
รายละเอียดการส่งผลงานนำเสนอ  
มหกรรมวิชาการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 

แบบฟอร์มบทคัดย่อผลงาน  
1. ประเภท Oral presentation  

1.1 [ ] เรื่องเล่า  1.2 [  ] CQI (Clinic)  1.3 [ ✓]CQI (Non-Clinic)  1.4 [  ]R2R  1.5 [  ]วิจัยฉบับสมบูรณ์  
2. ประเภท Poster presentation  

2.1 [  ]นวัตกรรม/ส่ิงประดิษฐ์  2.2[] CQI (Clinic) 2.3 [ ] CQI (Non-Clinic) 2.4 [  ] R2R  2.5 [  ] วิจัยฉบับ
สมบูรณ์  
3. ประเภท นำเสนอ แสดงภาพถ่าย 

 3.1 [   ] ในชุมชน   3.2 [   ] ในสถานบริการ  
4. ประเภท นำเสนอ ฉายภาพยนตร์  

4.1 [   ] หนังส้ัน  
5. ประเภท หน่วยงาน  

5.1 [  ] รพ.สต../ศสม.  5.2 [✓] รพช. รพท.  5.3 [  ] สสอ./สสจ.  
6. การนำเสนอผลงาน  

6.1 [✓] ไม่เคยนำเสนอ เผยแพร่มาก่อน    6.2 [   ] เคยเผยแพร่(พัฒนาต่อยอด) 
6.3 [  ] ผลงานที่เคยได้รับรางวัลของรพ.สต.-ศสม./รพช./สสอ. และสสจ.       

1) [   ] ชนะเลิศ     2) [   ] รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง     3) [   ] รองชนะเลิศอันดับสอง   4) [   ] ชมเชย 
7. ช่ือเรื่อง   การพัฒนาระบบการลงข้อมูลเบิกยาจากลังยาย่อย รพ.ศรบีรรพต 
8. ทีมผู้นำเสนอผลงานวิชาการ  

1) ช่ือ – สกุล นายไกรณรา  ใหม่แก้ว     ตำแหน่ง     พนักงานประจำห้องยา   
2) ช่ือ – สกุล นางสุนีย์  สงเพชร             ตำแหน่ง     พนักงานเภสัชกรรม   
3) ช่ือ – สกุล นางจิรัฐติกาล  จันทร์ขาว      ตำแหน่ง     เจ้าพนักงานเภสัชกรชำนาญงาน 
4) ช่ือ – สกุล .............................................       ตำแหน่ง      ......................................... 
5) ช่ือ – สกุล .............................................        ตำแหน่ง      .......................................... 

9. หน่วยงาน 

 1) [   ] รพ.สต../ศสม. 2) [✓] รพช. รพท. 3) [  ] สสอ./สสจ.  อำเภอ ...............................................   
10. เบอร์โทร  089-4684025           E-mail      suthasinee.iew@gmail.com   
11. เนื้อหาโดยย่อ (บทคัดย่อ)  
12. รายละเอียดเอกสารฉบับเต็ม ประกอบด้วย  

1) ช่ือเรื่อง ........................................................................................   
2) ช่ือเจ้าของผลงานและสังกัด ........................................................ 
3) บทนำ  ........................................................................................  
4) วัสดุและวิธีการ............................................................................. 
5) ผลการวิจัย/ศึกษา....................................................................... 
6) วิจารณ์/ข้อเสนอแนะ................................................................      
7) สรุป............................................................................................  
8) เอกสารอ้างอิง .......................................................................... 
 



1. ประเภท CQI : Non-Clinic 

2. ชื่อผลงาน : การพัฒนาระบบการลงข้อมูลเบิกยาจากคลังยาย่อย รพ. ศรีบรรพต 

3. คำสำคัญ : เบิกยา 

4. ชื่อและที่อยู่ขององค์กร :  นายไกรณรา  ใหม่แก้ว นางสุนีย์  สงเพชร และ นางจิรัฐติกาล  จันทร์ขาว       

                                โรงพยาบาลศรีบรรพต  จ.พัทลุง 

5. บทนำ :  ห้องยาโรงพยาบาลศรีบรรพต  มีใบส่ังยาที่ส่งมาห้องยาเฉล่ีย 3,500 ใบต่อเดือน  ช่วงเช้าจะ

มีเจ้าพนักงานเภสัชกรรม 1 ท่านและพนกังานประจำห้องยา 2 ท่าน เป็นคนจัดยา  ซึ่งในช่วงที่มีใบส่ัง

ยามาก  เจ้าหน้าที่จะจัดไม่ทันหรือเกิดความผิดพลาดได้ง่าย  ดังนั้น การเบิกยาเพื่อจัดเตรียมความ

พร้อมไว้ก่อน ผู้ป่วยมารับบริการจะช่วยให้  เจ้าหน้าที่ทำงานได้อย่างรวดเร็ว และลดความผิดพลาดใน

การจัดยา   

ที่ผ่านมาในการเบิกยาจากคลังยาย่อยมาห้องยา OPD ใช้การเขียนเบิกในสมุด  ทำให้เกิด

ความลำบากในการเก็บรวบรวมข้อมูล และมีปัญหา stock ยาผิดพลาด ต่อมามีการเบิกยาโดยใช้

แบบฟอร์มที่มรีายการยาเรียบร้อยแล้วและปรับปรุงให้สะดวกในการลงข้อมูล มีการกำหนดให้เช็ค 

stock ในตอนบ่ายและเบิกยาในตอนเช้าวันรุ่งขึ้นก่อนให้บริการคนไข้ จึงทำให้ลดความผิดพลาดในการ

ลงข้อมูลเบิกยาลงได้ 

 

6. เป้าหมาย :  เพือ่ลดอัตราการลงข้อมูลเบิกยาจากคลังยาย่อยผิดพลาด 
 

7. ตัวชี้วัด : ร้อยละของจำนวนรายการเบิกยาจากคลังยาย่อยที่ลงข้อมูลผิดพลาด < 2 
 

8. กระบวนการดำเนินงาน (PDCA) 
   กิจกรรมพัฒนารอบ 1  ปีงบประมาณ 2561 
  1.  จัดทำแบบฟอร์มเบิกยาในแต่ละวัน  
      2. กำหนดให้คนที่เบิกยาเป็นคนลงรายการในแบบฟอร์เบิกยา 

 

ปัญหาที่พบ 

1. บางวันมีการเบิกยารายการมากกว่า 1ครั้ง ทำให้ต้องเขียนช่ือยาหลายรอบ 

2. ลืมเขียนยาที่เบิกลงในแบบฟอร์ม  

 

         กิจกรรมพัฒนารอบ 2 ปีงบประมาณ 2562  วิเคราะห์ปัญหาและปรับแผนการดำเนินงาน 

1. จัดทำแบบฟอร์มเบิกยาโดยมีช่ือยาแต่ละรายการเป็นรายสัปดาห์ 



2. Double check หลังลงรายการเบิกยาทุกครั้ง 

ปัญหาที่พบ 

1. ยาบางตัวมีช่ือพ้องกันทำให้เจ้าหน้าที่เบิกยาลงช่องผิด 

2. รายการยาในแบบฟอร์มไมไ่ด้แบ่งกลุ่มทำให้ต้องเสียเวลาในการหาช่ือยา 

3. มีการเบิกยาในช่วงเวลาที่มีคนไข้มารับบริการที่ห้องยาแล้วทำให้ไม่ได้ลงข้อมูล หรือลงข้อมูล

ผิดพลาด 

4. ไม่รู้จำนวนผู้ป่วยที่มารับบริการในแต่ละวัน  จึงเบิกยามาไม่เพียงพอต่อจำนวนผู้ป่วยทำให้ต้อง

เบิกยาหลายรอบ 

 

กิจกรรมพัฒนารอบที่ 3 ปีงบประมาณ 2563 

1. ปรับปรุงแบบฟอร์มโดยใช้ระบบ tall man letter ในกรณียาช่ือพ้อง มีแถบสีสลับเพื่อความสะดวก

ในการลงจำนวน 

2. แยกประเภทรูปแบบยาในแบบฟอร์เบิกยา 

3. กำหนดให้มีการตรวจสอบจำนวนผู้ป่วยนัดที่จะมารับบริการในวันถัดไป พร้อมทั้งเช็ค stock ใน

ตอนบ่าย และเบิกยาเพื่อเตรียมความพร้อมในตอนเช้าก่อนผู้ป่วยมารับบริการ  

 
    9. ผลการดำเนนิงาน    

ตารางแสดงผลลัพธ์ตามตัวช้ีวัด เป้าหมาย
(ร้อยละ) 

ปีงบประมาณ
2560 

 

ปีงบประมาณ
2561 

ปีงบประมาณ
2562 

ปีงบประมาณ
2563 

จำนวนรายการยาที่เบิก - 1313 1419 1593 1678 
จำนวนรายการที่ลงข้อมูลผิดพลาด - 127 109 95 32 
ร้อยละของจำนวนรายการเบิกยาจาก
คลังยาย่อยที่ลงข้อมูลผิดพลาด 

< 2 9.67 7.68 5.96 1.91 

 
 
 
 



 
       10. ข้อเสนอแนะ  

         1. ในการเบิกยา ต้องนำแบบฟอร์มเบิกยาไปลงด้วยทุกครั้ง 

         2. ปรับปรุงแบบฟอร์มโดยเพิ่มช่องลงชื่อผู้เบิกยาเพื่อจะได้ทราบช่ือผู้เบิก เมื่อมีปัญหาจะได้แจ้งกลับได้

ถูกต้อง 

    11. สรุป 

การลงข้อมูลรายการเบิกยาจากคลังยาย่อยที่ถูกต้องจะทำให้สะดวกต่อการคำนวณอัตราการสำรองยา
ที่เพียงพอต่อผู้มารับบริการในแต่ละวัน  จากผลการดำเนินงานพบว่าในปีงบประมาณ 2563 ร้อยละของ
จำนวนรายการยาที่ลงข้อมูลการเบิกยาผิดพลาด เป็น 1.91 ซึ่งบรรลุค่าเป้าหมาย คือน้อยกว่าร้อยละ 2 เป็นผล
มาจากการปรับปรุงแบบฟอร์มให้สะดวกในการใช้ มีการตรวจสอบจำนวนผู้ป่วยนัดที่จะมารับบริการใน
วันรุ่งขึ้นและเช็ค stock เตรียมไว้ และเบิกยาในตอนเช้าก่อนมีผู้มารับบริการ ทำให้เจ้าหน้าที่ที่เบิกยามีเวลาใน
การลงข้อมูลและตรวจสอบความถูกต้องได้ 
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กราฟเสน้รอ้ยละของจ านวนรายการเบกิยาจากคลงัยายอ่ยทีล่งขอ้มูลผดิพลลาดพ

เป้าหมาย ร้อยละ ร้อยละของจ านวนรายการเบิกยาทีเ่บิกผิดพลาด


