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ใบสมัครเพื่อเสนอบทความในงานการประชุม 
THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 23rd Symposium on TQM-Best Practices in Thailand 

ประเภทการสมัคร [] TQM-Best Practices (ตองจัดทํา Abstract, Presentation Slide, Full Paper (ถามี*)  
และการทดลองนําเสนอผลงาน) 

[  ] TQM-Progressive Learners (ตองจัดทํา Abstract, Presentation Slide  
     และการทดลองนําเสนอผลงาน) 

ประเภทองคกร [  ] หนวยงานธุรกิจเอกชน  [  ] หนวยงานรัฐวิสาหกิจ        [  ] หนวยงานดานการศึกษา   
[  ] หนวยงานราชการและองคกรของรัฐ      [  ] หนวยงานทางดานสาธารณสุข 

ชื่อเรื่องนําเสนอ โครงการสงยาถึงบานทางไปรษณียภายใน 48 ชั่วโมง  
เปน “วิธีปฏิบัติท่ีเปนแบบอยางที่ดีเยี่ยม” ของกระบวนการ ในหมวด (โปรดเลือก 1 หมวดเทานั้น)  

[  ] 1. การนําองคกร     [  ] 2. การวางแผนเชิงกลยุทธและการจัดการนโยบาย  
[  ] 3. การเอาใจใสลูกคาและตลาด   [  ] 4. การวัด การวิเคราะห และ การจัดการความรู  
[  ] 5. การเอาใจใสทรัพยากรบุคคล   [  ] 6. การจัดการกระบวนการ  
[  ] 7. การประยุกตระบบมาตรฐานตางๆเขากับการบริหารจัดการ  

ชื่อหนวยงาน  งานเภสัชกรรมผูปวยนอก   โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ 
ที่อยู เลขที่ 95 หมู 8 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120  
โทรศพัท 02-926-9999  โทรสาร  -   เว็บไซต  https://www.hospital.tu.ac.th 
ชื่อผูเขียน (ผูนําเสนอ) 1. ภญ.อรทัย   ชินกาญจนโรจน  ตําแหนง เภสัชกร 

 2. ภญ.ณัฐฐินันท ขลิบเงิน   ตําแหนง เภสัชกร 
 3. นายนพพิจิตร ตระกูลอุปถัมภ  ตําแหนง พนักงานเภสัชกรรม 

ชื่อผูประสานงาน นางสาวธนิตา ทิพยมาลี งานนโยบายและแผน โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ 
โทรศพัท 02-977-8498    อีเมล  tuh.tqmb@gmail.com 
 
สรุปจุดท่ีเปน “วิธีปฏบิัติที่เปนแบบอยางท่ีดีเยี่ยม” 

1) การตั้งเปาหมายโดยมุงเนนความปลอดภัยและความพึงพอใจของลูกคา (Customer Delight) ผานระบบ E-phis,  
Tracking number และตอบรับผาน QR Code 

2) การวางแผนและการติดตาม (Planning and Monitoring) ดวยระบบ Tele-pharmacy เพื่อติดตามการสงยาถึง
บานทางไปรษณียอยางมีประสิทธิภาพและเพ่ิมความปลอดภัยในการใชยาใหกับผูปวย 

ประสิทธิผล 
1) มีผูใชบริการสงยาถึงบานทางไปรษณียตั้งแตเดือนมกราคมป 2564 ถึงเดือนสิงหาคมป 2565 ทั้งหมด 34,986 ราย 

โดยในป 2564 สามารถจัดสงยาถึงบานผูปวยภายใน 48 ชั่วโมง ไดรอยละ 79.28  และในป 2565 ถึงเดือนสิงหาคม
สามารถจัดสงยาถึงบานผูปวยภายใน 48 ชั่วโมง ไดรอยละ 94.59 จะเห็นไดอยางชัดเจนวาตั้ งแตใชงาน 
ระบบ E-phis สามารถจัดสงยาไปใหผูปวยไดรวดเร็วข้ึน 

2) ลดความแออัดของผูปวยและผูมารับบริการที่โรงพยาบาล ตลอดจนลดความเสี่ยงในการรติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-2019)  

 
การอนุญาตใหมูลนิธิฯ จัดใหผูสนใจเขาเยี่ยมชม “Best-Practices” ขององคกรผูสมัครนี้ได    
  [  ] อนุญาต   [  ] ไมอนุญาต 
การอนุญาตใหมูลนิธิฯ บันทึกวีดีโอผลงานระหวางที่นําเสนอในวันการจัดงานขององคกรผูสมัครนี้ได 
             [  ] อนุญาต   [  ] ไมอนุญาต  
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บทคัดยอ 
 
ชื่อเรื่อง : โครงการสงยาถึงบานทางไปรษณียภายใน 48 ชั่วโมง 
 
ประวัติและความเปนมาโดยยอ : 

เนื่องจากปจจุบันมีการแพรระบาดอยางหนักของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-2019) ทําใหผูปวยไมสามารถ
มารับยาที่โรงพยาบาลไดตามปกติ สงผลใหผูปวยไดรับยาไมตอเนื่อง ดวยเหตุนี ้ฝายเภสัชกรรมโรงพยาบาลธรรมศาสตร
เฉลิมพระเกียรติจึงไดจัดทําโครงการสงยาถึงบานทางไปรษณีย เพ่ือลดความเสี่ยงในการติดเชื้อและการแพรระบาดของ
โควิด-19 ในผูปวยและบุคลากรสาธารณสุข ซึ่งเปนการสงเสริมนโยบายของภาครัฐ 

วิธีการดําเนินงานไดมีการพัฒนาระบบการลงขอมูลของผูปวยท่ีเขารวมโครงการสงยาถึงบานทางไปรษณียใน
ระบบ E-phis เชน การออก Tracking number การพิมพที่อยู เพ่ือชวยใหทีมงานสามารถทํางานไดรวดเร็วข้ึน ได
จัดทําระบบการตรวจสอบโดยใหผูปวยตอบรับกลับผาน QR code ที่แนบไปใหในกลองไปรษณีย และสามารถ
ตรวจสอบสถานะของยาจาก Tracking number ที่บันทึกไวได  มีทีมเภสัชกรรมทางไกล(Telepharmacy) โทรไป
อธิบายวิธีการใชยาซึ่งชวยติดตามการใชยาอยางมีประสิทธิภาพ และเพ่ิมความปลอดภัยในการใชยาใหกับผูปวย 

สําหรับผลการดําเนินงานในระบบเกาตั้งแตเดือนเมษายนถึงธันวาคมป 2563 มีจํานวนผูใชบริการสงยาถึงบาน
ทางไปรษณีย 707 ราย และเริ่มใชระบบใหมตั้งแตเดือนมกราคมป 2564  มีผูใชบริการสงยาถึงบานทางไปรษณียตั้งแต
เดือนมกราคมป 2564 ถึงเดือนสิงหาคมป 2565 ทั้งหมด 34,986 ราย โดยในป 2564 สามารถจัดสงยาถึงบานผูปวย
ภายใน 48 ชั่วโมง ไดรอยละ 79.28  และในป 2565 ถึงเดือนสิงหาคมสามารถจัดสงยาถึงบานผูปวยภายใน 48 ชั่วโมง 
ไดรอยละ 94.59 จะเห็นไดอยางชัดเจนวาตั้งแตใชงานระบบ E-phis สามารถจัดสงยาไปใหผูปวยไดรวดเร็วข้ึน 

ประสิทธิผลที่ไดรับชวยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อและการแพรระบาดของโควิด-19 ในผูปวยและบุคลากร
สาธารณสุข ชวยแกไขปญหาผูปวยไดรับยาไมตอเนื่อง ชวยลดความแออัดของผูปวยที่มารอรับยาในโรงพยาบาล 
 
วิสัยทัศน คานิยม วัฒนธรรม พันธกิจ นโยบาย: 
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แนวปฏิบตัิท่ีดีท่ีไดดําเนินการ 

 

 

ผูปวยลงทะเบยีนขอรับยาเดิมผานระบบออนไลน หรือโทรศัพทติดตอ
หนวยตรวจ ในเวลาราชการ 8.00-20.00 น. ยกเวนวันหยุดนักขัตฤกษ 

พรอมแจงหมายเลขโทรศัพทที่ติดตอไดและที่อยูสําหรับจัดสงยา

พยาบาลสอบถามอาการของผูปวยเพ่ิมเติมแลวแจงใหแพทยทราบ 
แพทยสั่งยามาที่หองยา

หองยายืนยันการสั่งยา

หนวยงานรายไดแจงผูปวยเรื่องคาใชจายตางๆ ไดแก คายา คาบริการ 
คาธรรมเนียมในการจัดสง เพ่ือใหผูปวยชําระเงิน

เภสัชกรทบทวนขอมูลการใชยาของผูปวย

เจาหนาที่หองยาจัดยา

เภสัชกรตรวจสอบยา

บรรจยุา ใบนัด และใบเสรจ็รับเงินลงในกลองไปรษณียที่จัดเตรียมไว

พิมพที่อยูจากระบบ E-phis ปดกลองใหเรียบรอย

ออก tracking number ในระบบ E-phis

สงมอบยาใหเจาหนาที่ของไปรษณีย เพ่ือเตรียมจัดสงใหผูปวยตอไป

มีระบบติดตามผูปวยผาน Telepharmacy  เพ่ือชวยติดตามการใชยา
ใหมีประสิทธภิาพ และสงเสริมใหผูปวยใชยาไดถกูตองปลอดภยั
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ตัวอยางการรวบรวมขอมูลในระบบ E-phis 

 

 ทีมงานไปรษณียจะตรวจสอบสถานะของยาจาก Tracking number ที่บันทึกไวในระบบ E-phis โดยนํา 

Tracking number ของแตละคนไปตรวจสอบในเว็บไซตไปรษณียไทย และจะรวบรวมขอมูลเปนจํานวนผูปวยทีไ่ดรับ

ยาทางไปรษณียนอยกวา 48 ชั่วโมง และมากกวา 48 ชั่วโมง โดยจะเริ่มนับจากวันที่ออก Tracking number ถึงวัน

ถัดไปอีกสองวัน เวลา 16.00 น. ยกตัวอยางเชน ออก Tracking number วันที่ 1 ส.ค. 2565 ถาใชเวลานอยกวา 48 

ชั่วโมง กลองยาตองถึงบานผูปวยกอนวันที่ 3 ส.ค. 2565 เวลา 16.00 น.  

 

ประสิทธิผลที่ได 

ผลการดําเนินงานในระบบเกาตั้งแตเดือนเมษายนถึงธันวาคมป 2563 มีจํานวนผูใชบริการสงยาถึงบานทาง
ไปรษณีย 707 ราย และเริ่มใชระบบใหมตั้งแตเดือนมกราคมป 2564  มีผูใชบริการสงยาถึงบานทางไปรษณียตั้งแต
เดือนมกราคมป 2564 ถึงเดือนสิงหาคมป 2565 ทั้งหมด 34,986 ราย โดยในป 2564 สามารถจัดสงยาถึงบานผูปวย
ภายใน 48 ชั่วโมง ไดรอยละ 79.28  และในป 2565 ถึงเดือนสิงหาคมสามารถจัดสงยาถึงบานผูปวยภายใน 48 ชั่วโมง 
ไดรอยละ 94.59 จะเห็นไดอยางชัดเจนวาตั้งแตใชงานระบบ E-phis สามารถจัดสงยาไปใหผูปวยไดรวดเร็วข้ึน  

ผลลัพธท่ีไดชวยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อและการแพรระบาดของโควิด-19 ในผูปวยและบุคลากรสาธารณสุข 
ชวยใหผูปวยไดรับยาตอเนื่องและครบถวน ตลอดจนลดความแออัดของผูปวยที่มารอรับยาในโรงพยาบาลและขยายผล
ใหบริการสงยาถึงบานแกผูปวยกลุมผูสูงอายุ กลุมผูพิการ ไดอยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัยตอไป 

ในอนาคตไดมีโครงการเพ่ิมจํานวนผูใชบริการสงยาถึงบานทางไปรษณียในหลายชองทาง เชน ผูปวยที่มาหา
หมอแตไมตองการรอรับยา ผูปวยที่ตอยาโดยไมตองมาโรงพยาบาล เปนตน 
 
 
 
 



 

  5

 
  

 
 

 
 
 

0

2000

4000

6000

จํานวนผูปวยที่ใชบริการสงยาถึงบานทางไปรษณียในป 2563 – 2565 (คน)

ป 2563 ป 2564 ป 2565

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18

รอยละของจํานวนผูปวยท่ีไดรบัยาทางไปรษณียตอผูปวยท่ีมารบัยาทั้งหมด

ป 2564 ป 2565

0

20

40

60

80

100

รอยละของจํานวนผูปวยท่ีไดรับยาทางไปรษณีย ภายใน 48 ชม.

ป 2564 ป 2565


