การพัฒนาระบบการเบิกจ่ายยาให้กับสโมสรนิสิตและหอพักนิสิต
โดย สถานพยาบาล มก.
รางวัลดีเยี่ยม ประเภทการพัฒนาปรับปรุงกระบวนงาน
1. ที่มาของปัญหา
จากที่ผ่านมาสถานพยาบาลได้มีการให้บริการเรื่องการเบิกยาและเวชภัณฑ์ไปใช้ในสโมสรคณะและ
หอพักเพื่อช่วยลดปัญหากรณีที่นิสิตเกิดเจ็บป่วยในลักษณะที่ไม่รุนแรงและสามารถรับประทานยาบรรเทา
อาการในเบื้องต้นได้ แต่ยังพบว่าเกิดปัญหา ยาบางชนิดหมดไปจากตู้ยาส่วนกลาง หรือยาบางชนิดหมดอายุ
เมื่อถึงคราวเจ็บป่วยนิสิตกลับไม่มียาใช้ นิสติ ต้องออกไปใช้บริการสถานประกอบการของเอกชนหรือของรัฐที่อยู่นอก
มหาวิทยาลัย ทําให้ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเพิ่มขึ้น ซึ่งสถานพยาบาลได้ตระหนักถึง
ปัญหาดังกล่าวจึงได้ทําการปรับปรุงระบบการเบิกจ่ายยาให้กับสโมสรนิสิตและหอพักนิสติ เสียใหม่ โดยมี
ขั้นตอนการดําเนินงานดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ทบทวนระบบงานเดิมและค้นหาปัญหา

Input
นิสิตต้องการ
และยา
เวชภัณฑ์ยา

Output

Process
สถานพยาบาลอนุเคราะห์ยาและเวชภัณฑ์ให้นิสิต
ดําเนินการตามขั้นตอน ใช้เวลา 3-7 วัน

นิสิตได้รับยา
และเวชภัณฑ์

ภาพ แผนผังการปฏิบัติงานเดิม
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ภาพที่ 1 แผนผังการปฏิบัติงานเดิม
ขั้นตอนที่ 2 วางแนวคิดปรับปรุงงานและวิธีการแก้ไข จากสาเหตุของปัญหาที่ค้นพบ
ปัญหา
ขั้นตอน

สาเหตุของปัญหา
1. ขั้นตอนการขออนุมัติเบิกยา
และเวชภัณฑ์ใช้เวลานาน 3-7
วัน
2. ไม่มแี ผนในการเบิกยาที่
แน่นอน
3. ขาดผู้รับผิดชอบและติดตาม
เรื่องการเบิกยาและเวชภัณฑ์
4. ขาดผู้มีความรู้ควบคุมดูแล
การใช้ยาอย่างปลอดภัยและมี
ประสิทธิภาพ
หลังจากรับยาและเวชภัณฑ์จาก
สถานพยาบาลไปแล้ว ทําให้ยา
ไม่เพียงพอต่อความต้องการ และ
อาจมียาบางชนิดหมดอายุ

แนวคิด
1. ใช้ One Stop Service
โดยประยุกต์ใช้ QC Story
(การลําดับขั้นตอนการแก้ไข
ปัญหา) ช่วยในการ
ออกแบบกระบวนการ
เบิกจ่ายยาและเวชภัณฑ์ใน
ลักษณะที่สะดวกรวดเร็ว มี
วิธีการทันสมัย และติดต่อ
ประสานงานได้
2. สร้างเครือข่ายนิสิต นิสิต
PHC เพื่อเป็นนิสิตดูแลเรื่อง
ยาและสุขภาพผู้ป่วย
เบื้องต้น

วิธีการแก้ไข
1. จัดระบบการเบิกยา
และเวชภัณฑ์ใหม่โดยให้
นิสิต PHC เป็นผู้เบิกผ่าน
ระบบ Online และมารับ
ยาในวันเวลาที่กําหนด
2. กําหนดวิธีการเบิกจ่าย
ยาและการควบคุมการใช้
ยาภายในสโมสรและ
หอพัก
3. อบรมให้ความรู้เรื่องยา
และการปฐมพยาบาลแก่
ตัวแทนสโมสรนิสิตและ
หอพักที่เป็นเครือข่ายของ
สถานพยาบาล รวมถึง
ช่วยในการติดต่อ
ประสานงานกับสโมสร
และหอพัก และช่วย
ติดตามงานได้
ความพึงพอใจ 1. นิสิตต้องการยาและเวชภัณฑ์ 1. จําแนกหาลักษณะบริการ 1. สโมสรและหอพักทํา
แต่ ไม่ต้องการรอการอนุมัติเรื่อง ที่สามารถเพิ่มความพึงพอใจ เรื่องเบิกยาและเวชภัณฑ์
ที่ใช้เวลานาน
โดยประยุกต์ใช้ Kano
โดยตรงกับสถานพยาบาล
2. ไม่มียาให้ใช้เมื่อเกิดเจ็บป่วย Model ลําดับความสําคัญ ในระบบ online
3. ไม่ได้รับความปลอดภัยจาก ของความต้องการต่อบริการ 2. มีนิสิต PHC ควบคุม
การใช้ยา
ปริมาณ และการใช้ยา
อย่างปลอดภัย
ขั้นตอนที่ 3 การดําเนินการออกแบบระบบงานตามแนวคิด
ในการพัฒนาระบบงานใหม่ สิ่งที่สําคัญคือต้องทําความเข้าใจให้กับผู้ร่วมงานให้ได้รับทราบถึงแนวทาง
ในการปรับปรุงงานเสียก่อน หลังจากนั้นจึงทําการค้นหาข้อมูลและความต้องการในเรื่องการบริหารจัดการยา
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ภายในสโมสรและหอพักจากสถานที่จริง เพื่อใช้ในการออกแบบระบบงานใหม่ให้ได้ตรงต่อความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ และนําความต้องการมาจําแนกออกเป็น 4 กลุ่มตามระดับความพึงพอใจ โดยการประยุกต์ใช้
Kano Model ช่วยในการพิจารณา จัดบริการสนองตอบต่อความต้องการเพื่อเพิ่มระดับความพึงพอใจในการ
สร้างระบบงานใหม่ เช่น ความต้องการในกลุ่มที่ 4 เป็นความต้องการนอกเหนือความคาดหวังถ้าสามารถ
จัดบริการตอบสนองต่อความต้องการในกลุ่มนี้ได้ ก็จะสามารถสร้างความประทับใจจนเกิดความพึงพอใจใน
ระดับสูงสุดได้ ดังภาพที่ 2

ประยุกต์ใช้ Kano Model จําแนกความต้องการต่อการบริการ ขอเบิกยาและเวชภัณฑ์
Surprise and delight (ความต้องการนอกเหนือ
ความคาดหวัง จนเกิดความประทับใจ)

More is better (ความต้องการเกินความ
คาดหวัง)

• เบิกยาโดยไม่ต้องทําหนังสือขออนุเคราะห์ยาและ
เวชภัณฑ์ ซึ่งใช้เวลาอนุมัติ 3-7 วัน
• การเบิกจ่ายยาสะดวกรวดเร็วในรูปแบบทันสมัย
• ได้รับการดูแล ให้ความรู้เรื่องยาและเวชภัณฑ์
ในด้านปริมาณ, คุณภาพ, การบริหารยาและใช้ยา
• มีการติดตามงานและแก้ปัญหาเป็นปัจจุบัน 1

• ปริมาณยาที่ได้รับมีเพียงพอใช้ในสโมสรและ
หอพักตลอดปีการศึกษา

Must be (ความต้องการในสิ่งที่คาดหวัง/ต้องมี)4

Better not be (ความต้องการ สิ่งที่ไม่
ต้องการให้มี)

• ยาและเวชภัณฑ์

2
3

• รอเวลาอนุมัติเบิกจ่ายยาจากสถานพยาบาล
1-3วัน
• รอเข้าคิว รับยาที่ห้องยารวมกับผู้ป่วยทั่วไป

ภาพที่ 2 ประยุกต์ใช้ Kano Model ในการจําแนกความต้องการ
ในการทําโครงการ หรือปรับปรุงระบบงานใดๆก็ตามย่อมมีข้อจํากัดไม่ว่า จะเป็นกําลังคน อุปกรณ์
เวลา หรืองบประมาณ เพื่อที่จะตอบสนองความต้องการให้ได้อย่างครบถ้วนนั้น เป็นสิ่งที่ยากลําบาก ดังนั้นการ
ออกแบบระบบงานลงในตารางเมทริกซ์ 7 ขั้นตอนของQC StoryแบบTheme Achievement จะช่วยให้
สามารถจั ด ระบบบริ ก ารที่ ต อบสนองความต้ อ งการทั้ง หมดได้ ง่ า ยขึ้ น ในการหาจุด รุ ก และแนวทางการ
ปฏิบัติงาน เพื่อสนองตอบความต้องการที่ได้ประยุกต์ใช้ Kano Model และที่สําคัญจะช่วยให้ได้แนวทาง
ปฏิ บั ติ ง านที่ มี ข้ อ พกพร่ อ งในการดํ า เนิ น งานน้ อ ยที่ สุ ด เพราะมี ก ารขจั ด อุ ป สรรคระหว่ า งการออกแบบ
ระบบงาน ทําให้ลดความผิดพลาดลงได้อย่างมากและได้บริการที่ตรงตามความต้องการมากขึ้น
หลังการออกแบบระบบงาน แบบ Theme Achievement แล้ว จึงได้ระบบการทํางานแบบใหม่ที่
สามารถนํามาใช้แก้ปัญหาต่างๆ และเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานเบิกจ่ายยามากขึ้น แสดงดังภาพที่ 3 และ 4
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แนววทางการจัดหาายาและเวชภัณฑ์
ณ ที่จําเป็นแกก่นิสิต ผ่านการรเชื่อมโยงเครืออข่ายด้วย เทคคโนโลยี่แบบอออนไลน์
Input
ความมต้องการ
บริการที
า ่รวดเร็ว
ในระะบบการ
เบิกจจ่ายยา และ
เวชภัภัณฑ์ให้กับ
สโมสสรนิสิตและ
หอพัักนิสิต

Proocess
กําหนดจุ
า
ดรุกและแนนวทางการเบิกจ่ายยยา และ เวชภัณฑ์
ฑ
เพื
พื่อใช้ใน ระบบสารรสนเทศ

Output
แนวทางการการขอ เบิกยาาและ เวชภัณฑ์ ผ่านการ
เชื่อมโยงงเครือข่ายด้วยเทคคโนโลยี่ แบบออนไไลน์

1..ลงทะเบียนนิสิตสรร้างเครือข่ายผ่านปประธานชตห.และ อบ.ก. นําข้อมูลลข่าวสารและสารสสนเทศที่ ผ่านกระบบวนการ
บริหารจัดการข้
ด
อมูล
2..ลดขั้นตอนการเบิกจ่
ก ายยาโดยนิสิตไม่
ไ ต้องทํา
หนนังสือขอเบิกยาแลละเวชภัณฑ์ แต่ให้้รับยาตามวัน
ผ่านทาางคอมพิวเตอร์
เววลาที่กําหนดไว้ในแแผน
3..กําหนดวิธีการเบิกยาโดยใช้
ก
เทคโนโลลยีแบบ ออนไลน์
Internet
Intranet
แททนการทําหนังสือขออนุ
ข มัติและนิสิตมารับยาได้ทันที
Google
ตาามเวลาที่แจ้ง ไว้
Docs. Faceboo คลลังยาย่อยสํา
4..เพิ่มจํานวนครั้ง กาารรับ ยาเป็นจํานวนน 3 ครั้ง ทุก 2-3 เดือน
E-mail
k
ห บPHCใน
หรั
5..กําหนดระยะเวลาาการเบิกจ่ายยาโดยแจ้ง การ เบิกยา
สถ
ถานพยาบาล
ใช
ใช
ล่วงหน้
ว า 1 สัปดาห์ และให้ม ารับยาภายใน 2 สัปดาห์ ถัดไป
6..ประสานงานและติติดตามข้อมูลการเเบิกจ่ายยา
นิสิตเครือข่าย((นิสิตPHC)
ภาายในหน่ว ยงาน โดดยใช้Intranet
นิสิตหออพัก ชาย นิสิตหออพักหญิง นิสิตสโมสร
ส
7..ประสานงาน, อบรมความรู้และติดตตามข้อมูลต่างๆกับนิ
บ สิต
เคครือข่ายโดยใช้Inteernet หรือโทรแจ้จ้ง รายบุคคล
นิสิตเดินทางไปรัรับยา

ภาพที่ 3 แผนผังการปปฏิบัติงานใหมม่ ระบบการเบบิกจ่ายยาและะการควบคุมกการใช้ยานิสติ

กระบบวนงานเบิกยาและเวช
ก
ภัณฑ์ที่จาํ เป็ป็นผ่านระบบบออนไลน์ (Online) ภายใน 1 ขัขน้ ตอน
นิสิต PHC ตอบบรับขอเบิก
ย
ยาและเวชภั
ณฑ์ฑ ในระบบ
เครือข่ายแบบบออนไลน์

นิสิสิต PHC เดินทาางมารับยาและะ
เวชชภัณฑ์ได้ทันทีทที่สถานพยาบาาล
ตาามวันเวลาที่กําหหนด

นิสิต PHC (Primary Health Care)
C คือ ตัวแทนนิ
ว
สิตของงสโมสรคณะแและหอพักนิสสิิต ที่ได้รับการรอบรม
ความรู้เรื่องยาแลละการปฐมพยยาบาลเบื้องต้น ให้ปฏิบัติหน้นาที่ ควบคุมการจ่
ก ายยา ให้ห้คําแนะนํา และปฐม
พยาาบาลแก่สมาชิชิกที่เจ็บป่วยในนเบื้องต้น
ภาพที่ 4 กาารเบิกยาและเเวชภัณฑ์ที่จําเป็นผ่านระบบบออนไลน์ ในนลักษณะ Onee Stop Servvice
ขั้นตอนที่ 4 ดําเนินงานตามแผน
น
นผังการปฏิบัติงานใหม่
1. ลงทะเบีบียนรับนิสิตอาสาจากหอพั
อ
พักและสโมสรรเป็นเครือข่ายร่วมทํางานใให้บริการทางงสุขภาพกับ
สถานพพยาบาล
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2. อบรมใหห้ความรู้การปปฐมพยาบาลเบื้องต้น และกการใช้ยาอย่างปลอดภั
ง
ย
3. สร้างแบบบฟอร์ม ด้วย Google Doocs และส่งให้
ใ กับนิสิตอาสสาทาง E-mail และ Faceebook เพื่อ
ประสาานงานในเรื่อง การเบิกจ่ายยา การติดตามความก้
ต
าวหน้
ว าในการดํดําเนินงาน ส่งงข่าวและข้อมูลอื่นๆเป็น
ระยะ และการประเเมินผลทางอออนไลน์
4. ประชุมกลุ่ม สรุปผลกการดําเนินงานน และหาข้อบกพร่
บ อง/ปัญหาเพื
ห ่อการแก้ก้ไขปรับปรุงในนครั้งต่อไป

นิสิตอาสาจากหอ
ต
อพักและสโมสร

แบบฟออร์มเบิกยาทาางออนไลน์

ประชุมกลุ
ก ่มสรุปผลกการดําเนินงานน

ติดต่อสื่อสารททางFaceboook

รับฟังปัญหา แลละ แก้ไขข้อบกพร่
บ อง

ผลลัพธ์ของการดําเนินงาน ที่เกิดแก่นิสิต
ง
มต้องใใช้เวลา 3-7 วันจึงได้รับ
1. ช่วยลดขขั้นตอนการทํทําเรื่องขออนุมัมติเบิกยาและะเวชภัณฑ์ ซึ่งจากเดิ
ยาและะเวชภัณฑ์ มาาเป็นการเบิกผ่ผานระบบออนนไลน์เพียงขันตอนเดี
น้
ยว แลละมารับยาในนวันเวลาที่กําหนด
ห ทําให้
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นิสิตสโมสรคณะจํานวน 14 คณะ และหอพักจํานวน 15 หลังที่มีสมาชิกหลายพันคนได้รับยาและเวชภัณฑ์ใน
เวลาเดียวกัน และใช้ยาได้ทันต่ออาการเจ็บป่วย
2. มีนิสิตอาสาที่เป็นตัวแทนสโมสรนิสิตและหอพัก ซึ่งผ่านการอบรมให้มีความรู้เกี่ยวกับการดูแลเรื่อง
การเบิกจ่ายยาและควบคุมการใช้ยา รวมถึงความรู้เบื้องต้นในการปฐมพยาบาล ช่วยเหลือสมาชิกที่มีอาการ
ป่วยไม่รุนแรง
3. สโมสรคณะและหอพักจะได้รับยาและเวชภัณฑ์ อย่างต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา ตามแผนงานที่
สถานพยาบาลกําหนดให้
4. นิสิตจะได้รับการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีแบบแผนจากการทํางานตามระยะเวลาและ
แผนงานที่ได้ถูกวางไว้อย่างเป็นระบบ
5. นิสิตจะได้รับความสะดวกสบายในการเบิกยาและเวชภัณฑ์ ไม่ว่านิสิตจะอยู่ที่ใดเพียงแค่ตอบรับ
การเบิกยาทางระบบออนไลน์ตามเวลาที่แจ้งเตือน ก็สามารถมารับยาและเวชภัณฑ์ได้ตลอดเวลาตามช่วงเวลา
ที่กําหนดไว้
6. นิสิตไม่ต้องเข้าคิวรอรับยาและเวชภัณฑ์ที่ห้องจ่ายยาร่วมกับผู้ป่วยทั่วไป แต่สามารถเข้ามารับได้ที่
จุดเฉพาะที่จัดเตรียมไว้บริเวณคลังยาย่อยสําหรับนิสิต PHC
7. นิสิตจะมีผู้ให้คําปรึกษาและติดตามการทํางานโดยผ่านระบบออนไลน์ ทําให้นิสิตสามารถทํางานได้
คล่องตัวมากขึ้น และเข้าถึงบริการสุขภาพได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น จากการมีส่วนร่วมในการทํางานและ
การเชื่อมโยงข้อมูลซึ่งกันและกัน
ประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากรในการดําเนินงาน
1. การติดต่อสื่อสารทางเทคโนโลยีแบบออนไลน์ทําให้สถานพยาบาลสามารถปรับปรุงคุณภาพบริการ
ให้ตรงกับความต้องการของนิสิตได้ดีขึ้นและรวดเร็วมากขึ้น รวมถึงช่วยลดความสิ้นเปลืองการใช้กระดาษ และ
สามารถจัดเก็บเอกสารได้ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ทําให้ไม่ต้องใช้ตู้เก็บเอกสาร
2. ทําให้เกิดการประหยัด/ลดต้นทุนการดําเนินการอย่างมาก
o ประหยัดคน : การลงทะเบียนรับยาและเวชภัณฑ์ผ่านระบบออนไลน์ช่วยให้เกิดความสะดวก
รวดเร็ว และทําให้เจ้าหน้าที่สามารถจัดเตรียมชุดยาสําหรับนิสิตได้ล่วงหน้า (Prepack) ทําให้ไม่ต้องแบ่งเภสัช
กรมาจัดยาในช่วงการเปิดให้บริการแก่บุคคลากรที่มารับบริการตรวจตามปกติ
o ประหยัดเวลา : การลงทะเบียนรับยาและเวชภัณฑ์ผ่านระบบออนไลน์ช่วยให้นิสิตในเครือข่าย
ไม่ต้องเสียเวลาในการเบิกยาและรับยาที่ห้องยา ทําให้ประหยัดเวลาในการเข้ามาติดต่อกับสถานพยาบาล
o
ประหยัดยาและเวชภัณฑ์ : สถานพยาบาลสามารถตรวจสอบวันหมดอายุของยา และ
ควบคุมดูแลการใช้ยาไม่ให้สูญเปล่า ทําให้การเบิกจ่ายยาและเวชภัณฑ์ไปใช้ในสโมสรและหอพักเกิดประโยชน์
กับนิสิตอย่างเต็มที่
3. ทําให้มีข้อมูลเรื่องการใช้ยาและเวชภัณฑ์ที่เพียงพอต่อการบริหารจัดการเรื่องยาให้กับนิสิต รวมถึงช่วย
ให้การตัดสินใจเกี่ยวกับระบบคลังยามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ผู้นาํ เสนอผลงาน : นางเสาวรส บุญมุสิก ผู้ช่วยผู้อํานวยการสถานพยาบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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