
 

 

 

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ CQI (Service Plan สาขาการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล) 
 

ชื่อเรื่อง     การพัฒนาระบบแจ้งเตือนการเปลี่ยนแปลงลักษณะยาผ่าน Application Line 
ถึง รพ.สต. ในเครือข่าย 

ประเภทท่ีต้องการส่งเข้าประกวด  CQI ประเภท  Service Plan การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล 
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงงาน    นายอภิชาติ  โชต ิ เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน 

หน่วยงาน   เภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค  
ชื่อที่ปรึกษา   นางสาวดรุณวรรณ   สามารถ  เภสัชกรช านาญการ 

    นางสาวธนนันต์  เกษสุวรรณ เภสัชกรช านาญการ 
บทน า  

ด้วยปัจจัยหลายๆอย่างตามกลไกในระบบเศรษฐกิจในประเทศ น าไปสู่การปรับเปลี่ยนต้นทุนการผลิต
ยาของบริษัทยาต่างๆข้ึน ซึ่งท าให้ยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยามีต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น จึงส่งผลต่อกระทบต่อ 
กระบวนการบริหารยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาของโรงพยาบาล ท าให้ต้องปรับเปล่ียนตามไม่ว่าจะเป็นด้าน
งบประมาณในแต่ละปี เพื่อให้สอดคล้องตามกลไกในระบบเศรษฐกิจในประเทศ รวมถึงนโยบายจากกระทรวง 
จังหวัด โดยเฉพาะด้านราคายา  

ในการคัดเลือกยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาของโรงพยาบาลนั้น จะมีคณะกรรมการ PTC ซึ่งมีบทบาทใน
ด้านก าหนดนโยบาย การอนุมัติเพ่ิม/ตัดรายชื่อยาและเวชภัณฑ์ที่ใช้ในโรงพยาบาล การศึกษา การติดตามผล
การใช้ยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา รวมถึงยาที่เพ่ิมใหม่ในกรอบบัญชีรายการยาของ รพ.สต ตลอดจนการแก้ปัญหา
ด้านยา น ามาสู่การจัดหายาเพ่ือให้ได้ราคายาไม่เกิดราคากลาง ทั้งนี้การจัดซื้อจัดหานั้นมีหลายรูปแบบ อาทิ
เช่น ซื้อจากบริษัทยาโดยตรง ซื้อจากองค์การเภสัชกรรม(GPO) ซึ่งอยู่ในเครือบริษัทยาของรัฐบาลเป็นหลัก 
รวมทั้งการซื้อร่วมจังหวัดเดียวกัน เพื่อให้ได้ราคาท่ีต่ าลงและสมเหตุสมผลที่สุด  
เมื่อมีการปรับเปลี่ยนเกิดขึ้น จึงท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงรูปแบบยานั้นๆตามมา ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบยาในด้านต่างๆ เช่น เปลี่ยนสีกล่อง เปลี่ยนขนาดบรรจุ เปลี่ยนจากเม็ดเปลือยเป็นแผง หรือยาที่เปล่ียน
บริษัทซื้อ โดยเฉพาะยาในกลุ่ม NSAIDs,Antihistamine, 
Hypertension  เป็นต้น ท าให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้รับผิดชอบงานคลังของ รพ.สต. เกิดค าถาม ว่า ”ท าไมถึง
เปลี่ยน เปลี่ยนอีกแล้วเหรอ”   
 นอกจากนี้ยังมีเม็ดของยาที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันเดิมอยู่แล้ว เช่น ยา Folic acid (GPO) คล้ายคลึง
กับ เม็ดของยา Dextromethophan เป็นต้น ท าให้ต้องเปล่ียนบริษัทยาใหม่ รวมถึงยาบริษัทเดิมที่ใช้อยู่ไม่มี
จ าหน่ายขาดสต็อก ท าให้ต้องเปลี่ยนบริษัทผู้ขายเพ่ือส ารองยาไว้เพื่อให้เพียงพอจ่าย 

ดังนั้น จึงได้คิด นวัตกรรม เรื่อง “พัฒนาระบบแจ้งเตือนการเปลี่ยนแปลงลักษณะยาผ่านApplication 
Line ถึง รพ.สต. ในเครือข่าย” เพ่ือใช้เป็นข้อมูลและรายละเอียดของยาแต่ละชนิดที่มีการเปลี่ยนแปลง ส่งต่อ
ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานคลังยา รพ.สต ในเขตอ าเภอพนัสนิคม  เพื่อให้ได้รับข้อมูลไปในทิศทางเดียวกัน 
และเพ่ือป้องกันการเกิด ชื่อพ้องมองคล้าย หรือLASA Drug อาจท าให้เกิดความเข้าใจผิด และเป็นสาเหตุ
ส าคัญที่ท าให้เกิดความคาดเคล่ือนทางยาได้ 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานคลังยา รพ.สต. เข้าใจ และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหาร
คลังยา 



 

 

2. เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานคลังยา รพ.สต พึงพอใจในระบบการแจ้งเตือนการเปล่ียนแปลง
ลักษณะยาผ่าน Application Line 

ขอบเขตการศึกษา 

 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในเขตอ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี จ านวน 21 แห่ง ระยะเวลา
การเก็บข้อมูล ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2561 ถึง 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 
ระยะเวลาด าเนินงาน  1  มิถุนายน พ.ศ.  2561  -  30  พฤศจิกายน พ.ศ.  2561 
 

การด าเนินงาน 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนการส่งมอบยาให้แก่ รพ.สต 

รวบรวมรายการยาที่มีการเปล่ียนแปลง 

โหลด Application ที่ต้องการลงบนมือถือ 

ตกแต่งรูปยาที่มีการเปล่ียนแปลงพร้อมทั้งข้อมูลที่เปล่ียนแปลง 

รวบรวมพร้อมทั้งส่งต่อให้ รพ.สตผ่านทาง กรุ๊ป Line     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 
 
 
 
ตารางท่ี 1  แบ่งระดับ รพ.สต ในเขตรับผิดชอบ ปีงบประมาณ 2561 

รพ.สต ทั่วไป รพ.สต ที่มีพยาบาล
วิชาชีพ รพ.สต ที่มีพยาบาลเวชปฏิบัติ 

รพ.สต ที่มีแพทย์ตรวจ 

บัญชียา (1) บัญชียา (1)+(2) บัญชียา (1)+(2)+(4) บัญชียา (1)+(2)+(3)+(4) 

  1.โคกเพลาะ  1. วัดหลวง  1. หนองขยาด  1. บ้านเซิด 

 2.ไร่หลักทอง   2. ท่าข้าม  2. ทุ่งขวาง  2. วัดโบสถ ์

รพ.สต.ส่งใบเบิกเวชภัณฑ์ตามไตรมาสที่ก าหนด ไว้ 

ตรวจสอบความถูกต้อง/ครบถ้วนของเอกสาร  
เช่น การสต๊อกยาได้ไม่ควรเกิน 3 เดือน 

เสนอใบเบิกต่อหัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมในการเซ็นอนุมัติส่ังจ่ายยา 

จัดยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาตามใบเบิกของแต่ละ รพ.สต. 

แจ้งเจ้าหน้าที่ รพ.สต. ให้มารับยาจากคลังยา 

 
 

หากมีรายการยาที่มีการเปล่ียนแปลงลักษณะ 
จะแจ้งผ่าน Application Line  

(ภาคผนวก ก) 

ลงข้อมูลงบที่ใช้ไป/ตัดสต็อกการ์ดตามรายการที่เบิก-จ่าย 

ตรวจสอบในรายการที่เบิกมียาที่มีการเปล่ียนแปลงลักษณะหรือไม่ 
  



 

 

ผลการด าเนินงาน 

การส่งต่อข้อมูลให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานคลังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในเขต อ าเภอพนัส
นิคม จ านวน 21 แห่ง แห่งละ 1 คน จ านวน 21 คน  ดังนี้ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานคลังยา รพ.สต เพศชาย 
อายุช่วง 26-45 ปี  จ านวน 5 คน เพศหญิง อายุช่วง 20-25 ปี  จ านวน 12 คน และ อายุช่วง 45 ปีขึ้นไป  
จ านวน 4 คน 

การวิเคราะห์ข้อมูลด้านความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ยาการเปล่ียนแปลง รูปลักษณ์ของยา มีค าถาม
ทั้งหมด 10 ข้อ  ในช่วงวันที่ 1  มิถุนายน พ.ศ.  2561  -  30  พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ดังต่อไปนี้ 
ตารางที่ 2 แสดง แบบวัดความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ยาการเปล่ียนแปลง รูปลักษณ์ของยา 

เป็นระดับการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) มีค าตอบให้เลือก 2 ค าตอบ คือ เข้าใจ
และไม่เข้าใจ ให้เลือกตอบเพียงค าตอบเดียว โดยข้อที่ต้องการ  

ค าตอบว่า “เข้าใจ” จ านวน 9 ข้อ ได้แก่ ข้อ 1,2,3,4,5,6,7,8,9  
ค าตอบว่า “ไม่เข้าใจ” จ านวน 1 ข้อ ได้แก่ ข้อ  10 

ส าหรับเกณฑ์การให้ คะแนน คือ   ตอบเข้าใจ     ให้คะแนน 1 คะแนน  ตอบไม่เข้าใจ ให้คะแนน 2 คะแนน 
จากการวิเคราะห์ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด  หมด 21 คน ส่วนใหญ่มีความเข้าใจในการ

เปล่ียนแปลงบรรจุภัณฑ์ของยาความเข้าใจ ร้อยละ 95.2 (เข้าใจ 20 คน,ไม่เข้าใจ 1 คน) ในการเปล่ียนแปลง
ของฉลากที่แสดงบนผลิตภัณฑ์ยาร้อยละ95.2 (เข้าใจ 20 คน,ไม่เข้าใจ 1 คน) การเปล่ียนแปลง ขนาดอักษร 
เช่น สรรพคุณ วิธีใช้ ตัวเลขวันExp. ร้อยละ100 (เข้าใจ 21 คน)   ความเข้าใจในการstockยาในแต่หน่วย
บริการ ร้อยละ66.7   ความเข้าใจในการส่งข้อมูลในแบบอิเลคทรอนิกส์ไฟล์หรือแอพพลิเคชั่น Line ร้อยละ 
100   ความเข้าใจในการเปล่ียนแปลงรายการยาที่มีเลข น้ าหนัก ความแรงของยา ร้อยละ 100 ความเข้าใจใน
การเปล่ียนแปลงของรูปทรงตัวเม็ดยาร้อยละ57.1ความเข้าใจในการรับยา เข้า – ออก จากคลังและส่งต่อแก่
ผู้รับบริการ ร้อยละ 90.5   ความรู้ และเข้าใจในการแนะน า แก่ผู้รับบริการในการเปล่ียนแปลงของรูปลักษณ์ 
ภายนอก-ในของยาร้อยละ 95.2ผลิตภัณฑ์ยาที่คาดหวังได้แก่ ตราสินค้า สีบรรจุภัณฑ์ ร้อยละ 85.7 โดย
เจ้าหน้าที่รพ.สต.ส่วนใหญ่มีระดับความเข้าใจระดับดีมาก 
เกณฑ์ความพึงพอใจ 

80 - 100 % ระดับความเข้าใจมากท่ีสุด (ผ่านเกณฑ์) 
70 - 79  % ระดับความเข้าใจพอใจมาก 
60 – 69 % ระดับความเข้าใจพอใจปานกลาง 
50 - 59 % ระดับความเข้าใจพอใจน้อย 
40 - 49 % ระดับความเข้าใจพอใจน้อยที่สุด 

 3. บ้านช้าง  3. นาเริก  3. นาวังหิน  3. หมอนนาง 
 4. นามะตูม  4. ไร่เสธ์  4. หนองไทร  4. หนองเหียง 
     5. สระส่ีเหล่ียม  5. หัวถนน 

       6. หนองปรือ 

       7. เนินแร่ 
       8.หน้าพระธาตุ 



 

 

ตารางที่ 3  แสดงแบบประเมินความพึงพอใจ 
ร้อยละ ค่าเฉล่ีย แบบประเมินความพึงพอใจ การแจ้งเตือนยาเปลี่ยนแปลงลักษณะผ่าน Application Line 

การแปลผลคะแนนความพึงพอใจจากค่าเฉล่ีย1-1.50 น้อย  1.51-2.50 ปานกลาง 2.51-3.50 มาก  3.51-4.00 
มากที่สุด          เกณฑ์ความพึงพอใจ 

80 - 100 % ระดับพอใจมากท่ีสุด (ผ่านเกณฑ์) 
70 - 79  % ระดับพอใจมาก 
60 – 69 % ระดับพอใจปานกลาง 
50 - 59 % ระดับพอใจน้อย 
40 - 49 % ระดับพอใจน้อยท่ีสุด 

จากตารางพบว่า  ความพึงพอใจยาที่มีการเปล่ียนแปลงลักษณ์ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานคลังยา 
ในแต่ละรพ.สต. อ าเภอพนัสนิคมท่ีมีความพึงพอใจมากที่สุด โดยมีคะแนนค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.32  ร้อยละ 96.83 
ซึ่งสามารถจ าแนกรายละเอียดได้ดังนี้  

ด้านตัวอักษรชัดเจน รูปภาพชัดเจนเข้าใจง่าย  ข้อมูลมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทั้งทางด้านข้อมูลยา
ลักษณะ และ รูปแบบยา ได้อย่างชัดเจน เท่ากับร้อยละ 100.0 ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.24 อยู่ในเกณฑ์ระดับความ
พึงพอใจที่มากที่สุด  ด้านสามารถน าไปใช้เป็นข้อมูลทางยาในการรับยาเข้า  และเฝ้าระวังการหมดอายุ(Exp.) 
ของรายการยาใน รพ.สตได้ มีความพึงพอใจเท่ากับร้อยละ 90.5 ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.43 อยู่ในเกณฑ์ระดับความ
พึงพอใจที่มากท่ีสุด ด้านการ update ข้อมูลทางยามีความทันสมัย รวดเร็วและถูกต้อง มีความพึงพอใจเท่ากับ
ร้อยละ 100.0 ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.29 อยู่ในเกณฑ์ระดับความพึงพอใจที่มากท่ีสุด  

จากตารางสรุปได้ว่า  เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบคลังยาของ รพ.สต ทั้งหมด 21 คน มีความพึงพอใจใน
เอกสารแจ้งการเปล่ียนแปลงรูปแบบยาที่จัดท าขึ้นโดยผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 ตามท่ีก าหนดไว้ 
 

หัวข้อประเมิน 

ร้อยละความพึงพอใจ (%) 

คะแนน
รวม 

ค่าเฉลี่ย 

ระดับ
ความ
พึง

พอใจ 

พอใจ
น้อย 

 

(1) 

พอใจ
ปาน
กลาง
(2) 

พอใจ
มาก 

  
(3) 

พอใจ
มาก
ที่สุด 

(4) 

        

ด้านข้อมูล 

1.ตัวอักษรชัดเจน รูปภาพชัดเจนเข้าใจง่าย  
ข้อมูลมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทั้งทางด้าน
ข้อมูลยาลักษณะ และ รูปแบบยา ได้อย่าง
ชัดเจน 

0.0 0.0 76.2 23.8 100.0 3.24 มาก 

ด้านการน าไปใช้ประโยชน ์

2.สามารถน าไปใช้เป็นข้อมูลทางยาในการรับยา
เข้า  และเฝ้าระวังการหมดอายุ(Exp.) ของ
รายการยาใน รพ.สตได ้

0.0 9.5 38.1 52.4 90.5 3.43 มาก 

3.การ update ข้อมูลทางยามคีวามทันสมัย 
รวดเร็วและถูกต้อง 

0.0 0.0 71.4 28.6 100.0 3.29 มาก 

รวมความพึงพอใจ 0.00 3.17 61.90 34.93 96.83 3.32 มาก 



 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที่ 1   แสดงสรุปผลความพึงพอใจการพัฒนาการแจ้งเตือนการเปลี่ยนแปลงยาผ่าน Application Line 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปและข้อเสนอแนะ 

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานคลังยา รพ.สต. เข้าใจ และสามารถน าไปใช้ประโยชน์รายการยาที่มีการ 
เปลี่ยนแปลงลักษณะในแต่ละไตรมาส  และพึงพอใจในระบบการแจ้งเตือนการเปลี่ยนแปลงลักษณะยาผ่าน 
Application Line ที่แจ้งเตือนไป ปัญหาที่พบคือ มีการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบงานคลังยาของรพ.สต.อยู่
บ่อยครั้ง ซึ่งท าให้ยังไม่ได้เป็นสมาชิกในกลุ่ม line ที่สร้างขึ้นมา ท าให้ขาดการติดต่อส่ือสารและไม่ได้รับข้อมูลที่
แจ้งเตือนไป จึงให้ทางผู้รับผิดชอบเดิมประสานให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบใหม่เข้าร่วมในกลุ่ม line ในล าดับต่อไป 
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ภาคผนวก 

ภาคผนวก ก  รูปภาพที่ตกแต่งผ่าน Application และการส่งข้อมูลในกรุ๊ป Line 
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พฒันาการแจ้งเตอืนการเปลีย่นแปลง 

ลกัษณะยาผ่าน Application Line  
ถึง รพ.สต. ในเครือข่าย 

โดย  
นายอภิชาติ  โชติ 

เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน 

จ านวน 21 แห่ง 

รพ.สต ในเขตอ าเภอพนัสนิคม 

N 
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• คณะกรรมการ PTC  มีการเปลีย่นแปลงรายการยาในกรอบบัญชียา
รพ.สต. 

• สถิติการเปลี่ยนแปลงลกัษณะยา บริษัทยา และราคา ในช่วง 6 เดือน 
ทีผ่่านมา เป็นยาทีอ่ยู่ในกรอบบัญชียารพ.สต. ร้อยละ 9.4 

โดยเฉพาะยาในกลุ่ม NSAIDs , 

Antihistamin ,Dyslipidemia 

Hypertension  เป็นต้น 

•   จนท.ผู้รับผดิชอบโทรมาสอบถาม??  
 

 

• เกดิค าถามจากเจ้าหน้าทีร่พ.สต ว่า 
 

• จงึเกดินวตักรรม เร่ือง พฒันาการแจ้งเตอืนการเปลีย่นแปลง
ลกัษณะยาผ่าน Application Line ถงึรพ.สต.ในเครือข่าย 

 

 

“เปลีย่นอกีแล้วหรอ?  
เปลีย่นบ่อยจงั” เกดิการสับสน 

 

อาทเิช่น 

 ได้ยาไม่ครบจ านวน,ให้ยา
รายการทีไ่ม่ได้เบิกมา 

 

เฉล่ีย 2 คร้ัง/ไตรมาส 

ท าใหเ้สียเวลาในการคน้หา
ขอ้มูลในชุดเบิกยอ้นหลงั 
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1. เพือ่ให้เจ้าหน้าทีผู้่รับผดิชอบงานคลงัยา รพ.สต. เข้าใจ  
และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารคลงัยา 

2. เพือ่ให้เจ้าหน้าทีผู้่รับผดิชอบงานคลงัยา รพ.สต พงึพอใจในการ
แจ้งเตือนการเปลีย่นแปลงลกัษณะยาผ่าน Application Line 

ตวัช้ีวดั 

• เพือ่ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผดิชอบงานคลงัยา รพ.สต. เข้าใจ และสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารคลงัยา ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 80 

• พงึพอใจต่อการแจ้งเตอืนการเปลีย่นแปลงลกัษณะยาผ่าน Application 

Line ที่แจ้งเตือนไป ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 80 
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ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

•  เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานคลังยา รพ.สต.เข้าใจ และสามารถน าไปใช้
ประโยชน์จากรายการยาทีม่ีการเปลีย่นแปลงลกัษณะในแต่ละไตรมาส 

• เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานคลังยา รพ.สต. มีข้อมูลและรายละเอียดของ
การเปลี่ยนแปลงลักษณะยาผ่าน Application Line ที่แจ้งเตือน ก่อนรับ
ยาเข้าคลงั 

• เพื่อป้องกันการเกิดความคลาดเคลื่อนทางยาและปัญหาด้านการใช้ยาที่
อาจเกดิขึน้จากการเปลีย่นแปลงลกัษณะยา  

• เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาระหว่าง
งานคลงัยาโรงพยาบาลและรพ.สต 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

1.รวบรวมรายการยาทีม่กีารเปลีย่นแปลงลกัษณะ 
 

2.โหลด Application ทีต้่องการลงโทรศัพท์มอืถือ 

4.รวบรวมและส่งต่อให้ รพ.สต ผ่าน ทางกรุ๊ป Line  

3.ตกแต่งรูป พร้อมทั้งใส่ข้อมูลทีม่กีารเปลีย่นแปลง 
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ขั้นตอนการด าเนินงาน(ต่อ) แสดงผงัรูปภาพ 

ใช้เวลาประมาณ 5 นาท/ี1รายการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน (ต่อ) 

รายละเอยีดยาที่อาจมกีารเปลีย่นแปลงลกัษณะในแต่ละรอบการเบิก 

อาจจะเปลี่ยน
อะไรบ้าง? 

บริษัทยา 

แผงยา สีหรือขนาด
ของเมด็ยา 

ขนาด
บรรจุ
ภัณฑ์ 

ราคา 
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อายุของผู้ตอบแบบสอบถาม 

สรุปผลความพงึพอใจในการประเมิน 

เพศชาย 

เพศหญิง 

สรุปผลความพงึพอใจในการประเมิน(ต่อ) 

ช่วงอายุของผู้ตอบแบบสอบถาม 
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สรุปผลความพงึพอใจในการประเมิน
(ต่อ) 

อาชีพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

สรุปผลความพงึพอใจในการประเมิน(ต่อ) 

ต าแหน่งของผู้ตอบแบบสอบถาม 
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สรุปผลความพงึพอใจในการประเมิน(ต่อ) 

0

20

40

60

80

100

0 0 0 0 
9.5 

0 

76.2 

38.1 

71.4 

23.8 

52.4 

28.6 

 แบบประเมนิความพงึพอใจการพฒันาการแจ้งเตอืนการเปลีย่นแปลงลกัษณะยา 

ผ่าน Application Line  

พอใจนอ้ย 

พอใจปาน
กลาง 

พอใจมาก 

พอใจมาก
ท่ีสุด 

ร้อยละ 

80.94 

19.06 

ร้อยละด้านความเข้าใจในผลติภัณฑ์ยาการเปลีย่นแปลง  
รูป ลกัษณ์ของยาโดย รพ.สต.เครือข่าย  

ความเขา้ใจ 

ความไม่เขา้ใจ 

สรุปผลความเข้าใจในผลติภณัฑ์ที่
เปลีย่นแปลง(ต่อ) 
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กราฟแสดงความเข้าใจ ของ เจ้าหน้าที ่คลงัยาใน 

รพ.สต.เครือข่าย 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100
95.2 95.2 100 

66.7 

100 100 

57.1 

905 95.2 

85.7 

4.8 4.8 
0 

33.3 

0 0 

42.9 

9.5 4.8 

14.3 

เขา้ใจ 

ไม่เขา้ใจ 

สรุปและอภิปรายผลการด าเนินการ 

 ผลจากการประเมินเจา้หน้าท่ีผูรั้บผิดชอบงานคลงัยารพ .สต 
ผา่นตวัช้ีวดัท่ีตั้งไวท่ี้ 80 % แสดงใหเ้ห็นว่า จนท.ผูรั้บผิดชอบคลงัยา
ใหค้วามสนใจแลว้ตระหนกัในภาระงานของตวัเอง 

 กรณียาเพิ่มในกรอบใหม่จะท าการปรับปรุงและเพิ่มเติมใน
ดา้น ขอ้บ่งใช ้วธีิใชแ้ละค าเตือนหรือ ADR ของยารายการนั้นๆลงไป 
เพื่อให้ผูรั้บผิดงานคลงัรพ.สต ได้รับขอ้มูลท่ีครบถว้นมากข้ึนและ
สามารถถ่ายทอดไปยงับุคลากรอ่ืนๆได ้   
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สรุปและอภปิรายผลการด าเนินการ(ต่อ) 

 เดิมใชว้ิธีบอกต่อ อีกทั้งผูรั้บผิดชอบไม่ไดม้ารับเอง หลงัจากมีการ
จดัท า พฒันาการแจ้งเตือนการเปล่ียนแปลงลักษณะยาผ่าน Application 

Line ถึง รพ.สต. ในเครือข่าย ท าให้ จนท.เขา้ถึงขอ้มูลไดอ้ยา่งรวดเร็วและ
ท าให้เขา้ใจในตวัอยา่งท่ีมีการเปล่ียนแปลงนั้นๆไดดี้ข้ึน จากท่ีเคยโทรถาม 
ก็ไม่มีรพ.สต.ไหนโทรเขา้มาสอบถามอีก รวมทั้ง กรณีไดย้าไม่ครบจ านวน
ไปหรือไม่ไดเ้บิกตวัน้ีมาดว้ย 

สรุปและอภปิรายผลการด าเนินการ(ต่อ) 

 ส่ิงท่ีไดจ้ากการพฒันาการแจง้เตือนการเปล่ียนแปลงลกัษณะยาผา่น 
Application Line ถึง รพ.สต. ในเครือข่ายในคร้ังน้ี จากขอ้เสนอแนะของ
จนท.ผูรั้บผิดชอบคลงัยารพ.สต ในเร่ือง การส่งให้เป็นหมวดหมู่นั้น จึงได้
ท าการสร้างเป็นอลับั้ม พร้อมลงวนัท่ีในวนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงเพื่อให้ง่าย
ต่อการคน้หาต่อไป 

 นวตักรรมน้ียงัมีส่วนในการพฒันาองคก์รในมีประสิทธิผลต่อๆไป 
ตาม พนัธกิจของโรงพยาบาล 
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ปัญหาและข้อเสนอแนะ 

 มีการเปลีย่นแปลงผู้รับผดิชอบงานคลงัยาของรพ.สต.อยู่บ่อยๆ 
และยงัไม่ได้เป็นสมาชิกในกลุ่ม line ท าให้ขาดการส่ือสารและไม่ได้รับ
ข้อมูลทีแ่จ้ง จึงให้ทางผู้รับผดิชอบเดิมประสานให้เจ้าหน้าทีรั่บผดิชอบ
ใหม่เข้าร่วมในกลุ่ม line ในล าดับต่อไป 

ขั้นตอนการส่งมอบยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาแก่  
รพ.สต 

จุดรอจ่าย รพ.สต มารับยา รับยาเข้าคลงั รพ.สต 

ตรวจสอบว่ามยีาเปลีย่นแปลงหรือไม่ 
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การส่งข้อมูลให้ จนท.ผู้รับผดิชอบงานคลงั 


