
ระบบในการปล่อยสัญญาณ 

internet ที่เชื่อมกับระบบมีสิ่ง

กีดขวางทำให้สัญญาณไม่

เชื่อมต่อในบางครั้ง 

แบบฟอร์มการสรุปผลงานพัฒนาคุณภาพ ปี 2565  

1. ชื่อโครงการพัฒนา:  การพัฒนาระบบการแจ้งเตือนอุณหภูมิของกลุ่มงานเภสัชกรรม 
2. ชื่อหน่วยงาน: กลุ่มงานเภสัชกรรม 
3. สมาชิกทีม:  

3.1 นางจินตนา   ปรัชญาสันติ ตำแหน่ง เภสัชกรเช่ียวชาญ 

3.2 นางพัณณพัฒน์  พรรณ์แผ้ว ตำแหน่ง เภสัชกรชำนาญการ 

3.3 นางสาวชมภูนุช  สุคนธวารี ตำแหน่ง เภสัชกรชำนาญการ 

3.4 นางฉัตรมนตร์  ปิ่นแก้ว  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชำนาญงาน 

3.5 นางสาวกัลยกร  แสงจันทร์ ตำแหน่ง นักจัดการงานท่ัวไป 

3.6 นางสาวศิราพร  จรเสมอ  ตำแหน่ง นักจัดการงานท่ัวไป 

4. คำสำคัญ: อุณหภูมิ, ระบบลูกโซ่ความเย็น, การเก็บรักษายา และการแจ้งเตือนอุณภูมิ  
5. สรุปผลงานโดยย่อ พัฒนาระบบการแจ้งเตือนกรณีท่ีอุณภูมิไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เพื่อให้เวชภัณฑ์ยาท่ีมีคุณภาพ 
ปลอดภัยในการใช้ยากับผู้ป่วย  
6. ปัญหาและสาเหตุโดยย่อ:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7. เป้าหมาย 
        เพื่อพัฒนาระบบการแจ้งเตือนอุณหภูมิของการเก็บรักษาเวชภัณฑ์ของกลุ่มงานเภสัชกรรมให้มีการแจ้งเตือนได้รวดเร็ว
มากขึ้น บุคลากรสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างทันเวลา เป็นผลให้ยาท่ีได้รับมีคุณภาพท่ีดีตามาตรฐานการเก็บรักษาเวชภัณฑ์ 
 

ปัญหา 

ระบบการแจ้งเตือนการเกิด

อุณหภูมินอกช่วงล่าช้า และยัง

ไม่ได้มาตรฐานการเก็บรักษา

เวชภัณฑ์ของเภสัชกรรม 

Man 

 

Machine 

Environment 

 

การตรวจสอบการแจ้งเตือนทาง 

e- mail ไมส่ามารถทำได้

ตลอดเวลา 

โปรแกรมที่ใช้ดูแล

ระบบแจ้งเตือนทาง e- 

mail อย่างเดียว 

Material 

 
Method 

 

ยังไม่มีแนวทาง

บริหารจัดการกรณีที่

อุณหภูมิไม่ได้อยู่ใน

เกณฑ์ที่กำหนด 

โปรแกรมพบ

ปัญหาข้อมูลไม่

เชื่อมต่อบางครั้ง 



8. กิจกรรมการพัฒนา (process): โดยระบ ุ 
8.1 การจัดทำแนวทางปฏิบัติของระบบการดูแลยาท่ีเก็บในตู้เย็นของสถาบันราชานุกูล 
- ทบทวนแนวทางการดูแลยาท่ีเก็บในตู้เย็นตามามาตรฐาน 
- จัดทำแนวทางการดูแลยาท่ีเก็บในตู้เย็นของสถาบันราชานุกูล พร้อมท้ังมอบหมายหน้าท่ีรับผิดชอบให้แก่เจ้าหน้าท่ีในกลุ่มงาน 
- ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติตามแนวทางท่ีได้จัดทำไว้  
- ทบทวนการปฏิบัติตามแนวทาง และปรับปรุงแนวทางปฏิบัติ 
8.2 การปรับปรุงโปรแกรมการแจ้งเตือนอุณหภูมิบริเวณท่ีมีการจัดเก็บเวชภัณฑ์ 
- ทบทวนระบบการแจ้งเตือนเดิม หาสาเหตุการเกิดปัญหา นำแนวทางท่ีแก้ไขปัญหามา 
- ประชุมกับบริษัทท่ีทำโปรแกรมเพื่อปรับปรุงระบบตามแนวทางท่ีประชุม 
- ปรับปรุงระบบการแจ้งเตือนของโปรแกรมใหม่ 
- ทดลองใช้ระบบการแจ้งเตือนท่ีมีการปรับปรุง พร้อมแก้ไขระบบในส่วนท่ีมีปัญหา 
- สรุปผลการปรับปรุงระบบ และนำไปปรับปรุงแนวทางปฏิบัติ 
 
9. การประเมินผลการเปลี่ยนแปลง (performance): โดยระบ ุ 
- การประเมินเชิงคุณภาพ เมื่อมพีบเหตุการณ์อุณหภูมิไม่ได้มาตรฐาน มีการแจ้งเตือนและปฏิบัติตามแนวทางได้อย่างทันเวลา 
 

เปรียบเทียบข้อมูล เป้าหมาย ระยะเวลาการแจ้งเตือนจริง 
ก่อนปรับระบบ - - 
หลังปรับระบบ 3 ช่ัวโมง 30 นาที 

 
- ผลของผลลัพธ์ที่แสดงให้เห็นการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน  
เปรียบเทียบข้อมูล ระยะเวลาทีเ่กิดอุบัติการ รายละเอียดของอุบัติการณ์ ระยะเวลา

เจ้าหน้าทีท่ราบ
การเกิด

อุบัติการณ์ 

รวมระยะเวลาทั้งหมดที่
ดำเนินการแก้ไขสำเร็จ 

ก่อนปรับระบบ 30 มกราคม 2564 ถึง  
3 กุมภาพันธ์ 2564 

ห้องจ่ายยาพบอุณหภูมิเกินค่ามาตรฐาน
คือ 31.2 -31.8 °C ช่วงเวลาตี 3 ถึงตี 5 
ของทุกวัน 
เน่ืองจาก Timer ที่ต้ังอุณหภูมิแอร์เสีย 

5 วัน 5 วัน 

หลังปรับระบบ 24 เมษายน 2565 ตู้เย็นเก็บเวชภัณฑ์แจ้งเตือนว่าพบ
อุณหภูมิเกินค่ามาตรฐาน 18.6 °C  
เวลา 19.15 น.  
เน่ืองจาก หม้อแปลงระเบิดไฟดับทั้งตึก 

30 นาที 
 



หลังปรับระบบ 

21 มิถุนายน 2565 ห้องจ่ายยาอุณหภูมิ 19.8 °C  เวลา 
22.13 น. ซึ่งเป็นอุณหภูมิที่อยู่ในช่วงที่
กำหนด 
เน่ืองจาก การกำหนดค่าแจ้งเตือนระบบ 
คือ 20-28 °C  ซึ่งไม่อยู่ในช่วงเกณฑ์
มาตราฐาน แก้ไขโดยปรับเปลี่ยนค่าแจ้ง
เตือนระบบ 

30 นาที 2 ชั่วโมง 

   1 ชั่วโมง 

 
 
- วิเคราะห์ว่าการเปล่ียนแปลงนี้แก้ปัญหาท่ีเป็นจุดเริ่มต้นได้เพียงใด  
     จากอุบัติการณ์ท่ีเกิดขึ้นเจ้าหน้าท่ีสามารถได้รับการแจ้งเตือนกรณีท่ีอุณหภูมิอยู่นอกช่วงได้ทันเวลาท่ีกำหนด และได้ทำการ
แก้ไขได้ทันทำให้เวชภัณฑ์ยาไม่เสียหาย และปรับแนวทางปฏิบัติได้อย่างมีการประสานงานนอกหนว่ยงานเพื่อช่วยในการแก้ไข
ปัญหาได้อย่างทันเวลา 
 
10. บทเรียนที่ได้รับ  
- ให้ข้อเสนอแนะท่ีนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นและให้เหตุผล เนื่องจากระบบเดิมมีการล่าช้าในการแจ้งเตือนกรณีอุณหภูมินอก
มาตรฐานทำให้การแก้ไขปัญหาล่าช้าเส่ียงต่อความคงตัวของเวชภัณฑ์ยา จึงมีการปรึกษาร่วมกันเพื่อหาแนวทางการแจ้งเตือนได้
ทันเวลาโดยแจ้งผ่าน SMS โทรศัพท์เจ้าหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม และเจ้าหน้าท่ีป้อมยามเพื่อได้รับการดูแลตามเกณฑ์ท่ีกำหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-แสดงถึงการพัฒนาแนวคิดตามวิถีใหม่ (New Normal) โดยมีแนวทางปฏิบัติใหม่ ดังนี้ 

   เจ้าหน้าท่ีงานช่างดำเนินการดังน้ี 

- แจ้งเจ้าหน้าท่ีกลุ่มงานเภสัชกรรม 

- รายงานหัวหน้าช่างซ่อมบำรุง หรือ 

หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร 

- ดำเนินการตรวจสอบ แก้ไข ร่วมกับ

เจ้าหน้าท่ีกลุ่มงานเภสัชกรรม กรณี

เกี่ยวกับการจ่ายไฟให้ประสานงานกับ

การไฟฟ้าให้แก้ไข ภายใน 2 ชั่วโมง  

เจ้าหน้าท่ีกลุ่มงานเภสัช ดำเนินการ ดังน้ี 

- แจ้งหัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม  

- ดำเนินการแก้ไขร่วมกับเจ้าหน้าท่ีช่าง 

- ปฏิบัติตามแนวทางการดูแลยาท่ีเก็บในตู้เย็นของสถาบันราชานุกูลตามท่ีกำหนด 

อุณหภูมิไม่ได้มาตรฐาน นานกว่า 30 นาที 

(ทราบจากการแจ้งเตือนทาง SMS ของเจ้าหน้าท่ีกลุ่มงานเภสัชกรรม 

และ นอกเวลาราชการ โทรแจ้ง หน่วยงานรักษาความปลอดภัย ประตู 

1 เบอร์ 02-2488900 ต่อ 70342) 

กรณีไฟดับ/ตู้เย็นเสีย 

กรณีไฟดับ/ตู้เย็นเสียไม่เกิน 3 ชั่วโมง 

ให้เจ้าหน้าท่ีปิดประตูตู้เย็นและ 

ห้ามเปิดตู้เย็นเด็ดขาด 

กรณีไฟดับเกิน 3 ชั่วโมง 

ให้เจ้าหน้าท่ีย้ายยาออกจากตู้เย็นโดยใช้กล่องที่ควบคุมอณุหภูมิ

แล้วนำไปฝากเก็บท่ี 

สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา โดยประสานกับฝ่ายบริหาร

เรื่องรถที่ใช้ในการขนย้าย 

เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย 

โทรแจ้งหน่วยงานซ่อมบำรุง 

(เวรช่างที่ได้รับมอบหมาย)  

ในเวลาราชการ นอกเวลาราชการ 

เจ้าหน้าท่ีกลุ่มงานเภสัชกรรม ดำเนินการดังน้ี 

- แจ้งหัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม 

- ดำเนินการตรวจสอบเพ่ือสาเหตุ พร้อม

ดำเนินการแก้ไข ถ้าเป็นปัญหาเกี่ยวกับระบบให้

แจ้งงานซ่อมบำรุง 

- ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนด 


