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1. ชื่อผลงาน/โครงการพัฒนา : โครงการจัดส่งยาใหผู้้ป่วยทางไปรษณีย์ สถาบันราชานุกูล 
2. ค าส าคัญ : ยาไปรษณีย์ สถาบันราชานุกูล 
3. สรุปผลงานโดยย่อ : พัฒนาระบบการจัดส่งยาทางไปรษณีย์ เพื่อลดความแออัดของผู้รบับริการช่วงการแพร่ระบาดของ
ไวรัส COVID 19 
4. ชื่อหน่วยงาน/ทีม : กลุ่มงานเภสัชกรรม และทีมสหวิชาชีพ 
 5. สมาชิกทีม : นางจินตนา ปรัชญาสันติ เภสัชกรช านาญการพเิศษ 

                    นางพัณณพัฒน์ พรรณ์แผ้ว เภสัชกรช านาญการ 

  นางสาวชมภูนุช สุคนธวารี เภสัชกรช านาญการ 

  นางฉัตรมนตร์ ปิ่นแก้ว  เจ้าพนักงานเภสัชกรรมช านาญงาน 
  นางสาวกัลยกร แสงจันทร์ นักจัดการงานทั่วไป 
  นางกรวิภา วิเศษสิงห์  เจ้าพนักงานธุรการ 
 
6. เป้าหมาย : ผู้ป่วยได้รับยาถูกตอ้ง มียาใช่ต่อเนื่อง และมคีวามพึงพอใจในการได้รับบรกิาร 
7. ปัญหาและสาเหตุโดยย่อ จากสถานการณ์การแพรร่ะบาดของไวรัส Covid-19 ทางสถาบันราชานุกูลจึงมีมาตรการลด

ความแออัดในสถาบัน โดยแพทย์ เภสัชกร พยาบาลและทมีสหวิชาชีพได้ก าหนดแนวทางการดูแลและข้ันตอนการรับยาทาง

ไปรษณีย์  

8. การเปลี่ยนแปลง :  
• เกิดข้ันตอนการให้บริการจัดส่งยาใหผู้้ป่วยทางไปรษณีย์ 

9. การวัดผลและผลของการเปลี่ยนแปลง :  
 

การจัดบรกิารรับยาทางไปรษณีย์ โดยพยาบาลจะสอบถามอาการของผู้ป่วย ยาที่มเีหลือ กรณีทีผู่ป้่วยอาการคงที่

หรือดีข้ึนและมียาเหลืออย่างนอ้ย 2 สัปดาห์และผูป้กครองประสงค์จะรับยาทางไปรษณีย์ ทางทีมสหวิชาชีพจะด าเนินการ

ตามขั้นตอนรับยาทางไปรษณีย์ โดยเริ่มด าเนินการตัง้แต่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นมา 

 ในช่วงที่ 1 ของการด าเนินการ ตั้งแต่ 1-30 เมษายน 2563 มีผู้รบับริการทั้งสิ้น 275 ราย โดยทางกลุ่มงานเภสัช

กรรมมีการตรวจสอบค าสั่งใช้ยาของแพทย์ กับประวัติการใช้ยาเดิม รวมทั้งจ านวนยาให้เพียงพอถึงวันนัดครัง้ต่อไป และ

ตรวจสอบความถูกต้องของที่อยูก่่อนด าเนินการสง่ยา ส่วนการติดตามว่าผู้ป่วยได้รบัยาหรือไม่ ด าเนินการโดยการแนบเบอร์

โทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ห้องยาเพือ่ใหผู้้ปกครองแจ้งกลับการได้รับยาและความถูกต้องของยาที่ได้รับในวันและเวลาราชการ

โดยพบว่าผูป้กครองโทรกลับ 105 รายคิดเป็นร้อยละ 38.2 ของผูร้ับบริการยาทางไปรษณีย์ทัง้หมด โดยแจง้ว่าได้รับยา

ถูกต้องและครบถ้วนทุกราย ในการด าเนินการช่วงที่ 1 มีการวิเคราะห์ปญัหา สาเหตุ และแนวทางการแก้ไขดังนี้ 
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1.ปัญหาเกี่ยวกบัการรับยา 

พบว่ามีผูป้กครองจ านวน 7 รายแจ้งว่าไม่ได้รบัยา ยาหมดกอ่นได้รับยาทางไปรษณีย์ เมื่อวิเคราะห์หาสาเหตุพบว่า เกิดจาก 

1.ปัญหาการสื่อสาร  

1.1.ผู้ปกครองที่ตกลงรับบริการยาไปรษณีย์ ไม่ใช่ผู้ปกครองที่ดูแลผูป้่วยโดยตรงจึงไม่ทราบว่ายาของผูป้่วยเหลือไม่ถงึ 1 

สัปดาห ์

1.2. ผู้ปกครองที่ตกลงรบับริการยาไปรษณีย์ ไม่แจ้งผู้ปกครองที่อยู่ทีบ่้านว่าจะมียามาสง่ ท าใหผู้้ปกครองที่บ้านตีกลับไม่รับ

ยา 

1.3 ผู้ปกครองที่ตกลงรับบรกิารยาไปรษณีย์ให้ที่อยู่ไม่ถกูต้อง 

แนวทางการแก้ไขปัญหา ประชุมทีมยาไปรษณีย์เพื่อหาแนวทางการแก้ไขโดย แจ้งผู้ปกครองที่ตกลงรับบริการยาไปรษณีย์

ให้ตรวจสอบปรมิาณยาที่เหลอืจากผู้ที่ดูแลผูป้่วย และแจง้ผูป้กครองที่อยูท่ี่บ้านว่าจะมียามาสง่  และเน้นเรื่องการให้ทีอ่ยู่ที่

ถูกต้อง 

2.ปัญหาเกี่ยวกบัระบบการตอบกลับของการได้รบัยา 

 เนื่องจากในช่วงแรกมกีารตอบกลับการได้รบัยา โดยการแนบเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ห้องยา 2 ท่านเพื่อให้

ผู้ปกครองแจ้งกลับการได้รบัยาและความถูกต้องของยาที่ได้รับในวันและเวลาราชการ แต่ในทางปฏิบัตผิู้ปกครองโทรนอก

เวลาราชการ ซึ่งส่งผลต่อความเป็นส่วนตัวของเจ้าหน้าที่และกระทบต่อสมาธิในการท างาน 

แนวทางการแก้ไขปญัหา ปรับรูปแบบในการตอบกลับการได้รับยาทางไปรษณีย์ทาง Google form ที่แนบไปกบับัตรนดั 

โดยสอบถามรายละเอียดเรือ่งความถูกต้องครบถ้วนของยาทีไ่ด้รับ การร่วมมือในการรบัประทานยา ความพึงพอใจกบัระบบ

รับยาทางไปรษณีย์ และข้อเสนอแนะในการปรบัปรุง 

 ในช่วงที่ 2 ส านักกรรมการอาหารและยาแจง้เรื่อง แนวปฏิบตัิในการจัดส่งยาวัตถุออกฤทธ์ิทางไปรษณีย์ โดย

ก าหนดให้มกีารส่งยาวัตถุออกฤทธ์ิได้ไม่เกิน 30 วัน โดยทางสถาบันเริ่มด าเนินการตามแนวปฏิบัติดังกล่าวตั้งแต่   1 

พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป เมื่อวิเคราะหผ์ลแบบสอบถามการรบัยาทางไปรษณีย์ในช่วงที่ 2 ระหว่างวันที่ 1พฤษภาคม ถึง 

30 มิถุนายน 2563 โดยมีผู้ตอบแบบสอบถาม ทั้งสิ้น 137 รายจาก 330 ราย คิดเป็นร้อยละ 41.51 ของผู้ป่วยที่ได้รับยา

ไปรษณีย์ทั้งหมด ผู้ปกครองที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นบิดาหรือมารดา จ านวน 121 รายจาก 137 ราย คิดเป็น

ร้อยละ 88.3  ผู้ปกครองได้รับถูกต้องทั้งชนิด วิธ๊ และปริมาณจ านวน 136 รายจาก 137 ราย คิดเป็นร้อยละ 99.2 โดย
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ผู้ปกครองจ านวน 1 รายตอบว่าได้รับยาไม่ถูกต้องเนื่องจาก ปกติได้รับยา methyphenidate 740 เม็ด ครั้งนี้ได้รับ 600 

เม็ด (เนื่องจากอย.จ ากัดการให้ยาวัตถุออกฤทธ์ิไม่เกิน 30 วัน เภสัชกรได้โทรเพื่อช้ีแจงประเด็นดังกล่าวแล้ว)  

ผู้ปกครอง 131 รายจาก 137 รายคิดเป็นร้อยละ 95.6  พอใจมากถึงมากที่สุดกับการรับบริการยาไปรษณีย์ ผู้ป่วยได้รับ

ยาสม่ าเสมอ 127 รายจาก 137 ราย คิดเป็นร้อยละ 92.7 ในขณะที่มีผู้ป่วย 10 รายได้รับยาไม่สม่ าเสมอเนื่องจากลืม

รับประทานยา 6 ราย ช่วงปิดเทอมตื่นสายจึงรับประทานยาบางวัน 2 ราย เก็บยาหลายบ้าน 1 ราย น้ าหนักข้ึนมาก 1 

ราย นอกจากข้อมูลจากแบบสอบถามพบปัญหาอื่นๆ ดังนี้ ไม่ได้รับยา เนื่องจากผู้ปกครองให้ที่อยู่ผิด 1 ราย รับประทาน

ยาไม่ถูกต้องเนื่องจากเปลี่ยนผู้ดูแล 2 ราย 
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ในช่วงที่ 2 ของการปฏิบัติงานพบว่า มีปัญหาขาดอัตราก าลงัในการปฏิบัติงาน เนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าวมผีู้ปฏิบัตงิานใน

กลุ่มงานเภสัชกรรมเพียง 3 คนท าในการปฏิบัติงานไมส่ามารถท าให้แล้วเสร็จในเวลาราชการได้ ด้วยวัฒนธรรมองค์กรที่

ท างานเป็นทีม ทางกลุม่ภารกจิการพยาบาล และกลุ่มงานทนัตกรรม ส่งทันตแพทย์และเจ้าหน้าทีม่าช่วยในการปฏิบัตงิาน 

ท าให้งานสามารถท าได้ส าเร็จในระยะเวลาที่ก าหนด 

 
10. บทเรียนท่ีได้รับ :  
* การออกแบบระบบการท างานที่ดี และมีการน าปัญหาทีเ่กดิข้ึนมาปรึกษากันในทีมสหวิชาชีพ ท าให้การท างานสนกุและ
ง่ายข้ึน 
 
11. การติดต่อกับทีมงาน : นางจินตนา ปรัชญาสันติ  70353 

 


