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ชื่อ-นามสกุลของผู้นำเสนอ  นายรอนี กาเดร์ ตำแหน่งเภสัชกรชำนาญการ 
ชื่อผลงาน: กระบวนการใหม่สู่การแพทย์วิถีใหม่ (New approach for new normal in medical service) ลดความ
แออัด ลดเวลารอคอย ผู้ป่วยพึงพอใจ   
คำสำคัญ:  

กระบวนการใหม่ (New approach) คือ การปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานในรูปแบบใหม่ โดยการเพ่ิม
คุณค่าของทุกจุดบริการ (Value Added Services) ให้ทั้งผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ 

การแพทย์วิถีใหม่ (New normal of medical Service) คือ การเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาระบบให้เกิดเกิด
ความปลอดภัย ลดความแออัด และลดความเหลื่อมล้ำ 

ผู้ป่วย (Patients) คือ ผู้ป่วยโรคเรื้อรังและผู้ป่วยโรคทั่วไป 
สรุปผลงานโดยย่อ 

จากสถิติการเข้ารับบริการของผู้รับบริการแผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลรามันพบว่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เฉลี่ย 
429 รายต่อวัน อีกท้ังยังพบว่า จำนวนผู้ป่วยโรคเรื้อรังมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ  ส่งผลให้เกิดความแออัดบริเวณห้องยา
ผู้ป่วยนอกและเพิ่มระยะเวลารอคอยการรับยา ทำให้ผู้ป่วยมีความพึงพอใจที่น้อยต่อการให้บริการ ด้วยสถานการณ์
ปัจจุบันองค์การอนามัยโลกได้ประกาศว่า COVID-19 ได้มีการระบาดและเป็นภาวะฉุกเฉินของโลก จากข้อมูลสถิติ
ผู้เสียชีวิตด้วยเชื้อ COVID-19 กลุ่มผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่มักเป็นผู้ที่มีปัญหาด้านสุขภาพ หรือมีโรคประจำตัว ดังนั้นจึงต้อง
มีการพัฒนาและปรับระบบให้เป็นการแพทย์วิถีใหม่” หรือ New Normal of Medical Service เพื่อลดความแออัด
และระยะเวลารอคอยรับยาของผู้ป่วยในโรงพยาบาล รวมถึงเพิ่มความพึงพอใจของผู้ป่วยต่อการรับยา ทางทีมได้
เปลี่ยนแปลงบทบาทการทำงานของเภสัชกร โดยการใช้โปรแกรม Easy dispensing ในการกำหนดและสื่อสารช่องทาง
การรับยาของผู้ป่วย โดยได้เพ่ิมช่องทางการรับยาจากการรอรับยาที่ห้องยาเพียงอย่างเดียวเป็นหลายช่องทาง คือ รอรับ
ยารูปแบบใหม่ที่แยกผู้ป่วยโรคเรื้อรังจากผู้ป่วยทั่วไป ส่งยาผ่านช่องทางไปรษณีย์  ส่งยาผ่านช่องทางอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ส่งยาผ่านช่องทาง RAMAN BIKE และส่งยาผ่านช่องทางเจ้าหน้าที่จิตอาสา โดยมีเจ้าหนา้ที่
จิตอาสาและเจ้าหน้าที่ RAMAN BIKE ในโรงพยาบาลรามันมีอาสาสมัครทั้งหมด 175 คน ครอบคลุม 76 หมู่บ้าน จาก 
90 หมู่บ้านในอำเภอรามันท้ังหมด เจ้าหน้าที่จิตอาสามีการ confirm (CF) จำนวนยาที่ต้องการไปส่งให้กับผู้ป่วยในตอน
เย็นของทุกวันในไลน์กลุ่มของแต่ละหมู่บ้าน หลังจากนั้นก็มารับยาที่ห้องคลินิกเติมยาโรคเรื้อรังก่อนกลับบ้าน เมื่อได้ส่ง
ยาให้กับผู้ป่วยจะทำการถ่ายรูปแจ้ง admin ในแต่ละกลุ่ม นอกจากนี้ยังได้จัดทำ locker for you เพื่อเป็นการเติมยา
เรื้อรังให้กับผู้ป่วยทุก 2  เดือน ในผู้ป่วยกลุ่มสีเหลืองที่ควบคุมอาการของโรคได้ระดับปานกลาง ซึ่งเป็นกลุ่มส่วนใหญ่
ของผู้ป่วยโรคเรื้อรังจะได้รับบัตรนัดจำนวนสองใบ คือ ใบที่ 1 บัตรนัดเติมยา (2 เดือน) และใบที่ 2 บัตรนัดพบแพทย์ (4 
เดือน) เภสัชกรคิดรูปแบบรายงานผู้ป่วยที่มาเติมยาเรื้อรังในแต่ละวัน และประสานเจ้าหน้าที่ IT ในการเขียนรายงาน 



และสามารถแสดงออกมาได้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ฝ่ายเภสัชกรรมจะทำการจัดยาล่วงหน้าให้กับผู้ป่วย 1 วัน ก่อนถึง
วันนัดเติมยา นำยาที่ผ่านการตรวจสอบแล้วไปเก็บในตู้ล็อคเกอร์เติมยาโรคเรื้อรัง เมื่อถึงวันนัดเติมยา ผู้ป่วยต้องนำบัตร
นัดเติมยาและยาเดิมที่เหลือมาด้วยเสมอ หากมีโรคประจำตัวเป็นความดันโลหิตสูง จะต้องทำการวัดความดันที่จุดคัด
กรองก่อน หลังจากนั้นสามารถมายื่นเติมยาได้ที่คลินิกเติมยา เภสัชกรนับยาเดิมที่เหลือและประเมินความร่วมมือในการ
ใช้ยาของผู้ป่วย ในกรณีที่ผู้ป่วยไม่สามารถมาได้ด้วยตนเอง สามารถให้ญาติผู้ดูแลมาแทน เภสัชกรจะประเมินจากยา
เดิมที ่เหลือ หากมียาเหลือในปริมาณที ่มากเกินสองสัปดาห์ เภสัชกรก็จะทำการประสานทีมคลินิกโรคเรื ้อรัง 
โรงพยาบาลรามันเพื่อลงเยี่ยมบ้าน แต่หากยาเดิมเหลือน้อยกว่าสองสัปดาห์จะประสานทีม รพ.สต. และ อสม. ให้ไปทำ
การประเมินที่บ้านผู้ป่วยแทน จากผลการดำเนินงานพบว่าความแออัดของผู้ป่วยขณะรอรับยาลดลงร้อยละ 68.93 เมื่อ
เทียบกับก่อนเริ่มดำเนินการ และระยะเวลารอคอยรับยาในภาพรวมเฉลี่ย 12.16 นาที ลดลงจากก่อนดำเนินการ 4.91 
นาที ส่งผลให้ผู้ป่วยโรคทั่วไปและผู้ป่วยโรคเรื้อรังมีความพึงพอใจร้อยละ 96.72 เนื่องจากได้มาตรวจติดตามอาการจาก
แพทย์ ตรวจผลทางห้องปฏิบัติการ และไม่ต้องรอรับยาซึ่งมีเจ้าหน้าที่ส่ งยาถึงที่บ้าน ซึ่งผลการดำเนินงานบรรลุ
เป้าหมายที่กำหนดไว้ การปรับระบบนี้ไม่ใช่การเพิ่มภาระงานแก่บุคลากรในโรงพยาบาล แต่เป็นการเปลี่ยนวิธีการ
ทำงานโดยไม่ลดมาตรฐานวิชาชีพ 
สมาชิกทีม 

1. เกสกาญจน์     นงรัตน์    ตำแหน่งนายแพทย์ชำนาญการพิเศษ 

2. ณรงค์     ว่องประเสริฐกุล   ตำแหน่งเภสัชกรชำนาญการพิเศษ 

3. รอนี     กาเดร์    ตำแหน่งเภสัชกรชำนาญการ 

4. รุสนา   ธนาธรณ์ทัศศิริ  ตำแหน่งพยาบาลชำนาญการ 

เป้าหมาย 

• เพ่ือลดความแออัดของผู้ป่วยในโรงพยาบาลรามัน 

• เพ่ือลดระยะเวลารอคอยการรับยาในภาพรวมของผู้ป่วยในโรงพยาบาลรามัน 

• เพ่ือเพ่ิมความพึงพอใจต่อระบบการรับยาของผู้ป่วย 
ตัวช้ีวัด  

• ความแออัดของผู้ป่วยขณะรอรับยาลดลงมากกว่าร้อยละ 60 ภายในระยะเวลา 4 เดือน 

• ระยะเวลารอคอยรับยาในภาพรวมน้อยกว่า 15 นาที ภายในระยะเวลา 4 เดือน 

• ผู้ป่วยมีความพึงพอใจมากกว่าร้อยละ 80 ภายในระยะเวลา 4 เดือน 
ปัญหาและสาเหตุโดยย่อ 

จากสถิติการเข้ารับบริการของผู้รับบริการแผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลรามัน ปี พ.ศ. 2559– 2562 พบว่ามี
แนวโน้มเพิ่มขึ้น เฉลี่ย 429 รายต่อวัน อีกทั้งยังพบว่า จำนวนผู้ป่วยโรคเรื้อรังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ  จาก 4,525 
ราย 5,026 ราย 5,206 ราย และ 5,311 ราย ตามลำดับ ส่งผลให้เกิดความแออัดบริเวณห้องยาผู้ป่วยนอกและเพ่ิม
ระยะเวลารอคอยการรับยา ทำให้ผู้ป่วยมีความพึงพอใจที่น้อยต่อการให้บริการ 



องค์การอนามัยโลก (World health organization ; WHO) ได้ประกาศว่า COVID-19 ได้มีการระบาดและ
เป็นภาวะฉุกเฉินของโลก รวมถึงยังไม่มียารักษาที่เฉพาะเจาะจง จากข้อมูลสถิติผู้เสียชีวิตด้วยเชื้อ  COVID-19 กลุ่ม
ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่มักเป็นผู้ที่มีปัญหาด้านสุขภาพ หรือมีโรคประจำตัว โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ที่มีโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หรือ 
NCD ภาวะร่วมที่พบในผู้เสียชีวิตจากโรค COVID-19 ได้แก่ เบาหวาน (ร้อยละ 41) ความดันโลหิตสูง (ร้อยละ 36) 
ไขมันในเลือดสูง (ร้อยละ 18) โรคหัวใจ (ร้อยละ 14) โรคไต (ร้อยละ 9) โรคอ้วน (ร้อยละ 7) และอ่ืน ๆ (ร้อยละ 14) ซ่ึง
จะเห็นได้ว่าเมื่อเกิดความแออัดในโรงพยาบาล และระยะเวลารอคอยรับยานาน อาจส่งผลให้ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง มีความ
เสี่ยงเมื่อติดเชื้อ COVID-19 

จากข้อมูลระยะเวลาการรอคอยรับยาของผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลรามัน โดยรวมทั้งผู้ป่วยทั่วไปและผู้ป่วย
เรื ้อรัง ตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึง กุมภาพันธ์ 2563 มีระยะเวลาเฉลี่ย 18.07, 17.01, 16.17, 17.56 และ 16.56 นาที 
(เกณฑ์ไม่เกิน 20 นาที) จะเห็นได้ว่าระยะเวลารอรับยาเฉลี่ยไม่เกินเกณฑ์ท่ีกำหนด แต่ระยะเวลาดังกล่าวเป็นระยะเวลา
ในสถานการณ์ปกติก่อนที่จะมีการระบาดของโรค COVID-19 พบว่าความพึงพอใจของผู้ป่วยในการรับบริการของห้อง
ยาผู้ป่วยนอกมีเพียงร้อยละ 74.67 ดังนั้นจึงต้องมีการพัฒนาและปรับระบบให้เป็นการแพทย์วิถีใหม่” หรือ New 
Normal of Medical Service เพื่อลดความแออัดและระยะเวลารอคอยรับยาของผู้ป่วยในโรงพยาบาล รวมถึงเพ่ิม
ความพึงพอใจของผู้ป่วยต่อการรับยา ทำให้โรงพยาบาลรามันเล็งเห็นความสำคัญของปัญหา และประโยชน์ของการ
พัฒนาระบบบริการดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบการกระจายยาผู้ป่วยโรคเรื้อรังแบบวิถีใหม่ขึ้น 
กิจกรรมพัฒนา  
การพัฒนาช่วงที่ 1 ระยะเวลา 1 มีนาคม 2563 – 31 มีนาคม 2563 

1. ประชุมคณะกรรมการทีมการจัดการด้านยาร่วมกับผู้ป่วยนอก ทีมกลุ่มเวชปฏิบัติชุมชน และทีมยานยนต์ โดยมี
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเป็นประธาน เพื่อชี้แจงปัญหาที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งร่วมกัน brainstorm และคิดค้น
ระบบการกระจายยาโรคเรื้อรัง 

 

2. กำหนดรูปแบบการกระจายยาไปยังบ้านผู้ป่วย โดยการส่งยาที่จัดเป็นรายบุคคลไปที่ รพ.สต. สัปดาห์ละ 2 ครั้ง 
คือ ทุกเช้าวันจันทร์ และพุธ  

3. แบ่งโซนการส่งยาตามพ้ืนที่ออกเป็น 3 โซน คือ  

a. โซนที่ 1 มี 1 แห่ง ได้แก่ เขตกายูบอเกาะ  

b. โซนที่ 2 มี 8 แห่ง ได้แก่ รพ.สต.บาลอ รพ.สต.ตะโล๊ะหะลอ รพ.สต.จะกว๊ะ รพ.สต.เกะรอ รพ.สต.อา
ซ่อง รพ.สต.ท่าธง รพ.สต.บ้านเกาะ และ รพ.สต.วังพญา  



c. โซนที่ 3 มี 8 แห่ง ได้แก่ รพ.สต.เนินงาม รพ.สต.บาโงย รพ.สต.โกตาบาร ูรพ.สต.กาลูปัง รพ.

สต.บือมัง รพ.สต.กาลอ รพ.สต.ยะต๊ะ และ รพ.สต.กอตอตือระ  

 

4. ประชุมชี้แจงแนวทางการส่งกระจายยาให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)  เนื่องจากหลัง รพ.
สต. แต่ละ รพ.สต. ได้รับยาจากโรงพยาบาลรามัน ทาง อสม. ก็จะมารับยาที่ รพ.สต พร้อมทั้งรับอุปกรณ์
ป้องกันตัวเอง เช่น face shield หน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ ยกเว้น อสม. ในเขตกายูบอเกาะที่จะ
มารับยาที่กลุ่มเวชปฏิบัติของโรงพยาบาลรามัน 

 

 

 

5. เมื่อ อสม. ส่งยาให้กับผู้ป่วย ให้ อสม. ประเมินยาเดิมที่เหลือของผู้ป่วย หากผู้ป่วยรายใดมียาเดิมเหลือใน
ปริมาณมาก อสม.จะทำการถ่ายรูปและส่งมายัง รพ.สต. เพื่อประชุมกับทีมโรงพยาบาลในการออกไปเยี่ยมบ้าน 

จากการดำเนินงานในช่วงที ่ 1 พบปัญหา เนื ่องจากทาง รพ.สต. และ อสม. ได้รับภารกิจจากกระทรวง
สาธารณสุขเพ่ิมเติม ทำให้มีภาระงานเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้เกิดการพัฒนาในช่วงที่ 2   
การพัฒนาช่วงที่ 2 ระยะเวลา 1 เมษายน 2563 – 30 เมษายน 2563 

1. เปลี่ยนแปลงรูปแบบการส่งกระจายยาในโซนที่ 2 และ 3 จากการส่งยาไปยัง รพ.สต. แล้ว อสม. นำไปส่งให้กับ
ผู้ป่วยที่บ้าน เป็นการส่งไปทางไปรษณีย์ เนื่องจากทางสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้มีการ
จัดโครงการส่งยาไปยังบ้านผู้ป่วยฟรีจนถึง 30 กันยายน 2563 ยกเว้นโซนที่ 1 จะมีการส่งยาโดย อสม. เช่นเดิม 

2. เจ้าหน้าที่คลินิกโรคเรื้อรังโทรประสานผู้ป่วยเรื่องการส่งยาทางไปรษณีย์ เพื่อสอบถามอาการทางคลินิกของ
ผู้ป่วย หากอาการปกติจะให้ผู้ป่วยยืนยันที่อยู่ เพื่อจะทำการส่งยาไปทางไปรษณีย์ แต่สำหรับผู้ป่วยที่มีอาการ
ทางคลินิกผิดปกตจิะให้มาตรวจตามนัดเหมือนเดิม 

 
 
 



3. ส่งยาทางไปรษณีย์ทุกเช้าวันศุกร์และวันจันทร์ก่อนเวลา 9.00 น. เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับยาในวันที่ส่ง โดยในการส่ง
ยาแต่ละครั้งจะมียาประมาณ 120-180 กล่องต่อครั้ง 

 
จากการดำเนินงานในช่วงที่ 2 การส่งกระจายยาโดยไปรษณีย์  พบปัญหาการส่งยาล่าช้า ยาไม่ได้ถูกส่งในทันที 

มีการเก็บยาไว้ที่ไปรษณีย์ตำบล หรือบางรายเอายาไปฝากไว้ที่ อสม. แล้วให้ อสม.ไปส่งยาให้กับผู้ป่วย นอกจากนี้ยัง
พบว่าในบางรายที่ใช้ยาอินซูลิน ซึ่งจะต้องเก็บไว้ในอุณหภูมิ 2-8 องศา การส่งยาทางไปรษณีย์ แล้วผู้ป่วยไม่ได้รับยาใน
วันดังกล่าวทำให้ยาเสื่อมคุณภาพได้ นอกจากนี้การส่งยาทางไปรษณีย์จะมีการะบวนการการบรรจุยาใส่กล่องและตดิที่
อยู่ ขึ้นทะเบียนเพื่อติดเลข EMS ทำให้ต้องใช้เวลาในกระบวนการดังกล่าวมากขึ้น เพราะยาท่ีส่งไปรษณีย์ไม่ได้ส่งทุกวัน 
ทำให้มีการสะสม 2-3 วัน จำนวนยาที่ส่งจึงมีหลายกล่อง รวมถึงผู้ป่วยไม่ได้พบแพทย์และไม่ได้รับการตรวจทางห้อง
ปฏิบัติ การจากปัญหาข้างต้นและนโยบายระบบบริการวิถีใหม่ (new normal) ส่งผลให้เกิดการพัฒนาในช่วงที่ 3  
การพัฒนาช่วงที่ 3 ระยะเวลา 1 พฤษภาคม 2563 – 30 มิถุนายน 2563 

1. จัดตั้งคลินิกเติมยาโรคเรื้อรัง (Prescription refill and chronic medication reconciliation service) ซึ่ง
เป็นจุดให้บริการเกี่ยวกับยาโรคเรื้อรังแยกออกจากผู้ป่วยทั่วไป เป็นการปรับปรุงห้องเก่า ๆ ตู้เก่า ๆ ให้มีคุณค่า
เพ่ิมมากข้ึน โดยให้บริการ 6 บริการดังนี้ 

a. จ่ายยาโรคเรื้อรังรายวัน 
b. เติมยาโรคเรื้อรังทุก 1.5-2 เดือน 
c. ส่งยาผ่านช่องทางไปรษณีย์ 
d. ส่งยาผ่านช่องทางอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน 
e. ส่งยาผ่านช่องทาง RAMAN BIKE 
f. ส่งยาผ่านช่องทางเจ้าหน้าที่จิตอาสา 

 
2. เปลี่ยนแปลงระบบการจ่ายยาของเภสัชกรในการจ่ายยาให้กับผู้ป่วยโรคเรื้อรัง โดยการให้เภสัชกรมาคัดกรอง

คำสั่งใช้ยาของแพทย์ แบ่งประเภทการรับยาของผู้ป่วย และให้คำแนะนำในการรับประทานยา ซึ่งสถานที่จะอยู่
บริเวณแผนกผู้ป่วยนอกใกล้กับห้องตรวจโรคเรื้อรังและจุดออกบัตรนัด  



 
 

3. เมื่อผู้ป่วยจะมาตรวจพบแพทย์ตามนัดปกติ เมื่อตรวจเสร็จผู้ป่วยจะได้รับบัตรนัด และเภสัชกรจะทำการ
ตรวจสอบยาเดิมผู้ป่วยทุกราย เพ่ือตรวจสอบว่ามียาเดิมเพียงพอหรือไม่สำหรับที่จะรับประทานในกรณีที่จะส่ง
ยาไปที่บ้าน เภสัชกรจะใช้โปรแกรม Easy Dispensing ในการบันทึกช่องทางการรับยาของผู้ป่วยและสื่อสาร
ข้อมูลระหว่างเภสัชกรด้วยกัน หลังจากนั้นผู้ป่วยจะมีทางเลือกในการรับยาสองช่องทางหลัก คือ  

 

 

 

 

a. รอรับยากลับบ้าน : ผู้ป่วยกลุ่มนี้เป็นผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่มียาด่วนต้องรับประทาน จะมีการรอรับยาที่
แยกออกมาจากผู้ป่วยทั่วไป โดยจุดที่รับยาของผู้ป่วยโรคเรื้อรังอยู่ที่คลินิกเติมยาโรคเรื้อรัง เบอร์ 23 
เพื่อลดความแออัดหน้าห้องยานอก และกระจายจุดรอรับยา ผู้ป่วยจะได้รับสัญญาณแจ้งเตือนรอรับ
ยาที่บรรจุใส่ถุงซิปไม่ให้มีการสัมผัสตัวเครื่องสัญญาณ ผู้ป่วยสามารถรอรับยาที่บริเวณใดก็ได้ ไม่
จำเป็นต้องรอที่จุดจะรับยา เมื่อสัญญาณแจ้งเตือนดังขึ้น แสดงถึงเวลาที่เภสัชได้ตรวจสอบยาเสร็จ
เรียบร้อย ผู้ป่วยสามารถมายื่นสัญญาณแจ้งเตือนได้ที่ห้องคลินิกเติมยาโรคเรื้อรัง เบอร์ 23 และรับ
ยากลับบ้าน 

 



b. ให้ทางส่งยาไปให้ที่บ้าน : ผู้ป่วยกลุ่มที่ไม่ต้องการรอรับยา และไม่มียาด่วน  

i. ส่งยาผ่านทางเจ้าหน้าที่จิตอาสา  

1. รับสมัครเจ้าหน้าที่จิตอาสา (บุคลากรโรงพยาบาลรามัน) และเจ้าหน้าที่ RAMAN 
BIKE ในโรงพยาบาลรามันมีอาสาสมัครทั้งหมด 175 คน ครอบคลุม 76 หมู่บ้าน 
จาก 90 หมู่บ้านในอำเภอรามันทั้งหมด  

 

 

 

 

2. ประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติแก่เจ้าหน้าที่จิตอาสา 

 

3. สร้างกลุ่มไลน์แยกเป็น 4 กลุ่ม โดยแยกตามจำนวนเจ้าหน้าที่จิตอาสา ในแต่ละกลุ่ม
จะมีเจ้าหน้าที่จิตอาสาที่เป็นผู้ดูแลกลุ่ม (admin) รวมถึงมีเภสัชกรอยู่ในทั้ง 4 กลุ่ม 
เพ่ือให้ข้อมูลเกี่ยวกับยา เมื่อมีข้อสงสัยจากเจ้าหน้าที่จิตอาสาหรือผู้ป่วย 

 

 

 

4.  ทุกวันจันทร์-วันพฤหัสบดี (ยกเว้นวันศุกร์) เวลา 15.30 น. Admin ในแต่ละกลุ่มจะ
ทำการแจ้งเจ้าหน้าที่จิตอาสา เพื่อแจ้งให้ทราบว่ามียาที่ต้องส่งไปให้ผู้ป่วยในแต่ละ
หมู่บ้านกี่ราย โดยยาจะถูกเก็บใส่ล็อคเกอร์แยกเป็นรายหมู่บ้านของแต่ละตำบล 



 

 

5. เจ้าหน้าที่จิตอาสาจะทำการ confirm (CF) ในกลุ่มไลน์ ว่าสามารถไปส่งยาให้ได้กี่
รายในแต่ละหมู่บ้าน 

 

6. เวลา 16.00 น. เจ้าหน้าที่จิตอาสาจะมารับยาที่คลินิกเติมยาโรคเรื้อรังตามที่ได้ 
confirm (CF) ในกลุ่มไลน์ไว้ พร้อมทั้งลงชื่อจำนวนที่ได้รับยาไป 

 

 



7. เมื่อเจ้าหน้าที่จิตอาสากลับบ้าน และได้ส่งมอบยาให้กับผู้ป่วยที่อยู่บริเวณใกล้บ้าน
ตนเองแล้ว จะทำการถ่ายรูปแจ้งมาในกลุ่มไลน์ของแต่ละกลุ่ม 

 

 

 

 

 

8. เจ้าหน้าที่จิตอาสาที่อาศัยในโรงพยาบาลสามารถใช้รถ RAMAN BIKE ในการส่งยา
ให ้ผ ู ้ป ่วยในโซน 1 เขตตำบลกายูบอเกาะ เน ื ่องจากโรงพยาบาลได้จ ัดหา
รถจักรยานยนต์ไว้ให้เจ้าหน้าที่ 

 

 

 

9. สำหรับผู้ป่วยที่อยู่ในหมู่บ้านที่มีเจ้าหน้าที่จิตอาสา แต่เจ้าหน้าที่จิตอาสาไม่สะดวก
หรือไม่ได้อยู่เวรในวันดังกล่าว ก็จะทำการเปลี่ยนวิธีการส่งยาเป็นการส่งไปรษณีย์ไป
ให้ผู้ป่วยแทน 

 

 



ii. ส่งยาทางไปรษณีย์ สำหรับผู้ป่วยที่อยู่นอกเขต ผู้ป่วยที่อยู่ในหมู่บ้านที่ไม่มีเจ้าหน้าที่จิตอาสา 
หรือจิตอาสาไม่สะดวกไปส่งยาในวันดังกล่าว โดยการส่งไปรษณีย์จะทำการส่งในเช้าวันถัดไป 
แต่ปริมาณการส่งจะลดลงอย่างมากเมื่อเทียบกับการพัฒนาในช่วงที่ 2 และผู้ป่วยจะมียาเดิม
เหลือสำรองอยู่ที่ตนเองอยู่แล้ว เพ่ือไม่ให้ผู้ป่วยขาดยาในกรณีที่ยาถึงผู้ป่วยช้า และยาอินซูลิน
ก็จะไม่มีปัญหาเรื่องการสูญเสียความคงตัว เนื่องจากผู้ป่วยจะได้รับยาอินซูลินตั้งแต่พบเภสัช
กรหลังพบแพทย์แล้ว 

 

 

iii. ในกรณีวันศุกร์จะทำการส่งยาผ่านช่องทาง อสม. ในผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่อยู่ในโซนที่ 1 เขตกายู
บอเกาะ โดยกลุ่มเวชปฏิบัติจะเป็นผู้แจ้ง อสม. หลังจากห้องยาได้จัดยาเรียบร้อยแล้ว รวมถึง 
อสม.สามารถใช้รถ RAMAN BIKE ในการส่งยาให้ผู้ป่วยในโซน 1 เขตตำบลกายูบอเกาะ และ
สำหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่อยู่ในพื้นที่โซนที่ 2 และ 3 จะทำการส่งไปทางไปรษณีย์ เพื่อให้ทีม
เจ้าหน้าที่จิตอาสาได้หยุดพัก รวมถึงเจ้าหน้าที่ อสม. ในเขตพื้นที่โซนที่ 1 กายูบอเกาะ 
อาสาสมัครที่จะส่งยาไปยังบ้านผู้ป่วยต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. จพ.เภสัชกรรมสามารถกดกริ่งสัญญาณแจ้งเตือนจากจุด screen มายังห้องยา เพ่ือให้เจ้าหน้าที่มารับตะกร้ายา
ของคนไข้ท่ีจะส่งยาไปให้ผู้ป่วยที่บ้านไม่ว่าจะในรูปแบบจิตอาสาหรือไปรษณีย์หรือ อสม. 

 

 



5. จัดตั้งคลินิกเติมยาให้กับผู้ป่วยโรคเรื้อรังกลุ่มสีเหลืองที่ควบคุมระดับของโรคได้ปานกลาง ซึ่งแพทย์จะทำการ
นัดผู้ป่วยทุก 3-4 เดือน แต่ด้วยนโยบายการสำรองยาไว้ที่ผู้ป่วยไม่ควรเกิน 2 เดือน ทำให้ผู้ป่วยกลุ่มนี้ ซึ่งเป็น
กลุ่มส่วนใหญ่ของผู้ป่วยโรคเรื้อรังจะได้รับบัตรนัดจำนวนสองใบ คือ ใบที่ 1 บัตรนัดเติมยา (2 เดือน) และใบที่ 
2 บัตรนัดพบแพทย์ (4 เดือน)  

 

a. เภสัชกรคิดรูปแบบรายงานผู้ป่วยที่มาเติมยาเรื้อรังในแต่ละวัน และประสานเจ้าหน้าที่ IT ในการเขียน
รายงาน และสามารถแสดงออกมาได้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 

 

b. ฝ่ายเภสัชกรรมจะทำการจัดยาล่วงหน้าให้กับผู้ป่วย 3 วัน ก่อนถึงวันนัดเติมยา 

 

 

 

c. นำยาที่ผ่านการตรวจสอบแล้วไปเก็บในตู้เติมยาโรคเรื้อรัง ( locker for you) โดยเก็บไว้ในช่องตาม
หมายเลขท่ีแสดงในรายงานที่ได้ออกแบบไว้ ซึ่งสีของกล่องจะมีทั้งหมด 3 สี ได้แก่ สีฟ้า สีเขียว และสี
ส้ม โดยจะแยกเป็นวันล่วงหน้าไว้ 3 วัน 

 

 

 

 



d. เมื่อถึงวันนัดเติมยา ผู้ป่วยต้องนำบัตรนัดเติมยาและยาเดิมที่เหลือมาด้วยเสมอ หากมีโรคประจำตัว
เป็นความดันโลหิตสูง จะต้องทำการวัดความดันที่จุดคัดกรองก่อน หลังจากนั้นสามารถมายื่นเติมยาได้
ที่คลินิกเติมยา 

 

 

 

e. เภสัชกรนับยาเดิมที่เหลือ ประเมินความร่วมมือในการใช้ยาของผู้ป่วย  (patient compliance) และ
จ่ายยาให้กับผู้ป่วยจนถึงวันนัดพบแพทย์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

f. ในกรณีที่ผู้ป่วยไม่สามารถมาได้ด้วยตนเอง สามารถให้ญาติผู้ดูแลมาแทน เภสัชกรจะประเมินจากยา
เดิมที่เหลือ หากมียาเหลือในปริมาณที่มากเกินสองสัปดาห์ เภสัชกรก็จะทำการประสานทีมคลินิกโรค
เรื้อรัง โรงพยาบาลรามันเพื่อลงเยี่ยมบ้าน แต่หากยาเดิมเหลือน้อยกว่าสองสัปดาห์จะประสานทีม รพ.
สต. และ อสม. ให้ไปทำการประเมินที่บ้านผู้ป่วยแทน ในกรณีที่ผู้ป่วยไม่มารับยาก็จะทำการประสาน
ทีมเพ่ือลงเยี่ยมบ้านด้วยเช่นกัน เพ่ือเป็นการหาสาเหตุของการไม่มารับยา 

 

 

 

 



การวัดผลและผลการเปลี่ยนแปลง : 
ตารางที่ 1 แสดงผลการดำเนินงาน 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ก่อน
พัฒนา 

หลังพัฒนา (ปี 2563) 

ต.ค. 62- 
ก.พ. 63 

ช่วง 1
มี.ค. 63 

ช่วง 2
เม.ย. 63 

ช่วง 3
พ.ค.-

มิ.ย.63 
1. ความแออัดของผู้ป่วย
ขณะรอรับยา  

ลดลง ≥ 60 0 75.56 80.60 68.93 

2. ระยะเวลารอคอยรับยา
ในภาพรวม  

≤ 15 นาท ี 17.07 10.30 11.03 12.16 

3. ความพึงพอใจมากกว่า
ร้อยละ 80  

≥ 80 % 74.67 90.55 92.40 96.72 

ผลการดำเนินงานช่วงท่ี 1 ระยะเวลา 1 มีนาคม 2563 – 31 มีนาคม 2563 จากตารางที่ 1 ผลการดำเนินงานในช่วง
ที่ 1  พบว่าความแออัดของผู้ป่วยขณะรอรับยาลดลงร้อยละ 80.60 เมื่อเทียบกับก่อนเริ่มดำเนินการ เนื่องผู้ป่วยโรค
เรื้อรังที่นัดมาพบแพทย์ได้เปลี่ยนเป็นการส่งยาผ่านทาง รพ .สต. และ อสม. ทั้งหมด ทำให้เหลือเพียงผู้ป่วยโรคทั่วไป
เท่านั้นที่รอรับยา และระยะเวลารอคอยรับยาในภาพรวมเฉลี่ย 10.30 นาที ลดลงจากก่อนดำเนินการ 6.77 นาที ส่งผล
ให้ผู ้ป่วยโรคทั่วไปและผู้ป่วยโรคเรื้อรังมีความพึงพอใจร้อยละ 90.55  จากข้างต้นพบว่าผลการดำเนินงานบรรลุ
เป้าหมายที่กำหนดไว้ อย่างไรก็ตามจากการดำเนินงานในช่วงที่ 1 พบปัญหาเนื่องจากทาง รพ.สต. และ อสม. ได้รับ
ภารกิจจากกระทรวงสาธารณสุขเพ่ิมเติม ทำให้มีภาระงานเพิ่มมากข้ึน ส่งผลให้เกิดการพัฒนาในช่วงที่2 
 
ผลการดำเนินงานช่วงที่ 2 ระยะเวลา 1 เมษายน 2563 – 30 เมษายน 2563 จากตารางที่ 1 ผลการดำเนินงาน
ในช่วงที่ 2 พบว่าความแออัดของผู้ป่วยขณะรอรับยาลดลงร้อยละ 76.56 เมื่อเทียบกับก่อนเริ่มดำเนินการ เนื่องผู้ป่วย
โรคเรื้อรังท่ีนัดมาพบแพทย์ได้เปลี่ยนเป็นการส่งยาผ่านทางไปรษณีย์ทั้งหมด ทำให้เหลือเพียงผู้ป่วยโรคทั่วไปเท่านั้นที่รอ
รับยา โดยหลักการในการกำหนดเกณฑ์เป้าหมาย ไม่มีการกำหนดที่ชัดเจนหรือเป็นมาตรฐานในระดับสากล แต่ทางทีม
ได้ใช้หลัก social distancing (นั่ง 1 ที่ เว้นพื้นที่ว่าง 2 ที่) ในการกำหนดเกณฑ์การลดความแออัดให้มากกว่าร้อยละ 
60 และระยะเวลารอคอยรับยาในภาพรวมเฉลี่ย 11.03 นาที ลดลงจากก่อนดำเนินการ 6.04 นาที ส่งผลให้ผู้ป่วยโรค
ทั่วไปและผู้ป่วยโรคเรื้อรังมีความพึงพอใจร้อยละ 92.40 จากข้างต้นพบว่าผลการดำเนินงานบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ 
อย่างไรก็ตามจากการดำเนินงานในช่วงที่ 2 พบปัญหาเนื่องจากการส่งยาล่าช้า ยาไม่ได้ถูกส่งในทันที มีการเก็บยาไว้ที่
ไปรษณีย์ตำบล หรือบางรายเอายาไปฝากไว้ที่ อสม. แล้วให้ อสม.ไปส่งยาให้กับผู้ป่วย นอกจากนี้ยังพบว่าในบางรายที่
ใช้ยาอินซูลิน ซึ่งจะต้องเก็บไว้ในอุณหภูมิ 2-8 องศา การส่งยาทางไปรษณีย์ แล้วผู้ป่วยไม่ได้รับยาในวันดังกล่าวทำให้ยา



เสื่อมคุณภาพได้ นอกจากนี้การส่งยาทางไปรษณีย์จะมีการะบวนการการบรรจุยาใส่กล่องและติดที่อยู่ ขึ้นทะเบียนเพ่ือ
ติดเลข EMS ทำให้ต้องใช้เวลาในกระบวนการดังกล่าวมากขึ้น เพราะยาที่ส่งไปรษณีย์ไม่ได้ส่งทุกวัน ทำให้มีการสะสม 
2-3 วัน จำนวนยาที่ส่งจึงมีหลายกล่อง รวมถึงผู้ป่วยไม่ได้พบแพทย์และไม่ได้รับการตรวจทางห้องปฏิบัติ การจากปัญหา
ข้างต้นและนโยบายระบบบริการวิถีใหม่ (new normal) ส่งผลให้เกิดการพัฒนาในช่วงที่ 3  
 
ผลการดำเนินงานช่วงที่ 3 ระยะเวลา 1 พฤษภาคม 2563 – 30 มิถุนายน 2563 จากตารางที่ 1 ผลการดำเนินงาน
ในช่วงที่ 3 พบว่าความแออัดของผู้ป่วยขณะรอรับยาลดลงร้อยละ 68.93 เมื่อเทียบกับก่อนเริ่มดำเนินการ เนื่องผู้ป่วย
โรคเรื้อรังที่นัดมาพบแพทย์ได้เปลี่ยนเป็นการส่งยาผ่านทางเจ้าหน้าที่จิตอาสาเป็นหลัก บางส่วนส่งผ่านทางไปรษณีย์ 
และบางส่วนส่งผ่านทาง อสม. ในพ้ืนที่ นอกจากนี้มีผู้ป่วยโรคเรื้อรังบางรายจำเป็นต้องรอรับยาเลยเนื่องจากมียาด่วนที่
ต้องรับรับประทานเพื่อแก้ภาวะของโรคในขณะนั้น จึงทำให้ความแออัดของผู้ป่วยขณะรอรับยาลดลงน้อยกว่าการ
พัฒนาช่วงที่ 1 และ 2 ทำให้มีทั ้งผู้ป่วยโรคทั่วไปและโรคเรื้อรังบางส่วนที่รอรับยา และระยะเวลารอคอยรับยาใน
ภาพรวมเฉลี่ย 12.16 นาที ลดลงจากก่อนดำเนินการ 4.91 นาที ส่งผลให้ผู้ป่วยโรคทั่วไปและผู้ป่วยโรคเรื้อรังมีความพึง
พอใจร้อยละ 96.72 เนื่องจากได้มาตรวจติดตามอาการจากแพทย์ ตรวจผลทางห้องปฏิบัติการ และไม่ต้องรอรับยาซึ่งมี
เจ้าหน้าที่ส่งยาถึงท่ีบ้าน จากการดำเนินงานในช่วงที่ 3 ซ่ึงบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ และผลการดำเนินงานยังคงบรรลุ
เป้าหมายจนถึงปัจจุบัน (สิงหาคม 2563) 
 

นอกจากผลการดำเนินงานที่ได้กำหนดไว้ พบว่าผลการดำเนินงานในด้านอื่น ๆ เช่น ความร่วมมือในการใช้ยา 
(compliance) พบว่าในระบบเดิมเภสัชกรจะประเมินความร่วมมือในการใช้ยาตอนมาพบแพทย์อย่างเดียว ซึ่งใช้
ระยะเวลา 3-4 เดือน แต่ระบบเติมยาที่ได้พัฒนาขึ้นได้ทำให้เภสัชกรสามารถประเมินการใช้ยาของผู้ป่วยก่อนที่จะมาพบ
แพทย์ได้ และสามารถแก้ปัญหาในผู้ป่วยที่ขาดความร่วมมือในการใช้ยาได้  จากการประเมินความร่วมมือในการใช้ยา
ของผู้ป่วยในเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2563 มีความร่วมมือในการใช้ยาร้อยละ 88.23 และ 90.45 ตามลำดับ 
นอกจากนี้ยังพบว่าได้มูลค่าของยาคืนหรือยาเหลือของผู ้ป่วยสามารถลดค่าใช้จ่ายได้ถึง 48 ,542.88 บาท และ 
52,361.27 บาท ตามลำดับ อีกทั้งยังพบว่าเมื่อไม่ต้องรีบจัดยาเนื่องจากผู้ป่วยรอรับยาน้อยส่งผลให้ pre-dispensing 
ของห้องยาผู้ป่วยผู้ป่วยนอกลดลงด้วยเช่นกัน และทางทีมได้มีการติดตามผลของการส่งยาด้วยเจ้าหน้าที่จิตอาสาและ
ไปรษณีย์ว่าผู้ป่วยได้รับยาหรือไม่ พบว่าไม่มีอุบัติการณ์ท่ีผู้ป่วยไม่ได้รับยาจากการส่ง 
 
บทเรียนที่ได้รับ :   

• ปัญหาและอุปสรรคที่พบหลังจากการดำเนินงาน คือ  
o บางวันสภาพภูมิอากาศมีฝนตกทำให้จิตอาสาที่เป็น RAMAN BIKE ไม่สามารถไปส่งยาให้กับผู้ป่วยได้

ในวันดังกล่าว  
o ผู้ป่วยบางรายไม่มาเติมยาตามนัด 

• แผนในการขยายผลโครงการไปยังหน่วยงานหรือพ้ืนที่อ่ืน ๆ รวมถึงโอกาสในการพัฒนาระบบต่อไป คือ  
o เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์โทรเตือนผู้ป่วยก่อนวันนัดเติมยา  1 วัน เพ่ือแจ้งผู้ป่วยให้ทราบ 



o เพ่ิมพ้ืนที่การส่งยาโดยทีมเจ้าหน้าที่จิตอาสาในพ้ืนที่ชายแดนระหว่างอำเภอ เช่น ต.เรียง อ.รือเสาะ จ.
นราธิวาส และ ต.กะรุบี อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี เป็นต้น 

o รับยาแบบ Drive Thru ที่หน้าโรงพยาบาลโดยไม่ต้องลงจากรถเวลามารับยา 
o ผู้ป่วยที่สามารถควบคุมอาการได้ดีสามารถเปิดล็อคเกอร์รับยาด้วยตนเอง โดยการถือกุญแจไว้ที่ผู้ป่วย

และเจ้าหน้าที่คนละ 1 ดอก และอาจขยายการจัดตั้งล็อกเกอร์หรือตู้ที่ รพ.สต. 
o ได้รับศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลในจังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส  รวม 30 โรงพยาบาลเมื่อ

วันที่ 5 สิงหาคม 2563 

• ประโยชน์ที่ประชาชน/ผู้รับบริการ/ผู้ป่วยให้บริการ/องค์กร ได้รับจากโครงการ 
o ประชาชน/ผู้รับบริการ : ได้รับความปลอดภัย ลดความแออัด ลดระยะเวลารอคอย ลดความเหลื่อม

ล้ำ ลดระยะเวลาการอยู่ในโรงพยาบาล ญาติผู้ดูแลไม่ต้องลางานทั้งวัน และผู้ป่วยไม่สูญเสียรายได้จาก
การมาโรงพยาบาล 

o ผู้ป่วยให้บริการ : เพิ่มคุณค่าของวิชาชีพ ได้รับความปลอดภัย และการส่งยาโดยเจ้าหน้าที่จิตอาสา

เหมือนได้ทำการเยี่ยมบ้านไปในตัว 

o องค์กร : ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนและโรงพยาบาลดียิ่งขึ ้น โรงพยาบาลได้รับความศรัทธาจาก
ผู้ป่วยรวมถึงชุมชนชุมชน และโรงพยาบาลสามารถควบคุมสถานการณ์การระบาดของเชื้อ COVID-19 
ได้ในระยะเวลาอันสั้น ไม่พบผู้ป่วยเพิ่มเติม และเมื่อกลับสู่สถานการณ์ปกติ โรงพยาบาลได้จัดระบบ
การแพทย์วิธีใหม่ที่เน้นให้ผู้ป่วยได้รับประโยชน์มากที่สุด นอกจากนี้ยังสามารถลดค่าใช้จ่ายจากมูลค่า
ของยาเหลือของผู้ป่วยได้อีกด้วย 

• การปรับระบบนี้ไม่ใช่การเพิ่มภาระงานแก่บุคลากรในโรงพยาบาล แต่เป็นการเปลี่ยนวิธีการทำงานโดยไม่ลด
มาตรฐานวิชาชีพ การส่งยาด้วยเจ้าหน้าที่จิตอาสาเป็นมากกว่าการส่งยา พวกเราไปในนามโรงพยาบาล ในนาม
องค์กร และในฐานะเพื่อนบ้าน แสดงถึงความสัมพันธ์ ระหว่างชุมชนกับโรงพยาบาล และพวกเรากับชุมชน 
พวกเราเจ้าหน้าที่จิตอาสาคือสื่อกลางระหว่างผู้ป่วยกับบุคลากรของโรงพยาบาล 

 
การติดต่อกับทีมงาน 
 ที่อยู่  โรงพยาบาลรามัน 207 หมู่ 1 ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา 95140   
 เบอร์ติดต่อ มือถือ 089-5962723       
 E-mail  rkaday@gmail.com       
 


