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สรุปสาระสาคัญ
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพัฒนา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการทางานและออกแบบวิธีการทางาน
ของงานบริการจ่ายยาผู้ป่วยนอก ฝ่ายเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดย
ทาการเปรียบเทียบเวลารอคอยของผู้ป่วย(waiting time) เวลาปฏิบัติงานในกิจกรรมการจ่ายยา(used time)
เวลารอการปฏิบัติงานในระหว่างกิจกรรมการจ่ายยา(delayed time) ความถูกต้องในกระบวนการจ่ายยาและ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ทั้งก่อนและหลังการปรับปรุงวิธีการทางาน การศึกษาการทางานและออกแบบ
วิธีการทางานโดยประชุมกลุ่มผู้ปฏิบัติงานโดยการตั้งคาถามและหาแนวทางแก้ไข(questioning technique)
ดาเนิ น การเก็บ ข้อ มูล เวลารอคอยของผู้ ป่ ว ย(waiting time) เวลาปฏิบั ติ งานในกิ จกรรมการจ่ ายยา(used
time) เวลารอการปฏิบัติงานในระหว่างกิ จกรรมการจ่ายยา(delayed time) จากใบสั่งยาทุกใบที่มาถึงห้อง
จ่ายยาผู้ป่วยนอกในช่วงเวลา ๘.๓๐ – ๑๔.๐๐ น. จากวันจันทร์ถึงวันศุกร์ และเก็บข้อมูลความคลาดเคลื่อนใน
กระบวนการก่อนการจ่ายยา(Pre-dispensing Error) ความคลาดเคลื่อนในกระบวนการจ่ายยา(Dispensing
Error) และความพึงพอใจของผู้รับบริการโดยใช้แบบสอบถาม การเก็บข้อมูลการพัฒนา ปรับปรุงวิธีการทางาน
ในระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ การศึกษาวิธีการทางานในกระบวนการจ่าย
ยาผู้ป่วยนอก โดยใช้แนวคิด LEAN สามารถปรับปรุงวิธีการทางานเป็น ๘ ขั้นตอน ได้แก่ การ scan รับคิวรอ
รับยา การรับใบระบุตัวผู้ป่วย การพิมพ์ใบสั่งยาและพิมพ์ฉลากยา การจับคู่ใบสั่งยากับตะกร้ายา(กรณีผู้ป่วยไม่
ต้องชาระเงิน) การจัดยา การจับคู่ใบสั่งยากับตะกร้ายา(กรณีผู้ป่วยต้องชาระเงิน) การตรวจสอบยาและการ
จ่ายยา โดยให้มีการเพิ่มจุดการตรวจสอบยาและการจ่ ายยาเพิ่มขึ้นจากเดิม ๑ จุด เป็น ๒ จุด การเพิ่มเครื่อง
คอมพิวเตอร์สาหรับบันทึกยาผู้ป่วยใน การเพิ่มเครื่องพิมพ์ฉลากยา จากการเปรียบเทียบกระบวนการพัฒนา
ปรับ ปรุงกิจ กรรมการทางานโดยใช้แนวคิด LEAN พบว่า เวลารอคอยของผู้ ป่วย(waiting time) และเวลา
ปฏิบัติงานในกิจกรรมการจ่ายยา(used time) โดยเวลารอคอยเฉลี่ยของผู้รับบริการ(waiting time) ลดลงจาก
๓๘ นาที เป็น ๓๒ นาทีในขณะที่เวลาปฏิบัติงานในกิจกรรมการจ่ายยา(used time) เฉลี่ยลดลงจาก ๗ นาที
เป็น ๖ นาที ส่วนร้อยละของความคลาดเคลื่อนในกระบวนการก่อนการจ่ายยา(pre-dispensing error)และ
กระบวนการจ่ายยา(Dispensing error) ต่อพันใบสั่งยาลดลงและระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการเพิ่มขึ้น
จากการศึกษาจะเห็ น ได้ว่า รูป แบบการปรับปรุงวิธีการทางานโดยใช้แนวคิด LEAN ดังกล่าว สามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทางานและลดระยะเวลารอคอยของผู้รับบริการลง ในขณะที่ไม่ส่งผลต่อการลดคุณภาพของ

การให้บริการ ซึ่งรูปแบบการปรับปรุง พัฒนาดังกล่าว สามารถนาไปประยุกต์ใช้พัฒนาประสิทธิภาพในการ
ทางานของงานเภสัชกรรมและงานอื่นๆ ของโรงพยาบาลได้
คาสาคัญ : งานบริการจ่ายยาผู้ป่วยนอก ระยะเวลารอคอยรับยา ความพึงพอใจต่อผู้รับบริการ
ผลการวิจัย
การศึกษาวิธีการทางานในกระบวนการจ่ายยาผู้ ป่วยนอก โดยใช้แนวคิด LEAN สามารถปรับปรุง
วิธีการทางานเป็น ๘ ขั้นตอน ได้แก่ การ scan รับคิวรอรับยา การรับใบระบุตัวผู้ป่วย การพิมพ์ ใบสั่งยาและ
พิมพ์ฉลากยา การจับคู่ใบสั่งยากับตะกร้ายา(กรณีผู้ป่วยไม่ต้องชาระเงิน) การจัดยา การจับคู่ใบสั่งยากับตะกร้า
ยา(กรณีผู้ป่วยต้องชาระเงิน) การตรวจสอบยาและการจ่ายยา โดยให้มีการเพิ่มจุดการตรวจสอบยาและการ
จ่ ายยาเพิ่ ม ขึ้น จากเดิ ม ๑ จุ ด เป็ น ๒ จุ ด การเพิ่ มเครื่องคอมพิ ว เตอร์ส าหรับ บั นทึ ก ยาผู้ ป่ ว ยใน การเพิ่ ม
เครื่องพิมพ์ฉลากยา จากการเปรียบเทียบกระบวนการพัฒนาปรับปรุงกิจกรรมการทางานโดยใช้แนวคิด LEAN
พบว่า เวลารอคอยของผู้ป่วย(waiting time) และเวลาปฏิบัติงานในกิจกรรมการจ่ายยา(used time) โดยเวลา
รอคอยเฉลี่ยของผู้รับบริการ(waiting time) ลดลงจาก ๓๘ นาที เป็น ๓๒ นาทีในขณะที่เวลาปฏิบัติงานใน
กิจกรรมการจ่ายยา(used time) เฉลี่ย ลดลงจาก ๑๐ นาที เป็น ๗ นาที ส่วนร้อยละของความคลาดเคลื่อนใน
กระบวนการก่อนการจ่ ายยา(pre-dispensing error) และกระบวนการจ่ายยา(Dispensing error) ต่อ พั น
ใบสั่งยาลดลงและระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการเพิ่มขึ้น จากการศึกษาจะเห็นได้ว่า รูปแบบการปรับปรุง
วิธีการทางานโดยใช้แนวคิด LEAN ดังกล่าว สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทางานและลดระยะเวลารอคอยของ
ผู้รับบริการลง ในขณะที่ไม่ส่งผลต่อการลดคุณภาพของการให้บริการ ซึ่งรูปแบบการปรับปรุง พัฒนาดังกล่าว
สามารถนาไปประยุกต์ใช้พัฒนาประสิทธิภาพในการทางานของงานเภสัชกรรมและงานอื่นๆ ของโรงพยาบาล
ได้
อภิปราย สรุป และข้อเสนอแนะ
เมื่อได้ทาการศึกษาวิธีการทางานบริการจ่ายยาผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลนาโพธิ์ เทคนิคการวิเคราะห์
กระบวนการทางาน โดยใช้แนวคิด LEAN พบว่างานบริการจ่ายยาผู้ป่วยนอกประกอบด้วย ๘ งานย่อย ได้แก่
การ scan รับบัตรคิวรอรับยา(ผู้ป่วยทาเอง) การรับใบระบุตัวผู้ป่วย(จพ.เภสัชกรรม) การพิมพ์ใบสั่งยาและ
พิมพ์ฉลากยา(จพ.เภสัชกรรมหรือเภสัชกร) การจับคู่ใบสั่งยากับฉลากยา(กรณีไม่ได้ชาระเงิน) กระบวนการจัด
ยา การจับคู่ใบสั่งยากับตะกร้ายา(กรณีผู้ป่วยชาระเงินแล้ว) การตรวจสอบยาและการจ่ายยา การออกแบบงาน
และปรับ ปรุงระบบงานบริการจ่ายยาผู้ ป่ วยนอก โดยใช้เทคนิกการตั้งคาถามของผู้ป ฏิบัติงาน การสั งเกต
ผู้ปฏิบัติงาน บนพื้นฐานของข้อมูลที่วัดได้ตรวจสอบได้ พบว่าขั้นตอนการตรวจสอบใบสั่งยาก่อนที่จะพิมพ์ใบสั่ง
ยาและพิมพ์ฉลากยา ขั้น ตอนการตรวจสอบยาจุดที่ ๑ เป็นขั้นตอนของการทางานที่ ใช้เวลาค่อนข้างนาน
เนื่ อ งจากในกระบวนการพิ ม พ์ ใบสั่ งยาและพิ ม พ์ ฉ ลากยา จะต้ อ งตรวจสอบความสมบู รณ์ ข องการสั่ งยา
(Prescribing error) ขั้ น ตอนการตรวจสอบยาจุ ด ที่ ๑ โดยเภสั ช กร จะต้ อ งตรวจสอบทั้ ง ในเรื่ อ งของ
Prescribing error, Pre-Dispensing error หากพบความผิ ดพลาดจะต้องกลั บมาเริ่มต้นใหม่ที่ขั้นตอนการ
พิมพ์ใบสั่งยาและพิมพ์ฉลากยา หรือต้องใช้เวลาในการ Consult แพทย์ผู้สั่งยานั้น ดังนั้นจึงปรับรูปแบบการ

ท างานโดยเมื่ อ มี ก ารแก้ ไขข้ อ มู ล หรื อ ต้ อ ง consult แพทย์ จะต้ อ งเป็ น เภสั ช กรอี ก ท่ า นที่ ไปตรวจสอบ
กระบวนการก่อนการจ่ายยาในจุดที่ ๑ แทน หากมีการแก้ไขข้อมูลในคอมพิวเตอร์ จะต้องใช้คอมพิวเตอร์อีก
เครื่องในการแก้ แล้วเข้าสู่ขั้นตอนตามปกติที่ต้องได้รับการดาเนินการก่อนลาดับคิวอื่นๆ การปรับขั้นตอนการ
ท างานนี้ ส ามารถลด Delayed time ได้ กระบวนการจั ด ยาหากพบว่าในตะกร้า มี รายการยามากกว่ า ๕
รายการ จะต้องมีเจ้าหน้าที่ช่วยกันจัดเพื่อให้รวดเร็วและลด motion การเปิดช่องจ่ายยาเพิ่มขึ้นเมื่อพบว่ามี
ตะกร้ายารอจ่ายมากกว่า ๕ ใบคนการเปิดจุดตรวจสอบยาก่อนกระบวนการจ่ายยาเมื่อพบว่ามีตะกร้ายารอ
ตรวจสอบมากกว่า ๕ ใบ(เภสัชกรสามารถหมุนเวียนกันได้ กาหนดบทบาท หน้าที่ที่ชัดเจน) ในกระบวนการ
จ่ายยานั้นหาก scan บัตรคิวเรียกรับยาจานวน ๒ ครั้งแล้วผู้ป่วยยังไม่มารับยา สามารถเรียกผู้ป่วยลาดับถัดไป
ได้ ก่อนการปรับปรุงระบบ ระยะเวลารอคอยยาเฉลี่ย(used time+delayed time) เท่ากับ ๓๘ นาที หลัง
ปรับปรุงระบบลดลงเป็น ๓๒ นาที และเวลาที่ใช้ในกิจกรรมก่อนการจ่ายยาจากเดิม ๑๐ นาที ลดลงเป็น ๗
นาที ร้อยละของความคลาดเคลื่อนในกระบวนการก่อนการจ่ายยา(pre-dispensing error) และกระบวนการ
จ่ายยา(Dispensing error) ต่อพันใบสั่งยาลดลงและระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการเพิ่มขึ้น จากการศึกษา
จะเห็นได้ว่า รูปแบบการปรับปรุงวิธีการทางานโดยใช้แนวคิด LEAN ดังกล่าว สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการ
ทางานและลดระยะเวลารอคอยของผู้รับบริการลง ในขณะที่ไม่ส่งผลต่อการลดคุณภาพของการให้บริการ ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของทัศนัย ประยูรหงษ์ , ไพบูลย์ ดาวสดใส ศึกษาการศึกษางานและออกแบบงาน ระบบ
บริการจ่ายยาผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลพิมาย
จากผลการวิจั ย มี จุ ด เด่ น คื อ วิ เคราะห์ อุ ป สรรคปั ญ หาจากสิ่ งที่ ท า บริห ารอั ต าราก าลั ง รวมถึ ง
ทรัพยากรเท่าที่มี แต่ยังพบจุดอ่อนคือ จานวนของผู้ป่วยที่เข้ามารับบริการห้องจ่ายยาแต่ละช่วงเวลาที่ค่อนข้าง
มีความแตกต่างกันมาก จึงเสนอแนะให้ใช้แนวคิด LEAN ในการปรับระบบการบริหารจัดการกระจายคนไข้ใน
แต่ละช่วงเวลาให้มีความเหมาะสมเพื่อให้เกิด continueus flow มากขึ้น
เอกสารอ้างอิง
๑. ทัศนัย ประยูรหงษ์, ไพบูลย์ ดาวสดใส. ๒๕๕๑ การศึกษางานและออกแบบงาน ระบบบริการจ่ายยา
ผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลพิมาย จ.นครราชสีมา.
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