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1. ชื่อผลงาน / โครงการพัฒนา 
1.1 ช่ือภาษาไทย พัฒนาระบบการควบคุมคุณภาพการเก็บส ารองเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ 

1.2 ช่ือภาษาอังกฤษ Development quality control of inventory system 
2. ชื่อหน่วยงาน / ทีม กลุ่มงานเภสัชกรรม 
3. ปีท่ีด าเนินการ ปีงบประมาณ 2562 
4. ค าส าคัญ : การควบคุมคุณภาพเวชภัณฑ์ทางการแพทย์, คลังเวชภัณฑ์ทางการแพทย ์
5. เป้าหมาย :  

 เพื่อควบคุมอุณหภูมิและความช้ืนในบริเวณที่ส ารองเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ให้อยู่ในเกณฑท์ี่ก าหนด  

 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของข้อมลูอุณภูมิและความช้ืนที่ถูกต้อง สามารถติดตามและแก้ไขได้ทันท่วงที 

 เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดอุบัติการณ์ยาเสื่อมคุณภาพก่อนก าหนด ส่งผลถึงประสิทธิผลในการ
รักษา   

 เพื่อลดข้อร้องเรียนเกี่ยวกบัการไดร้ับยาเสื่อมคุณภาพ  

 เพื่อลดข้ันตอนของกระบวนงานให้มีความสั้น กระชับ รวดเรว็  
6. ปัญหาและสาเหตุ :  

ตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ รวมถึงมาตฐานวิชาชีพเภสัชกรรม ในเรื่องการเก็บ

รักษาเวชภัณฑ์อย่างเหมาะสมและปลอดภัย เพื่อให้มั่นใจในด้านความเพียงพอ ความปลอดภัย มีคุณภาพ

และความคงตัว ได้แก่ การแยกยาหมดอายุหรือยาเสือ่มสภาพออกไว้ต่างหากอย่างชัดเจน การดูแล

สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมด้านอุณหภูมิ แสงสว่าง ความช้ืน การถ่ายเทอากาศ ส าหรบัยาที่ไวต่ออุณภูมิหรือ

แสง ภายใต้สภาวะที่เหมาะสมที่ถูกหลกัวิชาการ ในทุกจุดทีม่ีการส ารองยา  

จากการประเมินตรวจเยี่ยมระบบยาจาก สรพ.พบว่าระบบการควบคุมคุณภาพการเกบ็ส ารอง

เวชภัณฑ์ยังมีข้อควรปรบัปรุงในเรื่องระบบควบคุมคุณภาพการเกบ็ส ารองเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ 

โดยเฉพาะระบบการควบคุมอุณภูมิและความช้ืน ซึ่งพบปัญหาการจัดเกบ็ข้อมลูไม่ครบถ้วน ถูกต้อง 

อุปกรณ์ไมส่ามารถสอบเทียบได้ ไม่ทันสมัยและไมเ่พียงพอ สถานที่จัดเก็บเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ไม่

เหมาะสม ไม่มกีารติดตามอย่างต่อเนือ่งโดยเฉพาะในช่วงเวลาปิดใหบ้รกิาร เป็นความเสี่ยงต่อการจ่ายยา

ที่เสือ่มคุณภาพ ท าให้ไม่ได้รับประสทิธิผลของยาในการรักษาและอาจก่อใหเ้กิดอันตรายกับผู้ป่วยได้ 

รวมถึงมลูค่าของค่าใช้จ่ายด้านยาเสื่อมคุณภาพที่ต้องสูญเสียไป 

7. การวัดผลและการเปลี่ยนแปลง :  
7.1 ก่อนแก้ปัญหา 
ระบบการควบคุมอุณหภูมิและความช้ืน 
-  เก็บยาในคลังเวชภัณฑ์ที่เป็นระบบเปิด 
-  เจ้าหน้าที่บันทกึข้อมลูอุณหภูมิ (คลังเวชภัณฑ์, ตู้เย็นเกบ็ยา) ข้อมูลความช้ืน (คลังเวชภัณฑ์) วันละ 2 

ครั้ง เวลา 8.30 น. และ 14.30 น.(เฉพาะเวลาราชการ) โดยดูข้อมูลจากทุกจุดที่ต้องมีการตรวจสอบ (3 จุด) โดย
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บันทึกอุณหภูมิจากเทอร์โมมิเตอร์และและความช้ืนจากเครือ่งวัดความช้ืน (เครื่องวัดรุ่นเก่า ไม่เคยสอบเทียบ) และ
บันทึกในแบบฟอร์มทีก่ าหนด 
 

ตารางที่ 1  สาเหตุของการเกิดปัญหาและแผนการแก้ไข 
ประเด็นปัญหา สาเหตุ/ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

ระบบการควบคุมคุณภาพการเกบ็
ส ารองเวชภัณฑ์ไม่ได้มาตรฐาน 

ปัจจัยด้านอุปกรณ์ 
- อุปกรณ์การวัดอุณหภูมิและความช้ืนไม่ทันสมัย  
- อุปกรณ์การวัดอุณหภูมิและความช้ืนไม่ได้มาตรฐาน 
- อุปกรณ์การวัดอุณหภูมิและความช้ืนไม่เพียงพอ 
- เครื่องปรับอากาศเสือ่มสภาพ (น้ ารั่ว) 

ปัจจัยด้านบุคลากร 
- ข้อมูลที่บันทกึไม่ถูกต้องและครบถ้วน 
- ภาระงาน 
- ใช้บุคลากรในการเฝ้าระวังท าให้เกิดความคลาดเคลื่อน 

ปัจจัยด้านระบบ/วิธีการ 
- ความยุ่งยากในการบันทึกข้อมูล 
- ไม่มีระบบการติดตามควบคุมอุณหภูมิและความช้ืนในเวลา
ปิดท าการ 
- เสียงบประมาณและเวลาในการซ่อมแซม 

ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม 
- ระบบคลงัยาเป็นระบบเปิด 

     

7.2 วิธีการแก้ไขปัญหาและเก็บข้อมลู 
7.2.1 ระยะเวลาที่ด าเนินการแก้ไขปญัหา ตุลาคม 2561-กรกฎาคม 2562 
7.2.2 มาตรฐาน  

ตู้เย็น ควบคุมอุณหภูมิ 2-8 องศา 
ความช้ืน  น้อยกว่า 60%Rh 
คลังยา 25 องศา หรือ 20-30 องศา 

 วิธีการแก้ไข 
ปัจจัยด้านอุปกรณ์ 

- อุปกรณ์การวัดอุณหภูมิและความช้ืนไม่
ทันสมัย  
- อุปกรณ์การวัดอุณหภูมิและความช้ืนไม่ได้

1.จัดซื้ออปุกรณ์วัดอุณหภูมิและความช้ืนที่ได้
มาตรฐาน  
2. จัดซื้ออุปกรณ์วัดอุณหภูมิ 3 จุด และวัดความช้ืน 2 
จุด 
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มาตรฐาน 
- อุปกรณ์การวัดอุณหภูมิและความช้ืนไม่
เพียงพอ 

          - เครื่องปรับอากาศเสือ่มสภาพ (น้ ารั่ว) 

3. เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศใหม่ 2 ตัว มี Timmer ตั้ง
เวลา 24 ช่ัวโมง 
4. มีการ calibrate เครื่องมือ 1 ครั้ง/ป ี
ตามมาตรฐาน ISO 17025 
5. มีแผนการ maintenance เครื่องปรับอากาศทุก 3 
เดือน 

ปัจจัยด้านบุคลากร/ระบบ/วิธีการ 
            - ข้อมูลที่บันทึกไม่ถูกต้องและครบถ้วน 
- ภาระงาน 
           - ใช้บุคลากรในการเฝ้าระวังท าใหเ้กิดความ            
คลาดเคลื่อน 
- ความยุ่งยากในการบันทึกข้อมูล 
          - ไม่มีระบบการติดตามควบคุมอุณหภูมิและ
ความช้ืนในเวลาปิดท าการ 

1. ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นฐานการบันทกึข้อมลู  
2. เจ้าหน้าทีร่ับผิดชอบ ติดตามข้อมลูผ่าน
โทรศัพทม์ือถือได้ตลอดเวลา 
3. สามารถแจง้เตือนเมื่ออุณภูมหิรอืความช้ืนไม่ตรง
ตามช่วงมาตรฐานที่ตั้งไว้ 

ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม 
- ระบบคลงัยาเป็นระบบเปิด 

1. เปลี่ยนห้องคลังยาใหม่เป็นระบบปิด 
3. ติดฟิล์มป้องกันความรอ้นและแสงแดด 
4. ปรับจัดต้ังยาบริเวณไกลจากหน้าต่าง 
 

  
7.3 ผลการแก้ไขปัญหา  

7.3.1 ข้อมูลเปรียบเทียบก่อนและหลงัการแกป้ัญหา  
- หลังจากปรับระบบการควบคุมอุณหภูมิและความช้ืน ติดตามผล 2 เดือน พบว่า ความช้ืนมีค่า

สูงกว่ามาตรฐาน โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่มีการเปิดคลงัยาหรือช่วงฝนตก จงึมีการพฒันาต่อเนื่องโดยการ
จัดซื้อเครื่องดูดความช้ืน 1 เครื่อง เพื่อควบคุมความช้ืนให้อยู่ในเกณฑ์ที่ก าหนด 24 ช่ัวโมง 

 
ตัวแปรที่ศึกษา เป้าหมาย ข้อมูลก่อน

การ
แก้ปัญหา 

ข้อมูลหลังการ
แก้ปัญหา 

เปรียบเทียบผล 
(เพิ่มข้ึน/ลดลง/เท่าเดิม) 

กระบวนการติดตาม
อุณหภูมิ/ความช้ืน 

24 ช่ัวโมง 8 ช่ัวโมง 24 ช่ัวโมง เพิ่มข้ึน 

อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) 20-30  25-30 22-25 ลดลง 
ความช้ืน (%Rh) น้อยกว่า 60 มากกว่า 60 น้อยกว่า60 ลดลง 
ระยะเวลาการบันทึกข้อมูล ลดลง 5นาที/วัน 2นาที/วัน ลดลง 

   



กลุ่ทงานเภสัชกรรม รางวัลดีมาก CQI ปี 2562 
 

 

                7.3.2 ปัญหา /อุปสรรคที่พบ 
 พบความช้ืนและอุณหภูมมิีค่าสูงข้ึนขณะเปิดหอ้ง เพือ่จัดการคลัง 
 ยังไม่มีแผนการด าเนินการกรณีค่าความช้ืนและอุณหภูมเิกินมาตรฐานในขณะนอก

เวลาราชการ 
 ตัววัดอุณหภูมิตู้เย็น มีสายต่ออกมาจากตู้ ท าให้ต้องมสีายผ่านออกมาจากประตูตู้เย็น 
 เครื่องดูดความช้ืนต้องมีการเทน้ าทิง้เมื่อน้ าเตม็ 

 
8. บทเรียนท่ีได้รับ :   

 มีแผนการท างานโดยเปิดเข้าคลังเวชภัณฑ์ตามระยะเวลาที่ก าหนด (ไม่บ่อยเกินไป) 

 ต้องเรียนรู้โปรแกรมฐานข้อมูลอุณหภูมิและความช้ืน เพื่อใหง้่ายต่อการติดตาม จัดการ และรายงาน 

 บุคลากรผูป้ฏิบัติ  ต้องมีความตระหนักในการตรวจสอบข้อมูลอย่างสม่ าเสมอ 
 

9. ปัจจัยความส าเร็จ 
 การพัฒนาคุณภาพครัง้นีส้ าเรจ็ได้น้ีเนือ่งจากผู้บริหารเห็นความส าคัญของระบบการจัดการด้านยาทีม่ี
คุณภาพ รวมถึงข้อเสนอแนะจากสถาบันรบัรองคุณภาพโรงพยาบาล โดยความร่วมมือของเจ้าหน้าที่กลุ่มงาน
เภสัชกรรมทกุท่าน 
10 . การผลงานน าไปใช้ประโยชน์(ต่อยอด) 
 10.1 แนวทางน าผลงานนี้ไปใช้ประโยชน์ต่อเนื่อง 
 การควบคุมอุณหภูมิและความช้ืนน้ีอยู่ภายใต้บรบิทของสถาบันราชานุกูล ซึง่การน าเครือ่งมอืไปใช้นั้นควร
ปรับตามสภาพแวดล้อม สถานที่เก็บเวชภัณฑ์และรายการเวชภัณฑ์ของแต่ละสถานพยาบาล  
  
 10.2 ค าแนะน าส าหรับผู้ที่ต้องการเอาผลงานไปใช้   
  - ควรมีการ back up ข้อมูลเก็บไว้ เนื่องจากโปรแกรมจะส ารองข้อมลูย้อนหลงัแค่ 30 วัน 
  - การ monitor อุณหภูมิและความช้ืน ควรเลือกเวลาติดตามเพิ่มเติมในช่วงที่อุณหภูมิหรือความช้ืนมีค่า
สูงหรือต่ ากว่าค่าส่วนใหญ่ด้วย 

 
11. การติดต่อกับทีมงาน : นางฉัตรมนตร์ ปิ่นแก้ว  กลุ่มงานเภสัชกรรม สถาบันราชานุกูล   
12. คณะท างาน : บุคลากรกลุ่มงานเภสัชกรรม  
  
 


