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จังหวัดชัยนาทได้ดาเนินนโยบายการลดภาระงานด้านการบริหารเวชภัณฑ์ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล (รพ.สต.) เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภ าพของเจ้าหน้ าที่ รพ.สต. ในการให้บริการสุขภาพแก่ผู้ป่วย การพัฒนาคุ ณภาพระบบเติมยาเป็ นกิจกรรมหนึ่งที่ช่วย
สนับสนุ นความสาเร็จของนโยบายนี้ วัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนาระบบเติมยาแบบใหม่ 2. เพื่อประเมินผลการใช้ระบบเติมยาแบบใหม่ใน
เครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ จังหวัดชัยนาท วิ ธีดาเนิ นงาน การศึกษานี้เป็ นการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ าร ระบบเติมยาแบบใหม่พฒ
ั นาขึน้ โดย
ใช้แนวคิดลีน จากนัน้ ประเมินผลการใช้ระบบเติมยาแบบใหม่กบั ทัง้ 8 เครือข่ายหน่ วยบริการปฐมภูมใิ นจังหวัดชัยนาท โดยวิเคราะห์
เปรียบเทียบตัวแปรต่อไปนี้ ได้แก่ ขัน้ ตอนและระยะเวลาของการเบิกจ่ายยา มูลค่ายาคงคลัง มูลค่าการเบิกยา ระยะทางการขนส่งยา และ
จานวนบุคลากรทีใ่ ช้ ระหว่าง 2 ช่วงเวลา ตัง้ แต่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 พฤษภาคม 2563 (ก่อนลีน) และ 1 ตุลาคม 2563 - 31 พฤษภาคม
2564 (หลังลีน) ข้อมูลที่ศึกษาได้รบั จากเภสัชกรผู้รบั ผิดชอบหลักงานบริหารเวชภัณฑ์ของแต่ละเครือ ข่ายโดยใช้แ บบบัน ทึก ข้อ มูล
ผลการวิ จยั ระบบเติมยาแบบใหม่ท่พี ฒ
ั นาขึน้ ประกอบด้วย การเบิกยาผ่านระบบเบิกยาออนไลน์ การกาหนดปริมาณการใช้ต่าสุดและ
สูงสุดต่อเดือนของยาแต่ละรายการ การเบิกยาตามปริมาณที่ใ ช้ไ ปจริง การเติมยาให้ รพ.สต. เดือนละ 1-2 รอบ การขนส่งยาโดย
โรงพยาบาลแม่ขา่ ย การยกเลิกคลังยา รพ.สต. โดยสารองยาไว้ ณ จุดจ่ายยาแทน และการยกเลิกการทาบัญชีควบคุมเวชภัณฑ์ ผลการใช้
ระบบเติมยาแบบใหม่พบว่า หลังลีนขัน้ ตอนหลักของการเบิกจ่ายยาลดลงจาก 7 เหลือ 5 ขัน้ ตอน ทาให้ประหยัดเวลาขึน้ 1 สัปดาห์ มูลค่า
ยาคงคลังและมูลค่าการเบิกยาลดลงร้อยละ 46.02 และร้อยละ 23.67 ตามลาดับ อย่างไรก็ตาม โรงพยาบาลแม่ข่ายบางแห่งมีค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางขนส่งยาเพิม่ ขึน้ และทุกแห่งต้องการกาลังคนเพิม่ ขึน้ ได้แก่ เจ้าหน้าที่ห้องยา/เจ้าพนักงานเภสัชกรรม และพนักงานขับรถ
สรุปผลการวิ จยั ระบบเติมยาแบบใหม่ทพ่ี ฒ
ั นาขึน้ ตามแนวคิดลีนสามารถลดความสูญเปล่าทีเ่ กีย่ วข้องกับระบบเติมยาในเครือข่ายหน่วย
บริการปฐมภูมิ จังหวัดชัยนาท และสนับสนุนการเพิม่ ประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่ รพ.สต. ในการให้บริการสุขภาพแก่ผปู้ ่ วย
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Chainat Province has been implementing the policy regarding workload reduction on medicine inventory management
in Subdistrict Health Promotion Hospitals (SHPHs) to enhance the efficiency of health personnel providing health services to
patients. The quality improvement of a medication refill system is an activity that contributes to this policy achievement.
Objectives: 1. To develop a new medication refill system; 2. To evaluate the implementation of the new medication refill system
in contracted units of primary care in the Chainat Province. Materials and methods: An action research was conducted. The
new medication refill system was developed using the lean concept. Its implementation in the eight hospital networks in Chainat
Province was then evaluated by comparative analysis of the following variables: process and duration of medication requisitions,
value of medication stock and requisitions, distance of medication deliveries to SHPHs, and workforce requirements between
the two periods, from October 2019 - May 2020 (pre-lean) and October 2020 - May 2021 (post-lean). Study data were obtained
from the pharmacists primarily responsible for the medicine inventory management of each hospital network, using a record
form. Results: The new medication refill system included medication requisitions through an online system; determination of
minimum and maximum stock for each medication item; medication requisitions based on the actual amount of medication
dispensed; medication refills to each SHPH, once or twice a month; medication deliveries by the hospital networks; cancellation
of SHPHs’ stock (using a working stock instead); and cancellation of the stock card. Implementation of the new medication refill
system revealed that the number of key stages decreased from 7 to 5 after introduction of the lean concept, resulting in a week
being saved. The value of medication stocks and requisitions decreased by 46.02% and 23.67%, respectively. However, some
hospital networks experienced an increased expenditure in medication deliveries to their SHPH, and all hospital networks required
more staff, including a pharmacy officer and a driver. Conclusion: The new medication refill system developed using the lean
concept could reduce the waste involved in medication refill systems in contracted units of primary care in the Chainat Province
and support the enhanced efficiency of health personnel at SHPHs in providing health services to patients.
Keywords: Quality improvement, Medication refill system, Lean concept, Subdistrict Health Promotion Hospitals, Action research
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บทนา
ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ปี งบประมาณ 2564
ประเด็นมุ่งเน้นหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสถานพยาบาลคือ
ระบบบริการก้าวหน้าซึ่งมีเป้ าหมายให้ เขตสุขภาพมีนวัตกรรม
การจัดการบริการสุขภาพ เพื่อตอบสนองนโยบายนี้ เขตสุขภาพ
ที่ 3 จึ ง ได้ ด าเนิ น โครงการการลดภาระงานสนั บ สนุ น ใน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล (รพ.สต.) เพื่อลดภาระงาน
ด้านการบริหารเวชภัณฑ์และเพิ่มประสิทธิภาพของเจ้า หน้ าที่
รพ.สต. ในการให้บริการสุข ภาพแก่ ผู้ป่ วย กลุ่ ม งานคุ้ม ครอง
ผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สานักงานสาธารณสุขจัง หวัด
ชัยนาท และเครือข่ายหน่ วยบริการปฐมภูมิทุกแห่งในจังหวัด
ชัยนาทจึงได้ร่วมกันพัฒนาคุณภาพระบบเติมยา ด้วยเล็งเห็นว่า
นอกจากเป็ น การตอบสนองต่อ นโยบายดัง กล่ าวแล้ว ยัง เป็ น
โอกาสในการพัฒนาระบบเติมยาให้มคี ุณภาพยิง่ ขึน้ อีกด้วย
การเติมยาโดยโรงพยาบาลแม่ข่ายให้แก่ รพ.สต. เป็ น
กิ จ กรรมหนึ่ ง ในงานบริห ารเวชภัณ ฑ์ ระบบเติ ม ยาที่ ข าด
ประสิทธิภาพสามารถนาไปสู่ปัญหาด้านการบริหารคลังยาและ
เวชภัณ ฑ์ซ่ึง บ่ ง ชี้ไ ด้จ ากการประเมิน ตัว ชี้ว ัด ด้า นการบริห าร
เวชภัณ ฑ์ ได้แ ก่ อัต ราคงคลัง สูง กว่ า เกณฑ์ ยาเสื่อ มสภาพ/
หมดอายุ ยาขาด และบัญ ชี ค วบคุ ม เวชภัณ ฑ์ ค ลาดเคลื่ อ น
(Fungsuk and Polnok 2017) อ ย่ า ง ไ ร ก็ ต า ม ก า ร พั ฒ น า /
ปรับปรุ งคุ ณภาพระบบเติมยาไม่ควรพิจารณาเฉพาะปั ญหาที่
เกี่ยวข้องกับผลสาเร็จตามตัวชี้วดั เท่านัน้ แต่ยงั ควรพิจารณา
ปั ญ หาที่ก่อให้เกิด ความสูญเปล่า (Waste) ในระบบเติมยาอีก
ด้วย ทัง้ นี้ เครื่องมือหนึ่งทีช่ ่วยในการพิจารณาถึงความสูญเปล่า
ได้อย่างครอบคลุมคือแนวคิดลีน (Lean concept)
แนวคิดลีนเป็ นเครื่องมือทางการบริหารจัดการที่ใช้ใน
การพัฒ นา/ปรับ ปรุ ง คุ ณ ภาพงานด้ า นสาธารณสุ ข โดยเป็ น
แนวคิดที่ให้ความสาคัญกับการเพิม่ คุณค่าให้กบั กิจกรรมที่ทา
กิจกรรมใดทีไ่ ม่ก่อคุณค่าหรือไม่จาเป็ นจัดเป็ นความสูญเปล่าซึ่ง
หมายถึงการใช้ทรัพยากร ได้แก่ คน เงิน งบประมาณ เวลา และ
สถานทีไ่ ปโดยเปล่าประโยชน์ ตามแนวคิดลีน ความสูญเปล่ามี 8
ประเภท ได้แก่ การทางานซ้าเพื่อแก้ไขข้อบกพร่อง การผลิต
หรือให้บริการมากเกินจาเป็ น การรอคอย การไม่ใช้ศกั ยภาพ
ของบุคลากร การเคลื่อนย้ายงานด้วยความไม่จาเป็ น การสารอง
วัตถุดบิ มากเกินไป การเคลื่อนไหวที่ไม่จาเป็ นของผูป้ ฏิบตั งิ าน
และการมีขนั ้ ตอนทีเ่ กินความจาเป็ น (Jaidee, 2017)
ในระบบเติม ยาสามารถพบความสูญ เปล่ า ได้ห ลาย
ประเภท ได้ แ ก่ การมีข ัน้ ตอนที่เ กิน ความจ าเป็ นท าให้ ก าร
เบิกจ่ายยามีสงิ่ ที่ต้องปฏิบตั โิ ดยไม่จาเป็ น การรอคอยเนื่องจาก
การเบิกจ่ายยาแล้วเสร็จใช้เวลานาน การสารองยาทีม่ ากเกินไป
ท าให้มู ล ค่ า ยาคงคลัง และมู ล ค่ า การเบิก ยาสู ง ซึ่ง เป็ น การไม่

ประหยัด งบประมาณ การไม่ใ ช้ศ ัก ยภาพของบุ ค ลากรท าให้
เจ้าหน้าที่ รพ.สต. ต้องใช้เวลาไปกับงานบริหารเวชภัณฑ์แทนที่
จะใช้เวลาไปในการดูแลสุขภาพของประชาชน การเคลื่อนย้าย
งานด้วยความไม่จาเป็ นทาให้เจ้าหน้าที่ รพ.สต. ต้องเดินทางมา
รับยาที่โรงพยาบาลแม่ข่ายเอง และการเคลื่อนไหวที่ไม่จาเป็ น
ของผู้ปฏิบตั ิงานทาให้เจ้าหน้ าที่ รพ.สต. ต้องคอยเบิกยาจาก
คลังยาไปยังจุดจ่ายยา
การศึกษาการพัฒนา/ปรับปรุงคุณภาพระบบเติมยาที่
ผ่านมาส่วนใหญ่แสดงถึงผลของการลดความสูญเปล่าจากการ
สารองวัตถุดิบมากเกินไป เช่น หลังจากการพัฒนางานบริหาร
เวชภัณฑ์ใน รพ.สต. มูลค่าการเบิกยาและมูลค่ายาเสื่อมสภาพ/
หมดอายุ เปรียบเทียบระหว่างปี งบประมาณ 2562 และ 2563
ลดลงร้อยละ 55.8 และร้อยละ 65.6 ตามลาดับ (Praprukdee,
2021) การพัฒ นาประสิท ธิ ภ าพการบริห ารเวชภัณ ฑ์ อ ย่ า ง
ต่อเนื่องส่งผลให้มูลค่ายาหมดอายุลดลงจาก 17,960 บาท เป็ น
0 บาท (Fungsuk and Polnok 2017) การพัฒ นาคุ ณ ภาพการ
บริหารเวชภัณฑ์มแี นวโน้มทีจ่ ะลดมูลค่าการเบิก ยาและมูลค่ายา
เสื่อมสภาพ/หมดอายุแต่มูลค่าการเบิก ยาแต่ละเดือนยังไม่คงที่
(Keangwong, 2014) และการศึ ก ษาของกลุ่ ม งานศัล ยกรรม
โรงพยาบาลอุดรธานีพบว่าการจัดการแบบลีนช่วยลดจานวน
วัส ดุ ค งคลัง ของกลุ่ ม งานลงได้ ร้ อ ยละ 50 (Supakitanankun,
2016) และผลของการลดความสูญเปล่าจากการมีขนั ้ ตอนที่เกิน
ความจ าเป็ นและจากการรอคอย เช่ น การจัด การแบบลีน
สามารถลดขัน้ ตอนและระยะเวลาของการเบิ ก จ่ า ยยาจาก
คลัง ยาได้ เกิด เป็ น ระบบการเบิก จ่ า ยยาแบบเสร็จ ใน 1 วัน
(Rungrojphanich, 2017) อย่างไรก็ต าม ยังไม่มีการศึกษาการ
พัฒนา/ปรับปรุ งคุ ณภาพระบบเติม ยาที่พิจารณาถึงความสูญ
เปล่าประเภทต่าง ๆ อย่างครอบคลุม
การดาเนินงานด้านการบริหารเวชภัณฑ์ในเครือข่าย
หน่ ว ยบริก ารปฐมภู มิ จัง หวัด ชัย นาทพบว่ า ในภาพรวมการ
บริหารคลังยาและเวชภัณฑ์ของ รพ.สต. มีประสิทธิภาพมากขึน้
เช่น ไม่พบยาขาด และยาเสือ่ มสภาพ/หมดอายุ ซึง่ ส่วนหนึ่งเป็ น
ผลมาจากการดาเนินงาน รพ.สต. ติดดาว อย่างไรก็ตาม ยังพบ
ปั ญ หาที่เป็ นความสูญ เปล่าตามแนวคิดลีน ได้ใ นระบบเติม ยา
แบบเดิม ได้แก่ การเบิกจ่ายยามีหลายขัน้ ตอนและใช้เวลานาน
มู ล ค่ า ยาคงคลัง และมู ล ค่ า การเบิ ก ยาที่สู ง และภาระงานที่
เกี่ยวข้องกับการเติมยาส่วนใหญ่ยงั เป็ นของเจ้าหน้าที่ รพ.สต.
ผูว้ จิ ยั จึงเล็งเห็นโอกาสในการพัฒนาระบบเติมยาโดยใช้แนวคิด
ลี น เป็ นเครื่ อ งมื อ และประเมิ น ผล ของการพั ฒ นา ผ่ า น
กระบวนการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ าร (Chatakarn, 2015; Joungtrakul
et al., 2020) โดยมีเป้ าหมายเพื่อลดความสูญเปล่าในระบบเติม
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เครื่องมือที่ใช้ในการทาวิจยั
ใช้ แ บบบัน ทึก ข้อ มู ล ซึ่ง ประกอบด้ ว ยข้อ มู ล 3 ส่ ว น
ได้แก่
1. ข้อ มูล ส่ว นบุ ค คลของผู้ใ ห้ข้อ มูล ได้แ ก่ เพศ อายุ
อายุงาน อายุงานด้านการบริหารเวชภัณฑ์
2. ข้อ มูล เกี่ย วกับ รพ.สต. ในแต่ ล ะเครือ ข่า ย ได้แก่
จานวนและขนาดของ รพ.สต.
3. ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดาเนินงานในแต่ละเครือข่าย
ได้แก่ ขัน้ ตอนและระยะเวลาของการเบิกจ่ายยา มูลค่ายาคงคลัง
มูลค่าการเบิกยา จานวนครัง้ และระยะทางสะสมของการขนส่งยา
และจานวนบุคลากรที่ใช้ การบันทึกข้อมูลในส่วนนี้แบ่งเป็ น 2
ช่วงเวลา ได้แก่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 พฤษภาคม 2563 (ก่อน
ลีน) และ 1 ตุลาคม 2563 - 31 พฤษภาคม 2564 (หลังลีน)
วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
ดาเนินการวิจยั ตามกระบวนการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารซึ่ง
ประกอบด้วย 4 ขัน้ ตอน ดังนี้
1. ขัน้ วางแผน (Planning)
ด าเนิ น การวางแผนในการ ประชุ ม ครั ้ง แรก (16
กรกฎาคม 2563) เพื่อกำหนดวิธปี ฏิบตั สิ าหรับระบบเติมยาแบบ
ใหม่ ผูเ้ ข้าร่วมการประชุมเป็ นผูป้ ฏิบตั งิ านในระบบเติมยาจานวน
16 ราย ประกอบด้วยเภสัชกรโรงพยาบาลแม่ข่ายจานวน 8 ราย
และเจ้าหน้าที่ รพ.สต. จากแต่ละเครือข่ายจานวน 8 ราย
2. ขัน้ ปฏิบตั กิ าร (Action)
ดาเนินงานตามวิธปี ฏิบตั สิ าหรับระบบเติมยาแบบใหม่
ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 และเดือนพฤษภาคม 2564 รวมเป็ น
ระยะเวลา 8 เดือน ในช่วงดาเนินงาน มีการจัดประชุมจานวน 6
ครัง้ เพื่อ ก ากับ ติด ตาม สอบถามปั ญ หา แนะน าแนวทางการ
แก้ไข รวมถึงแลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ะหว่างเครือข่าย (รูปที่ 1)
3. ขัน้ สังเกตการณ์ (Observation)
ด าเนิ น การประเมิน ผลการใช้ร ะบบเติม ยาแบบใหม่
โดยรวบรวมข้อมูลตัวแปรที่ศึกษา ได้แ ก่ จานวนขัน้ ตอนและ
ระยะเวลาของการเบิกจ่ายยา มูลค่ายาคงคลัง มูลค่าการเบิกยา
จ านวนครัง้ และระยะทางสะสมของการขนส่ง ยา และจ านวน
บุคลากรทีใ่ ช้ จากเภสัชกรโรงพยาบาลแม่ข่ายแต่ละแห่งจานวน
8 ราย ระหว่ า งวัน ที่ 15-30 มิถุ น ายน พ.ศ.2564 จากนั น้ น า
ข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างก่อนลีนและหลังลีน
เพือ่ ประเมินผลการเปลีย่ นแปลง
4. ขัน้ สะท้อนกลับ (Reflection)
ดาเนินการแจ้ง ผลการเปลี่ยนแปลงจากการใช้ระบบ
เติมยาแบบใหม่ และปั ญหาทีพ่ บให้แต่ละเครือข่ายทราบ

ยา และสนับสนุนการเพิม่ ประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่ รพ.สต. ใน
การให้บริการสุขภาพแก่ผู้ป่วยซึ่งสอดคล้องตามเป้ าหมายของ
นโยบาย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาระบบเติมยาแบบใหม่ สาหรับ เครือข่าย
หน่วยบริการปฐมภูมิ จังหวัดชัยนาท
2. เพือ่ ประเมินผลการใช้ระบบเติมยาแบบใหม่ต่อความ
สูญเปล่าตามแนวคิดลีน

ระเบียบวิ ธีวิจยั
รูปแบบการวิ จยั
งา นวิ จ ั ย นี้ เป็ น ก า ร วิ จ ั ย เชิ ง ปฏิ บ ั ติ ก าร ( Action
research) ซึ่งได้รบั การรับรองจริยธรรมการวิจยั ในมนุ ษย์จ าก
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ในมนุ ษย์ สานักงานสาธารณสุข
จัง หวัด ชัย นาท เมื่ อ วัน ที่ 14 มิ ถุ น ายน พ.ศ.2564 (เลขที่
โครงการวิจยั 002/2564E)
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ส่วนที่ 1 การพัฒนาวิธปี ฏิบตั สิ าหรับระบบเติมยาแบบ
ใหม่
ประชากร คื อ บุ ค ลากรผู้ ร ั บ ผิ ด ชอบงานบริ ห าร
เวชภัณ ฑ์ จ ากทุ ก เครือ ข่ า ยหน่ ว ยบริก ารปฐมภู มิใ นจัง หวัด
ชัยนาท (8 เครือข่าย) จานวน 80 ราย ประกอบด้วย เภสัชกร
จากโรงพยาบาลแม่ข่าย 8 แห่ง ๆ ละ 1 ราย รวม 8 ราย และ
เจ้าหน้าทีจ่ าก รพ.สต. 72 แห่ง ๆ ละ 1 ราย รวม 72 ราย
กลุ่ ม ตัว อย่ า ง คือ บุ ค ลากรผู้ร ับ ผิด ชอบงานบริห าร
เวชภัณฑ์จากทัง้ 8 เครือข่ายหน่ ว ยบริการปฐมภู มิใ นจัง หวัด
ชัยนาท จานวน 16 ราย ประกอบด้วย เภสัชกรจากโรงพยาบาล
แม่ข่าย 8 แห่ง ๆ ละ 1 ราย รวม 8 ราย และเจ้าหน้าที่ รพ.สต.
จาก 8 เครือข่าย ๆ ละ 1 ราย รวม 8 ราย (จาก รพ.สต. ขนาด
เล็ก กลาง และใหญ่ จานวน 2, 5 และ 1 ราย ตามลาดับ) กลุ่ม
ตัวอย่างได้มาโดยใช้การเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive
sampling) โดยมีเ กณฑ์ค ัด เข้า คือ เป็ น ผู้ร ับ ผิด ชอบหลัก งาน
บริหารเวชภัณฑ์ รพ.สต. และยินดีเข้าร่วมตลอดการศึกษา และ
เกณฑ์คดั ออกคือ ไม่สะดวกเข้าร่วมการประชุม และไม่ยนิ ดีทจ่ี ะ
ให้ขอ้ มูลผลการดาเนินงาน
ส่วนที่ 2 การประเมินผลการดาเนินงานตามระบบเติม
ยาแบบใหม่
ประชากร คือ หน่วยบริการปฐมภูมใิ นจังหวัดชัยนาท
กลุ่มตัวอย่าง คือ หน่ วยบริการปฐมภูมทิ ่เี ป็ นตัวแทน
ของแต่ ล ะเครือ ข่ า ย จ านวน 8 แห่ ง ที่เ ลือ กมาแบบจ าเพาะ
เจาะจงจากการศึกษาในส่วนที่ 1
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รูปที่ 1 วันทีจ่ ดั การประชุมและกิจกรรมสาคัญ
ตารางที่ 1 คุณลักษณะของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลและผูใ้ ห้ขอ้ มูลในแต่ละเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ
เครือข่ายหน่ วย
บริการปฐมภูมิ
สรรคบุร ี
ชัยนาทนเรนทร
สรรพยา
หันคา
มโนรมย์
หนองมะโมง
วัดสิงห์
เนินขาม
รวม

จานวน
รพ.สต.
14
12
12
10
7
7
5
5
72

คุณลักษณะของ รพ.สต.
ขนาดเล็ก
ขนาด
ขนาดใหญ่
(S)
กลาง (M)
(L)
13
1
1
8
3
4
8
2
6
2
7
4
3
2
3
2
3
15
51
6

เพศ
ชาย
ชาย
หญิง
หญิง
ชาย
หญิง
หญิง
หญิง

คุณลักษณะของผู้ให้ข้อมูล
อายุ อายุงาน
อายุงานบริหาร
(ปี )
(ปี )
เวชภัณฑ์ (ปี )
53
30
30
31
7
2
45
23
18
50
27
7
39
17
15
34
10
4
34
13
5
33
8
5

S: จานวนประชากรทีร่ บั ผิดชอบ  3,000 คน M: จานวนประชากรทีร่ บั ผิดชอบ 3,000-8,000 คน L: จานวนประชากรทีร่ บั ผิดชอบ  8,000 คน
เครือข่ายสรรคบุรี : M = บ้านท่ารี, ดอนกา, ดงคอน, โพงาม, เที่ยงแท้, บางขุด , บ้านวัดกาแพง, บ้านเทพรัตน์ , บ้านหนองแขม, วัดโพธาราม, บ้านวัดตึก,
บ้านหัวเด่น, บ้านไทย L = สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ
เครือข่ายชัยนาทนเรนทร : S = ท่าไม้ M = นางลือ, เสือโฮก, ท่าชัย, บ้านกล้วย, หาดท่าเสา, บ้านธัญญอุดม, บ้านหนองแค, บ้านหนองพังนาค L = ชัยนาท,
เขาท่าพระ, ธรรมามูล
เครือข่ายสรรพยา : S = บ้านอ้อย, หาดอาษา, บ้านเขาดิน, บ้านวัดกาแพง M = โพนางดาออก, อาเภอสรรพยา, เขาแก้ว, ตลุก, บ้านหนอง, บางหลวง, วังสาคร,
โพนางดาตก
เครือข่ายหันคา : S = ไพรนกยูง, บ้านบ่อพระ M = บ้านเชีย่ น, บ้านไร่สวนลาว, หนองแซง, บ้านดอนสีนวล, สามง่ามท่าโบสถ์, เด่นใหญ่ L = วังไก่เถื่อน, ห้วยงู
เครือข่ายมโนรมย์ : M = อาเภอมโนรมย์, วัดโคก, ศิลาดาน, ท่าฉนวน, บ้านหางน้าหนองแขม, ไร่พฒ
ั นา, อู่ตะเภา
เครือข่ายหนองมะโมง : S = หนองมะโมง, กุดจอก, บ้านหนองตะขบ, บ้านน้าพุ, M = สะพานหิน, บ้านวังตะเคียน, วังตะเคียน
เครือข่ายวัดสิงห์ : S = หนองบัว, บ่อแร่ M = หนองน้อย, วังหมัน, หนองขุน่
เครือข่ายเนินขาม : S = บ้านทุง่ โพธิ,์ กะบกเตีย้ M = เนินขาม, สุขเดือนห้า, บ้านเขาราวเทียนทอง
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การวิ เคราะห์ทางสถิ ติ
ข้อมูลส่วนบุคคลของผูใ้ ห้ขอ้ มูลและข้อมูลเกีย่ วกับ รพ.
สต. ในแต่ ล ะเครือ ข่ า ยวิเ คราะห์ ด้ ว ยสถิติเ ชิง พรรณนาและ
น าเสนอเป็ น ค่ า ความถี่แ ละร้อ ยละ ข้อ มู ล ผลการด าเนิ น งาน
นาเสนอเป็ นค่าก่อนลีน ค่าหลังลีน ค่าการเปลีย่ นแปลง (ค่าหลัง
ลีน ลบด้ว ยค่ า ก่ อ นลีน ) และค่ า ร้อ ยละการเปลี่ย นแปลง โดย
จานวนขัน้ ตอนและระยะเวลาของการเบิกจ่ายยานาเสนอเป็ นค่า
จริง มูลค่ายาคงคลัง มูลค่าการเบิกยา จานวนครัง้ และระยะทาง
ของการขนส่งยา และจานวนบุคลากรทีใ่ ช้นาเสนอเป็ นค่าผลรวม
ของแต่ละเครือข่าย ได้แก่ เครือข่ายสรรคบุรี เครือข่ายชัยนาท
นเรนทร เครือข่ายสรรพยา เครือข่ายหันคา เครือข่ายมโนรมย์
เครือข่ายหนองมะโมง เครือข่ายวัดสิงห์ และเครือข่ายเนินขาม
และเป็ นค่าผลรวมของทุกเครือข่าย

รพ.สต. จานวน 72 แห่ง ซึ่งแบ่งเป็ น รพ.สต. ขนาดเล็ก กลาง
และใหญ่ จานวน 15 (ร้อยละ 20.8), 51 (ร้อยละ 70.8) และ 6
(ร้อยละ 8.4) แห่ง ตามลาดับ (ตารางที่ 1)
2. วิ ธีปฏิ บตั ิ สาหรับระบบเติ มยาแบบใหม่
จากการประชุมกลุ่ม พบปั ญหาในระบบเติมยาแบบเดิม
ซึ่งเป็ นความสูญเปล่าจากกระบวนการที่มากเกินความจาเป็ น
การรอคอย วั ส ดุ ค งคลั ง การเคลื่ อ นไหวที่ ไ ม่ จ าเป็ นของ
ผูป้ ฏิบตั งิ าน การเคลื่อนย้ายงานด้วยความไม่จาเป็ น และการไม่
ใช้ศ ัก ยภาพของบุ ค ลากร ที่ป ระชุ ม กลุ่ ม ได้ร่ วมกัน ก าหนดวิธี
ปฏิบตั ิสาหรับระบบเติมยาแบบใหม่ โดยคานึงถึงการลดความ
สู ญ เปล่ า ดั ง กล่ า วข้ า งต้ น ประกอบด้ ว ย การเบิ ก ยาจาก
โรงพยาบาลแม่ ข่ า ยผ่ า นระบบเบิก ยาออนไลน์ การก าหนด
ปริม าณการใช้ ต่ อ เดื อ นต่ า สุ ด (Minimum stock) และสู ง สุ ด
(Maximum stock) ของยาแต่ละรายการของแต่ละ รพ.สต. การ
เบิกยาในแต่ละรอบเบิกตามปริมาณที่ใช้ไปจริง การเติมยาให้
รพ.สต. เดือนละ 1-2 รอบ (รอบหลักและรอบเสริม) การขนส่งยา
โดยโรงพยาบาลแม่ข่าย การยกเลิกคลังยา รพ.สต. โดยสารอง
ยาไว้ ณ จุดจ่ายยา (Working stock) แทน การยกเลิกการทา
บัญ ชีค วบคุ ม เวชภัณ ฑ์ (ใบ รบ. 301) และการเพิ่ม จ านวน
บุคลากรที่จาเป็ น ได้แก่ เจ้าหน้าที่ห้องยาเพื่อทาหน้าที่จดั และ
ตรวจสอบยาทีเ่ บิก และพนักงานขับรถเพื่อทาหน้าทีข่ นส่งยาไป
ยัง รพ.สต. (ตารางที่ 2)

ผลการวิ จยั
1. คุณลักษณะของผู้ให้ข้อมูลและเครือข่ายแต่ละแห่ง
ผู้ใ ห้ข้อ มู ล ผลการด าเนิ น งานทุ ก ท่ า น (8 ราย) เป็ น
เภสัชกร แบ่งเป็ นชาย 3 ราย (ร้อยละ 37.5) และหญิง 5 ราย
(ร้อยละ 62.5) อายุระหว่าง 31-53 ปี อายุงานระหว่าง 7-30 ปี
และอายุงานด้านการบริหารเวชภัณฑ์ระหว่าง 2-30 ปี (ตารางที่
1)
จังหวัดชัยนาทมีเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมจิ านวน
8 เครือข่าย ประกอบด้วยโรงพยาบาลแม่ขา่ ยจานวน 8 แห่ง และ
ตารางที่ 2 วิธปี ฏิบตั สิ าหรับระบบเติมยาแบบใหม่

วิ ธีปฏิ บตั ิ สาหรับระบบเติ มยาแบบใหม่
- ปรับเปลีย่ นวิธกี าร ได้แก่ ใช้ระบบการเบิกยาออนไลน์แทน
- ยกเลิกขัน้ ตอนที่ไม่จาเป็ น ได้แก่ การเดินทางไปรับยาที่
โรงพยาบาลแม่ข่าย การเบิกยาจากคลังยาไปยังจุดจ่ายยา
และการทาใบ รบ. 301
- ปรั บ เปลี่ ย นวิ ธี ก าร/ยกเลิ ก ขั น้ ตอนที่ ไ ม่ จ าเป็ น และ
กาหนดเวลาทีใ่ ช้ในแต่ละขัน้ ตอน
วัสดุคงคลัง
- การสารองยาที่มากเกินไป (2-3 เดือน) และการเบิกยาที่ - ก าหนดปริ ม าณการใช้ ย าต่ า สุ ด (Minimum stock) และ
มากเกินไป
ปริมาณการใช้ยาสูงสุด (Maximum stock)
- ให้เบิกยาตามปริมาณทีใ่ ช้ไปจริง
ก า ร เ ค ลื่ อ น ไ ห ว ที่ ไ ม่ - การเบิกยาจากคลังยาไปยังจุดจ่ายยา
- ยกเลิกคลังยา รพ.สต. โดยสารองยาไว้ ณ จุดจ่ายยาแทน
จาเป็ นของผูป้ ฏิบตั งิ าน
การเคลื่อนย้ายงานด้วย - เจ้าหน้าที่ รพ.สต. ต้องเดินทางไปรับยาทีโ่ รงพยาบาลแม่ - ให้โรงพยาบาลแม่ข่ายเป็ นผูข้ นส่งยาไปยัง รพ.สต. ทุกแห่ง
ความไม่จาเป็ น
ข่ายเอง
ในเครือข่าย
การไม่ ใ ช้ศักยภาพของ - ภาระงานในฝั ง่ ของ รพ.สต. มีมาก เจ้าหน้าทีต่ ้องใช้เวลา - ลดภาระงานของเจ้าหน้าที่ รพ.สต.
บุคลากร
ไปกับการเบิกยามากแทนทีจ่ ะใช้เวลาไปกับการดูแลผูป้ ่ วย - เพิม่ จานวนบุคลากรทีจ่ าเป็ นในฝั ง่ ของโรงพยาบาลแม่ขา่ ย
ประเภทความสูญเปล่า ปัญหาที่พบในระบบเติ มยาแบบเดิ ม
กระบวนการที่ม ากเกิน - การเบิกจ่ายยามีขนั ้ ตอนที่ไม่สะดวกและไม่จาเป็ น ได้แก่
ความจาเป็ น
การเขียนและส่งใบเบิกยาทางอีเมล การเดินทางไปรับยาที่
โรงพยาบาลแม่ข่าย การเบิกยาจากคลังยาไปยังจุดจ่ายยา
และการทาใบ รบ. 301
การรอคอย
- การเบิกจ่ายยาแล้วเสร็จใช้เวลานาน (10-23 วันทาการ)
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ตารางที่ 3 ขัน้ ตอนและระยะเวลาทีใ่ ช้ของการเบิกจ่ายยาระหว่างก่อนและหลังลีน
ขัน้ ตอน
วิ ธีปฏิ บตั ิ
1. การเบิกยา
2. การจัดยา
3. การส่งมอบยา
4. การตรวจรับยา
5. การเบิกยาจากคลังยา
รพ.สต. ไปยังจุดจ่ายยา
6. การทาบัญชีควบคุม
เวชภัณฑ์
7. การรายงานการเงิน
การคลัง
รวม

เขียนและส่งใบเบิกยา
ทางอีเมล
จัดยาตามใบเบิกและ
ตรวจสอบความถูกต้อง
รพ.สต. เดินทางมารับยา
ทีโ่ รงพยาบาลแม่ขา่ ย

ก่อนลีน
เวลาที่ใช้
(วันทาการ)
3
4
4

หลังลีน
ผู้ดาเนิ นการ
วิ ธีปฏิ บตั ิ
เวลาที่ใช้ ผู้ดาเนิ นการ
(วันทาการ)
รพ.สต.
กรอกข้อมูลผ่านระบบ
2
รพ.สต.
เบิกยาออนไลน์
รพ.แม่ขา่ ย จัดยาตามใบเบิกและ
3
รพ.แม่ขา่ ย
ตรวจสอบความถูกต้อง
รพ.สต.
โรงพยาบาลแม่ขา่ ย
2
รพ.แม่ขา่ ย
เดินทางขนส่งยาไปยัง
รพ.สต. ในเครือข่าย
รพ.สต.
รับยาและตรวจสอบ
1
รพ.สต.
ความถูกต้อง
รพ.สต.
-

รับยาและตรวจสอบ
ความถูกต้อง
เบิกยาจากคลังไป
working stock
จัดทา รบ. 301

1

1

รพ.สต.

รายงานการเงิน
การคลังด้านยา
7

1

รพ.สต.

2

16

3. ผลการใช้ ระบบเติ ม ยาแบบใหม่ต่อความสูญเปล่าตาม
แนวคิ ดลีน
3.1 ความสูญ เปล่าจากกระบวนการที่มากเกิน ความ
จาเป็ น
หลังลีน มีทงั ้ การคงขัน้ ตอนเดิมแต่ปรับเปลี่ยนวิธีการ
ทางาน ได้แก่ การใช้ระบบเบิกยาออนไลน์แทนการเขียนใบเบิก
ยา และการขนส่งยาโดยโรงพยาบาลแม่ข่ายไปยัง รพ.สต. ใน
เครือข่ายแทนการให้แต่ละ รพ.สต. เป็ นผู้เดินทางมารับยาเอง
และการยกเลิกขัน้ ตอนเดิมทีไ่ ม่จาเป็ น ได้แก่ การเบิกยาจากคลัง
ยาไปยังจุดจ่ายยา และการทาใบ รบ. 301 โดยรวมแล้ว ขัน้ ตอน
หลั ก ของการเบิ ก จ่ า ยยาลดลงจาก 7 เหลื อ 5 ขั น้ ตอน
ประกอบด้วยการเบิกยา การจัดยา การขนส่งยา การตรวจรับยา
และการรายงานการเงินการคลัง (ตารางที่ 3)
3.2 ความสูญเปล่าจากการรอคอย
หลัง ลีน ระยะเวลาที่ใ ช้ใ นแต่ ล ะขัน้ ตอนลดลง โดย
ระยะเวลารวมทีใ่ ช้ในกระบวนการเบิกจ่ายยาลดลงจาก 16 เหลือ
9 วันทาการ ทาให้ประหยัดเวลาได้ 1 สัปดาห์ (ตารางที่ 3)
3.3 ความสูญเปล่าจากวัสดุคงคลัง
หลังลีน ทุกเครือข่ายมีมูลค่ายาคงคลังลดลงระหว่าง
ร้อยละ 22.27 ถึงร้อยละ 68.23 เมื่อคิดรวมทุก เครือข่าย มูลค่า

รายงานการเงิน
การคลังด้านยา
5

-

-

1

รพ.สต.

9

ยาคงคลัง ลดลงจาก 3,471,697.68 เหลือ 1,874,046.15 บาท
หรือลดลงคิดเป็ นร้อยละ 46.02 (ตารางที่ 4) สาหรับมูลค่าการ
เบิกยา หลังลีนพบว่าลดลงระหว่างร้อยละ 5.00 ถึงร้อยละ 46.77
เมื่ อ คิ ด ร วมทุ ก เค รื อ ข่ า ย มู ล ค่ า กา ร เบิ ก ยา ลดลง จ า ก
8,081,152.80 เหลื อ 6,168,108.77 บาท หรื อ ลดลงคิ ด เป็ น
ร้อยละ 23.67 (ตารางที่ 5)
3.4 ความสูญเปล่าจากการเคลื่อนย้ายงานด้วยความไม่
จาเป็ น
ก่ อ นลีน เครือ ข่า ยแต่ ล ะแห่ ง มีค วามถี่เ ฉลี่ย ของการ
เดินทางมารับยา (ความถี่ส ะสมของการเดินทางมารับยาหาร
ด้วยจานวน รพ.สต. ในเครือข่าย) ของแต่ละ รพ.สต. ระหว่าง
3-8 รอบ หลังลีน โรงพยาบาลแม่ข่ายแต่ละแห่งมีความถี่สะสม
ของการเดิน ทางขนส่ง ยาไปยัง รพ.สต. ทุ ก แห่ ง ในเครือข่า ย
ระหว่ า ง 5-10 รอบ ส าหรับ ระยะทางสะสม พบว่ า หลัง ลี น
โรงพยาบาลแม่ข่าย 4 แห่ง มีระยะทางสะสมของการขนส่งยา
ลดลงระหว่าง 24-1,176 กิโลเมตร ขณะทีอ่ กี 4 แห่ง มีระยะทาง
สะสมของการขนส่งยาเพิม่ ขึน้ ระหว่าง 50-1,610 กิโลเมตร เมื่อ
คิดรวมทุกเครือข่าย มีระยะทางสะสมของการขนส่งยาเพิม่ ขึน้
172 กิโลเมตร คิดเป็ นค่าใช้จ่ายในการเดินทางขนส่งยาส่วนเพิม่
688 บาท (4 บาทต่อกิโลเมตร) (ตารางที่ 6)
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ว. เภสัชศาสตร์อสี าน
การพัฒนาคุณภาพระบบเติมยาโดยใช้แนวคิดลีนในเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูม ิ จังหวัดชัยนาท
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3.5 ความสูญเปล่าจากการไม่ใช้ศกั ยภาพของบุคลากร
ระบบเติมยาแบบใหม่ช่วยลดภาระงานของเจ้าหน้าที่
รพ.สต. ในการเบิกยา การเดินทางมารับยา การเบิกยาจากคลัง
ยาไปยังจุดจ่ายยา และการทาใบ รบ. 301 อย่างไรก็ตาม ระบบ
เติมยาแบบใหม่ตอ้ งการใช้บุคลากรในฝัง่ ของโรงพยาบาลแม่ข่าย

เพิม่ ขึน้ โดยทุกแห่งต้องการใช้พนักงานขับรถ 1 คน และ 3 แห่ง
ต้องการใช้เจ้าพนักงานเภสัชกรรม/เจ้าหน้าที่ห้องยาเพิม่ 1 คน
โดยรวมแล้ว โรงพยาบาลแม่ข่ายแต่ละแห่งต้องการใช้บุคลากร
ก่อนลีนระหว่าง 3-6 คน และหลังลีนระหว่าง 4-8 คน (ตารางที่
7)

ตารางที่ 4 มูลค่ายาคงคลัง (ณ สิน้ เดือน พ.ค.) ระหว่างก่อนและหลังลีน
เครือข่ายหน่ วย
บริการปฐมภูมิ
สรรคบุร ี
ชัยนาทนเรนทร
สรรพยา
หันคา
มโนรมย์
หนองมะโมง
วัดสิงห์
เนินขาม
รวม

มูลค่ายาคงคลัง
ก่อนลีน (บาท)

มูลค่ายาคงคลัง
หลังลีน (บาท)

มูลค่าการเปลี่ยนแปลง
(บาท)

ร้อยละการ
เปลี่ยนแปลง

954,812.87
702,264.13
438,858.21
297,825.82
455,999.71
476,750.76
18,485.95
126,700.23
3,471,697.68

303,352.43
487,758.71
277,061.91
157,813.32
354,455.61
220,560.78
11,136.32
61,925.07
1,874,064.15

-651,460.44
-214,505.42
-161,796.30
-140,012.50
-101,544.10
-256,189.98
-7,349.63
-64,775.16
-1,597,633.53

-68.23
-30.54
-36.87
-47.01
-22.27
-53.74
-39.76
-51.12
-46.02

เครื่องหมายลบ (-) หมายถึง ลดลง
ตารางที่ 5 มูลค่าการเบิกยาระหว่างก่อนและหลังลีน
เครือข่ายหน่ วย
มูลค่าการเบิกยาก่อน
บริการปฐมภูมิ
ลีน (บาท)
สรรคบุร ี
2,265,337.45
ชัยนาทนเรนทร
1,537,191.73
สรรพยา
1,488,782.39
หันคา
767,162.68
มโนรมย์
823,916.37
หนองมะโมง
828,536.01
วัดสิงห์
49,265.89
เนินขาม
320,960.28
รวม
8,081,152.80
เครื่องหมายลบ (-) หมายถึง ลดลง

มูลค่าการเบิกยาหลัง
ลีน (บาท)
1,830,259.23
1,460,350.08
1,057,180.17
519,630.36
572,066.29
441,009.32
33,732.66
253,880.66
6,168,108.77
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มูลค่าการเปลี่ยนแปลง ร้อยละการ
(บาท)
เปลี่ยนแปลง
-435,078.22
-19.21
-76,841,65
-5.00
-431,602.22
-28.99
-247,532.32
-32.27
-251,850.08
-30.57
-387,526.69
-46.77
-15,533.23
-31.53
-67,079.62
-20.90
-1,913,044.03
-23.67
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ตารางที่ 6 จานวนและระยะทางสะสมของการเดินทางระหว่างก่อนและหลังลีน
เครือข่ายหน่ วย
บริการปฐมภูมิ

สรรคบุร ี
ชัยนาทนเรนทร
สรรพยา
หันคา
มโนรมย์
หนองมะโมง
วัดสิงห์
เนินขาม
รวม

ก่อนลีน*
จานวนสะสม
ระยะทาง
(รอบ)
สะสม
(กิ โลเมตร)
42
877
36
371
82
1,936
80
2,016
21
684
44
417
18
175
40
976
363
7,452

หลังลีน**
จานวนสะสม
ระยะทาง
(รอบ)
สะสม
(กิ โลเมตร)
8
1,440
8
1,981
8
1,360
8
840
10
660
8
622
5
225
8
496
63
7,623

การเปลี่ยนแปลง
จานวนสะสม
ระยะทาง
(รอบ)
สะสม
(กิ โลเมตร)
-34
+563
-28
+1,610
-74
-576
-72
-1,176
-11
-24
-36
+205
-13
+50
-32
-480
-300
+172

เครื่องหมายบวก (+) หมายถึง เพิม่ ขึน้ และเครื่องหมายลบ (-) หมายถึง ลดลง
*
รพ.สต. แต่ละแห่งเป็ นผูเ้ ดินทางมารับยาทีโ่ รงพยาบาลแม่ขา่ ย
**โรงพยาบาลแม่ขา
่ ยแต่ละแห่งเป็ นผูเ้ ดินทางไปส่งยาที่ รพ.สต. ทุกแห่งในเครือข่ายใน 1 รอบ
ตารางที่ 7 อัตรากาลังคนทีใ่ ช้ในระบบการเติมยาระหว่างก่อนและหลังลีน
เครือข่ายหน่ วยบริการ
ปฐมภูมิ
สรรคบุร ี

จานวนบุคลากร
ที่ใช้ก่อนลีน (คน)
4

จานวนบุคลากร
ที่ใช้หลังลีน (คน)
7

จานวนบุคลากร
ที่เปลี่ยนแปลง (คน)
+3

ชัยนาทนเรนทร

6

8

+2

สรรพยา

5

5

0

หันคา

4

5

+1

ตาแหน่ ง
ที่ต้องการใช้
จพง.เภสัชกรรม
เจ้าหน้าทีห่ อ้ งยา
พนักงานขับรถ
เจ้าหน้าทีห่ อ้ งยา
พนักงานขับรถ
พนักงานขับรถ
(ลดเจ้าหน้าทีห่ อ้ งยา)
พนักงานขับรถ

มโนรมย์
หนองมะโมง

4
4

5
5

+1
+1

พนักงานขับรถ
พนักงานขับรถ

วัดสิงห์
เนินขาม

3
4

4
5

+1
+1

พนักงานขับรถ
พนักงานขับรถ

34

44

+10

รวม
เครื่องหมายบวก (+) หมายถึง เพิม่ ขึน้
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ว. เภสัชศาสตร์อสี าน
การพัฒนาคุณภาพระบบเติมยาโดยใช้แนวคิดลีนในเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูม ิ จังหวัดชัยนาท
ชรัณ ประยูรเสถียร และคณะ
ปี ท่ี 17 ฉบับที่ 4 ต.ค. – ธ.ค. 2564
_______________________________________________________________________________________________

1. วิ ธีปฏิ บตั ิ สาหรับระบบเติ มยาแบบใหม่
ระบบเติม ยาแบบใหม่ท่ีพ ัฒ นาขึ้น ประกอบด้ว ยการ
ปรับเปลีย่ นวิธกี ารและการยกเลิกขัน้ ตอนทีไ่ ม่จาเป็ น ดังนี้
1) การเบิกยาจากโรงพยาบาลแม่ข่ายดาเนินการผ่าน
ระบบเบิกยาออนไลน์ เช่น DMS program : Sappaya hospital
หรือ Google sheet แทนการเขียนและส่งใบเบิกยาทางอีเมล
2) การกาหนดปริมาณการใช้ยาต่าสุดต่อเดือนซึ่งเป็ น
ค่าเฉลีย่ ของปริมาณการใช้ยาย้อนหลัง 3 เดือน และปริมาณการ
ใช้ยาสูงสุดต่อเดือนซึ่งมีค่าเท่ากับ 1.5 เท่าของปริมาณการใช้ยา
ต่าสุดต่อเดือน
3) การเบิกยาในแต่ละรอบเบิกให้ตรงกับปริมาณที่ใช้
ไปจริง
4) กา ร เติ ม ยา แ บบร า ยเดื อ น โดยแ ต่ ล ะ เดื อ น
โรงพยาบาลแม่ ข่ า ยจะเติม ยาให้ รพ.สต. 2 รอบ รอบหลัก
ภายใน 2 สัป ดาห์แ รกของเดือ น และรอบเสริม กรณี ย าขาด
หรือไม่เพียงพอ
5) การกาหนดมาตรการคืนยาที่จะหมดอายุภายใน 6
เดือน เพือ่ ลดโอกาสมียาทีห่ มดอายุ
6) การจัดส่งยาดาเนินการโดยโรงพยาบาลแม่ขา่ ยแทน
การมารับยาโดย รพ.สต.
7) การยกเลิกคลังยา รพ.สต. โดยสารองยาไว้ ณ จุด
จ่ายยาแทน
8) การยกเลิกการทาบัญชีควบคุมเวชภัณฑ์ (ใบ รบ.
301) หรือ สต็อกการ์ด (Stock card)
เมื่อเปรียบเทียบกับระบบเติมยาของเครือข่ายหน่ วย
บริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
พบว่ามีวธิ ปี ฏิบตั ทิ ่เี หมือนกัน ได้แก่ การกาหนดปริมาณการใช้
ยาต่าสุดและสูงสุดต่อเดือน และการเบิกยาในแต่ละรอบเบิกตาม
ปริมาณที่ใช้ไปจริง ทัง้ สองเป็ นวิธที ่ชี ่วยลดมูลค่ายาคงคลังและ
มู ล ค่ า การเบิ ก ยาในแต่ ล ะครัง้ ได้ ซ่ึ ง เป็ นการช่ ว ยประหยัด
งบประมาณด้านยา รวมถึงโอกาสมียาเสื่อมสภาพ/หมดอายุจาก
การสารองยาไว้มากเกินไป และการขนส่งยาไปยัง รพ.สต. โดย
โรงพยาบาลแม่ขา่ ย ทาให้ลดภาระงานของเจ้าหน้าที่ รพ.สต. ใน
การเดิน ทางมารับ ยา (Praprukdee, 2021) วิธีป ฏิบ ัติใ หม่ข อง
เครือข่ายหน่ วยบริการปฐมภู มิ จังหวัดชัยนาท ได้แก่ การใช้
ระบบเบิกยาออนไลน์ แทนการเขียนใบเบิกยาซึ่งเป็ นวิธีท่ีช่วย
อ านวยความสะดวกและประหยัด เวลาขึ้น รวมถึง ลดโอกาส
ผิดพลาดจากการเขียนใบเบิกยา การเติมยาเดือนละครัง้ ทาให้ไม่
ต้องสารองยาหรือเบิกยามากเกินไป รวมถึงเพิม่ โอกาสในการ

4. ผลการใช้ ร ะบบเติ ม ยาแบบใหม่ ต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพการ
บริหารเวชภัณฑ์
ระบบเติมยาแบบใหม่ทาให้แต่ละ รพ.สต. มีอตั ราคง
คลังอยู่ท่ีหนึ่งเดือนครึ่ง (เกณฑ์ไม่ควรเกิน 2-3 เดือน) ไม่พบ
รายการยาขาด (เกณฑ์ เ ท่ า กับ 0) และมู ล ค่ า ยาหมดอายุ /
เสือ่ มสภาพเท่ากับศูนย์ (เกณฑ์เท่ากับ 0)
5. ปัญหา/อุปสรรคจากการใช้ระบบเติ มยาแบบใหม่และการ
ดาเนิ นการแก้ไข
5.1 การเบิก ยาผ่า นระบบเบิก ยาออนไลน์ ข องแต่ ล ะ
เครือ ข่ า ยมีวิธี ก ารแตกต่ า งกัน บางเครือ ข่ า ยใช้ โ ปรแกรม
ส า เ ร็ จ รู ป เ ช่ น DMS program : Sappaya hospital ข ณ ะ ที่
เครือข่ายอื่น ๆ ใช้ Google sheet การดาเนินการแก้ไขคือ ใน
การพัฒนาระยะต่อไป จะมีการนาโปรแกรม DMS program :
Sappaya hospital ไปใช้กบั ทุกเครือข่ายในจังหวัด
5.2 มีบางเครือข่ายต้องใช้เวลาในการขนส่งยารอบหลัก
อย่างน้อย 2 วัน เนื่องจากรถทีใ่ ช้ขนส่งยามีพน้ื ทีไ่ ม่เพียงพอที่จะ
บรรทุกยาทัง้ หมดได้ในคราวเดียว จึงจาเป็ นต้องแบ่งเวลาในการ
จัดส่งยา โรงพยาบาลแม่ข่ายได้ดาเนินการแก้ไขปั ญหาโดยการ
ขอใช้รถที่มพี ้นื ที่มากขึ้น เพื่อให้สามารถขนส่งยาได้ทงั ้ หมดใน
หนึ่งรอบ
5.3 การยกเลิก คลัง ยา รพ.สต. ท าให้แ ต่ ล ะ รพ.สต.
ต้องจัดพื้นที่ใหม่ให้เพียงพอต่อการเก็บสารองยาทัง้ หมดไว้ ณ
จุดจ่ายยา

อภิ ปรายและสรุปผลการศึกษา
การวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารนี้ทาเพื่อพัฒนาและประเมินผล
การใช้ระบบเติมยาแบบใหม่สาหรับเครือข่ายหน่ วยบริการปฐม
ภู มิ จังหวัดชัยนาท หลังการวิจยั ได้ระบบเติมยาแบบใหม่ซ่งึ
คานึงถึงการลดความสูญเปล่าตามแนวคิดลีน โดยสามารถลด
ขัน้ ตอนที่ไม่จาเป็ น ระยะเวลาการเบิกจ่ายยา มูลค่ายาคงคลัง
มูลค่ าการเบิกยา และภาระงานด้านการบริหารเวชภัณฑ์ของ
เจ้าหน้าที่ รพ.สต. อย่างไรก็ตาม โรงพยาบาลแม่ข่ายบางแห่งมี
ค่าใช้จ่ายจากการเดินทางขนส่งยาไปยัง รพ.สต. เพิม่ ขึน้ และทุก
แห่งต้องการใช้บุคลากรเพิม่ ขึน้
ในการวิจยั นี้ การพัฒ นาคุณ ภาพระบบเติม ยาอาศัย
แนวคิดลีนและดาเนินการผ่านกระบวนการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารซึ่ง
ได้รบั ความร่วมมือจากผูท้ เ่ี กี่ยวข้องกับงานบริหารเวชภัณฑ์ ทา
ให้ได้ระบบเติมยาแบบใหม่ และผลประเมินการใช้ระบบเติมยา
แบบใหม่ในเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ จังหวัดชัยนาท ดังนี้
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ตรวจสอบการจัดเก็บยา การยกเลิกคลังยา รพ.สต. โดยสารอง
ไว้ ณ จุดจ่ายยาแทนช่วยอานวยความสะดวกในการเก็บสารอง
ยา อีกทัง้ ยังช่วยให้การหยิบ ยาเป็ น ไปตามหลัก FEFO (First
expire date first out) และการยกเลิ ก การท าบั ญ ชี ค วบคุ ม
เวชภัณ ฑ์ซ่ึง เป็ น ขัน้ ตอนหนึ่ ง ที่เ ป็ นภาระในการท างานของ
เจ้าหน้าที่ รพ.สต.
2. การลดความสูญเปล่าตามแนวคิ ดลีน
ในการศึกษานี้ ระบบเติมยาแบบใหม่สามารถลดความ
สูญเปล่าตามแนวคิดลีนได้ดงั นี้
2.1 ความสูญเปล่าจากกระบวนการทางานที่มากเกิน
จาเป็ น
ระบบเติมยาแบบใหม่สามารถลดขัน้ ตอนหลักของการ
เบิก จ่ า ยยาจาก 7 เหลือ 5 ขัน้ ตอน โดยขัน้ ตอนที่ย กเลิก ไป
ได้แก่ การเบิกยาจากคลังยาไปยังจุดจ่ายยา และการทาบัญชี
ควบคุมเวชภัณฑ์ซ่งึ ทัง้ สองเป็ นผลมาจากการยกเลิกคลังยา รพ.
สต. การใช้แนวคิดลีนทาให้สามารถลดขัน้ ตอนทีไ่ ม่จาเป็ นได้ ดัง
การศึก ษาหนึ่ ง ที่แ สดงว่ า หลัง การออกแบบกระบวนการใหม่
สามารถลดขัน้ ตอนการเบิกจ่ายยาจากคลังยาโรงพยาบาลจาก 7
เหลือ 5 ขัน้ ตอน (Rungrojphanich, 2017)
2.2 ความสูญเปล่าจากการรอคอย
ระบบเติมยาแบบใหม่ส ามารถลดระยะเวลารวมของ
การเบิกจ่ายยาจาก 16 เหลือ 9 วันทาการ หรือประหยัดเวลาขึน้
1 สัปดาห์ ซึง่ เป็ นผลมาจากการปรับเปลีย่ นวิธกี ารร่วมกับการลด
ขัน้ ตอน ระยะเวลาที่ใ ช้น้ีเป็ นระยะเวลาที่ทุก เครือข่า ยเห็น ว่ า
กระบวนการเบิกจ่ายยาสามารถเสร็จสิ้นได้ในขณะนี้ อย่างไรก็
ตาม ระยะเวลาที่ใ ช้ยงั สามารถลดลงได้อีก หากมีการพัฒนา/
ปรับปรุงประสิทธิภาพของบางขัน้ ตอน ได้แก่ การเบิกยา การจัด
ยา และการขนส่งยา ทีผ่ ่านมายังไม่มกี ารศึกษาการพัฒนาระบบ
เติม ยาที่แ สดงถึ ง ประสิท ธิภ าพด้ า นเวลา อย่ า งไรก็ ต าม มี
การศึกษาทีบ่ ่งชีว้ ่าการจัดการแบบลีนสามารถลดระยะเวลาที่ใช้
ลงได้ เช่ น การพัฒ นากระบวนการเบิ ก จ่ า ยยาจากคลัง ยา
โรงพยาบาลแห่งหนึ่งสามารถลดขัน้ ตอนทีไ่ ม่จาเป็ น ส่งผลให้ลด
ระยะเวลารวมทีใ่ ช้จาก 189 เหลือ 81 นาที เกิดเป็ นกระบวนการ
เบิกจ่ายยาจากคลังยาแบบเสร็จภายใน 1 วัน (Rungrojphanich,
2017)
2.3 ความสูญเปล่าจากวัสดุคงคลัง
ระบบเติมยาแบบใหม่สามารถลดมูลค่ายาคงคลังและ
มูล ค่ า การเบิก ยาได้ร้อ ยละ 46.02 และ 23.67 ตามล าดับ ซึ่ง
สะท้อนถึงงบประมาณด้านยาที่ป ระหยัดได้ มูลค่ายาคงคลังที่

ลดลงนี้ เ ป็ น ผลมาจากการส ารองยาแต่ ล ะรายการไม่ ใ ห้ เ กิน
ปริมาณการใช้ยาสูงสุดต่อเดือนร่วมกับการเบิกยาในแต่ละรอบ
เบิกไม่ให้เกินปริมาณทีใ่ ช้ไปจริง มูลค่าการเบิกยาทีล่ ดลงเป็ นผล
มาจากการให้เบิกยาตามปริมาณที่ใ ช้ไปจริง ในช่วงลีนพบว่า
มูลค่าการเบิกยาของแต่ละเครือข่ายลดลงซึ่งอาจเป็ นผลมาจาก
การบริโภคยาที่ลดลงในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด ทุกครือ
ข่ า ยสามารถลดมู ล ค่ า การเบิ ก ยาได้ ค่ อ นข้ า งมาก ยกเว้ น
เครือข่าย รพ.ชัยนาทนเรนทร ซึ่งลดมูลค่าการเบิกยาได้เพียง
ร้อ ยละ 5 ทัง้ นี้ เ นื่ อ งจาก ในสถานการณ์ โ ควิด โรงพยาบาลมี
นโยบายให้ผูป้ ่ วยไปรับยาที่ รพ.สต. ทาให้ผู้ป่วยมีจานวนมาก
ขึ้น ความต้องการใช้ยาจึงเพิม่ ขึ้นตามมา แม้กระนัน้ ก็ตาม ผล
จากการลีนดังกล่าวสอดคล้องกันกับผลการศึกษาการพัฒนางาน
บริหารเวชภัณฑ์ในเครือข่ายหน่ วยบริการปฐมภูมทิ ่พี บว่า การ
พัฒ นาคุ ณ ภาพการบริห ารเวชภัณ ฑ์ ส ามารถลดมู ล ค่ า การ
เบิกจ่ายยาลงได้ (Keangwong, 2014; Praprukdee, 2021)
2.4 ความสูญเปล่าจากการเคลื่อนไหวที่ไม่จาเป็ นของ
บุคลากร
ก่อนลีน รพ.สต. แต่ละแห่งมีการแยกพื้นที่สารองยา
(คลังยา รพ.สต.) และพื้นที่จ่ายยาออกจากกัน ทาให้เจ้าหน้าที่
รพ.สต. ต้องเบิกยาจากคลังยาไปเติม ณ จุ ดจ่ายยาเป็ นระยะ ๆ
หลัง ลีน รพ.สต. ทุ ก แห่ ง มีก ารยกเลิก คลัง ยา โดยส ารองยา
ทัง้ หมดไว้ ณ จุดจ่ายยา เจ้าหน้าทีจ่ งึ ไม่ต้องคอยเบิกยาจากคลัง
ยาไปเติม ณ จุดจ่ายยา การสารองยาไว้ทเ่ี ดียวกันไม่เพียงแต่ลด
ภาระงานดังกล่าว แต่ยงั สะดวกต่อการตรวจสอบยาคงคลัง และ
ป้ องกันการหยิบยาทีไ่ ม่เป็ นไปตามหลัก FEFO ได้อกี ด้วย
2.5 ความสูญเปล่าจากการเคลื่อนย้ายงานด้วยความไม่
จาเป็ น
ก่อนลีน เจ้าหน้าที่ รพ.สต. แต่ละแห่งเป็ นผูเ้ ดินทางมา
รับยาที่โรงพยาบาลแม่ข่ายเอง ความถี่เฉลี่ยของการเติมยาใน
ช่วงเวลา 8 เดือนอยู่ระหว่าง 3 ถึง 8 ครัง้ นัน่ หมายความว่ามี
บาง รพ.สต. เติมยาหลายเดือน/ครัง้ หลังลีน โรงพยาบาลแม่ขา่ ย
เป็ นผูเ้ ดินทางขนส่งยาไปยัง รพ.สต. ทุกแห่งในเครือข่ายในหนึ่ง
รอบ โดยจานวนรอบของการเดินทางมีเพียงเดือนละ 1-2 รอบ
(รอบหลักและรอบเสริม) จึงเห็นได้ว่าเกือบทุกโรงพยาบาลแม่
ข่ายมีความถี่ของการเดินทางอยู่ท่ี 8-10 รอบ ยกเว้นเครือข่าย
รพ.วัด สิง ห์ ที่มีก ารเดิน ทางขนส่ง ยาเพีย ง 5 รอบ เนื่ อ งจาก
เครือข่ายนี้เริ่มดาเนินการตามระบบเติมยาแบบใหม่ภายหลัง
เครือข่ายอื่น ๆ แม้ว่าแต่ละเครือข่ายมีจานวนรอบของการขนส่ง
ยาที่ลดลง กลับมีบางเครือข่ายมีระยะทางสะสมที่เพิม่ ขึ้น ทัง้ นี้
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เนื่องจากเส้นทางการขนส่งยาซึ่งต้องผ่านทุก รพ.สต. ในรอบ
หนึ่ง ๆ นัน้ มีระยะทางทีไ่ กลขึน้ การศึกษานี้เป็ นการศึกษาแรกที่
แสดงผลของการเปลีย่ นจากการให้แต่ละ รพ.สต. เป็ นผูเ้ ดินทาง
มารับยาเป็ นการให้โรงพยาบาลแม่ขา่ ยเป็ นผูเ้ ดินทางนาส่งยา
2.6 ความสูญเปล่าจากการไม่ใช้ศกั ยภาพของบุคลากร
ความสูญ เปล่ า จากการไม่ใ ช้ศ ัก ยภาพของบุ ค ลากร
หมายถึงการใช้บุคคลที่ไม่ตรงหรือไม่เหมาะสมกับลักษณะของ
งาน ในระบบเติมยาแบบเดิม ผูร้ บั ผิดชอบงานบริหารเวชภัณฑ์
ของ รพ.สต. ซึ่งส่วนใหญ่เป็ นพยาบาลวิชาชีพต้องปฏิบตั หิ น้าที่
หลายประการ อาทิเช่น การเดินทางมารับยาที่โรงพยาบาลแม่
ข่า ย การเบิก ยาจากคลังยาไปยัง จุด จ่า ยยา และการทาบัญ ชี
ควบคุมเวชภัณฑ์ ทัง้ ที่สามารถมอบหมายงานเหล่านี้ให้บุคคล
อื่นปฏิบตั ิแทนได้ และจะได้ใช้เวลาไปกับการดูแลสุขภาพของ
ประชาชนแทน ดังการศึกษาทีพ่ บว่าการสนับสนุ นด้านเวลาและ
บุ ค ลากรจากองค์ก ารเป็ น ปั จ จัย หนึ่ ง ที่ส ัม พัน ธ์ กั บ ระดับ การ
ปฏิบตั งิ านสร้างเสริมสุขภาพและป้ องกันโรคของเจ้าหน้าที่ รพ.
สต. (Muenma, 2014) นอกจากนี้ อีกการศึกษาหนึ่งบ่งชีว้ ่า รพ.
สต. ต้องการกาลังคนสาหรับงานบริหารเวชภัณฑ์ และต้องการ
ให้ทมี บริหารเวชภัณฑ์ระดับจังหวัดกาหนดคุณสมบัตขิ องผู้ท่จี ะ
มาปฏิบตั งิ านการบริหารเวชภัณฑ์ (Srilamart, 2013)
ระบบเติม ยาแบบใหม่ท าให้ภ าระงานของเจ้าหน้ าที่
รพ.สต. ดัง กล่ า วลดลง อย่ า งไรก็ ต าม โรงพยาบาลแม่ ข่ า ย
จาเป็ นต้องใช้บุคลากรในหน่วยงานเพิม่ ขึน้ ได้แก่ เจ้าหน้าทีห่ ้อง
ยา/เจ้าพนักงานเภสัชกรรมเพื่อทาหน้ าที่จดั และตรวจสอบยา
ตามใบเบิกยาที่มาพร้อมกัน และพนักงานขับรถเพื่อทาหน้ าที่
ขนส่งยาไปยัง รพ.สต.
นอกจากการลดความสูญเปล่าดังกล่าวข้างต้น ระบบ
เติมยาแบบใหม่ยงั มีผลต่อประสิทธิภาพของการบริหารเวชภัณฑ์
โดยมีผลต่อการหมุนเวียนยาให้เพียงพอต่อการใช้โดยไม่ต้อง
ส ารองยามากเกิ น ไป และการป้ องกั น ยาขาดคราว ยา
เสือ่ มสภาพ/หมดอายุได้ ซึง่ การวิจยั ก่อนหน้านี้ได้ชใ้ี ห้เห็นว่าการ
พัฒนาคุณภาพระบบเติมยาส่งผลต่อการเพิม่ ประสิทธิภาพของ
การบริหารเวชภัณฑ์เช่นกัน (Sampradit et al., 2020; Wahing,
2015)
3. ข้อจากัดของงานวิ จยั
งานวิจยั นี้มขี อ้ จากัด ได้แก่ มูลค่าทีน่ าเสนอคานวณใน
ช่วงเวลา 8 เดือนแรกของปี งบประมาณ (ต.ค. - พ.ค.) เท่านัน้
จึงไม่ส ามารถสะท้อนการใช้งบประมาณด้านยาประจาปี ได้ มี
ความสู ญ เปล่ า บางประเภทที่ ไ ม่ ส ามารถประเมิ น ผลการ

เปลีย่ นแปลงได้ ได้แก่ การทางานซ้าเพื่อแก้ไขข้อบกพร่อง เช่น
การจัดยาผิดหรือไม่ครบซึ่งทาให้ตอ้ งจัดและส่งยาใหม่ อย่า งไรก็
ตาม ไม่พบรายงานปั ญหาดังกล่าวในช่วงทีใ่ ช้ระบบเติมยาแบบ
ใหม่ การวิจยั นี้อาจมีอคติจากการทีผ่ ูเ้ ข้าร่วมการศึกษาทราบว่า
ตนเองกาลังถูกสังเกตการปฏิบตั ิงาน จึงอาจมีแนวโน้มที่จะให้
ความร่วมมือในการปฏิบตั ิ รวมถึงการให้ขอ้ มูลผลการดาเนินงาน
ที่เ ป็ น ไปในทิศ ทางที่ดีไ ด้ (Hawthorne effect) อย่ า งไรก็ต าม
การวิ จ ั ย เชิ ง ปฏิ บ ั ติ ก ารซึ่ ง ต้ อ งอาศั ย การมี ส่ ว นร่ ว มของ
ผูป้ ฏิบตั งิ านโดยตรงอาจไม่สามารถหลีกเลีย่ งอคติชนิดนี้จากการ
ดาเนินงานในช่วงที่ทาการศึกษาได้ จึงจาเป็ นต้องมีการติดตาม
ระยะยาวเพื่อประเมินความสม่าเสมอของการปฏิบตั แิ ละผลการ
เปลี่ย นแปลงที่เ กิด ขึ้น และผลการศึก ษาอาจจะไม่ ส ามารถ
นาไปใช้กบั เครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมทิ อ่ี ่นื ได้ เนื่องจากอาจ
มีบริบทและความพร้อมแตกต่างกัน
4. ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิ จยั ไปใช้
การศึกษานี้ทาเพื่อตอบสนองนโยบายการมีนวัตกรรม
การจัด บริก ารสุ ข ภาพ (Innovative healthcare management)
ของกระทรวงสาธารณสุ ข และนโยบายการลดภาระงานใน
โรงพยาบาลสส่ ง เสริม สุ ข ภาพต าบล (Initiative management
model, IMM) ของเขตสุขภาพที่ 3 ดังนัน้ การนาระบบเติมยา
แบบใหม่ท่จี งั หวัดชัยนาทได้พฒ
ั นาขึ้นไปใช้กบั จังหวัดอื่น ควร
คานึงถึงนโยบาย บริบท และความพร้อมของแต่ละจังหวัด
5. ข้อเสนอแนะในการวิ จยั ครัง้ ต่อไป
1) ควรมีการพัฒนาโปรแกรมการเบิกยาทีเ่ ชื่อมโยงกับ
โปรแกรมการจ่ายยา (Hos-PCU) เพื่อให้ทราบปริมาณยาที่จะ
เบิกซึ่งตรงตามการใช้จริง และเป็ นโปรแกรมที่สามารถนาไปใช้
ได้เหมือนกันทัง้ จังหวัด
2) ควรมีก ารประเมิน ตัว ชี้ว ัด ประสิท ธิภ าพของการ
บริหารยาและเวชภัณฑ์ภายหลังการนาระบบเติมยาแบบใหม่ไป
ใช้
3) ควรมีการประเมินผลิตภาพ (Productivity) ในด้าน
การให้บริการสุขภาพแก่ผปู้ ่ วยของเจ้าหน้าที่ รพ.สต. ซึ่งเป็ นผล
มาจากนโยบายการลดภาระงานด้านการบริหารเวชภัณฑ์

สรุปผลการวิ จยั
การพัฒนาคุณภาพระบบเติมยาโดยใช้แนวคิดลีนทาให้
ได้ระบบเติมยาแบบใหม่สาหรับเครือข่ายหน่ วยบริการปฐมภูมิ
จังหวัดชัยนาท ซึ่งช่วยลดความสูญเปล่าตามแนวคิดลีน ได้แก่
ขัน้ ตอนและระยะเวลาของการเบิกจ่ายยา มูลค่ายาคงคลัง มูลค่า
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การเบิกยา และภาระงานด้านการบริหารเวชภัณฑ์ของเจ้าหน้าที่
รพ.สต. อย่างไรก็ตาม ระบบเติมยาแบบใหม่ทาให้โรงพยาบาล
แม่ข่ายมีภาระงานด้านการขนส่งยา และจาเป็ นต้องมอบหมาย
งานให้แก่บุคลากรเพิม่ ขึน้
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เวชภัณ ฑ์ ข องแต่ ล ะเครือ ข่ า ยหน่ ว ยบริก ารปฐมภู มิ จัง หวัด
ชัยนาท สาหรับความอนุเคราะห์เข้าร่วมการวิจยั ในครัง้ นี้
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