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ประเภทการสมัคร [  ] TQM-Best Practices  (ต้องจดัทำำ Abstract,  Full Paper, Presentation Slide  
                                    และกำรทดลองนำำเสนอผลงำน)

[ x ] TQM-Progressive Learners (ต้องจดัทำำ Abstract, Presentation Slide 
     และกำรทดลองนำำเสนอผลงำน)

ประเภทองค์กร [  ] หน่วยงำนธุรกิจเอกชน [  ] หน่วยงำนรัฐวิสำหกิจ        [  ] หน่วยงำนดำ้นกำรศึกษำ  
[ x ] หน่วยงำนรำชกำรและองค์กรของรัฐ     [  ] หน่วยงำนทำงด้ำนสำธำรณสุข

ช่ือเรื่องนำาเสนอ       พัฒนำระบบจัดยำผู้ป่วยนอกด้วย LOCATION : Innovation in OPD PHARMACY with   
                           LEAN concept
เป็น “วิธีปฏิบัติท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีเยี่ยม” ของกระบวนการ ในหมวด (โปรดเลือก 1 หมวดเท่าน้ัน) 

[  ] 1. กำรนำำองคก์ร [  ] 2. กำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์และกำรจัดกำรนโยบำย 
[  ] 3. กำรเอำใจใส่ลูกคำ้และตลำด [  ] 4. กำรวดั กำรวิเครำะห์ และ กำรจัดกำรควำมรู้ 
[  ] 5. กำรเอำใจใส่ทรัพยำกรบุคคล [ x ] 6. กำรจดักำรกระบวนกำร 
[  ] 7. กำรประยุกตร์ะบบมำตรฐำนต่ำงๆเข้ำกับกำรบริหำรจัดกำร 

ช่ือหน่วยงาน งำนเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก ฝ่ำยเภสัชกรรม โรงพยำบำลธรรมศำสตร์เฉลิมพระเกียรติ 
ที่อยู่  โรงพยำบำลธรรมศำสตร์เฉลิมพระเกียรติ 
        95 หมู่ 8 ตำำบลคลองหน่ึง อำำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี 12120
โทรศัพท์   02-9269230-1 โทรสำร 02-9269227 เว็บไซต์ www.hospital.tu.ac.th
ชื่อผู้เขียน (ผู้นำำเสนอ) 

1. นำงสำว อภิญญำ วุฒโธ  ตำำแหน่ง เภสัชกรงำนเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก
2. นำง ชนัญญำ ศริิสุขประเสริฐ ตำำแหน่ง หัวหน้ำงำนเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก

โทรศัพท์   02-9269230-1            โทรสำร 02-9269227 
มือถือ      086-8071145    อีเมล apinya.wut29@gmail.com
สรุปจุดท่ีเป็น “วิธีปฏิบัติท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีเยี่ยม” (อย่างน้อย 1 ข้อ) 

1) กำรศึกษำวิธกีำรปฏิบัติเดิมอย่ำงแยกสว่น เพื่อนำำข้อมูลมำวิเครำะห์หำควำมสูญเปล่ำในกระบวนกำร และหำ
แนวทำงแก้ไขเชิงสรำ้งสรรค์ นอกกรอบ 
ทั้งน้ีคือกำรนำำ FLOW CHART กระบวนกำรทำำงำนเดิมมำประสำนกับ CUSTOMER JOURNEY เพื่อค้นหำ
จุด TOUCH POINT ของผู้รับบรกิำร โดยมุมมองของสหสำขำวชิำชพี กำรยอมรับจุดบกพร่องพร้อมดำำเนิน
กำรแก้ไข  หลังจำกน้ันทำำกำรแยกส่วนแต่ละ Process เพื่อค้นหำควำมสูญเปล่ำที่คุ้มคำ่คือกระทบกับควำม
ต้องกำรของผู้รับบริกำรที่แท้จริง

2) กระบวนกำรเรียนรู้ของวงจร 3P (Purpose-Process-Performance) หมุนวนกลับไปมำในระหว่ำงดำำเนิน
กำร ด้วยกำรหำแนวทำงแก้ไขร่วมกันของทีม
กล่ำวคือ ในระหว่ำงกำรดำำเนินงำน ในชว่งต้นทีพ่บปัญหำกำรไหลของระบบ LOCATION ทีต่ิดขัด เช่นกำร
ปล่อยตะกรำ้ยำเดินเล่น มีตำำแหน่งจุดที่ต้องกำรเพิ่มคน เส้นทำงกำรเดินตะกรำ้ที่ตดิขัด เป็นต้น เป็นปัญหำ
ที่ทำงทีมผู้ปฏิบัติงำนมีสว่นร่วมในกำรคิดแก้ไข และหำทำงออก ข้อตกลงร่วมกัน

3) กำรยืดหยุ่นผ่อนปรน จนเกิดกระบวนกำรทำำงำนเป็นทีมอย่ำงสร้ำงสรรค์ มีกำรไหลลื่นของตะกร้ำยำอย่ำง
คำดไม่ถึง

1



เป็นกำรเรียนรู้เรื่องควำมยืดหยุ่น กล่ำวคือ จดุไหนที่ตะกรำ้ยำกองเป็นจำำนวนมำก เพื่อนที่อยูใ่กล้เคียงจะมำ
รุมชว่ยเพื่อให้กำรไหลไปได้ด้วยดี เพื่อนต้องคอยมองรอบข้ำงหำกหน้ำที่ของตนเองวำ่ง

ประสิทธิผล (ต้องวัดค่าได้อย่างน้อย 1 ข้อ) 
1) ระยะเวลำรอรับยำโดยเฉลี่ยของผู้ป่วยนอกลดลง 25.82 %

พบวำ่กำรจัดยำโดยระบบ LOCATION สำมำรถลดระยะเวลำจัดยำ ซ่ึงส่งผลให้ระยะเวลำรอรับยำ
โดยรวมของผู้รับบริกำรลดลงจำก 71.35 นำที เหลือเพียง 52.93 นำที ในชว่งเวลำรีบเร่ง(10.00 – 14.30 น.)
โดยเป็นกำรลดลงถึง 25.82 % 

     2)   ลดกำรจ่ำยค่ำลว่งเวลำให้กับเจำ้หน้ำที่เภสัชกรรมที่มำจดัยำ กรณีมีผู้ป่วยตกคำ้งจำกช่วงเวลำรำชกำร 
           เฉลี่ยสัปดำห์ละ 1,500 บำท

พบวำ่กำรจัดยำแบบ LOCATION สำมำรถส่งมอบยำให้ผู้ป่วยทันในเวลำรำชกำร ไม่เหลือตกค้ำงให้
กับเวรถัดไป อันเป็นสำเหตุให้ต้องเพิ่มเจำ้หน้ำจัดยำและเภสัชกรมำชว่ยจ่ำยยำตะกร้ำยำที่คงเหลือดังกล่ำว

2) สภำวะควำมเจ็บป่วยของบุคลำกรด้ำนโครงร่ำงกล้ำมเน้ือจำกกำรเดินจัดยำลดลง
เน่ืองจำกสภำวะกำรเดินจัดยำทั่วห้องทั้งวัน เป็นเวลำติดต่อกัน 8 ชั่วโมงต่อวัน (ไมร่วมเวรนอกเวลำรำชกำร) 
ส่งผลให้เกิดควำมเมื่อยหล้ำและกำรปวดอักเสบของระบบโครงร่ำงกล้ำมเน้ือส่งผลให้เกดิกำรลำป่วย จำกกำร
ใช้ระบบ LOCATION ซ่ึงให้ยืนประจำำจุด ลดกำรเดินน้อยลง จึงทำำให้กำรลำป่วยด้วยระบบโครงร่ำงลดน้อยลง
ดว้ย

กำรอนุญำตให้มูลนิธิฯ จัดให้ผู้สนใจเข้ำเยี่ยมชม “Best-Practices” ขององค์กรผู้สมัครน้ีได้   
 [ x ] อนุญำต  [  ] ไม่อนุญำต

กำรอนุญำตให้มูลนิธิฯ บันทึกวีดีโอผลงำนระหวำ่งที่นำำเสนอในวันกำรจดังำนขององค์กรผู้สมัครน้ีได้
             [ x ] อนุญำต  [  ] ไม่อนุญำต
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บทคัดย่อ

ช่ือเรื่อง : พัฒนำระบบจัดยำผู้ป่วยนอกดว้ย LOCATION : Innovation in OPD PHARMACY with LEAN concept

ประวัติและความเป็นมาโดยย่อ :

โรงพยำบำลธรรมศำสตร์เฉลิมพระเกียรติเป็นโรงพยำบำลระดับตติยภูมิชั้นสูงที่มีศกัยภำพในกำรให้กำรรกัษำ
ได้ครบวงจรทุกสำขำวิชำ รวมทั้งเป็นที่รับส่งต่อผู้ป่วยจำกโรงพยำบำลอื่นๆ ให้บริกำรทั้งประเภทผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน 
ผู้ป่วยฉุกเฉิน ในทุกสำขำโดยผู้ป่วยสว่นใหญ่ของโรงพยำบำล มีภูมิลำำเนำในจังหวดัปทุมธำนี อยุธยำ กรุงเทพฯและ
จังหวัดต่ำงๆ ในภำคกลำง ให้บรกิำรผู้ป่วยของศูนย์ควำมเป็นเลิศต่ำงๆ เช่น ศูนย์โรคหัวใจ ศูนย์โรคหลอดเลือดสมอง 
ศูนย์อุบัติเหตรุะดับหน่ึง ศูนย์โรคตำ ศูนย์บำำบัดทดแทนไตครบวงจร เป็นต้น

ปัจจุบันโรงพยำบำลธรรมศำสตร์เฉลิมพระเกียรติ มศีักยภำพในกำรให้บริกำรรักษำพยำบำลครบทุกสำขำ โดย
บริกำรผู้ป่วยนอกเฉลี่ยวันละประมำณ 2,000-3,000 คน และรองรับผู้ป่วยในได้ 601 เตียง

ห้องจ่ำยยำ 1 คือหน่วยบรกิำรเภสัชกรรมผู้ป่วยนอกที่มีขนำดใหญ่ที่สุดของโรงพยำบำลธรรมศำสตร์
เฉลิมพระเกียรติ มีพื้นที่ 150 ตำรำงเมตร มีผู้ช่วยปฏิบัติงำนเภสัชกรรมจำำนวน 28 คน และมีรำยกำรยำทั้งสิ้น 1,474 
รำยกำร
มีจำำนวนใบสั่งยำโดยเฉลี่ย 1,300 ใบต่อวัน (สำำรวจเมื่อ ตุลำคม 2563) จำำนวนใบสั่งยำเฉลี่ยต่อใบสั่งยำคือ 6 รำยกำร 
โดยทั้งน้ีงำนเภสัชกรรมผู้ป่วยนอกของเรำตั้งเป้ำหมำยในกำรส่งมอบยำให้ผู้ป่วยไม่เกิน 30 นำที ในช่วงเวลำรีบเร่ง 
(10 – 14.30 น.) และจำกกำรทบทวนกระบวนกำรในปัจจุบัน ประมวลผลข้อมูล และวิเครำะห์หำควำมสูญเปล่ำที่มี
ผลกระทบต่อกระบวนกำรส่งมอบยำมำกที่สุดก็คือ กำรจัดยำ ซ่ึงเวลำเฉลี่ยที่เรำใช้จดัยำ เริ่มตั้งแตพ่ิมพ์ใบสั่งยำเสร็จ
จนถึงกระบวนกำรตรวจสอบยำเสรจ็ (พร้อมส่งมอบยำ) คือ 45 นำทตี่อ 1 ตะกร้ำจดัยำ ซ่ึงถือเป็นเวลำที่สูญเสียไปโดย
เปล่ำประโยชน์ 

ดว้ยเหตุน้ี โครงกำรพัฒนำระบบจัดยำผู้ป่วยนอกด้วย LOCATION จึงได้เกดิข้ึน ด้วยเป้ำหมำยเพื่อลดระยะ
เวลำจัดเตรียมยำ ด้วยกำร

1. เปลี่ยนตำำแหน่งกำรวำงยำในห้องจ่ำยยำให้เหมำะสมกับควำมถ่ีในกำรหยิบยำ และกำรไหลลื่นต่อเน่ืองใน
กระบวนกำรจัดยำ

2. ให้เจ้ำหน้ำที่เภสัชกรรมอยู่ประจำำตำำแหน่งตู้ยำและลำำเลียงตะกรำ้หมุนไปตำมลำำดับ Location

ซ่ึงกระบวนกำรดังกล่ำวจะส่งผลต่อระยะเวลำรอรับยำของผู้รับบริกำรได้ โดยเป้ำหมำยที่ท้ำทำยคือ เรำจะลด
ระยะเวลำในกำรรอจัดยำให้เหลือเพียง 10 นำที จำกจุดตั้งต้นที่ 45 นำที

ข้ันตอนท่ีสำาคัญและวิธีปฏิบัติในข้ันตอนท่ีสำาคัญเหล่าน้ัน ท่ีได้ออกแบบ-พัฒนา-นำาไปปฏิบัติ
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1. จำกโอกำสที่ไดร้ับกำรจดัอบรมและทำำ Workshop รว่มกับทีมสหสำขำวิชำชีพในโครงกำรพัฒนำคุณภำพ
ของโรงพยำบำลในปี 2563 (How to be supervisor 2) โดยหัวข้อในกำรหยิบยกข้ึนมำเป็นประเด็นก็
คือ ให้แต่ละกลุ่มช่วยกันหำ TOUCH POINT ของ Customer Journey (ซ่ึงหมำยถึงกำรรับบริกำรของผู้
ป่วยตั้งแต่เวชระเบียนจนถึงส่งมอบยำ) ทำงกลุ่มได้ข้อสรุปของ Touch Point คือ กำรรอรับยำ ดังรูป
แสดง

2. จำก Touch Point คือกำรรอรับยำ เรำจึงมุ่งเป้ำมำยังกระบวนกำรจดัยำ โดยมุ่งหวังจะเปลี่ยนเป็นกำร
จัดยำโดยระบบ LOCATION โดยข้ันตอนแรกคือกำรเปลี่ยนตำำแหน่งของตู้ยำให้เหมำะสมกับกำรไหลของ
ตระกรำ้ยำตำมสถิติควำมถ่ีในกำรหยิบยำน้ัน ๆ ในแต่ละใบสั่งยำดังรูปแสดง

     รูปแสดง กำรยำ้ยตำำแหน่งตู้ยำ เพื่อเพิ่มกำรไหลของตะกร้ำยำได้ดีมำกข้ึน

3. กำรวำงตำำแหน่งเจ้ำหน้ำที่เภสัชกรรมประจำำตู้ยำ เพื่อให้มีกำรไหลของตะกรำ้ยำในทุกรอยต่อของตู้ยำ 
อย่ำงไหลลื่นมำกที่สุด เปรียบเทียบกับกำรจัดยำรูปแบบเดิมที่เจำ้หน้ำที่จะต้องเดินจดัยำทั้งตะกร้ำยำจน
เสร็จในคนเดียว ทำำให้เสียเวลำเดินไปทั้งห้องยำและเสียพลังงำนโดยเปล่ำประโยชน์

รูปแสดงกำรเดินจัดยำทั้งตะกร้ำยำ (รูปแบบเดิม) และกำรประจำำจุดจดัยำตำมระบบ LOCATION 
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4. ผลสรุปกำรดำำเนินงำนตั้งแต่ เมษำยน 2563 ถึง ธันวำคม 2563 พบวำ่กำรจัดยำโดยระบบ LOCATION 
สำมำรถลดระยะเวลำกำรจดัยำจำกเดิม 45 นำทีเหลือเพียง 10.04 นำที ซ่ึงถือวำ่บรรลุเป้ำหมำยในกำร
จัดยำที่ตั้งไว้ไม่เกิน 10 นำที และจำกกำรลดระยะเวลำจดัยำดังกล่ำวส่งผลให้ระยะเวลำรอรับยำโดยรวม
ของผู้รับบรกิำรลดลงจำก 71.35 นำที เหลือเพียง 52.93 นำที ในช่วงเวลำรีบเร่ง โดยเป็นกำรลดลงถึง 
25.82 %

                     เม.ย.  พ.ค. มิ.ย.  ก.ค.  ส.ค.  ก.ย.  ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
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  เปรียบเทียบระยะเวลารอรับยา ห้องจ่ายยา 1  ปี 2562 (NO LOCATION)  กับห้องจ่ายยา 1  ปี 2563 (  มี LOCATION)

2562 - NO LOCATION RX1 (min) 2563 -  มี LOCATION RX1 (min)

กรำฟแสดงระยะเวลำรอรับยำระหว่ำงปี 2562 (จัดยำระบบเก่ำ) เทียบกับ ปี 2563 (ระบบใหม่ LOCATION)

ลดลง 25.82%
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