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การลดระยะเวลารอคอยในกระบวนการทางเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก 
โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 

 
รุชดา หลา้จิ 

 
บทคดัย่อ 

งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค ์(1) เพื่อศึกษาระยะเวลาในกระบวนการทางเภสัชกรรม
ท่ีส่งผลใหเ้กิดระยะเวลารอคอยของผูป่้วย (2) เพื่อศึกษาผลของการพฒันากระบวนการ
ทางเภสัชกรรมโดยใชร้ะบบ lean ท่ีส่งผลต่อระยะเวลารอคอยของผูป่้วย เป็นการวจิยัเชิง
คุณภาพ และการทดลอง โดยใชก้ลุ่มตวัอยา่งจากใบสั่งยาของผูป่้วยท่ีมารับบริการในวนั
และเวลาราชการ ในระหว่างวนัท่ี 1- 31 ธันวาคม 2563ในโรงพยาบาลศูนยก์ารแพทย์
มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ น ามาบนัทึกขอ้มูลระยะเวลารอคอยในการะบวนการทางเภสัช
กรรม  ร่วมกบัขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) 

จากนั้นน าขอ้มูลท่ีได ้มาวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา สรุปผล และเสนอแนว
ทางแกไ้ขในการลดระยะเวลารอคอยในกระบวนการทางเภสัชกรรม 

ผลการวิจยัพบว่าปัจจยัท่ีส่งผลใหเ้กิดระยะเวลารอคอยในกระบวนการทางเภสัช
กรรม ได้แก่ ด้านกระบวนการการปฏิบัติงาน  ด้านบุคลากร และระบบสารสนเทศ
โรงพยาบาล และเม่ือมีการปรับปรุงตามกระบวนการใหม่แลว้พบว่า ระยะเวลารอคอย
เฉล่ียในกระบวนการทางเภสัชกรรม ลดลงจาก 9.03 นาที (1-17 ธันวาคม 2563) เหลือ 
5.39 นาที (18-31 ธนัวาคม 2563) 
ค าส าคญั : ระยะเวลารอคอย , กระบวนการทางเภสัชกรรมผูป่้วยนอก 
 
บทน า 
ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

โรงพยาบาลศูนยก์ารแพทยม์หาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ เป็นโรงพยาบาลในสังกดั
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตั้ งอยู่ท่ี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช เร่ิมเปิดให้บริการ
ประชาชนเม่ือวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2560 เพื่อใหบ้ริการดา้นสุขภาพแก่ บุคลากร นกัศึกษา 
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และประชาชนทั่วไป รวมถึงการสนับสนุนด้านการศึกษา และการบริการวิชาการ 
ส าหรับส านักวิชากลุ่มวิทยาศาสตร์การแพทย์ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในการ
ให้บริการผูป่้วยหรือผูรั้บบริการของโรงพยาบาลจะต้องเป็นการให้บริการภายใต้
มาตรฐานการดูแลผูป่้วย โดยจะตอ้งมัน่ใจว่าผูรั้บบริการสามารถเขา้ถึงการบริการท่ีจ  า
เป็นได้โดยสะดวก มีกระบวนการรับผูป่้วยท่ีเหมาะสมกับปัญหาสุขภาพและความ
ต้องการของผูรั้บบริการ อย่างทันเวลา มีการประสานงานท่ีดีภายใต้ระบบงานและ
ส่ิงแวดล้อมท่ีเหมาะสม (มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ,2561) โดยทีมผู ้
ให้บริการจะตอ้งตอบสนองต่อผูรั้บบริการอย่างรวดเร็ว มีระยะเวลารอคอยเพื่อเขา้รับ
บริการเป็นท่ียอมรับตามมาตรฐาน  

แผนกเภสัชกรรมผูป่้วยนอก โรงพยาบาลศูนยก์ารแพทยม์หาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ 
มีบุคลากรรวมทั้งส้ิน 9 คน  โดยมีต าแหน่ง เภสัชกร 6 คน และผูช่้วยเภสัชกร 3 คน มี
ผูป่้วยท่ีรับบริการจากห้องยา โดยเฉล่ีย 120 รายต่อวนัในกระบวนการการให้บริการ
ผู ้ป่วยด้านยา โดยเฉพาะกระบวนการจัดและจ่ายยา ได้มีการก าหนดตัวช้ีว ัดการ
ด าเนินงานเก่ียวกบัระยะเวลารอรับยาของผูป่้วยนอก ไม่เกิน 10  นาที โดยนบัตั้งแต่เวลา
ท่ีห้องยาไดรั้บค าสั่งใชย้าในระบบสารสนเทศโรงพยาบาล (HIS) จนถึงเวลาท่ีเภสัชกร
พร้อมส่งมอบยาให้แก่ผูรั้บบริการ จากปฏิบติังานท่ีผ่านมา พบว่าระยะเวลารอรับยา
ผูป่้วยโดยเฉล่ียในเวลาราชการ 7 นาที ซ่ึงจะมีเภสัชกรส าหรับให้บริการผูป่้วย 3  และ
ผูช่้วยเภสัชกร 2  คน ส่วนช่วงนอกเวลาราชการมีระยะเวลารอยาเฉล่ีย  5 นาที โดยมี
เภสัชกรปฏิบติังาน 1 คน แมว้า่ผลการปฏิบติังานจะอยูใ่นเกณฑท่ี์ก าหนด แต่พบวา่มีบาง
ช่วงเวลา ท่ีระยะเวลารอยาของผู ้ป่วยนานเกินระยะเวลาท่ีก าหนด คือมีผู ้ป่วยท่ีมี
ระยะเวลารอคอยในกระบวนการทางเภสัชกรรม นานกวา่ 10 นาที มากกวา่ร้อยละ 20 ใน
แต่ละเดือนซ่ึงจะส่งผลต่อความพึงพอใจในการเขา้รับบริการ จึงไดมี้การศึกษาแนวคิด
ระบบลีนมาใชใ้นการวเิคราะห์ และแกไ้ขในกระบวนการปฏิบติังาน 

 
วตัถุประสงคข์องการวจิยั 

1. เพื่อศึกษาระยะเวลาในกระบวนการทางเภสัชกรรมท่ีส่งผลใหเ้กิดระยะเวลารอ
คอยของผูป่้วย 
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2. เพื่อศึกษาผลของการพฒันากระบวนการทางเภสัชกรรมโดยใช้ระบบ lean ท่ี
ส่งผลต่อระยะเวลารอคอยของผูป่้วย 

 
ขอบเขตงานวจิยั 

งานวิจยัน้ีเป็นการศึกษาขอ้มูลระยะเวลารอรับยา ของผูรั้บบริการท่ีมารับบริการ
ในโรงพยาบาลศูนยก์ารแพทยม์หาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ จงัหวดันครศรีธรรมราช  
โดยระยะเวลาในการวจิยัในระหวา่งวนัท่ี 1 – 31 เดือนธนัวาคม 2563 
 
ประโยชนท่ี์คาดวา่จะไดรั้บ 

1. แผนกเภสัชกรรมโรงพยาบาลศูนยก์ารแพทยม์หาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ สามารถ
น าผลการวจิยัไปพฒันากระบวนการใหบ้ริการผูป่้วย 

2. หน่วยงานท่ีก ากบัดูแล คือโรงพยาบาลศูนยก์ารแพทยม์หาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 
สามารถน าผลการวจิยัไปพฒันา และต่อยอดการใหบ้ริการผูป่้วย 

3. ผูป่้วยไดรั้บบริการในระยะเวลาท่ีรวดเร็วและเหมาะสม 
ผูมี้ความสนใจในการท างานวจิยัสามารถน าผลการวจิยัไปประกอบงานวจิยัต่อไปได ้
 

วธีิด าเนินการวจิยั 
 การวิจยัในคร้ังน้ีไดท้  าการเกบ็รวมรวมขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูล 2 แหล่ง คือ ขอ้มูล
ทุติยภูมิ เป็นขอ้มูลระยะเวลารอคอยในกระบวนการทางเภสัชกรรมผูป่้วยนอก ยอ้นหลงั
จากระบบสารสนเทศโรงพยาบาลตั้ งแต่วนัท่ี 1 – 31 ธันวาคม 2563 โดยแบ่งเป็น 2 
ช่วงเวลาคือ วนัท่ี 1 – 17 ธนัวาคม 2563 เป็นช่วงท่ีใชก้ระบวนการเดิม และ วนัท่ี 18 – 31 
ธันวาคม 2563 เป็นช่วงท่ีใช้กระบวนการใหม่  โดยเร่ิมนับตั้งแต่เวลาท่ีรายการสั่งยา
ผูป่้วยถูกส่งมาห้องยา จนถึงเวลาท่ีห้องยาส่งช่ือผูป่้วยไปรอช าระเงิน เพื่อให้ไดข้อ้มูล
ระยะเวลาในกระบวนการตรวจสอบรายการยา และการจดัยา โดยผูว้ิจยัไดท้ าการวิจยั
และมีส่วนร่วมในการปฏิบติังาน และขอ้มูลจากการสังเกต และการไดย้ิน เก่ียวกบัการ
เกิดความคลาดเคล่ือนทางยา ในกระบวนการสั่งยา และการจดัยา ทั้งจากท่ีผูว้ิจยัประสบ
เองและผูร่้วมปฏิบติังานไดพ้บเจอระหว่างปฏิบติังาน จากนั้นน าขอ้มูลมาบนัทึกในแบบ
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บนัทึกท่ีไดอ้อกแบบไว ้โดยก าหนดช่วงเวลาของการเก็บขอ้มูล เวลา 8.00 – 16.00 น. 
ของวนัราชการ ท่ีบุคลากรปฏิบติังานเต็มอตัราการท างานปกติ หลงัจากนั้น น าขอ้มูลท่ี
ไดรั้บ มาวิเคราะห์ ตามช่วงเวลา โดยการวิเคราะห์หาปัญหา และสาเหตุของปัญหา แลว้
จึงร่วมกนัวางแผนกบัผูป้ฏิบติังาน เพื่อการวางแนวทางการด าเนินงานดว้ยกระบวนการ
ใหม่ในช่วงท่ี 2 
 การวิเคราะห์ขอ้มูล ไดจ้ากการน าระยะเวลารอคอยท่ีไดม้าวิเคราะห์ หาค่าเฉล่ีย 
และร้อยละ หลงัจากนั้นน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสังเกตและการบนัทึก มาจ าแนกเป็นแต่ละ
ดา้นและวิเคราะห์หาสาเหตุร่วมกบัผูป้ฏิบติังาน อาจารยท่ี์ปรึกษาและศึกษางานวจิยัอ่ืนๆ 
เพื่อตอบปัญหาของการศึกษา และความน่าเช่ือถือของงานวจิยั 
 

ผลกาวจิยั 
1. กระบวนการทางเภสัชกรรมแบบเดิม (ระหวา่งวนัท่ี 1– 17 ธนัวาคม 2563) 
1.1 ผูป้ฏิบติังานเภสัชกรรมผูป่้วยนอก 
ผูป้ฏิบติังานท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบักระบวนการทางเภสัชกรรมในการให้บริการ

ผูป่้วย ประกอบดว้ย เภสัชกรงานบริการผูป่้วยนอก จ านวน 3 คน และเจา้พนกังานเภสัช
กรรม จ านวน 2 คน 
 กระบวนการในการใหบ้ริการตามขั้นตอนดงัน้ี 

1) เภสัชกรคนท่ี 1 ตรวจสอบค าสั่งใช้ยาในระบบสารสนเทศโรงพยาบาล โดย
ตรวจสอบความเหมาะสมของรายการยาท่ีแพทยส์ั่งใชแ้ก่ผูป่้วย 

2) เภสัชกรคนท่ี 1 พิมพฉ์ลากยา 
3) เจา้พนกังานเภสัชกรรมจดัยาตามฉลากยา 
4) เภสัชกรคนท่ี 1 ตรวจสอบยาท่ีจดั แลว้จึงส่งช่ือผูรั้บบริการไปช าระเงิน 
5) เภสัชกรคนท่ี 2 ตรวจสอบยา ฉลากยา และจ านวนยา ของผูป่้วยอีกคร้ัง 
6) เภสัชกรคนท่ี 3 จ่ายยาพร้อมแนะน าอธิบายวธีิการใชย้าแก่ผูรั้บบริการ 

กรณีท่ีเภสัชกรคนใดคนหน่ึงติดภารกิจอ่ืนๆ เช่น มีผู ้ป่วยต้องให้
ค  าแนะน าการใช้ยาเป็นพิเศษ หรือ ประเมินแพย้า ซ่ึงจะต้องใช้เวลาในการ
ใหบ้ริการ เภสัชกรผูท้  าหนา้ท่ีตรวจสอบยาคนท่ี 2 จะเป็นผูจ่้ายยาในคราวเดียวกนั 
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1.2 ผูรั้บบริการ 
จากตารางท่ี 1 ผลการวิจยัพบว่าแต่ละวนัมีผูรั้บบริการเฉล่ีย 97.64 คน มี

ระยะเวลารอคอยเฉล่ียคือ 9.03 นาที และวนัท่ีมีผูรั้บบริการมีระยะเวลารอคอย
เฉล่ียนานกวา่ท่ีก าหนด คือ มากกวา่ 10 นาที มีจ  านวนทั้งหมด 5 วนั โดยในแต่ละ
วนัจะมีช่วงเวลาท่ีมีระยะเวลารอคอยนานท่ีสุดคือช่วงเวลา 10.00 – 11.59 น. 

ตารางที่ 1 แสดงจ านวนผูเ้ขา้รับบริการ และระยะเวลารอคอยเฉล่ียในวนัท่ี 1 – 17 
ธนัวาคม 2563 
วนัที ่ จ านวนผู้ใช้บริการ(คน) ร้อยละ ระยะเวลารอคอย (นาท)ี 
1/12/2563 71 6.60 5.39 
2/12/2563 53 4.93 7.49 
3/12/2563 38 3.53 5.79 
4/12/2563 93 8.65 5.88 
7/12/2563 131 12.19 8.79 
8/12/2563 107 9.95 10.09 
9/12/2563 123 11.44 11.23 
14/12/2563 135 12.56 12.09 
15/12/2563 85 7.91 8.70 
16/12/2563 121 11.26 11.91 
17/12/2563 117 10.88 12.02 
รวม 1075 100  

ค่าเฉลีย่ 97.64  9.03 
2. การวเิคราะห์และวางแผนกระบวนการทางเภสัชกรรมแบบใหม่ 
2.1 การวเิคราะห์ปัญหาของกระบวนการเดิม  
จากการเกบ็ขอ้มูลโดยอาศยัการสังเกตแบบมีส่วนร่วม พบเหตุการณ์และสาเหตุท่ี

ท าใหเ้กิดความล่าชา้ในกระบวนการทางเภสัชกรรม ไดแ้ก่ การเกิดความคลาดเคล่ือนทาง
ยาในกระบวนการสั่งใชย้า และการเกิดความคลาดเคล่ือนในกระบวนการจดัยาดงัแสดง
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ในตารางท่ี 2 โดยพบว่า วนัท่ี 1-17 ธันวาคม 2563 เกิดความคลาดเคล่ือนทางยาทั้งหมด 
20 คร้ัง โดยเป็นความคลาดเคล่ือนในกระบวนการสั่งยา 12 คร้ัง และความคลาดเคล่ือน
ในกระบวนการจดัยา 8 คร้ัง  

ตารางที ่2 การเกิดความคลาดเคล่ือนทางยา วนัท่ี 1-17 ธนัวาคม 2563 
รายละเอยีดความคลาดเคล่ือน จ านวน หน่วย 

1.Prescribing error 1.1 ไม่ระบุความแรง/วธีิใช/้จ  านวน 7 คร้ัง 
1.2 ผดิช่ือยา/ชนิดยา 1 คร้ัง 
1.3 สั่งยาท่ีเกิดปฏิกิริยาต่อกนั 1 คร้ัง 
1.4 ผดิปริมาณ/จ านวน 1 คร้ัง 
1.5 ผดิวธีิใช ้ 1 คร้ัง 
1.6 อ่ืนๆ (สั่งยาไม่ครบรายการ) 1 คร้ัง 
รวม 12 คร้ัง 

2.Predispensing error 2.1 จดัยาผดิชนิด 3 คร้ัง 
2.2 จดัยาผดิจ านวน 3 คร้ัง 
2.3 อ่ืนๆ (จดัยาซ ้ า) 2 คร้ัง 
รวม 8 คร้ัง 

วเิคราะห์สาเหตุอ่ืนๆ 
1. บุคลากรไม่มีสมาธิจดจ่อกบัการท างาน มีท างานหลายอย่างในช่วงเวลาเดียวกนั 

เช่น ตรวจสอบเอกสารอ่ืนๆ, ติดต่องานอ่ืนระหวา่งปฏิบติังาน  
2. ผูรั้บบริการจะมีความหนาแน่นในช่วงเวลา 10.00 – 12.00 น. ท าใหเ้กิดเหตุการณ์

คอขวดท่ีกระบวนการตรวจสอบและสั่งพิมพฉ์ลาก และตรวจสอบการจดัยา 
3. ขอ้จ ากดัของระบบสารสนเทศโรงพยาบาล ท่ีไม่สามารถปิดกั้นการส่งค าสั่งใชย้า

ท่ีไม่สมบูรณ์ได ้
2.2 การวางแผนการกระบวนการทางเภสัชกรรมแบบใหม่ 

1. ปรับการปฏิบติังานของเภสัชผูต้รวจสอบยา คนท่ี 1 และคนท่ี 2 โดยให้
เภสัชกรคนท่ี  1 เป็นผูต้รวจสอบการสั่งใชย้า และพิมพฉ์ลากยา  
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2. เจา้พนกังานเภสัชกรรมรับฉลากจากเภสัชกรคนท่ี 1 ไปจดัยา โดยระบุใหเ้ป็น
ผูป่้วย 1 ราย ต่อ คนจดั 1คน  

3. เภสัชกรคนท่ี 2 ตรวจสอบรายการยาท่ีเจา้พนกังานเภสัชกรรมจดั และกดส่ง
รายช่ือผูป่้วยไปช าระเงิน 

4. เภสัชกรคนท่ี 3 ตรวจสอบยา และจ่ายยาพร้อมให้ค  าแนะน าการใช้ยาแก่
ผูรั้บบริการ 

3. ผลการปรับปรุงกระบวนการทางเภสัชกรรมแบบใหม่ (ทดลองใชร้ะหว่างวนัท่ี 
18– 31ธนัวาคม 2563) 

 จากตารางท่ี 3 การด าเนินงานตามกระบวนการใหม่ท่ีพฒันาข้ึน พบว่าแต่ละ
วนัมีผูรั้บบริการเฉล่ีย 104.56 คน มีระยะเวลารอคอยเฉล่ียคือ 5.39 นาที และไม่มีวนัท่ีมี
ผูรั้บบริการมีระยะเวลารอคอยเฉล่ียนานกว่า 10 นาที  โดยวนัท่ีมีระยะเวลารอคอยเฉล่ีย
นานท่ีสุดคือวนัท่ี 21 เป็นเวลา 6.17 นาที และวนัท่ีระยะเวลารอคอยเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ
วนัท่ี 18 ใชเ้วลา 4.52 นาที 
วนัที ่ จ านวนผู้ใช้บริการ(คน) ร้อยละ ระยะเวลารอคอย (นาท)ี 
18/12/2563 107 11.37 4.52 
21/12/2563 100 10.63 6.17 
22/12/2563 106 11.26 5.60 
23/12/2563 99 10.52 5.54 
24/12/2563 91 9.67 5.75 
25/12/2563 128 13.60 4.59 
28/12/2563 138 14.67 5.92 
29/12/2563 106 11.26 5.10 
30/12/2563 66 7.01 5.32 
รวม 941 100  
ค่าเฉล่ีย 104.56  5.39 
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3.1 การเกิดความคลาดเคล่ือนทางยา  
 จากตารางท่ี 4ภายหลงัการน ากระบวนการใหม่มาใช ้ในวนัท่ี 18 – 31 ธนัวาคม 
2563 พบว่า เกิดความคลาดเคล่ือนทางยาทั้งหมด 12  คร้ัง โดยเป็นความคลาดเคล่ือนใน
กระบวนการสั่งยา 9 คร้ัง และความคลาดเคล่ือนในกระบวนการจดัยา 3 คร้ัง 

ตารางที ่4 การเกิดความคลาดเคล่ือนทางยา วนัท่ี 18-31 ธนัวาคม 2563 
รายละเอยีดความคลาดเคล่ือน จ านวน หน่วย 
1.Prescribing error 1.1 ไม่ระบุความแรง/วธีิใช/้จ  านวน 6 คร้ัง 

1.2 ผดิความแรง 1 คร้ัง 
1.3 ผดิปริมาณ/จ านวน 1 คร้ัง 
1.4 Re-med รายการยาในผูป่้วยท่ีไม่ตอ้งรับ
ยา 1 คร้ัง 
รวม 9 คร้ัง 

2.Predispensing 
error 

2.1 จดัยาผดิชนิด 1 คร้ัง 
2.2 จดัยาผดิจ านวน 2 คร้ัง 
รวม 3 คร้ัง 

 

สรุปและวจิารณ์ผล 
จากผลงานวิจยัเร่ืองการลดระยะเวลารอคอยในกระบวนการทางเภสัชกรรมผูป่้วย

นอก โรงพยาบาลศูนยก์ารแพทยม์หาวิทยาลัยวลัยลกัษณ์ มีประเด็นท่ีผูว้ิจยัได้น ามา
อภิปรายผล ดงัน้ีปัจจยัท่ีส่งผลใหเ้กิดระยะเวลารอคอยต่อผูรั้บบริการ จากผลการวจิยัเม่ือ
วิเคราะห์เป็นรายปัจจยั พบว่าปัจจยัดา้นกระบวนการ, บุคลากร และระบบสารสนเทศ
โรงพยาบาลส่งผลต่อการเกิดระยะเวลารอคอยในการใหบ้ริการ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  

1. ดา้นกระบวนการ  
จากกระบวนการการปฏิบติังานทางเภสัชกรรม เพื่อให้บริการผูป่้วยในลกัษณะ

เดิม จะประกอบดว้ย 6 ขั้นตอน โดยจะพบว่าเภสัชกรคนท่ี 1 ท่ีท าหนา้ท่ีตรวจสอบการ
สั่งใชย้า จะมีส่วนร่วมอยู ่3 ขั้นตอน ตั้งแต่การตรวจสอบการสั่งใชย้า พิมพฉ์ลากยา และ
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ตรวจสอบความถูกตอ้งของการจดัยา เม่ือมีผูป่้วยรายใหม่ในระบบ เภสัชกรคนท่ี 1 ยงัคง
ตรวจสอบการจดัยาของผูป่้วยรายเดิม ขณะท่ีเจา้พนกังานเภสัชกรรมรอการพิมพฉ์ลาก
เพื่อจดัยา ท าใหเ้กิดการท างานในลกัษณะคอขวดอยู่ท่ีบุคคลเพียง 1 คน จนส่งผลใหเ้กิด
ความล่าช้าในกระบวนการตรวจสอบยา และมีความเส่ียงท่ีจะท าให้เ กิดความ
คลาดเคล่ือนจากกระบวนการตรวจสอบไดง่้าย  

หลงัจากการปรับปรุงและเปล่ียนกระบวนการทางเภสัชกรรมในรูปแบบใหม่ โดย
การเปล่ียนให้เภสัชกรคนท่ี 1 ท าหนา้ท่ีตรวจสอบการสั่งใช้ยา และพิมพฉ์ลากยา ส่วน
เภสัชกรคนท่ี 2 ท าหนา้ท่ีตรวจสอบความถูกตอ้งของการจดัยา ส่งผลใหก้ระบวนการใน
การจดัยาเป็นไปอย่างต่อเน่ือง และสามารถลดระยะเวลารอคอยในกระบวนการทาง
เภสัชกรรม จากระยะเวลารอคอยเฉล่ีย 9.03 นาที เหลือ 5.39 นาที ซ่ึงสอดคล้องกับ
งานวิจัยขอ กาญจน์พัฒน์  แจ่มมีชัย  และสลิล  อินทุรัตน์  (2560 : บทคัดย่อ) ท่ีได้
ท าการศึกษาเร่ืองการใชร้ะบบลีน (Lean) ในการลดระยะเวลารอคอยการบริการจ่ายยา
ผูป่้วยนอก ห้องจ่ายยาผูป่้วยนอก ๒ รพ.สมเด็จพระป่ินเกลา้ พร.ผลการวิจยัพบว่า การ
ปรับกระบวนการในการจดัยาใหเ้หมาะสมตามบริบทสามารถลดระยะเวลารอคอยเฉล่ีย
จากเดิม 32.08 นาที เป็น 20.16 นาที 

นอกจากน้ีจากการกระบวนการจดัยาเดิมท่ี เจา้พนกังานเภสัชกรรมทั้ง 2 คน จะ
ช่วยกันจัดยาของผู ้ป่วย 1 ราย ท าให้เกิดความคลาดเคล่ือนและความผิดพลาดใน
กระบวนการจดัยาไดง่้าย ภายหลงัจากการปรับกระบวนการจดัยา โดยใหเ้จา้พนกังาน 1 
คน จัดยาของผูป่้วย 1 ราย และใส่ป้ายช่ือผูจ้ ัดในตะกร้ายาเพื่อรอตรวจสอบ พบว่า 
สามารถลดการเกิดความคลาดเคล่ือนในกระบวนการจัดยาได้โดยจากเดิม เกิด
ความคลาดเคล่ือนในกระบวนการจดัยา ทั้งหมด 8 คร้ัง ลดลงเหลือ 3 คร้ัง จากการสร้าง
ความตระหนกัและความระมดัระวงัในการจดัยามากข้ึน 

2. ดา้นบุคลากร 
ปัจจุบนัแผนกเภสัชกรรมผูป่้วยนอก โรงพยาบาลศูนยก์ารแพทยม์หาวิทยาลยัวลยั

ลกัษณ์ มีบุคลากรในแผนกจ านวน 9 คน ประกอบดว้ยเภสัชกร 6 คน เจา้พนกังานเภสัช
กรรม 2 คน และเจา้หนา้ท่ีคลงัยา 1 คน โดยมีผูป้ฏิบติังานในการให้บริการผูป่้วย 5 คน 
ประกอบดว้ย เภสัชกร 3 คน และเจา้พนักงานเภสัชกรรม 2 คน โดยเภสัชกรทั้ง 3 คน 
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นอกจากปฏิบติังานในส่วนของการให้บริการผูป่้วยแลว้ ยงัมีหนา้ท่ีบทบาทในการเป็น
คณะกรรมการต่างๆ ของโรงพยาบาล ท าใหใ้นขณะท่ีใหบ้ริการผูป่้วย อาจจะมีภาระงาน
อ่ืนๆ ตามหน้าท่ี เขา้มามีส่วนท่ีส่งผลให้เกิดความขดัขอ้งในการปฏิบติังานให้บริการ
ผูป่้วยได ้นอกจากน้ีในบางคร้ังเภสัชกรตอ้งมีการเขา้ร่วมประชุมต่างๆ ตามต าแหน่งท่ี
รับผิดชอบ ยิง่ส่งผลใหจ้  านวนบุคลากรไม่เพียงพอต่อการใหบ้ริการในช่วงเวลาหน่ึง แต่
ไดมี้การแกปั้ญหา โดยการประสานไปยงัหัวหนา้แผนก เพื่อขอเพิ่มบุคลากรมาช่วยให้
การบริการผูป่้วยเป็นไปอยา่งต่อเน่ือง  

ขณะเดียวกนั เจา้พนกังานเภสัชกรรมจาก 1 ใน 2 คน ยงัมีภาระงานในส่วนคลงัยา
ร่วมดว้ย ท าใหมี้ช่วงเวลาท่ีเจา้พนกังานเภสัชกรรมท่ีจดัใหบ้ริการผูป่้วยเพียง 1 คน จึงท า
ใหเ้กิดความเร่งรีบในการจดัยา ส่งผลใหมี้โอกาสเกิดความคลาดเคล่ือนในกระบวนการ
จดัยาได ้เพื่อใหก้ารให้บริการผูป่้วยเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ ดว้ยขอ้จ ากดัท่ีมี ท าให้
บุคลากรปฏิบติังานในแต่ละส่วนอย่างไม่เต็มท่ี ส่งผลให้การท างานเป็นไปดว้ยความ
ล่าชา้ และมีโอกาสเกิดขอ้ผดิพลาดได ้

จากผลการศึกษาท่ีพบว่า ช่วงระยะเวลา 10.00 – 12.00 น. เป็นช่วงระยะเวลาท่ีมี
ผูป่้วยรอรับบริการจากห้องยาเป็นจ านวนมาก เน่ืองจากแพทยไ์ดท้  าการตรวจเสร็จส้ิน 
และครบทุกแผนกท่ีใหบ้ริการ ท าใหผู้ป้ฏิบติัมีการปฏิบติังานดว้ยความเร่งรีบ ตั้งแต่ผูส้ั่ง
ใชย้า พบว่าเกิดความคลาดเคล่ือนในกระบวนการสั่งยาเป็นจ านวนมาก เน่ืองจากแพทย์
ไดท้  าการบนัทึกเฉพาะช่ือยาท่ีตอ้งการสั่งใหผู้ป่้วย แต่ไม่ไดร้ะบุวธีิใชย้า เกิดการค านวณ
วนันดัผิดพลาด ท าใหจ้  านวนยาไม่เพียงพอถึงวนันดั การสั่งใชย้าผิดความแรง การสั่งใช้
ยาไม่ครบรายการตามท่ีผูป่้วยควรไดรั้บ การสั่งใชย้าผิดวิธี หรือการสั่งใชย้าท่ีเกิดอนัตร
กิริยาต่อกนั ท าให้เภสัชกรผูต้รวจสอบรายกายสั่งยาตอ้งแกไ้ขรายการยาใหม่ก่อนพิมพ์
ฉลาก ส่งผลใหร้ะยะเวลารอคอยของผูป่้วยนานข้ึน นอกจากน้ีเจา้พนกังานเภสัชกรรมเอง
ก็จะต้องจัดยาด้วยความเร่งรีบ เพื่อให้ทันต่อการให้บริการ ส่งผลให้เกิดความ
คลาดเคล่ือนในการจดัยาได ้คือ จดัยาผดิชนิด จดัยาผดิจ านวน จดัยาซ ้ าได ้ 

แต่อย่างไรก็ตามหลงัการปรับปรุงกระบวนการท างานใหม่ เพื่อให้การให้บริการ
ผูป่้วยเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ และการปฏิบติังานอ่ืนๆท่ีไดรั้บมอบหมายส าเร็จลุล่วง
ไปได้ จึงได้มีการก าหนดข้อตกลงในการปฏิบัติงาน  และก าหนดช่วงเวลาในการ
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ปฏิบติังานอ่ืนๆ โดยใหเ้ภสัชกรใชช่้วงเวลาท่ีผูรั้บบริการมีจ านวนไม่มาก คือ เวลา 8.00-
9.00 น. และ 13.00 -14.30 น. และเจา้พนกังานเภสัชกรรมปฏิบติังานคลงัยาในช่วงเวลา 
8.00 – 9.30 น. และ 13.00 -14.30 น. 

3. ดา้นระบบสารสนเทศโรงพยาบาล 
ตั้งแต่การเปิดใหบ้ริการของโรงพยาบาลในปี 2560 ระบบสารสนเทศโรงพยาบาล

เป็นระบบท่ีพัฒนาข้ึนจากระบบของสถานพยาบาลเดิม ท่ีให้บริการนักศึกษาใน
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จึงยงัไม่มีความครอบคลุมในด้านรูปแบบและตวัเลือกการ
ท างานท่ีสามารถอ านวยความสะดวกในการสั่งใช้ยาได ้เช่น ระบบตอ้งสามารถปิดกั้น
การส่งช่ือผูป่้วยท่ีมีการสั่งยาไม่สมบูรณ์ ระบบไม่สามารถค านวณจ านวนยาตามวนันดั
ได ้ระบบไม่สามารถปิดกั้นการสั่งใชย้าท่ีมีอนัตรกิริยาต่อกนัได ้เป็นตน้ จึงส่งผลใหเ้กิด
ความคลาดเคล่ือนในกระบวนการสั่งยา ท าให้เภสัชกรผูต้รวจสอบตอ้งใชเ้วลาในการ
ตรวจสอบรายการสั่งยาท่ีนานข้ึน โดยส่วนใหญ่จะเกิดจากการไม่ระบุวิธีใชแ้ละจ านวน
ยาท่ีตอ้งการใช ้จึงตอ้งมีการสอบถมแพทยผ์ูส้ั่งใชย้าถึงวิธีการใชย้า และจ านวนยาใหม่ 
แลว้ท าการแกไ้ขในระบบอีกคร้ัง ซ่ึงจะพบว่า ทั้งในช่วงแรกท่ียงัคงใชก้ระบวนการเดิม 
และภายหลงัการใช้กระบวนการใหม่ แต่ไม่ได้มีการแกไ้ขในด้านระบบสารสนเทศ
โรงพยาบาล จึงยงัคงพบการเกิดความคลาดเคล่ือนในกระบวนการสั่งยาเช่นเดิม 

จากการวิจัยในคร้ังน้ีสังเกตได้ว่า เป็นงานวิจัยท่ีพฒันา และปรับปรุงเฉพาะ
กระบวนการภายในแผนกเภสัชกรรมผูป่้วยนอกเท่านั้น ทั้งน้ีผูว้ิจยัเห็นวา่งานวิจยัในคร้ัง
น้ีจะสามารถน าไปต่อยอดในการพฒันาในส่วนอ่ืนต่อไปได ้เพื่อเป็นการปรับปรุงและ
พฒันางาน เพื่อให้การบริการผูป่้วยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การวิเคราะห์
รายละเอียดระยะเวลารอคอยของแต่ละคลินิก เช่น คลินิกอายุรกรรม คลินิกตรวจโรค
ทัว่ไป คลินิกตา  หรือการน าขอ้จ ากดัในระบบสารสนเทศโรงพยาบาลไปปรับปรุง และ
พฒันาระบบใหม่ เป็นตน้ 
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