉลาก
(1.24 นาทีต่อใบสังยา) การรอคอยการตรวจสอบความถูกต้องของการจ่ายยา (0.90นาที ต่อใบสังยา)
และการพิมพ์ฉลากยา (0.69 นาทีต่อใบสังยา)
การศึกษาของภคนี เกษมทรัพย์ [10] ศึกษาเวลาของการทํางานบริ การเภสัชกรรมจ่าย
ยาผูป้ ่ วยนอกของบุคลากรเภสัชกรรม โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ในรู ปแบบเวลามาตรฐานของการ
ทํางาน(Standard time) โดยวิธีการจับเวลาการทํางาน พบว่าการทํา งานของงานบริ ก ารจ่า ยยา
ผูป้ ่ วยนอก ประกอบด้วย 6 ขันตอนคื อ 1) รับใบสังยาและการให้ลาํ ดับการรอคอย 0.21 นาที 2)
การพิมพ์ใบสังยา 0.46 นาที 3) การตรวจฉลากยาให้ตรงกับใบสังยา 0.18 นาที 4) การจัดยาและติด
ฉลากยา 1.07 นาที 5) การตรวจสอบยา 0.36 นาที 6) การเรี ยกชื อผูป้ ่ วยพร้อมให้คาํ แนะนําอย่าง
ง่าย 0.38 นาที เวลาเฉลียของการรอรับยาของผูป้ ่ วย 11.34 นาที
การศึก ษาของสุ ข ใจ ปานทอง [15]
ศึก ษารู ป แบบการวัด เวลาที ใช้ใ นการ
ปฏิ บ ตั ิง าน (Used time in element) เวลารอคอยของใบสังยาระหว่างงานย่อย (Delayed time
between element) ระยะเวลาในการรอคอยรับยาของผูป้ ่ วย (Waiting time) เวลามาตรฐานการ
ทํางาน (Standard time) คุ ณภาพงานได้แก่ ความคลาดเคลื อนทางยา (Medication error) และ
คุ ณภาพบริ การ ได้แก่ ความพึงพอใจของผูป้ ่ วย (Patient satisfaction) โดยการวัดเวลาทีใช้ในการ
ปฏิบตั ิงานและเวลารอคอยของใบสังยาระหว่างงานย่อย ด้วยการบันทึกเวลาในใบสังยา และการ
วัดความพึงพอใจของผูป้ ่ วย โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจ ผลการศึ ก ษาของโรงพยาบาล
บ้า นไผ่ จัง หวัด ขอนแก่ น พบว่า การทํา งานของงานบริ ก ารจ่า ยยาผู ป้ ่ วยนอก ประกอบด้ว ย 6
ขันตอนคือ 1) รั บ ใบสั งยาและให้ลาํ ดับ คิ ว 0.20 นาที 2) การป้ อนข้อ มูล ลงในคอมพิว เตอร์
และพิม พ์ฉ ลากยา 0.82 นาที 3) จับ คู่ใ บสั งยากับ ฉลากยา 0.11 นาที 4) จัด ยา 0.84 นาที 5)
ตรวจสอบยา 0.31 นาที 6) จ่า ยยา 0.51 นาที และเวลารอคอยของใบสังยาระหว่างงานย่อย มี 5
ขันตอนคือ 1) การรอป้ อนข้อมูล 5.18 นาที 2) รอจับคู่ใบสังยา 2.46 นาที 3) รอจัดยา 4.47 นาที 4) รอ
ตรวจสอบยา 2.47 นาที 5.รอจ่ า ยยา 2.69 นาที รวมระยะเวลาในการรอคอยรั บยาของผูป้ ่ วย
20.06(±10.14) นาที โดยเวลาทีใบสังยารองานอยูใ่ นคิว 17.27(±9.95) นาที มีค่ามากกว่าเวลาทีใช้ใน
การปฏิบตั ิงาน 2.79 ± (1.29 ) นาที
การศึกษาของ ทัศนัย ประยูรหงษ์ [11] ซึ งศึกษาและออกแบบงานระบบบริ การจ่ายยา
ผูป้ ่ วยโรงพยาบาลพิม าย พบว่า การทํา งานของงานบริ ก ารจ่า ยยาผู ป้ ่ วยนอก ประกอบด้ว ย 5
ขันตอนคือ 1) รับใบสังยาและพิมพ์ฉลากยา 0.13นาที 2) จับคู่ฉลากกับใบสังยา 0.09 นาที 3) จัด
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ยา 2.09 นาที 4) ตรวจสอบยา 0.55 นาที 5) จ่ายยา 1.05 นาที และเวลารอคอยของใบสังยาระหว่าง
งานย่อย มี 5 ขันตอนคือ 1)รอพิมพ์ฉลาก 15.32 นาที 2) รอจับคู่ฉลากกับใบสังยา 4.56 นาที 3) รอ
จัดยา 6.18 นาที 4) รอตรวจสอบ 10.50 นาที 5) รอจ่ายยา 4.04 นาที รวมระยะเวลาในการรอคอยรับ
ยาของผูป้ ่ วย 46.15(±21.17) นาที โดยเวลาทีใบสังยารองานอยู่ในคิ ว 41.41(±20.58) นาที มี ค่า
มากกว่าเวลาทีใช้ในการปฏิบตั ิงาน 4.33(±3.35) นาที โดยกระบวนการปรับปรุ งการปฏิบตั ิงานคือ
ให้มีการเพิมจุดการตรวจสอบยา และการจ่ายยาเพิมขึนจากเดิม 1 จุดเป็ น 2 จุด จากการเปรี ยบเทียบ
การทํา งานทังก่อนและหลัง การปรับ ปรุ ง วิธี การทํา งานพบว่า เวลารอคอยของผูป้ ่ วย และเวลา
ปฏิบตั ิงานในกิจกรรมการจ่ายยาลดลงอย่างมีนยั สําคัญ (P < 0.05) โดยเวลาปฏิบตั ิงานในกิจกรรม
การจ่ายยาเฉลียลดลงจาก 46.15(±21.17) นาที เป็ น 26.37(±14.11) นาที
การศึกษาของกรแก้ว เมธี ศิริวฒั น์ [19] วิจ ยั เรื องการพัฒ นางานบริ ก ารห้อ งจ่ า ยยา
ผูป้ ่ วยนอก ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โดยการเสนอแนวทางการปรับปรุ งการทํางานในห้องจ่ายยา
ให้ระบบส่ งยามีประสิ ทธิ ภาพและตอบสนองต่อ ความต้องการของผูร้ ั บ ยา ศึกษาการทํางานใน
ห้องจ่ายยา 4 ขันตอนหลัก ได้แก่ การคิดราคายา การจัดยา การตรวจเช็คยา และการจ่ายยา เพือหา
ความเชื อมโยงระหว่า งกระบวนการทํา งานภายในกับ ปั ญหาความพึ ง พอใจที พบ ปั ญหาจาก
การศึกษาการทํางานสัม พัน ธ์ก บั การวางรู ป แบบห้อ งและรู ป แบบการจัด ตู ย้ า การทํา งานของ
เภสัช กรและเจ้า หน้า ที ปริ ม าณงานที ค้า งในแต่ล ะขันตอน และเส้น ทางการเดินของยา จาก
การศึกษาได้เสนอแนวทางในการแก้ไขโดยจัดรู ปแบบห้องและตูย้ าใหม่ ทําช่องทางด่วนยาไม่เกิน
2 ชนิด สลับช่องคิดราคากับชําระเงิน เพิมจํานวนเภสัชกร นําจอแสดงหมายเลขคิวมาใช้ นํารายการ
บัญชียาเรี ยงอักษร A-Z มาใช้ในห้องตรวจ นําระบบอินเตอร์ เน็ต( online )ใบสังยามาใช้ เป็ นต้น
ซึ งแนวทางในการปรับแก้นีจะช่วยลดความซับซ้อนของงาน เพิมความสะดวกรวดเร็ ว รวมไปถึ ง
ผลทีสามารถสนองต่อความต้องการของผูร้ ับยาได้
จากการทบทวนวรรณกรรมทังหมดของงานวิจยั ทีเกี ยวข้องกับการศึ กษาวิธีการ
ทํางานและระยะเวลาในการรอคอยในงานบริ การของฝ่ ายเภสัชกรรม ทฤษฎีคิว พบว่างานวิจยั มี
แนวคิด และกระบวนการปรับระบบการปฏิ บตั ิงานแตกต่างกันไป จากการศึกษาวิธีการทํางาน
ของงานบริ การจ่ายยาผูป้ ่ วยพบว่ามี ขนตอนที
ั
เหมือนและแตกต่างกันในแต่ละโรงพยาบาล ส่ วน
ใหญ่จะประกอบด้วยขันตอนการป้ อนข้อมูลยา การจัดยา การตรวจสอบและจ่ายยา จะต่างกันที
ขันตอนการจับคู่ใบสังยา มีทงงานวิ
ั
จยั ทีจับคู่ใบสังยากับฉลากยาก่อนแล้วจึงจัดยา และงานวิจยั ที
จัดยาจากฉลากยาก่อนแล้วจึงจับคู่ใบสังยา และพบว่าระยะเวลาที ใช้ในงานย่อย(Used time in
element) เวลารอคอยของใบสังยาระหว่างงานย่อย(Delayed time between element) จะมีเวลา
แตกต่างกัน โดยเวลารอคอยของใบสังยาระหว่างงานย่อยจะใช้เวลามากกว่าเวลาทีใช้ในงานย่อย
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และในกระบวนการปรับระบบการปฏิบตั ิงาน พบว่างานวิจยั มีวิธีทีปฏิบตั ิเพือลดระยะเวลาในการ
รอคอยรั บ ยาแตกต่า งกัน เช่ น การเพิมจุ ดตรวจสอบยา การเปลี ยนเส้ นทางเดิ นของยาทํา ให้
สามารถจัดยาได้รวดเร็ วมากขึน การวางรู ปแบบห้องและการจัดตู ้ยาใหม่เพือให้สะดวกต่อการ
ทํางาน การทําช่องทางด่วนสําหรับจ่ายยา การเพิมจํานวนเภสัชกร การนําจอแสดงหมายเลขคิว
มาใช้ เป็ นต้น รวมถึงการแสดงผลการปรับระบบการปฏิ บตั ิ พบว่าหลังจากปรับปรุ งระบบแล้ว
ส่ งผลให้สามารถลดระยะเวลาในการรอคอยรับยาของผูป้ ่ วย (Waiting time) ผูว้ ิจยั จะนําข้อมูลที
ทบทวนวรรณกรรมเหล่านี ไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับวัตถุ ประสงค์ของงานวิจยั
โดยจะ
แบ่งเป็ น 2 ส่ วนคือ 1.งานวิจยั ทีทําให้เกิ ดแนวคิด 2. งานวิจยั ทีจะนํามาอภิปรายผล โดยงานวิจยั ที
ทําให้เกิ ดแนวคิดของทฤษฎี แถวคอย และแบบจําลอง ได้แก่ การศึกษาของ Liebman et al. [12]
และการศึกษาของ การศึ ก ษาของ Sriram Vemuri[13] งานวิจยั ทีทําให้เกิ ดแนวคิดในการปรับ
ระบบการทํางาน ได้แก่ การศึกษาของอัญชลี วิชยั พิชิตกุล [16] งานวิจยั ทีทําให้เกิดแนวคิดใน
เรื องระยะเวลาในการรอรับยา ได้แก่ การศึกษาของกุณฑิ รา ปั ญญาธิ คุณ [8] การศึ ก ษาของกิตติ
ปั ทมสัตยาสนธิ [17] การศึก ษาของยุพิน ศรี ล ะครไทย [9] และในส่ วนของงานวิจยั ทีจะนํามา
อภิ ป รายผลในเรื องการเปรี ย บเที ย บวิธี ก ารทํา งาน ได้แก่ การศึ ก ษาของสุ ข ใจ ปานทอง [15]
การศึกษาของภคนี เกษมทรัพย์ [10] การศึกษาของทัศนัย ประยูรหงษ์ [11] งานวิจยั ทีจะนํามา
อภิปรายผลเปรี ยบเทียบเวลาทีใช้ในงานย่อย เวลารอคอยใบสังยาระหว่างงานย่อย เวลาในการรอ
คอยรับยาของผูป้ ่ วย ได้แก่ การศึกษาของน้อย ตันสุ วรรณ และคณะ [18] การศึกษาของ Lin et al.
[15] งานวิจยั ทีจะนํามาอภิปรายผลการออกแบบงานและปรับปรุ งระบบการปฏิบตั ิงาน ได้แก่
การศึกษาของกรแก้ว เมธี ศิริวฒั น์ [19] การศึกษาของ Pierce II et al. [14]
โดยผูว้ ิจยั จะนํา
งานวิจยั ทีทําให้เกิดแนวคิดนํามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับงานวิจยั เรื องการพัฒนางานบริ การจ่าย
ยาผูป้ ่ วยนอก โรงพยาบาลกระทุ่มแบน และเปรี ยบเที ยบกับงานวิจยั ทีจะนํามาอภิ ปรายผล เพือ
ส่ งผลให้เกิดการพัฒนางานบริ การจ่ายยาผูป้ ่ วยนอก และสามารถลดระยะเวลาในการรอคอยรับยา
ของผูป้ ่ วยได้
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บทที 3
วิธีดําเนินการวิจัย
การศึกษานีเป็ นการวิจ ัย แบบกึงทดลอง (Quasi experimental designs) ศึกษาวิธีการ
ทํางานของงานบริ การจ่ายยาผูป้ ่ วยนอก โรงพยาบาลกระทุ่มแบน โดยศึกษาถึงขันตอนทีเป็ นสาเหตุทาํ
ให้ระยะเวลาในการรอรับยานานจากนันทําการออกแบบและปรับปรุ งระบบการปฏิบตั ิงาน เปรี ยบเทียบ
เวลาทีใช้ในงานย่อย(Used time in element) เวลารอคอยของใบสังยาระหว่างงานย่อย(Delayed time
between element) และระยะเวลาในการรอคอยรับยาของผูป้ ่ วย (Waiting time) ก่อนและหลังการ
ปรับปรุ งระบบการปฏิบตั ิงานของโรงพยาบาลกระทุ่มแบน ซึงเป็ นโรงพยาบาลขนาด 120 เตียง
สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุ ข โดยดําเนิ นการในช่ วงเดื อน กรกฎาคม 2554 ถึ ง
กุมภาพันธ์ 2555 ผ่านการพิจารณาความเหมาะสมทางจริ ยธรรมโดยคณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจยั
ในมนุษย์โรงพยาบาลกระทุ่มแบน โดยมีรายละเอียดการดําเนินการศึกษาดังนี
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
1. การคัดเลือกประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากรทีศึกษา ใบสังยาทีมาถึงห้องจ่ายยาผูป้ ่ วยนอกในช่วงเวลา 8.00 -12.00 น.
และ 13.00 -16.00 น. ในวันจันทร์ – ศุกร์ เป็ นเวลา 4 สัปดาห์ ติดต่อกัน รวมเป็ นเวลา 20 วัน
1.2 การคํานวณขนาดกลุ่มตัวอย่าง
1.2.1 จากสู ตรของ Yamane [27]
n =

N
1+ N (e)2

กําหนดให้
N = 13,000 (ใน 1 วันมีใบสังยาในเวลาราชการเฉลียประมาณ 650 ใบ
เป็ นเวลา 20 วัน)
e = 0.05
แทนค่าแล้วพบว่าใช้ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง n = 388
19
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จากการคํานวณโดยใช้สูตรของ Yamane พบว่าจํานวนประชากร 13,000
ใบ ใช้กลุ่มตัวอย่างเป็ นจํานวน 388 ใบ ทังนีมีการศึกษาของสุ ขใจ ปานทอง [5] ที ศึก ษาเวลาที
ใช้ใ นงานย่อ ย เวลารอคอยของใบสั งยาระหว่า งงานย่อ ย ระยะเวลาในการรอคอยรับ ยาของ
ผูป้ ่ วย ใช้ก ารสุ่ มเก็บ ใบสั งยาทุ ก ใบที 5 เพื อบันทึ กเวลา และจากการคํานวณพบว่าการสุ่ มเก็บ
ใบสังยาทุกใบที 5 จะใช้กลุ่มตัวอย่างทังหมด 2,600 ใบ มากกว่ากลุ่มตัวอย่างทีคํานวณจากการใช้
สู ตรของ Yamane (388 ใบสังยา) ส่ งผลให้เกิ ดความสมบูรณ์ ของงานวิจยั มากขึนและเกิ ดความ
สะดวกในการเก็บข้อมูลอีกด้วย
1.3 กลุ่มตัวอย่าง คัดเลื อกจากกลุ่ มประชากรข้า งต้น โดยใช้วิธี ก ารสุ่ มอย่า งมี ร ะบบ
(Systemic random sampling) จากใบสังยาทุกใบที 5 จากใบสังยาทีมาถึงห้องจ่ายยาผูป้ ่ วยนอก
ในช่วงเวลา 8.00-12.00 น. และ 13.00-16.00 น. วันจันทร์ -วันศุกร์ 4 สัปดาห์ติดต่อกับรวมเป็ นเวลา
20 วัน
1.4 เกณฑ์การคัดกลุ่มตัวอย่างเข้าร่ วมการวิจยั (Inclusion criteria)
1.4.1 ใบสังยาทุกใบที 5 จากใบสังยาทีมาถึ งห้องจ่ายยาผูป้ ่ วยนอก ในช่วงเวลา
8.00-12.00 น. และ 13.00-16.00 น. วันจันทร์ -วันศุกร์ 4 สัปดาห์ติดต่อกับรวมเป็ นเวลา 20 วัน
1.4.2 ใบสังยาทีรายการยาอย่างน้อย 1 item
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2. เครืองมือทีใช้ ในงานวิจัย
2.1 แบบบันทึกเวลารอคอยรับยา
2.2 แบบบันทึกการสนทนากลุ่มของฝ่ ายเภสัชกรรม
3. ขันตอนการศึกษา
เป็ นการศึกษาวิจยั 3 ระยะ ดังนี
ระยะที 1 การศึกษาการทํางานของงานบริ การจ่ ายยาผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลกระทุ่มแบน
1. ทบทวนวรรณกรรมเกียวกับการศึกษาวิธีการทํางานและระยะเวลาในการรอคอยใน
งานบริ การของฝ่ ายเภสัชกรรม ระบบแถวคอย (Queuing system) พิมพ์เขียวบริ การของงานบริ การ
(Service blueprint)
2. ศึกษาวิธีการทํางานของงานบริ การจ่ายยาผูป้ ่ วยนอก จากกระบวนการทํางาน สามารถ
จําแนกงานย่อยต่างๆทีเกิดขึนในงานบริ การจ่ายยาผูป้ ่ วยนอก ประกอบด้วยงานย่อยดังนี
2.1 รับใบสังยาและให้ลาํ ดับคิว
2.2 การป้ อนข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์
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2.3 จัดยาตามฉลากยา
2.4 การจับคู่ใบสังยากับยาทีจัดเสร็ จแล้ว
2.5 การตรวจสอบยา
2.6 การส่ งมอบยาแก่ผปู ้ ่ วย
3. เก็บข้อมูลพื นฐาน โดยเก็บ ข้อ มูล เวลาที ใช้ใ นงานย่อ ย เวลารอคอยของใบสั งยา
ระหว่างงานย่อย ระยะเวลาในการรอคอยรับยา จากการสุ่ มใบสังยาทุกใบที 5 จากใบสังยาทีมาถึง
ห้องจ่ายยาผูป้ ่ วยนอก ในช่วงเวลา 8.00-12.00 น. และ 13.00-16.00 น. วันจันทร์ -วันศุกร์ 4 สัปดาห์
ติดต่อกันรวมเป็ นเวลา 20 วัน โดยบันทึกเวลาทุกงานย่อยในใบบันทึกเวลา ซึ งเวลาในการปฏิบตั ิงาน
คือเวลาทีผูป้ ฏิบตั ิงานกําลังปฏิบตั ิงานทีเกี ยวกับใบสังยา และเวลาในการรอปฏิ บตั ิงานคือเวลาที
ใบสังยารอการปฏิบตั ิงาน โดยเวลาของจุดสิ นสุ ดของงานย่อยของการปฏิ บตั ิงานจะเป็ นเวลาของ
จุ ดเริ มต้นของเวลารอคอยของใบสังยา จากนันทําการบันทึกข้อมูลจากใบบันทึ กเวลาเพือนําไป
คํานวณหาเวลาทีใช้ในงานย่อย เวลารอคอยของใบสังยาระหว่างงานย่อย ระยะเวลาในการรอคอย
รับยาของผูป้ ่ วย
ระยะที 2 การพัฒนาปรั บ ปรุ งระบบปฏิบัติงานของงานบริ การจ่ า ยยาผู้ป่วยนอก
1. นําข้อมูลทีได้จากระยะที 1 มานําเสนอ โดยใช้วธิ ี การระดมความคิด (Brainstorming)
โดยมีวตั ถุประสงค์ เพือหาวิธีทีจะสามารถลดระยะเวลาในการรอคอยรับยาของผูป้ ่ วย โดยผูเ้ ข้าร่ วม
ประกอบด้วย เภสัชกร 11 คน เจ้าพนัก งานเภสัชกรรม 5 คน และลูก จ้า งชัวคราว 14 คน รวม
ทังหมด 30 คน มีการกําหนดวันเวลา สถานที ในการระดมความคิด ในวันประชุมฝ่ ายเภสัชกรรม
ทีห้องประชุ มเภสัชกรรม โดยประเด็นการพิจารณาและแนวคําถามนันพิจารณาจากขันตอนการ
ทํางาน (Flow process chart) และ พิมพ์เขียวบริ การของงานบริ การจ่ายยาผูป้ ่ วยนอก (Service
blueprint) ระบบแถวคอย (Queuing system) และข้อมูลพืนฐานเวลาทีใช้ในงานย่อย เวลารอคอยของ
ใบสังยาระหว่างงานย่อย ระยะเวลาในการรอคอยรับยาของผูป้ ่ วย เพือทําให้วิธีการปฏิบตั ิงานง่ายขึน
ลดระยะเวลาในการรอคอยรับยาของผูป้ ่ วย โดยให้กลุ่มผูป้ ฏิบตั ิงานเสนอแนวทางปฏิบตั ิต่างๆ
2. ผูว้ จิ ยั ศึกษาความเป็ นไปได้จากแนวทางปฏิบตั ิทีกลุ่มผูป้ ฏิบตั ิงานนําเสนอ
โดยเตรี ยมข้อมูลเพือนําเสนอในการสนทนากลุ่ม
3. ทําการสนทนากลุ่ม (Focus group)
จากการทีผูป้ ฏิบตั ิงานระดมความคิด (Brainstorming) และเสนอแนวทางปฏิบตั ิเพือลด
ระยะเวลาในการรอคอยรับยาของผูป้ ่ วยนัน จะทําการสนทนากลุ่มเฉพาะเภสัชกรในการหาข้อสรุ ป
เพื อใช้ใ นการปฏิ บ ัติง านของงานบริ ก ารจ่ า ยยาผูป้ ่ วยนอก โดยมีว ตั ถุป ระสงค์เ พื อหาวิธี ที จะ
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สามารถลดระยะเวลาในการรอคอยรับยาของผูป้ ่ วย กําหนดกลุ่ม ได้แก่ เภสัชกรของฝ่ ายเภสัช
กรรม โรงพยาบาลกระทุ่มแบนทังหมด 11 คน โดยมีขนตอนการปฏิ
ั
บตั ิดงั นี
3.1 กํา หนดวัน เวลา สถานที โดยใช้ก ารสนทนากลุ่ ม ในวัน ประชุ ม เภสั ช กร
ประจําเดือน ทีห้องประชุมเภสัชกรรม
3.2 กําหนดผูด้ าํ เนินการสนทนา (Moderator) และผูจ้ ดบันทึกการประชุม
3.3 ออกแบบแนวคําถาม โดยผูว้ ิจยั ทําหน้าทีในการออกแบบคําถามเพือให้ตรงกับ
วัตถุประสงค์ทีได้ตงไว้
ั
3.4 ประมวลผลข้อมูล
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ำ บตั ิงานบริการจ่ายยาผูลา้ป่วยนอกไปประยุ
ระยะที 3 การนํสาแนวทางปฏิ

1. ทดลองปฏิบตั ิงานตามขันตอนปรั บปรุ งระบบการปฏิ บตั ิงานของงานบริ การจ่ายยา
ผูป้ ่ วยนอก เป็ นเวลา 2 สัปดาห์ จากการสุ่ มใบสังยาทุกใบที 5 จากใบสังยาทีมาถึงห้องจ่ายยาผูป้ ่ วย
นอก ในช่วงเวลา 8.00 -12.00 น. และ 13.00-16.00 น. วันจันทร์ -วันศุกร์ ใบสังยาจํานวน 1,250
ใบ โดยพบว่าผลการทดลองปฏิบตั ิงาน มีดงั นี
1.1การศึกษาเวลาทีใช้ในงานย่อย (Used time in element)
ขันตอนการรับใบสังยาและให้ลาํ ดับคิว เวลาเฉลียคือ 0.32 (±0.15) นาที
ขันตอนการป้ อนข้อมูลในคอมพิวเตอร์ เวลาเฉลียคือ 0.96(± 0.41) นาที
ขันตอนจัดยาตามฉลากยา เวลาเฉลียคือ 2.45(±2.26) นาที
ขันตอนการจับคู่ใบสังยากับยาทีจัดเสร็ จแล้ว เวลาเฉลียคือ 0.42(±0.13) นาที
ขันตอนการตรวจสอบยา เวลาเฉลียคือ 0.71(±0.43) นาที
ขันตอนการส่ งมอบยา เวลาเฉลียคือ 0.80(±0.41) นาที
รวมเวลาทีใช้ในงานย่อยทังหมด เวลาเฉลียคือ 5.66(±3.51) นาที
1.2การศึกษาเวลารอคอยของใบสังยาระหว่างงานย่อย(Delayed time between
element)
ขันตอนรอป้ อนข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์ เวลาเฉลียคือ 8.42(±5.63) นาที
ขันตอนรอจัดยาตามฉลากยา เวลาเฉลียคือ 5.20(±2.95) นาที
ขันตอนรอจับคู่ใบสังยากับยาทีจัดเสร็ จแล้ว เวลาเฉลียคือ 3.47(±2.11) นาที
ขันตอนรอตรวจสอบยา เวลาเฉลียคือ 5.43(±4.31) นาที
ขันตอนรอส่ งมอบยาแก่ผปู ้ ่ วย เวลาเฉลียคือ 1.23(±0.18) นาที
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รวมเวลารอคอยของใบสังยาระหว่างงานย่อยทังหมด เวลาเฉลียคือ 23.75
(±16.53) นาที
1.3 การศึกษาระยะเวลาในการรอคอยรับยาของผูป้ ่ วย (Waiting time)
ระยะเวลาในการรอคอยรับยาของผูป้ ่ วย เวลาเฉลียคือ 29.41(±15.19) นาที
2.นําแนวทางปฏิบตั ิงานบริ การจ่ายยาผูป้ ่ วยนอกไปปฏิบตั ิจริ ง
3.ประเมินผล โดยเก็บข้อมูลเวลาทีใช้ในงานย่อย เวลารอคอยของใบสังยาระหว่างงานย่อย
ระยะเวลาในการรอคอยรับยาของผูป้ ่ วย จากการสุ่ มใบสังยาทุกใบที 5 จากใบสังยาทีมาถึงห้องจ่ายยา
ผูป้ ่ วยนอก ในช่วงเวลา 8.00 -12.00 น. และ 13.00-16.00 น. วันจันทร์ -วันศุกร์ 4 สัปดาห์
ติดต่อกันรวมเป็ นเวลา 20 วัน
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ขันตอนการศึกษา
Phase I การศึกษาการทํางานของงานบริการจ่ ายยาผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลกระทุ่มแบน
ทบทวนวรรณกรรม

ศึกษาวิธีการทํางาน ระบบแถวคอย พิมพ์เขียวบริ การ

เก็บข้อมูลพืนฐาน 4 สัปดาห์
(เวลาทีใช้ในงานย่อย เวลารอคอยของใบสังยาระหว่างงานย่อย ระยะเวลาในการรอคอยรับยาของผูป้ ่ วย)

Phase II การพัฒนาปรับปรุ งระบบปฏิบัติงานของงานบริการจ่ ายยาผู้ป่วยนอก
ประชุมกลุ่มผูป้ ฏิบตั ิงาน( Brainstorming)

ผูว้ ิจยั ศึกษาความเป็ นไปได้จากแนวทางปฏิบตั ิทีกลุ่มผูป้ ฏิบตั ิงานนําเสนอ

การสนทนากลุ่ม ( focus group) เฉพาะเภสัชกร เพือออกแบบปรับปรุ งระบบการปฏิบตั ิงาน

Phase III การนําแนวทางปฏิบัติงานบริการจ่ ายยาผู้ป่วยนอกไปประยุกต์ ใช้ และประเมินผล
ทดลองปฏิบตั ิงาน 2 สัปดาห์

ประเมินผล เก็บข้อมูล 4 สัปดาห์
(เวลาทีใช้ในงานย่อย เวลารอคอยของใบสังยาระหว่างงานย่อย ระยะเวลาในการรอคอยรับยาของผูป้ ่ วย)

รู ปที 3.1 แสดงขันตอนการศึกษา
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4.การประเมินผล
4.1 วิเคราะห์กระบวนการทํางาน (Workflow analysis) วงจรงานบริ การจ่ายยาผูป้ ่ วย
นอก ขันตอนการทํางานในงานบริ การจ่ายยาผูป้ ่ วยนอกโรงพยาบาลกระทุ่มแบน
4.2 ระบบแถวคอย ( Queuing system) แสดงรู ปแบบของระบบแถวคอย ของห้อง
จ่ายยาผูป้ ่ วยนอกโรงพยาบาลกระทุ่มแบน
4.3พิ มพ์เขี ย วบริ การของงานบริ การจ่ายยาผูป้ ่ วยนอก (Service blueprint) ทังก่อน
และหลังการปรับปรุ งระบบ โดยนําเวลาเฉลียทีใช้งานย่อย(Used time in element) เวลารอคอย
เฉลียของใบสังยาระหว่างงานย่อย (Delayed time between element)ระยะเวลาในการรอคอยรับยา
ของผูป้ ่ วย (Waiting time) นํามาใส่ ในแผนภาพเพือให้เข้าใจได้ง่ายยิงขึนด้วย
4.4 ผลจากการระดมความคิด (Brainstorming) ประกอบด้วยทางเลือกทีกลุ่ม
ผูป้ ฏิบตั ิงานเสนอแนวทางปฏิบตั ิ เพือลดระยะเวลาในการรอคอยรับยาของผูป้ ่ วย
4.5 ผลการสนทนากลุ่ม (Focus group) เฉพาะเภสัชกร ประกอบด้วยแนวทางการปรับ
ระบบการทํางานทีจะนําไปทดลองปฏิบตั ิเพือลดระยะเวลาในการรอคอยรับยาของผูป้ ่ วย

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

5. การวิเคราะห์ ข้อมูลและสถิติทใช้
ี
5.1ข้อ มู ล ทั วไป สถิ ต ิ ที ใช้ใ นการศึก ษานี คือ สถิ ต ิ เ ชิ ง พรรณนา (Descriptive
statistics) แสดงเป็ นร้ อยละ ค่าเฉลีย [28]
5.2ผลแสดงเวลาที ใช้ใ นงานย่อย เวลารอคอยใบสั งยาระหว่ า งงานย่ อย ก่ อ นการ
ปรับปรุ งระบบ สถิติทีใช้ คือสถิ ติเชิ ง พรรณนา(Descriptive statistics)แสดงเป็ นร้อยละ ค่าเฉลีย
[28]
5.3ผลแสดงระยะเวลาในการรอคอยรับยาของผูป้ ่ วยในงานบริ ก ารจ่ายยาผูป้ ่ วยนอก
ก่อนการปรับปรุ งระบบ สถิติทีใช้ คือสถิ ติเชิ งพรรณนา(Descriptive statistics) แสดงเป็ นร้อยละ
ค่าเฉลีย [28]
5.4 การศึกษาเปรี ยบเทียบเวลาทีใช้ในงานย่อย(Used time in element) ก่อนและหลัง
การปรับปรุ งระบบการปฏิบตั ิงาน ใช้สถิติ Independent t-test [28]
5.5การศึกษาเปรี ยบเทียบเวลารอคอยของใบสังยาระหว่างงานย่อย (Delayed time between
element) ก่อนและหลังการปรับปรุ งระบบใช้สถิติ Independent t-test [28]
5.6 การศึกษาเปรี ยบเทียบระยะเวลาในการรอคอยรับยาของผูป้ ่ วย (Waiting time) ก่อน
และหลังการปรับปรุ งระบบการปฏิบตั ิงานใช้สถิติ Independent t-test [28]

บทที 4
ผลการศึกษา
ในการศึกษาวิธีการทํางาน และปรับปรุ งระบบการปฏิบตั ิงานในงานบริ การจ่ายยาผูป้ ่ วย
นอกของโรงพยาบาลกระทุ่มแบนในครังนี ได้เปรี ยบเทียบเวลาทีใช้ในงานย่อย(Used time in element)
เวลารอคอยของใบสังยาระหว่างงานย่อย(Delayed time between element) และระยะเวลาในการรอคอย
รับยาของผูป้ ่ วย (Waiting time) ก่อนและหลังการปรับปรุ งระบบการปฏิบตั ิงาน โดยผลการวิเคราะห์
ข้อมูลแบ่งเป็ นส่ วนๆ ดังต่อไปนี
ระยะที 1
1. ข้อมูลทัวไป
2. ขันตอนวิเคราะห์กระบวนการทํางาน (Workflow analysis)
3. ผลแสดงเวลาทีใช้ในงานย่อย เวลารอคอยใบสังยาระหว่างงานย่อย ก่อนการปรับปรุ ง
ระบบ
4. ผลแสดงระยะเวลาในการรอคอยรับยาของผูป้ ่ วยในงานบริ การจ่ายยาผูป้ ่ วยนอกก่อน
การปรับปรุ งระบบ
ระยะที 2
1. แสดงระบบแถวคอย (Queuing system)
2. พิมพ์เขียวบริ การของงานบริ การจ่ายยาผูป้ ่ วยนอกก่อนปรับปรุ งระบบ ( Service blueprint)
3. ผลจากการระดมความคิด (Brainstorming)
4. ผลการสนทนากลุ่ม (Focus group)เฉพาะเภสัชกร
ระยะที 3
1. การศึกษาเปรี ยบเทียบเวลาทีใช้ในงานย่อย(Used time in element) ก่อนและหลังการ
ปรับปรุ งระบบการปฏิบตั ิงาน
2. การศึกษาเปรี ยบเทียบเวลารอคอยของใบสังยาระหว่างงานย่อย (Delayed time between
element) ก่อนและหลังการปรับปรุ งระบบการปฏิบตั ิงาน
3. การศึกษาเปรี ยบเทียบระยะเวลาในการรอคอยรับยาของผูป้ ่ วย (Waiting time) ก่อน
และหลังการปรับปรุ งระบบการปฏิบตั ิงาน
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4. พิมพ์เขียวบริ การของงานบริ การจ่ายยาผูป้ ่ วยนอกหลังปรับปรุ งระบบ (Service blueprint)
5. ผลการทดสอบสมมติฐาน
ระยะที 1
1. ข้ อมูลทัวไป
ในปี 2554 ฝ่ ายเภสัชกรรมโรงพยาบาลกระทุ่ มแบนมี ผูป้ ฏิ บตั ิ งานทังหมด 30 คน
โดยแบ่งเป็ นเภสัช กร 11 คน เจ้า พนัก งานเภสัช กรรม 5 คน ลูก จ้า ง 14 คน ในส่ ว นของงาน
บริ การผูป้ ่ วยนอกโรงพยาบาลกระทุ่มแบน มีผปู ้ ฏิบตั ิงาน จํานวน 16 คน ได้แก่เภสัชกรทีรับผิดชอบ
6 คน โดยมีเภสัชกรอัตราจ้าง(part time) เพิมขึนในวันจันทร์ อังคาร พุธ ศุกร์ 1 คน เจ้าพนักงาน
เภสัชกรรม 2 คน และลูกจ้างชัวคราว 8 คน ดังแสดงในตารางที 4.1
ตารางที 4.1 จํานวนผูป้ ฏิบตั ิงานบริ การผูป้ ่ วยนอกโรงพยาบาลกระทุ่มแบน
ตําแหน่ ง
เภสัชกร
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม
ลูกจ้างชัวคราว
รวม

ฝ่ ายเภสั ชกรรม(คน)
11
5
14
30

งานผู้ป่วยนอก(คน)
6
2
8
16

สําหรับจํานวนผลงานบริ การผูป้ ่ วยนอก ในเวลาราชการในปี งบประมาณ 2554 มีจาํ นวน
152,366 ใบสังยา คิดเป็ น 619,110 รายการ คิดเป็ นจํานวนรายการยาโดยเฉลียต่อหนึ งใบสังยา
คือ 4 รายการ ดังแสดงในตารางที 4.2
ตารางที 4.2 จํานวนใบสังยา และรายการยา ของผูป้ ่ วยทีมารับบริ การทีงานบริ การจ่ายยาผูป้ ่ วยนอก
โรงพยาบาลกระทุ่มแบน ปี 2554
รายการ
จํานวนใบสังยา
จํานวนรายการยา
จํานวนรายการโดยเฉลียต่อหนึงใบสังยา
จํานวนรายการยาตําสุ ด - สู งสุ ด

จํานวน
152,366
619,110
4
1 - 15
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ตารางที 4.3 แสดงจํานวนประชากรทีศึกษา และกลุ่มตัวอย่าง ก่อนและหลังการปรับปรุ งระบบ
ก่ อนการปรับปรุงระบบ

หลังการปรับปรุงระบบ

วันที

ประชากรที
ศึกษา(ใบ)

กลุ่มตัวอย่ าง
(ใบ)

ใบสั งยาทีไม่ มี
รายการยา

วันที

ประชากรที
ศึกษา(ใบ)

กลุ่มตัวอย่ าง
(ใบ)

ใบสั งยาทีไม่ มี
รายการยา

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
รวม
ทังหมด

655
650
665
655
642
633
637
647
616
651
680
682
672
668
653
656
671
650
665
661

122
122
123
120
121
121
118
122
115
122
126
124
126
124
123
125
126
120
126
124

9
8
10
11
7
5
9
7
8
8
10
12
8
9
7
6
8
10
7
8

637
664
628
641
659
627
658
637
649
613
624
631
638
628
633
627
658
647
639
651

122
125
120
117
123
115
127
121
121
112
119
120
118
121
120
118
126
123
119
123

5
8
5
11
8
10
4
6
8
10
5
6
9
4
6
7
5
6
8
7

13,109

2450

167

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
รวม
ทังหมด

12,789

2410

138

2. ขันตอนวิเคราะห์กระบวนการทํางาน (Workflow analysis)
วงจรงานบริ การจ่ายยาผูป้ ่ วยนอก โดยแบ่งกิจกรรมย่อยเป็ น 6 กิจกรรม คือ
2.1 รับใบสังยาและให้ลาํ ดับคิว
2.2 การป้ อนข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์
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2.3 จัดยาตามฉลากยา
2.4 การจับคู่ใบสังยากับยาทีจัดเสร็ จแล้ว
2.5 การตรวจสอบยา
2.6 การส่ งมอบยาแก่ผปู ้ ่ วย ดังแสดงในตารางที 4.4
ตารางที 4.4 ขันตอนการทํางานในงานบริ การจ่ายยาผูป้ ่ วยนอกโรงพยาบาลกระทุ่มแบน
หน่ วยงาน งานบริการจ่ ายยาผู้ป่วยนอก
งาน (Job) OPD service
วงจรงาน (work cycle) Outpatient dispensing services
ที
1

ประเภทกิจกรรม

กิจกรรมย่ อย

รับใบสังยาและให้ลาํ ดับคิว
- หยิบใบสังยาจากตะกร้ารับใบสังยา
-ให้ลาํ ดับคิว
- วางใบสังยาในจุดทีรอป้ อนข้อมูล
2. การป้ อนข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์
- ป้ อนรหัสประจําตัวผูป้ ่ วย
- ตรวจสอบชือผูป้ ่ วยให้ตรงกับใบสังยา
- ป้ อนข้อมูลอืน เช่น อายุ แพทย์
ผูต้ รวจ รายการยา วิธีใช้
- กรอกราคายาลงในใบสังยา
- พิมพ์ฉลากยา
3. จัดยาตามฉลากยา
- ฉีกฉลากยาออกจาเครื องพิมพ์ฉลากยา
- นําฉลากยาใส่ ในตะกร้า
- ติดฉลากยาบนซองยา
กรณี ยาเม็ด ติดฉลากบนซองทีแบ่งบรรจุ
ไว้แล้ว ในกรณี ไม่ได้แบ่งบรรจุไว้ ให้นบั
ยาให้ได้ปริ มาณเท่ากับทีระบุไว้
กรณี ยานําให้ติดฉลากยาทีบรรจุภณ
ั ฑ์
-วางยาในตะกร้า

O
O
O
O
O
O

O
O
O
O
O
O

O
O

D

ผู้ปฏิบัติงาน หน่ วยของงาน
P/A
(work unit)
A
ใบสังยา

A,P

ใบสังยา

A

ใบสังยา
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ตารางที 4.4 ขันตอนการทํางานในงานบริ การจ่ายยาผูป้ ่ วยนอกโรงพยาบาลกระทุ่มแบน (ต่อ)
หน่ วยงาน งานบริการจ่ ายยาผู้ป่วยนอก
งาน (Job) OPD service
วงจรงาน (work cycle) Outpatient dispensing services
ที

ประเภทกิจกรรม

กิจกรรมย่ อย
O

4

5

6

-วางตะกร้ายาบนโต๊ะทีรอจับคู่
ตะกร้ายากับใบสังยา
การจับคู่ใบสังยากับยาทีจัดเสร็ จแล้ว
-หยิบใบสังยาขึนจากตะกร้าทีรอจับคู่
และตะกร้าทีจ่ายเงินแล้ว มาเรี ยงตามลําดับ
ทีก่อนหลัง
-จับคู่ใบสังยากับตะกร้ายาทีจัดเสร็ จแล้ว
แล้วนําไปวางในจุดทีรอตรวจสอบยา
การตรวจสอบยา
-หยิบใบสังยาจากตะกร้ายา
-ตรวจสอบชือผูป้ ่ วยในใบสังยาและใน
ฉลากยาให้ตรงกัน
-ตรวจสอบยาทีจัดว่าถูกต้อง ครบถ้วน
ตามจํานวนชือยา ฉลาก วีธีใช้
- ตรวจสอบว่ามี Drug interaction ,ADR,
DRP(dosage proper patient ) หรื อไม่
-ลงชือเภสัชกร
-วางยาและใบสังยาลงในตะกร้า ส่ งตะกร้า
การส่ งมอบยาแก่ผปู้ ่ วย
-เรี ยกชือ - สกุล ผูป้ ่ วย
-ให้ผปู้ ่ วยทบทวนชือ – สกุล ของตนเอง
-สอบถามเคยแพ้ยาอะไร
-สอบถามอาการทีมาพบแพทย์
-แนะนําข้อบ่งใช้ วิธีการใช้ยา
-แนะนําข้อควรระวัง
-หยิบยาใส่ ถุง ส่ งมอบให้ผปู้ ่ วย
-ลงชือเภสัชกรผูจ้ ่ายยา
-เก็บใบสังยาลงในตะกร้า

O

D

ผู้ปฏิบัติงาน หน่ วยของงาน
P/A
(work unit)

A

ใบสังยา

P

ใบสังยา

P

ใบสังยา

O

O

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

31

O

คือ สัญลักษณ์แทนการปฏิบตั ิงาน
คือ สัญลักษณ์แทนการตรวจสอบงาน
คือ สัญลักษณ์แทนการขนถ่าย

D

คือ สัญลักษณ์แทนการรอ ล่าช้า

A
P

คือ สัญลักษณ์แทนการเก็บรักษา
แทน เจ้าหน้าทีห้องยา
แทน เภสัชกร

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส
3. ผลแสดงเวลาทีใช้ ในงานย่ อย เวลารอคอยใบสั งยาระหว่ างงานย่อย ก่ อนการปรับปรุ งระบบ
จากการเก็บข้อมูลพืนฐาน โดยเก็บข้อมูลเวลาทีใช้ในงานย่อย เวลารอคอยของใบสังยา
ระหว่างงานย่อย ระยะเวลาในการรอคอยรับยาของผูป้ ่ วย จากการสุ่ มใบสังยาทุกใบที 5 จากใบสังยา
ทีมาถึ งห้องจ่ายยาผูป้ ่ วยนอก ในช่ วงเวลา 8.00-12.00 น. และ 13.00-16.00 น. วันจันทร์ -วันศุกร์ 4
สัปดาห์ติดต่อกันรวมเป็ นเวลา 20 วัน โดยบันทึกเวลาทุกงานย่อยในใบบันทึกเวลา ซึ งเวลาใน
การปฏิ บ ัติ ง านคื อ เวลาที ผู้ป ฏิ บ ัติ ง านกํา ลัง ปฏิ บ ัติ ง านที เกี ยวกับ ใบสั งยา และเวลาในการรอ
ปฏิ บ ัติ ง านคื อ เวลาที ใบสั งยารอการปฏิบ ตั ิง าน โดยเวลาของจุด สิ นสุ ด ของงานย่อ ยของการ
ปฏิบตั ิงานจะเป็ นเวลาของจุดเริ มต้นของเวลารอคอยของใบสังยา จากนันทําการบันทึกข้อมูลจาก
ใบบันทึกเวลาเพือนําไปคํานวณหาเวลาทีใช้ในงานย่อย เวลารอคอยของใบสังยาระหว่างงานย่อย
ระยะเวลาในการรอคอยรับยาของผูป้ ่ วย ซึ งพบว่า เวลาทีใช้ในงานย่อยขันตอนทีใช้ระยะเวลามาก
ทีสุ ด คือ การจัดยาตามฉลากยา ใช้เวลา 2.92(±2.51) นาที คิดเป็ นร้อยละ 45.70 ของเวลาทีใช้ในงาน
ย่อยทังหมด และเวลารอคอยของใบสังยาระหว่างงานย่อย ขันตอนทีใช้ระยะเวลามากทีสุ ด คือ การ
รอป้ อนข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์ ใช้เวลา 10.44 (±9.85) นาที คิดเป็ นร้อยละ 36.66 ของเวลารอคอย
ของใบสังยาระหว่างงานย่อยทังหมด และการรอตรวจสอบยา ใช้เวลา 8.95(±7.18 ) นาที คิดเป็ นร้อย
ละ 31.44 ดังแสดงในตารางที 4.5
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ตารางที 4.5 เวลาทีใช้ในงานย่อย เวลารอคอยใบสั งยาระหว่า งงานย่อย ก่ อ นการปรั บ ปรุ ง ระบบ
ปฏิบตั ิงาน

งานย่ อย

รับใบสังยาและให้ลาํ ดับคิว
รอป้ อนข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์
การป้ อนข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์
รอจัดยาตามฉลากยา
จัดยาตามฉลากยา
รอการจับคู่ใบสังยากับยาทีจัด
เสร็ จแล้ว
การจับคู่ใบสังยากับยาทีจัดเสร็จ
แล้ว
รอตรวจสอบยา
การตรวจสอบยา
รอส่งมอบยาแก่ผปู ้ ่ วย
การส่งมอบยาแก่ผปู ้ ่ วย
รวม

จํานวน
ครังใน
การเก็บ
ข้ อมูล

2450

เวลาทีใช้ ในงานย่ อย
(นาที)

เวลารอคอยของใบสังยาระหว่ าง
งานย่ อย (นาที)

เวลาเฉลีย (ค่ าเบียงเบนมาตรฐาน)

เวลาเฉลีย (ค่ าเบียงเบนมาตรฐาน)

ค่ าสู งสุ ด -ตําสุ ด

ร้ อยละ

0.33(± 0.15 )
0.46 – 0.22

5.16

2450
2450

0.97(± 0.45 )
1.45 – 0.51

2450

2450

2450

2450

5.26(±4.76 )
9.82 – 3.21

18.48

3.57(±2.63 )
6.50 – 1.58

12.55

8.95(±7.18 )
16.17 – 2.34

31.44

0.25(±0.14 )
0.39 – 0.18

0.88

28.47(±18.45)
46.92 – 10.73

100

13.3

2450
0.89(± 0.49)
1.39 – 0.59
6.39(±4.85)
10.51 – 2.95

36.66

6.73

2450
0.85(±0.46)
1.27 – 0.57

10.44(± 9.85 )
19.5 – 3.05

45.70

2450
0.43(± 0.17 )
0.58 – 0.36

ร้ อยละ

15.18

2450
2.92(±2.51)
5.30 – 0.50

ค่ าสู งสุ ด -ตําสุ ด

13.93
100
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4. ผลแสดงระยะเวลาในการรอคอยรั บยาของผู้ป่วยในงานบริ การจ่ ายยาผู้ป่วยนอกก่อน
การปรับปรุงระบบ
ผลแสดงระยะเวลาในการรอคอยรับยาของผูป้ ่ วยในงานบริ การจ่ายยาผูป้ ่ วยนอกก่อน
การปรับปรุ งระบบ พบว่าเวลาเฉลียทีใช้ในงานย่อย ( Used time in element) ใช้เวลา 6.39 (±4.85)นาที
คิดเป็ นร้อยละ 18.33 เวลารอคอยเฉลียของใบสังยา (Delayed time between element) ใช้เวลา
28.47(±18.45) นาที คิดเป็ นร้อยละ 81.67 ดังนันระยะเวลาในการรอคอยรับยาของผูป้ ่ วย (Waiting
time) คือ 34.86 นาที ดังแสดงในตารางที 4.6
ตารางที 4.6 แสดงระยะเวลาในการรอคอยรับยาของผูป้ ่ วยในงานบริ การจ่ายยาผูป้ ่ วยนอกก่อนการ
ปรับปรุ งระบบ
เวลาทีใช้ ในงานบริการจ่ ายยาผู้ป่วยนอก
เวลาเฉลียทีใช้ในงานย่อย ( Used time in element)
เวลารอคอยเฉลียของใบสังยา (Delayed time between element )
รวมระยะเวลาในการรอคอยรับยาของผูป้ ่ วย ( waiting time)

เวลา (นาที)
6.39
28.47
34.86

ร้ อยละ
18.33
81.67
100

ระยะที 2
จากการทบทวนวรรณกรรมเกียวกับการศึกษาวิธีการทํางานของงานบริ การจ่ายยาผูป้ ่ วย
นอก ขันตอนการทํางาน (Flow process chart ) ระบบแถวคอย (Queuing system) พิ ม พ์ เ ขี ย ว
งานบริ การ (Service blueprint ) ประกอบกับการเก็บข้อมูลพืนฐานเวลาทีใช้ในงานย่อย เวลารอ
คอยของใบสังยาระหว่างงานย่อย ระยะเวลาในการรอคอยรับยาของผูป้ ่ วยแสดงดังต่อไปนี
1. รูปแสดงระบบแถวคอย (Queuing system)
รู ปแบบของระบบแถวคอย ของห้อ งจ่ายยาผูป้ ่ วยนอกโรงพยาบาลกระทุ่มแบน คื อ
ระบบแถวคอยหลายช่องทาง หลายขันตอน (Multiple-channel multiple-phase model) คือ ระบบ
แถวคอยทีมีขนตอนการบริ
ั
การหลายขันตอน และแต่ละขันตอนมีหลายหน่ วยบริ การ
โดยขันตอนเริ มจากผูป้ ่ วยยืนใบสังยาในตะกร้ารับใบสังยา จากนันเจ้าหน้าที ห้อง
จ่ายยารับใบสังยาและให้ลาํ ดับคิว ป้ อนข้อมูลในคอมพิวเตอร์ ส่ งใบสังยาให้แผนกการเงิ นคิด
ราคา ซึ งแผนกการเงิน มีเ จ้า หน้า ที ปฏิบ ตั ิง าน 2 คน เจ้า หน้า เรี ย กชื อ นามสกุล พร้อมบอก
หมายเลขช่ องการให้บริ การ เพือให้ผปู ้ ่ วยมาชําระเงินตามลําดับคิว เมือการเงินคิดราคาเรี ยบร้อย
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แล้ว จึง ส่ ง ใบสั งยากลับ มาที ห้องจ่า ยยา เพื อจับ คู่ก บั ใบสั งยากับ ยาที จัดเสร็ จแล้ว เภสัช กร
ตรวจสอบและจ่ายยา โดยเภสัชกรทีทําหน้าทีจ่ายยาให้แก่ผปู ้ ่ วย ในแต่ละวันจะมีทงหมด
ั
4 คน
โดยเรี ยกชื อ นามสกุล พร้อมบอกหมายเลขช่ องการให้บริ การ
สรุ ประบบแถวคอยหลายช่องทาง( Multiple-channel) คือ ผูใ้ ห้บริ การมากกว่า 1 คน
ได้แก่ เจ้าหน้าทีแผนกการเงิน และเภสัชกรทีทําหน้าที จ่ายยา และระบบแถวคอยหลายขันตอน
(Multiple-phase model) คือ มีข นตอนในการให้
ั
บริ ก ารมากกว่า 1 ขันตอน ได้แก่ ขันตอนการ
ชําระเงิน และขันตอนการจ่ายยา ดังแสดงในรู ปที 4.1

ผูป้ ่ วยชําระเงิน

ผูป้ ่ วยรับยา

ผูป้ ่ วยชําระเงิน

ผูป้ ่ วยรับยา

รู ปที 4.1 แสดงระบบแถวคอยหลายช่องทาง หลายขันตอน Multiple-channel multiple-phase
model ของห้องจ่ายยาผูป้ ่ วยนอกโรงพยาบาลกระทุ่มแบน
2. พิมพ์ เขีย วบริ การของงานบริ การจ่ า ยยาผู้ ป่วยนอกก่ อนปรั บปรุ งระบบ (Service
blueprint)
โดยพิมพ์เขียวบริ การของงานบริ ก ารจ่า ยยาผูป้ ่ วยนอกก่ อนปรั บ ปรุ ง ระบบ เริ มจาก
ผูป้ ่ วยยืนใบสังยาในตะกร้ารับใบสังยา จากนัน ห้องจ่ายยารับใบสังยาและให้ลาํ ดับคิว ป้ อนข้อมูล
ลงในคอมพิวเตอร์ ถ้าพบว่าใบสังยานันจะต้องชําระเงิน จะส่ งใบสังยาให้ฝ่ายการเงินคิดราคา แต่ถา้
ไม่ตอ้ งชําระเงินจะวางใบสังยาในตะกร้าทีรอจับคู่ โดยเมือป้ อนข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์ เสร็ จแล้ว
ก็จะสังพิมพ์ฉลากยา เจ้าหน้าที จะจัดยาตามฉลาก จากนันจะวางตะกร้ ายาที จัดเสร็ จแล้วบนโต๊ะ
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เพือรอขันตอนจับคู่ใบสังยากับยาทีจัดเสร็ จแล้ว เมือประกบคู่ใบสังยากับตะกร้ายาเรี ยบร้อยแล้วจะ
ส่ ง ให้เ ภสัช กรตรวจสอบก่ อ นจ่า ยยา และจ่า ยยาพร้ อ มให้คาํ แนะนํา ขันตอนทังหมด แบ่ง เป็ น
ส่ วนที ติ ดต่อกับ ลูก ค้า (Front office) ก็คือขันตอนรับ ใบสั งยา เรี ย กผูป้ ่ วยชําระเงิ น เภสัช กร
จ่า ยยาพร้ อมให้คาํ แนะนํา และระบบบริ หารจัดการภายใน(Back office) คือ ขันตอนป้ อนข้อมูล
ในคอมพิวเตอร์ การจัดยา ฝ่ ายการเงินคิดราคา การจับคู่ใบสังยากับยาทีจัดเสร็ จแล้ว และเภสัชกร
ตรวจสอบก่อนจ่ายยา
จากข้อมูลตารางที 4.4 เวลาทีใช้ในงานย่อย เวลารอคอยใบสังยาระหว่างงานย่อยก่อน
ปรับปรุ งระบบ เมือนําข้อมูลทีได้มาใช้กบั พิมพ์เขียวบริ การของงานบริ การจ่ายยาผูป้ ่ วยนอกก่อน
ปรับปรุ งระบบ เริ มจาก ผูป้ ่ วยยืนใบสังยาในตะกร้ารับใบสังยา จากนันเจ้าหน้าทีห้องจ่ายยารับ
ใบสังยาและให้ลาํ ดับคิว เวลาเฉลียคือ 0.33(±0.15) นาที โดยมีขนั ตอนการรอป้ อนข้อมูลลงใน
คอมพิวเตอร์ เวลาเฉลียคือ 10.44(±9.85 ) นาที ขันตอนการป้ อนข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์ เวลา
เฉลียคือ 0.97(±0.45) นาที ขันตอนการรอจัดยาตามฉลากยา เวลาเฉลียคือ 5.26(±4.76 ) นาที
ขันตอนการจัดยาตามฉลากยา เวลาเฉลียคือ 2.92(±2.51 ) นาที จากนันขันตอนการรอจับคู่ใบสังยา
กับยาทีจัดเสร็ จแล้ว เวลาเฉลียคือ 3.57(±2.63 ) นาที ทังนีรวมถึงใบสังยาทีต้องชําระเงิน และ
แผนกการเงินส่ งกลับมาแล้วรวมอยูด่ ว้ ย
ต่อไปคือขันตอนการจับคู่ใบสังยากับยาทีจัดเสร็ จแล้ว
เวลาเฉลียคือ 0.43(±0.17 ) นาที จนถึงขันตอนการรอตรวจสอบยา เวลาเฉลียคือ 8.95(± 7.18)
นาที ขันตอนการตรวจสอบยา เวลาเฉลียคือ 0.85(±0.46) นาที ขันตอนการรอส่ งมอบยาแก่ผปู ้ ่ วย
เวลาเฉลียคือ0.25(±0.14 ) นาที และขันตอนการส่ งมอบยาแก่ผปู ้ ่ วย เวลาเฉลียคือ 0.89(± 0.49)
นาที โดยสรุ ปพบว่าเวลาเฉลียทีใช้งานย่อย(Used time in element) ใช้เวลา 6.39 นาที เวลารอคอย
เฉลียของใบสังยาระหว่างงานย่อย (Delayed time between element) ใช้เวลา 28.47 นาที ดังนัน
ระยะเวลาในการรอคอยรับยาของผูป้ ่ วย (Waiting time) 34.86 นาที
โดยพบว่าขันตอนทีใช้ระยะเวลามากทีสุ ดคือขันตอนการรอป้ อนข้อมูลใน
คอมพิวเตอร์ ขันตอนจัดยา ดังแสดงในรู ปที 4.2
โดยความหมายของสัญลักษณ์
W
คือ Customer Wait(ลูกค้ากําลังรอการให้บริ การ)
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F

คือ Fail point (จุดทีมีระยะเวลารอคอยนาน)

F

F

3.57 นาที
จับคู่ใบสังยากับยาทีจัดเสร็ จแล้ว
0.43 นาที

ฝ่ ายการเงินคิดราคา

เรี ยกผูป้ ่ วยชําระเงิน

ชําระเงิน

8.95 นาที

W

เภสัชกรตรวจสอบก่อนจ่ายยา
0.85 นาที

0.25 นาที

เภสัชกรจ่ายยาพร้อมให้คาํ แนะนํา
0.89 นาที

ผูป้ ่ วยได้รับยา

รู ปที 4.2 พิมพ์เขียวบริ การของงานบริ การจ่ายยาผูป้ ่ วยนอกก่อนปรับปรุ งระบบ ( Service blueprint)

จัดยา
2.92 นาที

5.26 นาที

ป้ อนข้อมูลในคอมพิวเตอร์
0.97

10.44 นาที

รับใบสังยา
0.33 นาที

ผูป้ ่ วยยืนใบสังยา

W

34.86 นาที

Back office

Front office

กลับบ้าน
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3. ผลจากการระดมความคิด (Brainstorming)
เมือวิเคราะห์ถึงขันตอนทีเป็ นสาเหตุทาํ ให้ระยะเวลาในการรอรับยานานแล้ว จากนันทําการ
ออกแบบและปรับปรุ งระบบการปฏิบตั ิงาน โดยการระดมความคิด(Brainstorming) ของเจ้าหน้าทีของ
ฝ่ ายเภสัชกรรม
3.1วัตถุประสงค์ เพือหาวิธีทีจะสามารถลดระยะเวลาในการรอคอยรับยาของผูป้ ่ วย
3.2ผูเ้ ข้าร่ วม ประกอบด้วย เภสัชกร 11 คน เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 5 คน และลูกจ้าง
ชัวคราว 14 คน รวมทังหมด 30 คน
3.3วันเวลา สถานที โดยทําการระดมความคิดในวันที 3 ต.ค. 2554 ตังแต่เวลา 20.00 น.
ทีห้องประชุมเภสัชกรรม โดยใช้เวลาในการระดมความคิด 1 ชัวโมง
3.4 คําถามทีใช้ในการระดมความคิดได้แก่
3.4.1 มีวธิ ี การอย่างไรทีจะสามารถลดระยะเวลารอคอยรับยาของผูป้ ่ วยได้
จากการระดมความคิดพิจารณาจาก พิมพ์เขี ยวบริ การของงานบริ การจ่ายยาผูป้ ่ วยนอก
ก่ อนปรับ ปรุ งระบบพบว่ามีขนตอนที
ั
ใช้ระยะเวลาในการรอคอยนานได้แก่ ขันตอนการรอป้ อน
ข้อมูลในคอมพิวเตอร์ ใช้เวลาเฉลีย 10.44 นาที ขันตอนการรอตรวจสอบยา เวลาเฉลียคือ 8.95
นาที ขันตอนจัดยา 2.92 นาที ประกอบกับพืนทีห้องจ่ายยาทีคับแคบ ไม่สะดวกต่อการทํางาน
พบว่าโต๊ะวางตะกร้ายา และพืนทีในการตรวจสอบและจ่ายยาแก่ผปู ้ ่ วยจํากัด ไม่เพียงพอต่อตะกร้า
ยาทีมีจาํ นวนมาก ดังรูปแสดงในภาคผนวก จ ส่ งผลให้การระดมความคิด (Brainstorming) ของ
สมาชิกได้แก่เภสัชกร เจ้าพนักงานเภสัชกรรม และลูกจ้างชัวคราว ทังฝ่ ายเภสัชกรรมทังหมด 30
คน โดยพบว่าข้อเสนอของสมาชิ ก 7 ข้อดังนี
1. ขยายพืนทีห้องจ่ายยาผูป้ ่ วยนอกให้กว้างขวางมากขึน เพือรองรับกับปริ มาณผูป้ ่ วย
ทีมีจาํ นวนมาก
2. เปลียนระบบคอมพิวเตอร์ จากเดิมเจ้าพนักงานเภสัชกรรมเป็ นผูป้ ้ อนข้อมูลยา เป็ น
แพทย์ผตู้ รวจรักษาเป็ นผูป้ ้ อนข้อมูลยา เพือลดระยะเวลาการรอป้ อนข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์
3. เพิมจํานวนของเภสัชกร เจ้าพนักงานเภสัชกรรม และลูกจ้างชัวคราว ตําแหน่ง
ละ 1 คน เพือให้สามารถปฏิบตั ิงานบริ การจ่ายยาผูป้ ่ วยนอกได้รวดเร็ วยิงขึน
4. ปรับปรุ งระบบบริ หารจัดการภายใน(Back office) เปลียนระบบการจัดยาจาก
ระบบเดิมที เจ้าหน้าที 1 คน จัดยาทุกรายการใน 1 ใบสังยา เป็ นเจ้าหน้าทีร่ วมกันจัดยาใน 1
ใบสังยา โดยการกําหนดเจ้าหน้าทีรับผิดชอบประจําจุดจัดยาแต่ละจุด เมือจัดยาในจุดของตน
เสร็ จแล้ว จึงส่ งให้จุดถัดไป เมือครบทุกฉลากยาแล้วจึงนําตะกร้ามาวางทีจุดรอจับคู่ใบสังยากับ
ตะกร้ายา เพือลดระยะเวลาในการจัดยา
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5. เวลาทีใช้ในการรอตรวจสอบยาซึ งใช้เวลารอคอยนาน มีแนวทางที จะปฏิ บ ตั ิ คือ
เพิมช่ องทางด่วนในการตรวจสอบและส่ งมอบยาให้แก่ผปู ้ ่ วย จากเดิ มทีมีช่องจ่ายยา 4 ช่องคือช่อง 11
ช่อง 12 ช่อง 13 ช่อง 14 เปลียนเป็ นช่องจ่ายยาทัวไป 3 ช่อง คือช่อง 11, 12 , 13 โดยใช้ช่องจ่ายยา
ที 14 เป็ น ช่องทางด่วนในการส่ งมอบยาให้แก่ผปู ้ ่ วย สําหรับจ่ายยาทีไม่เกิ น 3 รายการ เพือลด
ระยะเวลาในการรอตรวจสอบยา
6. เพิมพืนทีจ่ายยาให้แก่ผปู ้ ่ วย โดยการนําโต๊ะจ่ายยาออกไปวางหน้าห้องจ่ายยา และ
ให้เภสัชกรทําหน้าทีจ่ายยาให้แก่ผปู้ ่ วยนอกห้องจ่ายยา
7. เพิมห้องจ่ายยาให้แก่ผูป้ ่ วยที ตรวจมาจากแผนกศัลยกรรม เนื องจากห้องตรวจ
ศัลยกรรมอยู่ในอาคารเฉลิมพระเกี ยรติ ฯ ซึ งห่ างจากห้องจ่ายยาประมาณ 100 เมตร ส่ งผลให้เกิ ด
ความสะดวกแก่ผปู้ ่ วยมากขึน
จากการระดมสมองพบว่ามีผเู ้ สนอแนวทางทังหมด 7 ข้อ แต่ในข้อที 6 และ 7 นัน
สมาชิกไม่เห็นด้วยเนื องจากในข้อที 6 การนําโต๊ะจ่ายยาออกไปวางหน้าห้องจ่ายยาและให้เภสัชกร
ทําหน้าทีจ่ายยานัน พบว่าในบริ เวณหน้าห้องจ่ายยานันมีอากาศร้อน ไม่มีเครื องปรับอากาศ
ประกอบกับไม่สะดวกในการทีจะส่ งตะกร้ายาทีตรวจสอบแล้วส่ งไปให้แก่เภสัชกรทีทําหน้าทีจ่ายยา
และในข้อที 7 ทีเสนอให้เพิมห้องจ่ายยาให้แก่ผปู ้ ่ วยทีตรวจมาจากแผนกศัลยกรรมนัน พบว่าสมาชิก
ไม่เห็นด้วย เนืองจากปี พ.ศ. 2548 ได้ทดลองปฏิบตั ิเพิมห้องจ่ายยาแผนกศัลยกรรมมาแล้ว โดยมี
เภสัชกร 1 คน และเจ้าหน้าทีการเงิน 1 คน ประจําอยูท่ ีห้อง แต่พบว่าบางช่วงเวลาแพทย์ไม่ได้ทาํ
การตรวจ เช่น เวลา 8.00-9.30 น. หรื อมีผปู้ ่ วยมารับบริ การน้อยในเวลา 14.30 -16.00 น. ส่ งผลให้
สู ญเสี ยบุคลากรในการปฏิบตั ิหน้าที
รวมทังสิ นเปลืองทรัพยากรทีใช้ในการปฏิบตั ิหน้าที เช่น
คอมพิวเตอร์ เครื องพิมพ์ฉลากยา เครื องพิมพ์ใบเสร็ จรับเงิน ดังนันสมาชิกจึงไม่เห็นด้วยใน
ข้อเสนอนี ดังนันผลจากการระดมความคิด(Brainstorming) ของเจ้าหน้าทีของฝ่ ายเภสัชกรรม สรุ ป
แล้วมีทงหมด
ั
5 ข้อดังนี
1. ขยายพืนทีห้องจ่ายยาผูป้ ่ วยนอกให้กว้างขวางมากขึน เพือรองรับกับปริ มาณผูป้ ่ วย
ทีมีจาํ นวนมาก
2. เปลียนระบบคอมพิวเตอร์ จากเดิมเจ้าพนักงานเภสัชกรรมเป็ นผูป้ ้ อนข้อมูลยา เป็ น
แพทย์ผตู้ รวจรักษาเป็ นผูป้ ้ อนข้อมูลยา เพือลดระยะเวลาการรอป้ อนข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์
3.เพิมจํานวนของเภสัชกร เจ้าพนักงานเภสัชกรรม และลูกจ้างชัวคราว ตําแหน่งละ
1 คน เพือให้สามารถปฏิบตั ิงานบริ การจ่ายยาผูป้ ่ วยนอกได้รวดเร็ วยิงขึน
4. ปรับปรุ งระบบบริ หารจัดการภายใน (Back office) เปลียนระบบการจัดยาจาก
ระบบเดิมที เจ้าหน้าที 1 คน จัดยาทุกรายการใน 1 ใบสังยา เป็ นเจ้าหน้าทีร่ วมกันจัดยาใน 1
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ใบสังยา โดยการกําหนดเจ้าหน้าทีรับผิดชอบประจําจุดจัดยาแต่ละจุด เมือจัดยาในจุดของตน
เสร็ จแล้ว จึงส่ งให้จุดถัดไป เมือครบทุกฉลากยาแล้วจึงนําตะกร้ามาวางทีจุดรอจับคู่ใบสังยากับ
ตะกร้ายา เพือลดระยะเวลาในการจัดยา
5. เวลาทีใช้ในการรอตรวจสอบยาซึ งใช้เวลารอคอยนาน มีแ นวทางที จะปฏิ บ ตั ิ
คือ เพิมช่องทางด่วนในการตรวจสอบและส่ งมอบยาให้แก่ผปู ้ ่ วย จากเดิมทีมีช่องจ่ายยา 4 ช่องคือช่อง
11 ช่อง 12 ช่อง 13 ช่อง 14 เปลียนเป็ นช่องจ่ายยาทัวไป 3 ช่อง คือช่อง 11, 12 , 13 โดยใช้ช่องจ่าย
ยาที 14 เป็ น ช่องทางด่วนในการส่ งมอบยาให้แก่ผปู ้ ่ วย สําหรับจ่ายยาทีไม่เกิ น 3 รายการ เพือลด
ระยะเวลาในการรอตรวจสอบยา
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พบว่าแนวทางปฏิบตั ิจากการระดมความคิดทัง 5 ข้อคือ 1) ขยายพืนทีห้องจ่ายยาผูป้ ่ วย
นอกให้ ก ว้า งขวางมากขึ น 2)เปลี ยนระบบคอมพิ ว เตอร์ จากเดิ มเจ้า พนัก งานเภสั ช กรรมเป็ น
ผูป้ ้ อนข้อมูลยา เป็ นแพทย์ผตู้ รวจรักษาเป็ นผูป้ ้ อนข้อมูลยา 3) เพิมจํานวนของเภสัชกร เจ้าพนักงาน
เภสัชกรรม และลูกจ้างชัวคราว ตําแหน่งละ 1 คน 4) ปรับปรุ งระบบบริ หารจัดการภายใน(Back
office) เปลียนระบบการจัดยา 5) เพิมช่องทางด่วนในการตรวจสอบและส่ งมอบยาให้แก่ผปู ้ ่ วย โดย
ผูว้ ิ จ ัย ศึ ก ษาถึ ง ความเป็ นไปได้ข องการปรั บ ปรุ ง ระบบการปฏิ บ ัติ ง าน โดยการเตรี ย มข้อ มู ล
แผนพัฒนาของโรงพยาบาลในระยะเวลา 5 ปี ซึ งจะมีการก่อสร้างอาคารและขยายพืนทีการปฏิบตั ิ
ของหน่วยงานในโรงพยาบาล โดยเฉพาะงานบริ การจ่ายยาผูป้ ่ วยนอก ผูป้ ่ วยใน รวมถึงแผนในการ
ปรับระบบคอมพิวเตอร์ในปัจจุบนั เป็ นระบบทีสามารถปฏิบตั ิได้สะดวกรวดเร็ วมากขึน ซึ งผูว้ ิจยั จะ
ทําการรวบรวมข้อมูลทังหมดเพือนําเสนอในการประชุมครังถัดไป
5. ผลการสนทนากลุ่ม (Focus group) เฉพาะเภสั ชกร
จากการระดมความคิด (Brainstorming) ของฝ่ ายเภสัช กรรมทังหมด 5 ข้อและผูว้ ิจยั
ศึกษาความเป็ นไปได้แล้ว นํามาสนทนากลุ่ม(Focus group) ซึงมีขนตอนดั
ั
งนี
5.1วัตถุประสงค์ คือ การหาวิธีทีสามารถลดระยะเวลาในการรอคอยรับยาของผูป้ ่ วย
โดยใช้ขอ้ มูลจากการระดมความคิด
5.2 การสนทนากลุ่มเฉพาะเภสัชกรโรงพยาบาลกระทุ่มแบนทังหมด 11 คน
5.3 วันเวลา สถานที โดยทําการสนทนากลุ่มในวันที 1 พ.ย. 2554 ตังแต่เวลา 20.00 น.
ทีห้องประชุมเภสัชกรรม โดยใช้เวลาในการสนทนากลุ่ม 1 ชัวโมง
5.4.คําถามทีใช้ในการสนทนากลุ่มได้แก่
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5.4.1 เห็ นด้ว ยกับ แนวทางปฏิ บ ตั ิ ท งั 5 ข้อที ได้จากการระดมความคิดในการลด
ระยะเวลารอคอยในการรอรับยาหรื อไม่
5.4.2 มีแนวทางปฏิบตั ิเพิมเติมเพือให้เหมาะสมกับการปฏิบตั ิงานหรื อไม่
5.5.ผูว้ จิ ยั ประมวลผล
จากคําถามเห็ นด้วยกับแนวทางปฏิ บตั ิ ทงั 5 ข้อทีได้จากการระดมความคิดในการลด
ระยะเวลารอคอยในการรอรับยาหรื อไม่ ทางกลุ่มเห็นด้วยในบางข้อเพราะสามารถดําเนินการปฏิบตั ิ
ได้ทนั ที เช่น การปรับปรุ งระบบบริ หารจัดการภายใน (Back office) เปลียนระบบการจัดยาจาก
ระบบเดิ ม ที เจ้า หน้าที 1 คน จัดยาทุก รายการใน 1 ใบสั งยา เป็ นเจ้า หน้า ที ร่ ว มกัน จัด ยาใน 1
ใบสั งยา โดยการกําหนดเจ้าหน้า ที รับ ผิดชอบประจํา จุดจัด ยาแต่ล ะจุด เมื อจัดยาในจุดของตน
เสร็ จแล้ว จึง ส่ ง ให้จุดถัดไป เมื อครบทุก ฉลากยาแล้วจึงนําตะกร้ ามาวางทีจุดรอจับคู่ใบสังยากับ
ตะกร้ายา เพือลดระยะเวลาในการจัดยา และการเพิมช่องทางด่วนในการตรวจสอบและส่ งมอบยา
ให้แก่ผปู้ ่ วย จากเดิมทีมีช่องจ่ายยา 4 ช่องคือช่อง 11 ช่อง 12 ช่อง 13 ช่อง 14 เปลียนเป็ นช่องจ่ายยา
ทัวไป 3 ช่อง คือช่อง 11, 12 , 13 โดยใช้ช่องจ่ายยาที 14 เป็ น ช่องทางด่วนในการส่ งมอบยาให้แก่
ผูป้ ่ วย สําหรับจ่ายยาทีไม่เกิน 3 รายการ เพือลดระยะเวลาในการรอตรวจสอบยา แต่ในบางข้อนัน
ยังไม่สามารถปฏิบตั ิได้ เช่น การขยายพืนทีห้องจ่ายยาผูป้ ่ วยนอกให้กว้างขวางมากขึน เพือรองรับกับ
ปริ มาณผูป้ ่ วยทีมีจาํ นวนมาก พบว่าการขยายพืนทีห้องจ่ายยาผูป้ ่ วยนอกนันจะต้องใช้งบประมาณ
เป็ นจํานวนมากและจะมีผลกระทบต่อหน่ วยงานที มีพืนที ให้บริ การร่ วมกัน เช่ น งานการเงิ นด้วย
รวมถึงแผนพัฒนาของโรงพยาบาลในปี พ.ศ.2557 ฝ่ ายเภสัชกรรมจะย้ายการบริ การจ่ายยาผูป้ ่ วยนอก
ไปเปิ ดบริ การทีอาคารอุบตั ิเหตุทีขณะนี กําลังก่อสร้าง ดังนันการขยายพืนทีห้องจ่ายยาจึงไม่มีความ
จําเป็ นในขณะนี
จากการระดมความคิ ด (Brainstorming) ของฝ่ ายเภสัช กรรมที เสนอให้เปลี ยนระบบ
คอมพิ วเตอร์ จากเดิ มเจ้า พนัก งานเภสั ช กรรมเป็ นผูป้ ้ อนข้อมู ลยา เป็ นแพทย์ผูต้ รวจรั ก ษาเป็ น
ผูป้ ้ อนข้อมู ล ยา เพื อลดระยะเวลาการรอป้ อนข้อมู ล ลงในคอมพิ วเตอร์ นัน จากผลการประชุ ม
คณะกรรมการบริ หารของโรงพยาบาลพบว่าการเปลียนระบบคอมพิวเตอร์ นนเป็
ั นแผนพัฒนาของ
โรงพยาบาลอยูแ่ ล้ว โดยโรงพยาบาลกระทุ่มแบนจะเปลียนจากระบบคอมพิวเตอร์ ทีใช้ในปั จจุบนั
คือระบบ Medical 2020 เป็ น ระบบ HOSxP ซึ งจะรองรับ ระบบที ให้แพทย์ผูส้ ังใช้ยาเป็ น
ผูป้ ้ อนข้อมูลแทนเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ซึ งขณะนีได้มีการติดต่อบริ ษทั ผูจ้ ดั ทําโปรแกรม พร้อม
ทังส่ งบุคลากรอบรมในบางส่ วนแล้ว แต่เนืองจากยังต้องใช้เวลาในโอนถ่ายข้อมูลซึ งมีปริ มาณมาก
ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ก่อน ประกอบกับต้องดําเนิ นการทดลองใช้ระบบก่อนทีจะเปลี ยนมาใช้ ซึ ง
ต้องอาศัยระยะเวลาในการดําเนินการ แต่คาดว่าน่าจะเริ มใช้ระบบ HOSxP ได้ใน พ.ศ.2556 ดังนัน
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ในขณะนี ทีสามารถปฏิบตั ิได้คือ การเพิมจุ ดป้ อนข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์ จาก 2 จุด เป็ น 3 จุด
หรื อ 4 จุดในช่วงเวลาเร่ งด่วน เพือลดระยะเวลาการรอป้ อนข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์แทน
จากการระดมความคิด (Brainstorming) ของฝ่ ายเภสัชกรรมทีเสนอให้เพิมจํานวนของ
เภสัชกร เจ้าพนักงานเภสัชกรรม และลูกจ้างชัวคราว ตําแหน่งละ 1 คน เพือให้สามารถปฏิบตั ิงาน
บริ การจ่ายยาผูป้ ่ วยนอกได้รวดเร็ วยิงขึน เมื อนํามาสนทนากลุ่ม(Focus group) เฉพาะเภสัชกร
พบว่าตําแหน่ งของเภสัชกร เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ยังไม่เต็มกรอบอัตรา สามารถรับได้เพิมอีก
แต่เนื องจากยังไม่มีเภสัชกร หรื อเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ข้าราชการทีสนใจย้ายมาปฏิบตั ิงานใน
ขณะนี ในส่ วนของลูกจ้างชัวคราวทีใช้เงินบํารุ งของโรงพยาบาลนัน จากการประชุ มคณะกรรมการ
บริ หารของโรงพยาบาลอนุมตั ิให้เพิมได้ 1 ตําแหน่ง ซึ งกําลังรอผูส้ นใจมาสมัคร ดังนันในขณะนี ที
สามารถปฏิบตั ิได้ คือเพิมเภสัชกรอัตราจ้าง 1 อัตราในวันทีเภสัชกรประชุมวิชาการ โดยจะสามารถ
วางแผนได้จากการจัดตารางการทํางานของเภสัชกร เพื อให้ท ราบถึ ง ตํา แหน่ ง งานของเภสั ช กรที
ปฏิบ ตั ิง านในงานบริ ก ารจ่า ยยาผูป้ ่ วยนอกในแต่ล ะวัน รวมถึ งสามารถเพิมระบบตรวจสอบยา
(Double check) เพือตรวจสอบความถูกต้องด้วย
และจากคํา ถามมี แ นวทางปฏิ บ ตั ิ เพิ มเติ มเพื อให้เ หมาะสมกับ การปฏิ บ ตั ิ งานหรื อไม่
กลุ่มมีความคิดเห็นว่าควรมีการเพิมจุดป้ อนข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์ จาก 2 จุด เป็ น 3 จุด หรื อ 4
จุดในช่วงเวลาเร่ งด่วน เพือลดระยะเวลาการรอป้ อนข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์ และเพิมเภสัชกรอัตรา
จ้าง 1 อัตราในวันทีเภสัชกรประชุมวิชาการ โดยจะสามารถวางแผนได้จากการจัดตารางการทํางาน
ของเภสัชกร เพื อให้ท ราบถึ ง ตํา แหน่ ง งานของเภสัช กรที ปฏิบ ตั ิงานในงานบริ การจ่ายยาผูป้ ่ วย
นอกในแต่ละวัน
ดังนั นจากการสนทนากลุ่ม เฉพาะเภสั ชกร ผู้วิจั ยประเมินผลจากการสนทนากลุ่ ม
พบว่ามีแนวทางดังนีคือ
1. เวลาทีใช้ในงานจัดยาตามฉลากยาซึงใช้เวลารอคอยนาน มีแนวทางทีจะปฏิบตั ิคือ
ปรับปรุ งระบบบริ หารจัดการภายใน (Back office) เปลียนระบบการจัดยาจากระบบเดิมที
เจ้าหน้าที 1 คน จัดยาทุกรายการใน 1 ใบสังยา เป็ นเจ้าหน้าทีร่ วมกันจัดยาใน 1 ใบสังยา โดยการ
กําหนดเจ้าหน้าทีรับผิดชอบประจําจุดจัดยาแต่ละจุด เมือจัดยาในจุดของตนเสร็ จแล้ว จึงส่ งให้จุด
ถัดไป เมือครบทุกฉลากยาแล้วจึ งนําตะกร้ามาวางทีจุดรอจับคู่ใบสังยากับตะกร้ายา
2. เวลาทีใช้รอป้ อนข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์ ซึ งใช้เวลารอคอยนาน มีแนวทางทีจะ
ปฏิบตั ิคือ เพิมจุดป้ อนข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์ จาก 2 จุด เป็ น 3 จุด หรื อ 4 จุดในช่วงเวลาเร่ งด่วน
3. เวลาทีใช้ในการรอตรวจสอบยาซึ งใช้เวลารอคอยนาน มีแนวทางทีจะปฏิบตั ิ คือ
เพิมช่ องทางด่วนในการตรวจสอบและส่ งมอบยาให้แก่ผปู ้ ่ วย จากเดิ มทีมีช่องจ่ายยา 4 ช่องคือช่อง 11
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ช่อง 12 ช่อง 13 ช่อง 14 เปลียนเป็ นช่องจ่ายยาทัวไป 3 ช่อง คือช่อง 11, 12 ,13 โดยใช้ช่องจ่ายยา
ที 14 เป็ น ช่องทางด่วนในการส่ งมอบยาให้แก่ผปู ้ ่ วย สําหรับจ่ายยาทีไม่เกิน 3 รายการ
4. จัดตารางการทํา งานของเภสัช กร และเพิ มระบบการตรวจสอบยา (Double
check) โดยวันทีเภสัชกรประชุ มวิชาการ จะสามารถเพิมเภสัชกรอัตราจ้างได้ 1 คนในวันนันๆ
ในส่ วนของการระดมความคิด (Brainstorming) ซึงขณะนียังไม่ สามารถปฏิบัติได้ คือ
1. การขยายพืนทีห้องจ่ายยาผูป้ ่ วยนอกให้กว้างขวางมากขึน อยูใ่ นแผนพัฒนาของโรงพยาบาล
ขันต่อไป เนื องจากประมาณกลางปี พ.ศ. 2555 โรงพยาบาลจะเริ มก่อสร้างอาคารอุบตั ิเหตุ 5 ชัน
คาดว่าจะแล้วเสร็ จในปี พ.ศ. 2557 โดยฝ่ ายเภสัชกรรมจะย้ายการบริ การจ่ายยาผูป้ ่ วยนอกไปเปิ ด
บริ การทีอาคารอุบตั ิเหตุชนั 1 ส่ งผลให้จะมีพืนทีให้บริ การผูป้ ่ วยเพิมมากขึน และในส่ วนอาคารเดิม
ทีใช้อยูจ่ ะเปลียนเป็ นงานบริ การจ่ายยาผูป้ ่ วยในซึ งจะมีจาํ นวนผูป้ ่ วยน้อยกว่า
2. ในส่ วนความคิดเห็นทีจะเปลียนระบบคอมพิวเตอร์ จากเดิมเจ้าพนักงานเภสัชกรรมเป็ น
ผู ป้ ้ อนข้อ มู ล ยา เป็ นแพทย์ผู ต้ รวจรั ก ษาเป็ นผู ป้ ้ อนข้อ มู ล ยานั น อยู ่ใ นแผนพัฒ นาของ
โรงพยาบาลทีจะดําเนิ นการเสร็ จสิ นใน พ.ศ. 2556 โดยโรงพยาบาลกระทุ่มแบนจะเปลี ยนจาก
ระบบคอมพิวเตอร์ทีใช้ในปั จจุบนั คือระบบ Medical 2020 เป็ น ระบบ HOSxP ซึ งจะรองรับระบบ
ทีให้แพทย์ผสู้ งใช้
ั ยาเป็ นผูป้ ้ อนข้อมูลยาแทนเจ้าพนักงานเภสัชกรรม
3. เพิมจํานวนของเภสัชกร เจ้าพนักงานเภสัชกรรม และลูกจ้างชัวคราว ตําแหน่งละ 1 คน
ในส่ วนของการเพิมจํานวนเภสัชกร เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ทีมีตาํ แหน่งข้าราชการนัน จะต้องรอ
ผูส้ นใจทีจะย้ายเข้ามาปฏิบตั ิงาน หรื อรอการจัดสรรเภสัชใช้ทุน และเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ใน
ส่ วนของลูกจ้างชัวคราวทีใช้เงินบํารุ งของโรงพยาบาลนัน การประชุมคณะกรรมการบริ หารของ
โรงพยาบาลอนุมตั ิให้เพิมได้ 1 ตําแหน่ง โดยกําลังรอผูส้ นใจมาสมัคร
ระยะที 3 ผลการเปรียบเทียบก่ อนและหลังการปรับปรุงระบบ
1. การศึกษาเปรี ยบเทียบเวลาทีใช้ ในงานย่ อย (Used time in element) ก่ อนและหลัง
การปรับปรุงระบบการปฏิบัติงาน
การศึกษาเวลาทีใช้ในงานย่อย (Used time in element) ขันตอนการรับใบสังยาและให้
ลําดับคิว พบว่าก่อนการปรับปรุ งระบบ เวลาเฉลียคือ 0.33 (±0.15) นาที และเวลาทีใช้ในงานย่อย
(Used time in element) ขันตอนการรั บ ใบสั งยาและให้ลาํ ดับ คิ วหลัง การปรับ ปรุ ง ระบบ คื อ
0.31(±0.12) นาที พบว่าเวลาทีใช้ในขันตอนการรับใบสังยาและให้ลาํ ดับคิว หลังการปรับปรุ งระบบ
มีค่าน้อยกว่าก่อนการปรับปรุ งระบบอย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ ดังแสดงในตารางที 4.7
การศึกษาเวลาทีใช้ในงานย่อย (Used time in element) ขันตอนการป้ อนข้อมูลใน
คอมพิวเตอร์ พบว่าก่อนการปรับปรุ งระบบ เวลาเฉลียคือ 0.97 (±0.45) นาที และเวลาทีใช้ในงานย่อย
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(Used time in element) ขันตอนการป้ อนข้อ มูล ในคอมพิ ว เตอร์ ห ลัง การปรั บ ปรุ ง ระบบ คื อ
0.96(±0.27) นาที พบว่าเวลาทีใช้ในขันตอนการป้ อนข้อมูลในคอมพิวเตอร์ หลังการปรับปรุ ง
ระบบมีค่าน้อยกว่าก่อนการปรับปรุ งระบบอย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ ดังแสดงในตารางที 4.7
การศึกษาเวลาทีใช้ในงานย่อย (Used time in element) ขันตอนจัดยาตามฉลากยา
พบว่าก่อนการปรั บปรุ งระบบ เวลาเฉลี ยคื อ 2.92(±2.51) นาที และเวลาที ใช้ในงานย่อย (Used
time in element) ขันตอนจัดยาตามฉลากยาหลังการปรับปรุ งระบบ คือ 2.42(± 2.14) นาที พบว่า
เวลาทีใช้ในขันตอนจัดยาตามฉลากยา หลังการปรับปรุ งระบบมีค่าน้อยกว่าก่อนการปรับปรุ งระบบ
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ( p <0.05 ) ดังแสดงในตารางที 4.7
การศึกษาเวลาทีใช้ในงานย่อย (Used time in element) ขันตอนการจับคู่ใบสังยากับยา
ทีจัดเสร็ จแล้ว พบว่าก่อนการปรับปรุ งระบบ เวลาเฉลียคือ 0.43(±0.17) นาที และเวลาทีใช้ในงานย่อย
(Used time in element) ขันตอนการจับคู่ใบสังยากับยาทีจัดเสร็ จแล้วหลังการปรับปรุ งระบบ คือ
0.42(±0.13) นาที พบว่าเวลาทีใช้ในขันตอนการจับคู่ใบสังยากับยาทีจัดเสร็ จแล้ว หลังการปรับปรุ ง
ระบบมีค่าน้อยกว่าก่อนการปรับปรุ งระบบอย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ ดังแสดงในตารางที 4.7
การศึกษาเวลาทีใช้ในงานย่อย (Used time in element) ขันตอนการตรวจสอบยา พบว่า
ก่อนการปรับปรุ งระบบ เวลาเฉลียคือ 0.85(±0.46) นาที และเวลาทีใช้ในงานย่อย (Used time in
element) ขันตอนการตรวจสอบยาหลังการปรับปรุ งระบบ คือ 0.70(±0.56) นาที พบว่าเวลาทีใช้
ในขันตอนการตรวจสอบยา หลังการปรับปรุ งระบบมีค่าน้อยกว่าก่อนการปรับปรุ งระบบอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ ( p <0.05 ) ดังแสดงในตารางที 4.7
การศึกษาเวลาทีใช้ในงานย่อย (Used time in element) ขันตอนการส่ งมอบยาให้แก่
ผูป้ ่ วย พบว่าก่อนการปรับปรุ งระบบ เวลาเฉลียคือ 0.89(±0.49) นาที และเวลาทีใช้ในงานย่อย (Used
time in element) ขันตอนการส่ งมอบยาให้แก่ผปู ้ ่ วยหลังการปรับปรุ งระบบ คือ 0.79(±0.47) นาที
พบว่าเวลาทีใช้ในขันตอนการส่ งมอบยาให้แก่ผปู ้ ่ วย หลังการปรับปรุ งระบบมีค่าน้อยกว่าก่อนการ
ปรับปรุ งระบบอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ( p <0.05 ) ดังแสดงในตารางที 4.7
การศึกษาเวลาทีใช้ในงานย่อย (Used time in element) ทังกระบวนการจ่ายยา พบว่า
ก่อนการปรับปรุ งระบบ เวลาเฉลียคือ 6.39(±4.85) นาที ส่ วนเวลาทีใช้ในงานย่อย(Used time in
element) ทังหมดหลังการปรับปรุ งระบบ เวลาเฉลียคือ 5.6(±3.24) นาที พบว่าเวลาทีใช้ในงานย่อย
ทังหมดหลังการปรับปรุ งระบบมีค่าลดลงกว่าก่อนการปรั บปรุ ง ระบบอย่า งมี นัย สํา คัญ ทางสถิ ติ
(p <0.05 ) ดังแสดงในตารางที 4.7
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0.89
6.39

2450
2450

2.92

2450
0.43
0.85

0.97

2450

2450
2450

0.33

ค่าเฉลีย
(นาที)

2450

จํานวน
ตัวอย่าง
(ใบ)

0.49
4.85

0.17
0.46

2.51

0.45

0.15

ค่า
เบียงเบน
มาตรฐาน

หมายเหตุ: ** หมายถึง แตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ

5.การตรวจสอบยา**
6.การส่งมอบยาให้แก่
ผูป้ ่ วย**
รวมทุกขันตอน**

4.การจับคู่ใบสังยากับยาที
จัดเสร็ จแล้ว

1.รับใบสังยาและให้
ลําดับคิว
2.การป้ อนข้อมูลใน
คอมพิวเตอร์
3.จัดยาตาม
ฉลากยา**

ขันตอนงานย่ อย

1.39 - 0.59
10.51 - 2.95

0.58 - 0.36
1.27 - 0.57

5.30 - 1.50

1.45 - 0.51

0.46 - 0.22

ค่ าสู งสุ ด - ตําสุ ด

ก่ อนการปรับปรุงระบบ

2410
2410

2410
2410

2410

2410

2410

จํานวน
ตัวอย่าง
(ใบ)

0.79
5.6

0.42
0.70

2.42

0.96

0.31

0.47
3.24

0.13
0.56

2.14

0.27

0.12

ค่า
เบียงเบน
มาตรฐาน

1.23 - 0.41
9.46 - 2.38

0.54 - 0.32
1.13 - 0.32

4.82 – 1.21

1.42 - 0.50

0.41 - 0.21

ค่าสู งสุ ด - ตําสุ ด

หลังการปรับปรุงระบบ
ค่าเฉลีย
(นาที)

ตารางที 4.7 เปรี ยบเทียบเวลาทีใช้ในงานย่อย (Used time in element) ก่อนและหลังการปรับปรุ ง

p<0.01
p<0.01

0.064
p<0.01

p<0.01

0.17

0.43

(P-value)
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2. การศึกษาเปรียบเทียบเวลารอคอยของใบสั งยาระหว่างงานย่ อย (Delayed time between element )
ก่ อนและหลังการปรับปรุ งระบบการปฏิบัติงาน
การศึกษาเวลารอคอยของใบสังยาระหว่างงานย่อย(Delayed time between element)
ขันตอนรอป้ อนข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์ พบว่าก่อนการปรับปรุ งระบบ เวลาเฉลียคือ 10.44(±9.85)
นาที และเวลารอคอยของใบสังยาระหว่างงานย่อย(Delayed time between element) ขันตอนรอ
ป้ อนข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์ หลังการปรับปรุ งระบบ คือ 8.34(±5.46) นาที พบว่าเวลาทีใช้ใน
ขันตอนรอป้ อนข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์ หลังการปรับปรุ งระบบมี ค่าน้อยกว่าก่ อนการปรั บปรุ ง
ระบบอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p <0.05) ดังแสดงในตารางที 4.8
การศึกษาเวลารอคอยของใบสังยาระหว่างงานย่อย(Delayed time between element)
ขันตอนรอจัดยาตามฉลากยา พบว่าก่อนการปรับปรุ งระบบ เวลาเฉลียคือ 5.26(±4.76) นาที และ
เวลารอคอยของใบสังยาระหว่างงานย่อย(Delayed time between element) ขันตอนรอจัดยาตาม
ฉลากยา หลังการปรับปรุ งระบบ คือ 5.15(±2.82) นาที พบว่าเวลาที ใช้ในขันตอนรอจัดยาตาม
ฉลากยา หลังการปรับปรุ งระบบมี ค่าน้อยกว่าก่ อนการปรั บ ปรุ ง ระบบอย่า งมี นัย สํา คัญ ทางสถิ ติ
(p <0.05) ดังแสดงในตารางที 4.8
การศึกษาเวลารอคอยของใบสังยาระหว่างงานย่อย( Delayed time between element)
ขันตอนรอจับคู่ใบสังยากับยาทีจัดเสร็ จแล้ว พบว่าก่อนการปรับปรุ งระบบ เวลาเฉลียคือ3.57(±2.63 )
นาที และเวลารอคอยของใบสังยาระหว่างงานย่อย(Delayed time between element) ขันตอนรอจับคู่
ใบสังยากับยาทีจัดเสร็ จแล้ว หลังการปรับปรุ งระบบ คือ 3.46(±2.03) นาที พบว่า เวลาที ใช้ใ น
ขันตอนรอจับคู่ใบสังยากับยาทีจัดเสร็ จแล้ว หลังการปรับปรุ งระบบมีค่าน้อยกว่าก่อนการปรับปรุ ง
ระบบอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p <0.05) ดังแสดงในตารางที 4.8
การศึกษาเวลารอคอยของใบสังยาระหว่างงานย่อย(Delayed time between element)
ขันตอนรอตรวจสอบยา พบว่าก่อนการปรับปรุ งระบบ เวลาเฉลียคือ 8.95(±7.18) นาที และเวลารอ
คอยของใบสั งยาระหว่า งงานย่อ ย(Delayed time between element) ขันตอนรอตรวจสอบยา
หลัง การปรับปรุ งระบบ คือ 5.38(±4.07) นาที พบว่าเวลาทีใช้ในขันตอนรอตรวจสอบยา หลังการ
ปรับปรุ งระบบมีค่าน้อยกว่าก่อนการปรับปรุ งระบบอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p <0.05) ดังแสดง
ในตารางที 4.8
การศึกษาเวลารอคอยของใบสังยาระหว่างงานย่อย( Delayed time between element)
ขันตอนรอส่ งมอบยาแก่ผปู้ ่ วย พบว่าก่อนการปรับปรุ งระบบ เวลาเฉลียคือ 0.25(±0.14 ) นาที และ
เวลารอคอยของใบสังยาระหว่างงานย่อย( Delayed time between element ) ขันตอนรอส่ งมอบยาแก่
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ผูป้ ่ วย หลังการปรับปรุ งระบบ คือ 1.25(±0.26 ) นาที พบว่าเวลาทีใช้ในขันตอนรอส่ งมอบยาแก่
ผูป้ ่ วย หลัง การปรั บ ปรุ ง ระบบมีค่า มากกว่า ก่ อ นการปรับ ปรุ ง ระบบอย่า งมี น ัย สํา คัญ ทางสถิ ติ
(p <0.05) ดังแสดงในตารางที 4.8
การศึกษาเวลารอคอยของใบสังยาระหว่างงานย่อย( Delayed time between element)
ทังหมดพบว่าก่อนการปรั บปรุ งระบบ เวลาเฉลี ยคือ 28.47(±18.45) นาที ส่ วนเวลารอคอยของ
ใบสังยาระหว่างงานย่อย(Delayed time between element) ทังหมดหลังการปรับปรุ งระบบเวลาเฉลีย
คือ 23.58(±15.64) นาที พบว่าเวลารอคอยของใบสังยาระหว่างงานย่อยทังหมดหลังการปรับปรุ งมี
ค่าลดลงกว่าก่อนการปรับปรุ งระบบอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ(p<0.05)ดังแสดงในตารางที 4.8
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หมายเหตุ: ** หมายถึง แตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ

3.57
8.95
0.25

2450
2450
2450
28.47

10.44
5.26

ค่าเฉลีย
(นาที)

2450
2450

จํานวน
ตัวอย่าง
(ใบ)

1.รอป้ อนข้ อมูลลงใน
คอมพิวเตอร์ **
2.รอจัดยาตามฉลากยา**
3.รอจับคู่ใบสังยากับยาทีจัด
เสร็จแล้ ว**
4.รอตรวจสอบยา**
5.รอส่ งมอบยาแก่ ผ้ปู ่ วย**

ขันตอนงานย่ อย

18.45

2.63
7.18
0.14

9.85
4.76

ค่า
เบียงเบน
มาตรฐาน

46.92 - 10.73

6.5 - 1.58
16.17 - 2.34
0.39 -0 .18

19.5 - 3.05
9.82 - 3.21

ค่ าสู งสุ ด - ตําสุ ด

ก่ อนการปรับปรุงระบบ

2410

2410
2410
2410

2410
2410

จํานวน
ตัวอย่าง
(ใบ)

23.58

3.46
5.38
1.25

8.34
5.15

ค่าเฉลีย
(นาที)

15.64

2.03
4.07
0.26

5.46
2.82

ค่า
เบียงเบน
มาตรฐาน

34.51 - 7.56

5.27 - 1.12
8.62 - 1.83
1.48 - 0.85

12.95 - 2.51
6.52 - 1.37

ค่าสู งสุ ด - ตําสุ ด

หลังการปรับปรุงระบบ

ตารางที 4.8 เปรี ยบเทียบเวลารอคอยของใบสังยาระหว่างงานย่อย (Delayed time between element) ก่อนและหลังการปรับปรุ งระบบ

p<0.01

p<0.01
p<0.01
p<0.01

p<0.01
p<0.01

(P-value)
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3. การศึกษาเปรียบเทียบระยะเวลาในการรอคอยรับยาของผู้ป่วย (Waiting time) ก่อนและหลังการ
ปรับปรุ งระบบการปฏิบัติงาน
จากการศึกษาพบว่า ระยะเวลาในการรอคอยรับยาของผูป้ ่ วย (Waiting time) ทังหมด
ก่อนการปรับปรุ งระบบ เวลาเฉลียคือ 34.86(±17.52) นาที ส่ วนระยะเวลาในการรอคอยรับยาของ
ผูป้ ่ วย (Waiting time) ทังหมดหลังการปรับปรุ งระบบ เวลาเฉลียคือ 29.18(±15.24) นาที พบว่า
ระยะเวลาในการรอคอยรับยาของผูป้ ่ วย (Waiting time) ทังหมดหลังการปรับปรุ งระบบ มีค่าลดลง
จากก่อนการปรับปรุ งระบบอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p <0.05) ดังตารางที 4.9

ตารางที 4.9 เปรี ยบเทียบระยะเวลาในการรอคอยรับยาของผูป้ ่ วย (Waiting time) ก่อนและหลังการ
ปรับปรุ งระบบการปฏิบตั ิงาน
ก่ อนการปรับปรุงระบบ
ขันตอนงาน
ย่ อย
ระยะเวลาในการ
รอคอยรับยา
ของผู้ป่วย**

หลังการปรับปรุงระบบ

จํานวน
ตัวอย่าง
(ใบ)

ค่าเฉลีย
(นาที)

ค่า
เบียงเบน
มาตรฐาน

ค่ าสู งสุ ด - จํานวน
ตัวอย่าง
ตําสุ ด
(ใบ)

ค่าเฉลีย
(นาที)

ค่า
ค่ าสู งสุ ด
เบียงเบน - ตําสุ ด (P-value)
มาตรฐาน

2450

34.86

17.52

55.16 13.81

29.18

15.24

2410

42.35 11.53

p<0.01

หมายเหตุ: ** หมายถึง แตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
4. พิมพ์ เขียวบริ การของงานบริ การจ่ า ยยาผู้ ป่ วยนอกหลัง ปรั บ ปรุ งระบบ (Service
blueprint)
โดยพิมพ์เขี ยวบริ ก ารของงานบริ ก ารจ่า ยยาผูป้ ่ วยนอกหลัง ปรั บ ปรุ ง ระบบ เริ มจาก
ผูป้ ่ วยยืนใบสังยาในตะกร้ารับใบสังยา จากนัน ห้องจ่ายยารับใบสังยาและให้ลาํ ดับคิว ป้ อนข้อมูล
ลงในคอมพิวเตอร์ ถ้าพบว่าใบสังยานันจะต้องชําระเงิน จะส่ งใบสังยาให้ฝ่ายการเงินคิดราคา แต่ถา้
ไม่ตอ้ งชําระเงินจะวางใบสังยาในตะกร้าทีรอจับคู่ โดยเมือป้ อนข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์ เสร็ จแล้ว
ก็จะสังพิมพ์ฉลากยา เจ้าหน้าทีจะจัดยาตามฉลาก จากนันจะวางตะกร้ ายาทีจัดเสร็ จแล้วบนโต๊ะ
เพือรอขันตอนจับคู่ใบสังยากับยาทีจัดเสร็ จแล้ว เมือประกบคู่ใบสังยากับตะกร้ายาเรี ยบร้อยแล้วจะ
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ส่ ง ให้เภสัช กรตรวจสอบก่อ นจ่า ยยา และจ่า ยยาพร้ อมให้คาํ แนะนํา ขันตอนทังหมด แบ่งเป็ น
ส่ ง ที ติ ดต่อกับ ผูป้ ่ วย(Front office) ก็คื อขันตอนรั บ ใบสั งยา เรี ย กผูป้ ่ วยชํา ระเงิ น เภสัชกร
จ่า ยยาพร้ อมให้คาํ แนะนํา และระบบบริ หารจัดการภายใน(Back office) คือ ขันตอนป้ อนข้อมูล
ในคอมพิวเตอร์ จัดยา ฝ่ ายการเงิ นคิดราคา จับคู่ใบสังยากับยาทีจัดเสร็ จแล้ว เภสัชกรตรวจสอบ
ก่อนจ่ายยา
จากข้อมูลตารางที 4.7 ,4.8 เวลาทีใช้ในงานย่อย เวลารอคอยใบสังยาระหว่างงานย่อย
หลังปรับปรุ งระบบ เมือนําข้อมูลทีได้มาใช้กบั พิมพ์เขียวบริ การของงานบริ การจ่ายยาผูป้ ่ วยนอก
หลังปรับปรุ งระบบ เริ มจาก ผูป้ ่ วยยืนใบสังยาในตะกร้ารับใบสังยา จากนันเจ้าหน้าทีห้องจ่ายยา
รับใบสังยาและให้ลาํ ดับคิว เวลาเฉลียคือ 0.31 (±0.12) นาที โดยมีขนั ตอนการรอป้ อนข้อมูลลง
ในคอมพิวเตอร์ เวลาเฉลียคือ 8.34(±5.46 ) นาที ขันตอนการป้ อนข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์ เวลา
เฉลียคือ 0.96 (±0.27 ) นาที ขันตอนการรอจัดยาตามฉลากยา เวลาเฉลียคือ 5.15(±2.82 ) นาที
ขันตอนการจัดยาตามฉลากยา เวลาเฉลียคือ 2.42(±2.14 ) นาที จากนันขันตอนการรอจับคู่ใบสังยา
กับยาทีจัดเสร็ จแล้ว เวลาเฉลียคือ 3.46(±2.03 ) นาที ทังนีรวมถึงใบสังยาทีต้องชําระเงิน และ
แผนกการเงินส่ งกลับมาแล้วรวมอยูด่ ว้ ย
ต่อไปคือขันตอนการจับคู่ใบสังยากับยาทีจัดเสร็ จแล้ว
เวลาเฉลียคือ 0.42(±0.13) นาที จนถึงขันตอนการรอตรวจสอบยา เวลาเฉลียคือ (5.38±4.07 ) นาที
ขันตอนการตรวจสอบยา เวลาเฉลียคือ 0.70 (±0.56) นาที ขันตอนการรอส่ งมอบยาแก่ผปู ้ ่ วย เวลา
เฉลียคือ 1.25(±0.26 ) นาที และขันตอนการส่ งมอบยาแก่ผปู ้ ่ วย เวลาเฉลียคือ 0.79(±0.47 ) นาที
โดยสรุ ปพบว่าเวลาเฉลียทีใช้งานย่อย(Used time in element) ใช้เวลา 5.6 นาที เวลารอคอยเฉลีย
ของใบสังยาระหว่างงานย่อย (Delayed time between element) ใช้เวลา 23.58 นาที ดังนันระยะเวลา
ในการรอคอยรับยาของผูป้ ่ วย (Waiting time) 29.18 นาที
โดยพบว่าขันตอนทีใช้ระยะเวลานานคือ เปลียนจากขันตอนรอป้ อนข้อมูลในคอมพิวเตอร์
และขันตอนจัดยา เปลียนเป็ นขันตอนรอป้ อนข้อมูลในคอมพิวเตอร์เท่านัน ดังแสดงในรู ปที 4.3
โดยความหมายของสัญลักษณ์
คือ Customer Wait(ลูกค้ากําลังรอการให้บริ การ)
W

ม
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ด
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อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

F

คือ Fail point (จุดทีมีระยะเวลารอคอยนาน)

F

เปลียนระบบจัดยา
2.92
2.42 นาที

2.42 นาที

จับคู่ใบสังยากับยาทีจัดเสร็ จแล้ว
0.42 นาที

ฝ่ ายการเงินคิดราคา

เรี ยกผูป้ ่ วยชําระเงิน

ชําระเงิน

5.38 นาที

W
เพิมช่องทางด่วน
0.89
0.79 นาที

เภสัชกรตรวจสอบก่อนจ่ายยา (Double check)
0.70 นาที

เพิมระบบ double check
0.25
1.25 นาที

1.25 นาที

เภสัชกรจ่ายยาพร้อมให้คาํ แนะนํา
0.79 นาที

ผูป้ ่ วยได้รับยา

รู ปที 4.3 พิมพ์ เขียวบริการของงานบริการจ่ ายยาผู้ป่วยนอกหลังปรับปรุ งระบบ ( Service blueprint)

จัดยา

5.15 นาที

3.46 นาที

เพิมจุดป้ อนข้อมูล
10.44
8.34 นาที

ป้ อนข้อมูลในคอมพิวเตอร์
0.96 นาที

8.34 นาที

รับใบสังยา
0.31 นาที

ผูป้ ่ วยยืนใบสังยา

W

29.18 นาที
29.18 นาที

Back office

Front office

กลับบ้าน
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5. ผลการทดสอบสมมติฐาน
ตารางที 4.10 แสดงผลการทดสอบเวลาทีใช้ในงานย่อย เวลารอคอยของใบสังยาระหว่างงานย่อย
ระยะเวลาในการรอคอยรับยาก่อนและหลังปรับปรุ งระบบ

เวลา
1. เวลาทีใช้ ในงานย่อย**
2. เวลารอคอยของใบสั งยา
ระหว่างงานย่อย**
3. ระยะเวลาในการรอคอย
รับยาของผู้ป่วย**

เวลาเฉลีย

ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน

P-value

ก่อนปรับระบบ

หลังปรับระบบ

ก่อนปรับระบบ

หลังปรับระบบ

6.39

5.6

4.85

3.24

p<0.01

28.47

23.58

18.45

15.64

p<0.01

34.86

29.18

17.52

15.24

p<0.01

หมายเหตุ: ** หมายถึง แตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
จากสมมติฐานของงานวิจยั คือ
1. เวลาทีใช้ในงานย่อย (Used time in element) ก่ อนการปรั บ ปรุ ง ระบบการปฏิ บตั ิ
แตกต่างกับเวลาทีใช้ในงานย่อยหลังการปรับปรุ งระบบการปฏิบตั ิ
H0 : μ used time ก่อนปรับระบบ = μused timeหลังปรับระบบ
H1 : μused timeก่อนปรับระบบ ≠ μused timeหลังปรับระบบ
ผลการทดสอบด้วยสถิติ Independent t-test แบบ 2 กลุ่มทีเป็ นอิสระต่อกันทีระดับ
นัยสําคัญ 0.05 ดังแสดงในตารางที 4.10 พบว่าเวลาทีใช้ในงานย่อยก่อนการปรับระบบมากกว่าหลัง
การปรับระบบอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ แสดงถึงเวลาทีใช้ในงานย่อยก่ อ นการปรั บ ปรุ ง ระบบการ
ปฏิ บตั ิ แตกต่างกับเวลาทีใช้ในงานย่อยหลังการปรับปรุ งระบบการปฏิบตั ิ
2. เวลารอคอยของใบสังยาระหว่างงานย่อย ( Delayed time between element ) ก่อนการ
ปรับปรุ งระบบการปฏิบตั ิ แตกต่างกับเวลารอคอยของใบสังยาระหว่างงานย่อยหลังการปรับปรุ ง
ระบบการปฏิบตั ิ
H0 : μdelayed timeก่อนปรับระบบ = μdelayed timeหลังปรับระบบ
H1 : μdelayed timeก่อนปรับระบบ ≠ μdelayed timeหลังปรับระบบ
ผลการทดสอบด้วยสถิติ Independent t-test แบบ 2 กลุ่มทีเป็ นอิสระต่อกันทีระดับ
นัยสําคัญ 0.05 ดังแสดงในตารางที 4.10 พบว่าเวลารอคอยของใบสังยาระหว่างงานย่อยก่อนการ
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ปรับระบบมากกว่าหลังการปรับระบบอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ แสดงถึงเวลารอคอยของใบสังยา
ระหว่างงานย่อย ก่อนการปรับปรุ งระบบการปฏิ บตั ิ แตกต่างกับเวลารอคอยของใบสังยาระหว่าง
งานย่อยหลังการปรับปรุ งระบบการปฏิบตั ิ
3. ระยะเวลาในการรอคอยรับยาของผูป้ ่ วย (Waiting time) ก่อนการปรับปรุ งระบบการ
ปฏิบตั ิแตกต่างกับเวลาระยะเวลาในการรอคอยรับยาของผูป้ ่ วยหลังการปรับปรุ งระบบการปฏิบตั ิ
H0 : μwaiting timeก่อนปรับระบบ = μwaiting timeหลังปรับระบบ
H1 : μwaiting timeก่อนปรับระบบ ≠ μwaiting timeหลังปรับระบบ
ผลการทดสอบด้วยสถิติ Independent t-test แบบ 2 กลุ่มทีเป็ นอิสระต่อกันทีระดับ
นัยสําคัญ 0.05 ดังแสดงในตารางที 4.10 พบว่าระยะเวลาในการรอคอยรับยาของผูป้ ่ วย ก่อนการ
ปรับระบบมากกว่าหลังการปรับระบบอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ แสดงถึงระยะเวลาในการรอคอย
รับยาของผูป้ ่ วย ก่อนการปรับปรุ งระบบการปฏิบตั ิแตกต่างกับเวลาระยะเวลาในการรอคอยรับยา
ของผูป้ ่ วยหลังการปรับปรุ งระบบการปฏิบตั ิ
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บทที 5
สรุ ป อภิปรายและข้ อเสนอแนะ
การศึกษาครังนี เป็ นการศึกษาแบบกึ งทดลอง (Quasi experimental designs) โดยมี
วัตถุประสงค์ เพือศึกษาวิธีการทํางานและออกแบบระบบการปฏิบตั ิงานในห้องจ่ายยาผูป้ ่ วยนอกให้
มีประสิ ทธิ ภาพ สามารถลดระยะเวลาในการรอคอยรับยาของผูป้ ่ วย (Waiting time) ได้ โดย
วิเคราะห์ ถึงขันตอนที เป็ นสาเหตุ ทาํ ให้ระยะเวลาในการรอรั บยานาน จากนันทําการออกแบบและ
ปรับปรุ งระบบการปฏิบตั ิงาน เปรี ยบเทียบเวลาทีใช้ในงานย่อย(Used time in element) เวลารอคอย
ของใบสังยาระหว่างงานย่อย(Delayed time between element) และระยะเวลาในการรอคอยรับยา
ของผูป้ ่ วย (Waiting time) ก่อนและหลังการปรับปรุ งระบบการปฏิบตั ิงาน
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สรุ ปผลการศึกษา
ผลการศึกษาระยะที 1 การศึกษาการทํางานของงานบริ การจ่ายยาผูป้ ่ วยนอก โรงพยาบาล
กระทุ่มแบน จากการเก็บข้อมูลพืนฐาน โดยเก็บข้อมูลเวลาทีใช้ในงานย่อย เวลารอคอยของใบสัง
ยาระหว่างงานย่อย ระยะเวลาในการรอคอยรับยาของผูป้ ่ วย จากการสุ่ มใบสังยาทุกใบที 5 จากใบสัง
ยาทีมาถึงห้องจ่ายยาผูป้ ่ วยนอก ในช่วงเวลา 8.00-12.00 น. และ 13.00-16.00 น. วันจันทร์ -วันศุกร์ 4
สัปดาห์ติดต่อกันรวมเป็ นเวลา 20 วัน พบว่า เวลาทีใช้ในงานย่อยขันตอนทีใช้ระยะเวลามากทีสุ ด
คือ การจัดยาตามฉลากยา ใช้เวลา 2.92(±2.51) นาที คิดเป็ นร้อยละ 45.70 ของเวลาทีใช้ในงานย่อย
ทังหมด และเวลารอคอยของใบสังยาระหว่างงานย่อย ขันตอนทีใช้ระยะเวลามากทีสุ ด คือ การรอ
ป้ อนข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์ ใช้เวลา 10.44 (±9.85) นาที คิดเป็ นร้อยละ 36.66 ของเวลารอคอย
ของใบสังยาระหว่างงานย่อยทังหมด และการรอตรวจสอบยา ใช้เวลา 8.95(±7.18 ) นาที คิดเป็ น
ร้อยละ 31.44 และพบว่าเวลาเฉลียทีใช้ในงานย่อย ( Used time in element) ใช้เวลาทังหมด 6.39
(±4.85)นาที เวลารอคอยเฉลี ยของใบสังยา (Delayed time between element) ใช้เวลาทังหมด
28.47(±18.45) นาที ส่ งผลให้ระยะเวลาในการรอคอยรับยาของผูป้ ่ วย (Waiting time) คือ 34.86
นาที
ผลการศึกษาระยะที 2 การพัฒ นาปรั บ ปรุ ง ระบบปฏิ บ ตั ิ ง านของงานบริ ก ารจ่า ยยา
ผูป้ ่ วยนอก พบว่าผลจากการระดมความคิด(Brainstorming) และสนทนากลุ่ม(Focus group) เฉพาะ
เภสัชกร มีแนวทางปฏิบตั ิเพือลดระยะเวลารอคอยรับยาดังนี
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1. เวลาทีใช้ในงานจัดยาตามฉลากยาซึ งใช้เวลารอคอยนาน มีแนวทางทีจะปฏิบตั ิคือ
ปรับปรุ ง ระบบบริ หารจัดการภายใน (Back office) เปลี ยนระบบการจัดยาจากระบบเดิม ที
เจ้าหน้าที 1 คน จัดยาทุกรายการใน 1 ใบสังยา เป็ นเจ้าหน้าทีร่ วมกันจัดยาใน 1 ใบสังยา โดยการ
กําหนดเจ้าหน้าทีรับผิดชอบประจําจุดจัดยาแต่ละจุด เมือจัดยาในจุดของตนเสร็ จแล้ว จึงส่ งให้จุด
ถัดไป เมือครบทุกฉลากยาแล้วจึงนํา ตะกร้ามาวางทีจุดรอจับคู่ใบสังยากับตะกร้ายา
2. เวลาทีใช้รอป้ อนข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์ ซึ งใช้เวลารอคอยนาน มีแนวทางทีจะ
ปฏิบตั ิคือ เพิมจุดป้ อนข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์ จาก 2 จุด เป็ น 3 จุด หรื อ 4 จุดในช่วงเวลาเร่ งด่วน
3. เวลาทีใช้ในการรอตรวจสอบยาซึ งใช้เวลารอคอยนาน มีแนวทางทีจะปฏิบตั ิ คือ
เพิมช่องทางด่วนในการตรวจสอบและส่ งมอบยาให้แก่ผปู ้ ่ วย จากเดิมทีมีช่องจ่ายยา 4 ช่ องคือช่อง 11
ช่อง 12 ช่อง 13 ช่อง 14 เปลียนเป็ นช่องจ่ายยาทัวไป 3 ช่อง คือช่อง 11, 12 ,13 โดยใช้ช่องจ่ายยา
ที 14 เป็ น ช่องทางด่วนในการส่ งมอบยาให้แก่ผปู ้ ่ วย สําหรับจ่ายยาทีไม่เกิน 3 รายการ
4. จัดตารางการทํา งานของเภสัช กร และเพิ มระบบการตรวจสอบยา (Double
check) โดยวันทีเภสัชกรประชุ มวิชาการ จะสามารถเพิมเภสัชกรอัตราจ้างได้ 1 คนในวันนันๆ
ผลการศึกษาระยะที 3 การนําแนวทางปฏิบตั ิงานบริ การจ่ายยาผูป้ ่ วยนอกไปประยุกต์ใช้
และประเมินผล พบว่าหลังการปรับปรุ งระบบการปฏิบตั ิงานระยะเวลาในการรอคอยรับยาของ
ผูป้ ่ วยลดลงอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ(34.86(±17.52) นาที เทียบกับ 29.18(±15.24 ) นาที, p<0.05)
เวลาทีใช้ในงานย่อยหลังการปรับปรุ งระบบการปฏิบตั ิงานลดลงอย่างมีนยั สําคัญทางสถิ ติ(6.39 (±
4.85) นาที เทียบกับ (5.6(±3.24) นาที, p<0.05) เวลารอคอยของใบสังยาระหว่างงานย่อยหลังการ
ปรับปรุ งระบบการปฏิบตั ิงานลดลงอย่างมีนยั สําคัญทางสถิ ติ (28.47 (± 18.45) นาที เทียบกับ
(23.58(±15.64) นาที, p<0.05)
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อภิปรายและข้ อเสนอแนะ
งานวิจยั เรื องการพัฒนางานบริ ก ารจ่า ยยาผูป้ ่ วยนอก โรงพยาบาลกระทุ่ม แบนนัน
มีส่วนสอดคล้องและแตกต่างกับงานวิจยั ทีเกียวข้องดังนี
1.การศึกษาวิธีการทํางาน (Workflow analysis)
งานบริ การจ่ายยาผูป้ ่ วยนอกโรงพยาบาลกระทุ่มแบน ประกอบด้วย 6 ขันตอน
ประกอบด้วย 1) รับใบสังยาและให้ลาํ ดับคิว 2) การป้ อนข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์ 3) จัดยาตาม
ฉลากยา 4) การจับคู่ใบสังยากับยาทีจัดเสร็ จแล้ว 5) การตรวจสอบยา 6) การส่ งมอบยาแก่ผปู ้ ่ วย
สอดคล้องกับการศึกษาของสุ ขใจ ปานทอง[5] ซึ งมี วิธี ก ารทํา งานของงานบริ ก ารจ่า ยยาผูป้ ่ วย
นอก 6 ขันตอน เช่ นกัน แต่แตกต่างกันที ขันตอนจับคู่ใบสังยามาก่อนขันตอนการจัดยาเท่านัน
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สอดคล้องกับการศึกษาของภคนี เกษมทรัพย์ [10]ซึ งมี วิธี ก ารทํา งานของงานบริ ก ารจ่า ยยาผูป้ ่ วย
นอก 6 ขันตอน เช่นกันคือ 1) รับใบสังยาและการให้ลาํ ดับการรอคอย 2) การพิมพ์ใบสังยา 3) การ
ตรวจฉลากยาให้ตรงกับใบสังยา 4) การจัดยาและติดฉลากยา 5) การตรวจสอบยา 6) การเรี ยกชื อ
ผูป้ ่ วยพร้อมให้คาํ แนะนําอย่างง่าย แต่ต่างกันทีการศึกษาของภคนี มีการตรวจฉลากยาให้ตรงกับ
ใบสังยาก่อนการจัดยา และแตกต่างจากการศึกษาของทัศนัย ประยูรหงษ์ [11] เนื องจากงาน
บริ การจ่ายยาผูป้ ่ วยนอก ประกอบด้วย 5 ขันตอน คื อ 1) รับใบสังยาและพิมพ์ฉลากยา 2) จับคู่
ั
ฉลากกับใบสังยา 3) จัดยา 4) ตรวจสอบ 5) จ่ายยา โดยการศึกษาของทัศนัยพบว่ามีขนตอนการ
ปฏิบตั ิงานบริ การจ่ายยาผูป้ ่ วยนอก 5 ขันตอนเนืองจากรวมขันตอนการรับใบสังยาและพิมพ์ฉลาก
ยาเข้าด้วยกัน
2.การศึกษาเวลาทีใช้ ในงานย่ อย (Used time in element) เวลารอคอยเฉลียของใบสั ง
ยาระหว่ างงานย่ อย (Delayed time between element) การศึ กษาระยะเวลาในการรอคอยรั บ ยา
(Waiting time)
จากการศึกษาเวลาทีใช้ในงานย่อย (Used time in element) พบว่าห้องจ่ายยา
ผูป้ ่ วยนอกโรงพยาบาลกระทุ่มแบนพบว่าขันตอนทีใช้ระยะเวลานานทีสุ ดคือการจัดยาตามฉลากยา
ใช้เวลา 2.92(±2.51) นาที และเวลารอคอยเฉลี ยของใบสั งยาระหว่างงานย่อย (Delayed time
between element) โดยพบว่า ขันตอนที ใช้ระยะเวลานานที สุ ด คื อ การรอป้ อนข้อมู ล ลงใน
คอมพิวเตอร์ ใช้เวลา 10.44 (±9.85) นาที ซึ งจะสอดคล้องกับการศึกษาของน้อย ตันสุ วรรณ และ
คณะ [18] ทีใช้เวลาในขันตอนการรอคอยการพิมพ์ฉลากนานทีสุ ด 1.24 นาทีต่อใบสังยา สอดคล้อง
กับการศึกษาของ Lin et al. [15]ทีมีขนตอนในการจั
ั
ดยานานทีสุ ดคือ 7.9 นาที สอดคล้องกับ
การศึกษาของภคินี เกษมทรัพย์ [10] ทีมีขนตอนในการจั
ั
ดยาและติดฉลากยานานทีสุ ดคือ 1.07 นาที
สอดคล้องกับการศึกษาของทัศนัย ประยูรหงษ์ [11] ที มี ข นตอนการการรอพิ
ั
ม พ์ฉลากนานที สุ ด
คื อ 15.32 นาที
ในส่ วนของการศึ ก ษาระยะเวลาในการรอคอยรับ ยา (Waiting time) นัน
พบว่าห้องจ่ายยาผูป้ ่ วยนอกโรงพยาบาลกระทุ่มแบนใช้เวลารอคอยของใบสังยาระหว่างงานย่อย(
Delayed time between element ) มากกว่า เวลาทีใช้ในงานย่อย(Used time in element ) โดยก่อน
ปรับปรุ งระบบนัน ใช้เวลารอคอยรับยา 34.86 นาที จําแนกเป็ นเวลารอคอยของใบสังยาระหว่าง
งานย่อย 28.47 นาที เวลาทีใช้ในงานย่อย 6.39 นาที ซึ งสอดคล้องกับการศึกษาของสุ ขใจ ปานทอง
[5] ระยะเวลาในการรอคอยรับยาของผูป้ ่ วย 20.06 นาที โดยเวลาทีใบสังยารองานอยู่ในคิว
17.27 นาที มีค่า มากกว่า เวลาที ใช้ใ นการปฏิ บ ตั ิ ง านที ใช้เวลา 2.79 นาที และสอดคล้องกับ
การศึกษาของทัศนัย ประยูรหงษ์ [11] มีระยะเวลาในการรอคอยรับยาของผูป้ ่ วย 45.74 นาที โดยเวลา
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ทีใบสังยารองานอยูใ่ นคิว 41.41 นาที มีค่ามากกว่าเวลาทีใช้ในการปฏิบตั ิงานทีใช้เวลา 4.33 นาที
3.การปรับปรุงระบบการปฏิบัติงาน
ในส่ วนของการออกแบบงานและปรับปรุ งระบบการปฏิ บตั ิงาน ห้องจ่ายยาผูป้ ่ วย
นอกโรงพยาบาลกระทุ่มแบน มีส่วนทีแตกต่างจากการศึกษาของทัศนัย ประยูรหงษ์ [11] โดย
การศึกษาของทัศนัยจะใช้เทคนิ คการตังคําถาม (Questioning technique) โดยการประชุ มกลุ่ ม
ผูป้ ฏิบตั ิงานเพือปรับวิธีการปฏิบตั ิงาน แต่ผวู ้ ิจยั ใช้พิมพ์เขียวงานบริ การ( Service blueprint) ควบคู่กบั
เวลาทีใช้ในงานย่อย (Used time in element) เวลารอคอยเฉลี ยของใบสังยาระหว่างงานย่อย
(Delayed time between element) เพือให้ได้ภาพชัดเจน ซึ งเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของงานวิจยั ที
ศึกษาวิธีการทํางานและออกแบบระบบการปฏิบตั ิงานห้องจ่ายยาผูป้ ่ วยนอกให้มีประสิ ทธิ ภาพ โดย
เมือศึกษาจากพิมพ์เขียวงานบริ การ ทําให้ทราบขันตอนทีก่อให้เกิดความล่าช้า ดังนันจึงสามารถปรับ
ระบบการปฏิบตั ิงานเพือให้สามารถแก้ปัญหาขันตอนทีทําให้เกิดความล่าช้านันได้ ส่ งผลให้สามารถ
ลดระยะเวลาในการรอคอยรับยาของผูป้ ่ วยได้
การพัฒนาปรับปรุ งระบบปฏิบตั ิงานห้องจ่ายยาผูป้ ่ วยนอกโรงพยาบาลกระทุ่มแบนนัน
ประกอบด้วยการปรับปรุ งระบบการปฏิบตั ิงานโดยใช้ 4 มาตรการคือ 1.เปลียนระบบการจัดยาโดย
ให้เจ้าหน้าทีร่ วมกันจัดยาใน 1 ใบสังยา 2.เพิมจุดป้ อนข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์ 3.เพิมช่องทางด่วน
ในการตรวจสอบและส่ งมอบยาให้แก่ผปู ้ ่ วย 4. กําหนดตารางงาน เพิมระบบการตรวจสอบยา ใน
มาตรการปรับปรุ งระบบบริ หารจัดการภายใน (Back office) เปลียนระบบการจัดยา เปิ ดช่องทางด่วน
ในการจ่ายยานัน สอดคล้องกับการศึกษาของกรแก้ว เมธีศิริวฒั น์ [19] ทีเสนอให้เปลียนเส้นทาง
การเดินของยา และทําช่องทางด่วนยาไม่เกิน 2 ชนิด ในส่ วนทีแตกต่างก็คือการศึกษาของกรแก้ว
เสนอแนวทางให้จดั รู ปแบบห้องและตูย้ าใหม่
ซึงห้องจ่ายยาโรงพยาบาลกระทุ่มแบนไม่มี
งบประมาณทีจะดําเนินการ
ในมาตรการเพิมช่องทางด่วนในการตรวจสอบและส่ งมอบยาให้แก่
ผูป้ ่ วยสอดคล้องกับการศึกษา Pierce II et al. [14] ทีมีการปรับปรุ งพืนทีในการให้บริ การจ่ายยา
ส่ งผลให้ผปู้ ่ วยสามารถรับยาได้สะดวกรวดเร็ วยิงขึน สามารถลดระยะเวลาในการรอคอยรับยาจาก 1
ชม. เป็ น 30 นาที ในส่ วนมาตรการเพิมระบบการตรวจสอบยานันสอดคล้องกับการศึกษาของทัศนัย
ประยูรหงษ์ [11] ทีมีกระบวนการเพิมจุดตรวจสอบและจ่ายยาจาก 1 จุด เป็ น 2 จุด ส่ งผลให้
สามารถลดระยะเวลาในการรอคอยรับยาจาก 46.15 นาที เป็ น 26.37 นาที ในส่ วนทีแตกต่างจาก
การศึกษาของ Pierce II et al. [14] และการศึกษาของทัศนัย ประยูรหงษ์ [11] คือ การปรับปรุ ง
ระบบปฏิบตั ิงานของห้องจ่ายยาผูป้ ่ วยนอกโรงพยาบาลกระทุ่มแบนใช้ 4 มาตรการพร้อมกัน แต่
การศึกษาของ Pierce II et al. [14] ปรับปรุ งพืนทีในการให้บริ การจ่ายยา และการศึกษาของทัศนัย
ประยูรหงษ์ [11] เพิมจุดตรวจสอบและจ่ายยาเพียงมาตรการเดียว
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ข้ อจํากัดในการศึกษาวิจัย
การศึกษาวิจยั นีมีการปรับปรุ งระบบการปฏิบตั ิงานโดยใช้ 4 มาตรการคือ 1.เปลียน
ระบบการจัดยาโดยให้เจ้าหน้าทีร่ วมกันจัดยาใน 1 ใบสังยา 2.เพิมจุดป้ อนข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์
3.เพิมช่องทางด่วนในการตรวจสอบและส่ งมอบยาให้แก่ผปู ้ ่ วย 4. กําหนดตารางงาน เพิมระบบ
การตรวจสอบยา โดยไม่ได้ศึกษาความคลาดเคลือนทางยาร่ วมด้วย
ดังนันจึงไม่สามารถ
เปรี ยบเทียบความคลาดเคลือนทางยาทังก่อนและหลังการปรับปรุ งระบบการปฏิบตั ิงาน ซึ งคาดว่า
ในกระบวนการปรับปรุ งระบบการปฏิบตั ิงานเพือลดระยะเวลารอคอยรับยานัน อาจส่ งผลให้อตั รา
ความคลาดเคลือนทางยาในกระบวนการก่อนจ่ายยา (predispensing error) เพิมขึน ซึ งสามารถ
ตรวจพบความคลาดเคลือนทางยาได้จากกระบวนการเพิมระบบการตรวจสอบยา
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ข้ อเสนอแนะจากการวิจัย
ผลจากการปรับปรุ งระบบการปฏิบตั ิงาน ทําให้สามารถลดเวลาทีใช้ในงานย่อย เวลา
รอคอยของใบสังยาระหว่างงานย่อย
และระยะเวลาในการรอคอยรับยาของผูป้ ่ วยได้อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ สามารถนําการปรับปรุ งระบบการปฏิบตั ิงาน 1.เปลียนระบบการจัดยาโดยให้
เจ้าหน้าทีร่ วมกันจัดยาใน 1 ใบสังยา 2.เพิมจุดป้ อนข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์ 3.เพิมช่องทางด่วนใน
การตรวจสอบและส่ งมอบยาให้แก่ผปู ้ ่ วย 4. กําหนดตารางงาน เพิมระบบการตรวจสอบยา นําไป
ประยุกต์ใช้กบั งานบริ การจ่ายยาผูป้ ่ วยนอกของโรงพยาบาลอืนๆ ทีมีความประสงค์จะลดระยะเวลา
ในการรอคอยรับยาของผูป้ ่ วย
ข้ อเสนอแนะในการศึกษาครังต่ อไป
1. ศึกษาวิจยั ในระบบแถวคอย (Queuing system) โดยละเอียด เนืองจากวัตถุประสงค์
หลักของระบบแถวคอยคือการจัดหาผูใ้ ห้บริ การให้พอแก่ความต้องการของลูกค้า ทังนี ต้องคํานึ งถึง
ค่าใช้จ่ายในด้านการให้บริ การ (Service cost) และค่าใช้จ่าย/ค่าเสี ยหายทีเกิ ดจากการรอคอย
(Waiting cost) ดังนันการศึกษาครังต่อไป อาจจะแสดงถึงค่าใช้จ่ายรวม คือค่าใช้จ่ายในด้านการ
บริ การรวมกับค่าใช้จ่าย/ค่าเสี ยหายทีเกิดจากการรอคอย
2. ศึกษาเพือประเมินความพึงพอใจของผูป้ ่ วยทีมารับบริ การก่ อนและหลังการปรั บ
ระบบ เพือให้ทราบถึงความพึงพอใจของผูป้ ่ วยหลังจากการปรับระบบการทํางานแล้ว มีความพึง
พอใจเพิมขึน หรื อลดลงมากน้อยเพียงใด และต้องการให้ผใู ้ ห้บริ การปรับปรุ งส่ วนใดเพิมเติม
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3. ศึกษาความคลาดเคลือนทางยาทังก่อนและหลังการปรับระบบ เพือตรวจสอบว่าการ
ปรับระบบการทํางาน ทําให้เกิ ดความคลาดเคลื อนทางยา เพิมขึนมากน้อยเพียงใด จะได้หาวิธี
ป้ องกัน และแก้ไขต่อไป
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก
ผลการพิจารณาของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
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ภาคผนวก ข
แผนภูมิขนตอนการทํ
ั
างาน งานบริ การจ่ายยาผูป้ ่ วยนอก
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หน่ วยงาน กลุ่มงานเภสั ชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภคและคุ้มครองผู้บริโภค
No.1 of 2
งาน (Job) งานบริการจ่ ายยาผู้ป่วยนอก
กระบวนการ (Process ) รับใบสังยาและให้ลาํ ดับคิว ,การป้ อนข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์ ,จัดยาตามฉลากยา,การจับคู่ใบสังยา
กับยาทีจัดเสร็ จแล้ว,การตรวจสอบยา,การส่ งมอบยาแก่ผปู้ ่ วย
กิจกรรมย่ อย
หน่ วย
ประเภท ประเภท จุดเริมต้ น
จุดสิ นสุ ด
ของงาน กิจกรรม ผู้ปฏิบัติ
1. รับใบสังยาและให้ลาํ ดับคิว
ใบสังยา
O*
A*
รับใบสังยา วางใบสังยาบนโต๊ะ
- หยิบใบสังยาจากตะกร้ารับใบสังยา
-ให้ลาํ ดับคิว
- วางใบสังยาในจุดทีรอป้ อนข้อมูล
2. การป้ อนข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์
ใบสังยา
O*
A*,P* หยิบใบสังยา วางใบสังยาลงใน
- ป้ อนรหัสประจําตัวผูป้ ่ วย
เริ มอ่านชือ- ตะกร้า
- ตรวจสอบชือผูป้ ่ วยให้ตรงกับใบสังยา
สกุล ผูป้ ่ วย
- ป้ อนข้อมูลอืน เช่น อายุ แพทย์
ผูต้ รวจ รายการยา วีธีใช้
- กรอกราคายาลงในใบสังยา
- พิมพ์ฉลากยา
- แยกใบสังยาตามสิ ทธิผปู้ ่ วย
ถ้าเป็ นสิ ทธิเสี ยเงิน วางใบสังยาในตะกร้า
รอจ่ายเงิน
สิ ทธิไม่เสี ยเงิน วางใบสังยาในตะกร้าที
รอจับคู่
3. จัดยาตามฉลากยา
ใบสังยา
O*
A*
ฉีกฉลากยา วางตะกร้ายาบนโต๊ะ
- ฉีกฉลากยาออกจาเครื องพิมพ์ฉลากยา
จาก
ทีรอจับคู่
เครื องพิมพ์
- นําฉลากยาใส่ ในตะกร้า
- ติดฉลากยาบนซองยา
กรณี ยาเม็ด ติดฉลากบนซองทีแบ่งบรรจุ
ไว้แล้ว ในกรณี ไม่ได้แบ่งบรรจุไว้ ให้นบั
ยาให้ได้ปริ มาณเท่ากับทีระบุไว้
กรณี ยานําให้ติดฉลากยาทีบรรจุภณ
ั ฑ์
-วางยาในตะกร้า
-วางตะกร้ายาบนโต๊ะทีรอจับคู่
ตะกร้ายากับใบสังยา
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หน่ วยงาน กลุ่มงานเภสั ชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภคและคุ้มครองผู้บริโภค
No.2 of 2
งาน (Job) งานบริการจ่ ายยาผู้ป่วยนอก
กระบวนการ (Process ) รับใบสังยาและให้ลาํ ดับคิว ,การป้ อนข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์ ,จัดยาตามฉลากยา,การจับคู่ใบสัง
ยากับยาทีจัดเสร็ จแล้ว,การตรวจสอบยา,การส่ งมอบยาแก่ผปู้ ่ วย
กิจกรรมย่ อย
หน่ วย
ประเภท ประเภท จุดเริมต้ น
จุดสิ นสุ ด
ของงาน กิจกรรม ผู้ปฏิบัติ
4.การจับคู่ใบสังยากับยาทีจัดเสร็ จแล้ว
ใบสังยา
O*
A*
หยิบใบสังยา ส่ งตะกร้าวางบน
-หยิบใบสังยาขึนจากตะกร้าทีรอจับคู่
ในตะกร้าที โต๊ะตรวจสอบ
และตะกร้าทีจ่ายเงินแล้ว มาเรี ยง
รอจับคู่และ
ตามลําดับทีก่อนหลัง
ตะกร้าที
-จับคู่ใบสังยากับตะกร้ายาทีจัดเสร็ จแล้ว
จ่ายเงินแล้ว
แล้วนําไปวางในจุดทีรอตรวจสอบยา
5.การตรวจสอบยา
ใบสังยา
I*
P*
หยิบใบสังยา วางใบสังยาลงใน
-หยิบใบสังยาจากตะกร้ายา
เริ มอ่านชือ ตะกร้า
สกุลผูป้ ่ วย
-ตรวจสอบชือผูป้ ่ วยในใบสังยาและใน
ฉลากยาให้ตรงกัน
-ตรวจสอบยาทีจัดว่าถูกต้อง ครบถ้วน
ตามจํานวนชือยา ฉลาก วีธีใช้
- ตรวจสอบว่ามี Drug interaction , ADR
, DRP(dosage proper patient ) หรื อไม่
-ลงชือเภสัชกร
-วางยาและใบสังยาลงในตะกร้า ส่ ง
ตะกร้า
6. การส่ งมอบยาแก่ผปู้ ่ วย
ใบสังยา
O*
P*
เรี ยกชือผูป้ ่ วยรับยา
-เรี ยกชือ - สกุล ผูป้ ่ วย
สกุล ผูป้ ่ วย
-ให้ผปู้ ่ วยทบทวน ชือ – สกุล ของตนเอง
-สอบถามเคยแพ้ยาอะไร
-สอบถามอาการทีมาพบแพทย์
-แนะนําข้อบ่งใช้ วิธีการใช้ยา
-แนะนําข้อควรระวัง
-หยิบยาใส่ ถุง ส่ งมอบให้ผปู้ ่ วย
-ลงชือเภสัชกรผูจ้ ่ายยา
-เก็บใบสังยาลงในตะกร้า

หมายเหตุ * :

O แทนการปฏิบตั ิงาน , I แทนการตรวจสอบ , P เภสัชกร , A เจ้าหน้าทีห้องยา
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ภาคผนวก ค
แบบบันทึกเวลารอคอยรับยา
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แบบบันทึกเวลารอคอยรับยา

จํานวนรายการยา...........................รายการ

กิจกรรม
1) รับใบสังยาและให้ลาํ ดับคิว
2) การป้ อนข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์
3) จัดยาตามฉลากยา
4) การจับคู่ใบสังยา
5) การตรวจสอบยา
6) การส่ งมอบยาแก่ผปู ้ ่ วย

เวลาเริมต้ น

เวลาสิ นสุ ด
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ภาคผนวก ง
แบบบันทึกการสนทนากลุ่มของฝ่ ายเภสัชกรรม
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แบบบันทึกการสนทนากลุ่มของฝ่ ายเภสั ชกรรม

ผูเ้ ข้าร่ วมประชุม

วัตถุประสงค์
วัน เวลา สถานที
ประเด็นคําถาม
และรายละเอียดการ
สนทนากลุ่ม

ข้อสรุ ป
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ภาคผนวก จ
รู ปแสดงการทํางานของห้องจ่ายยาโรงพยาบาลกระทุ่มแบน

73

รู ปแสดงการทํางานของห้ องจ่ ายยาโรงพยาบาลกระทุ่มแบน
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ภาคผนวก ฉ
ตารางปฏิบตั ิงานของเภสัชกรงานบริ การจ่ายยาผูป้ ่ วยนอก

check 1

จุรีวรรณ
ชุติมน
วีรวัฒน์
เยาวนันท์
จุฑามาศ
วีรวัฒน์
จุฑามาศ
ชุติมน
ไฉทยา
เยาวนันท์
จุรีวรรณ
ชุติมน
เยาวนันท์
จุฑามาศ
เยาวนันท์
จุรีวรรณ
ไฉทยา
เยาวนันท์
จุฑามาศ
เยาวนันท์
จุรีวรรณ

วันที

พุธ 1 ก.พ.
พฤ 2
ศ. 3
จ. 6
อัง. 7
พุธ 8
พฤ . 9
ศ. 10
จ.13
อัง 14
พุธ 15
พฤ 16
ศ.17
จ. 20
อัง 21
พุธ 22
พฤ 23
ศ.24
จ. 27
อัง 28
พุธ 29

จุฑามาศ
จุรีวรรณ
ชุติมน
ไฉทยา
เยาวนันท์
ชุติมน
วีรวัฒน์
จุฑามาศ
ชุติมน
ไฉทยา
จุฑามาศ
จุรีวรรณ
วีรวัฒน์
ไฉทยา
ชุติมน
จุฑามาศ
จุรีวรรณ
ชุติมน
วีรวัฒน์
ชุติมน
ไฉทยา

check 2

จ่ ายช่ องทาง
ด่ วน
part time
จุฑามาศ
part time
part time1
part time1
part time1
ไฉทยา
part time
part time1
part time1
part time1
part time1
part time1
part time1
part time1
part time1
part time1
part time1
part time
part time
part time
เยาวนันท์
ไฉทยา
จุรีวรรณ
part time2
part time2
part time2
จุรีวรรณ
เยาวนันท์
part time2
part time2
part time2
เยาวนันท์
part time2
part time2
part time2
part time2
จุฑามาศ
part time2
จุรีวรรณ
ไฉทยา
ชุติมน

จ่ าย 2
ไฉทยา
เยาวนันท์
เยาวนันท์
ชุติมน
ไฉทยา
เยาวนันท์
ชุติมน
วีรวัฒน์
จุฑามาศ
จุรีวรรณ
เยาวนันท์
จุฑามาศ
จุฑามาศ
จุรีวรรณ
ไฉทยา
ไฉทยา
เยาวนันท์
จุรีวรรณ
ชุติมน
จุรีวรรณ
เยาวนันท์

จ่ าย 3

จุฑามาศ

ไฉทยา

ชุติมน
จุรีวรรณ
เยาวนันท์
ชุติมน

ชุติมน
ไฉทยา

วีรวัฒน์

ชุติมน
วีรวัฒน์
จุฑามาศ
จุฑามาศ
ชุติมน
จุฑามาศ
เยาวนันท์

จ่ าย 4

เยาวนันท์

ชุติมน

เยาวนันท์

เยาวนันท์

ไฉทยา

counseling/ADR
ไฉทยา TB
วีรวัฒน์ลา
วีรวัฒน์, ARV

วีรวัฒน์ สอ., วิทยุ

หมายเหตุ

วีรวัฒน์,จุฑามาศ ARV
วีรวัฒน์ลา

ไฉทยา TB

จุฑามาศ ARV

ไฉทยา TB

วีรวัฒน์,จุฑามาศ ARV
วีรวัฒน์ สอ., วิทยุ

ไฉทยา TB,จุรีวรรณ ลา

ตารางปฏิบัติงานของเภสั ชกรงานบริการจ่ ายยาผู้ป่วยนอก

จุรีวรรณ
ชุติมน
ไฉทยา
วีรวัฒน์
ชุติมน

ช่ วย IPD

จุรีวรรณ
วีรวัฒน์
วีรวัฒน์
วีรวัฒน์
วีรวัฒน์
วีรวัฒน์,จุฑามาศ

จุรีวรรณ
จุรีวรรณ
จุรีวรรณ

ประชุม
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ประวัติผู้วจิ ัย
ชือ-สกุล
ทีอยู่
ทีทํางาน
ประวัติการศึกษา
พ.ศ.2546
พ.ศ.2550
พ.ศ.2552
ประวัติการทํางาน
พ.ศ.2546-2547
พ.ศ.2547-2555
พ.ศ.2555-ปัจจุบนั

นางสาวจุฑามาศ เรื องจุย้
2 ม.3 ต.บ้านยาง อ.เมือง จ.นครปฐม
โรงพยาบาลบ้านโป่ ง อําเภอบ้านโป่ ง จังหวัดราชบุรี
สําเร็ จการศึกษาเภสัชศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร
สําเร็ จการศึกษาบริ หารธุ รกิจบัณฑิต(การตลาด)
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
ศึกษาต่อระดับเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทาง
เภสัชกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
เภสัชกร โรงพยาบาลบําเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ
เภสัชกร โรงพยาบาลกระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
เภสัชกร โรงพยาบาลบ้านโป่ ง จังหวัดราชบุรี

