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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 พัฒนา Digital pharmacy platform ในงานเภสัชกรรมผูปวยใน เพ่ือความปลอดภัยของผูปวย 
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  งานเภสัชกรรมผูปวยใน โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ 
ที่อยู เลขที ่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. นางสาวธนนาถ ศรีแสงเงนิ   ตําแหนง เภสัชกรชํานาญการพิเศษ 

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

1) พัฒนา Digital pharmacy platform ในงานเภสัชกรรมผูปวยใน เพื่อความปลอดภัยของผูปวย 
 
ประสิทธิผล 
1) ใชระบบ Computerizes Physician Order Entry ไดมากกวารอยละ 50 ของหอผูปวย 
2) การสงมอบยาดวน V1V2 ผานระบบ CPOE ภายใน 30 นาที มากกวารอยละ 90 
 
การอนุญาตใหมูลนิธิฯ จัดใหผูสนใจเขาเยี่ยมชม “Best-Practices” ขององคกรผูสมัครนี้ได    
  [  ] อนุญาต   [  ] ไมอนุญาต 
การอนุญาตใหมูลนิธิฯ บันทึกวีดีโอผลงานระหวางที่นําเสนอในวันการจัดงานขององคกรผูสมัครนี้ได 
             [  ] อนุญาต   [  ] ไมอนุญาต 
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บทคัดยอ 
 
ชื่อเรื่อง : พัฒนา ระบบ Digital Inpatient pharmacy Platform 
 
ประวัติและความเปนมาโดยยอ : 

โรงพยาบาลธรรมศาสตรฯ มีวัฒนธรรมองคกร “รพธ” รัก พัฒนา ธรรมาภิบาล โดยงานเภสัชกรรมผูปวยใน 
ไดนําหลักพัฒนา เนน การเปลี่ยนแปลงในทางท่ีดีขึ้นอยางตอเนื่อง ประกอบกับการนําแนวคิดการพัฒนาองคกรดวย 
เครื่องมือ OKRs โดยตั้งเปาหมายของแตละบุคคลใหมีเปาหมายที่สอดคลองกันท้ังองคกร ทําใหบุคคลากรทุกคนทราบ
วิธีการปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายขององคกรในทิศทางเดียวกัน ตามกรอบการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาล 4 ดาน 
คือ SAFETY PROCESS EFFICIENCY และ CLINICAL QUALITY   

งานเภสัชกรรมผูปวยในไดรวมงานกับสหวิชาชีพปฏิบัติงานเชื่อมโยงการพัฒนางานตามสมรรถนะหลักของ
องคกร คือ Digital hospital มีจุดเนน เข็มมุงในการปรับปรุงกระบวนการสั่งยาเพ่ือความปลอดภัยตอผูปวย  
โดยปรับเปลี่ยนการสั่งยาจากระบบเดิม คือ การสั่งยาดวยการเขียนลงกระดาษ และสงสําเนาคําสั่งการรักษา มายัง 
เภสัชกร ซึ่งมีโอกาสเกิดความคลาดเคลื่อนในกระบวนการสั่งยา การแปลคําสั่งการรักษา รวมถึงมีโอกาสเกิดความ
คลาดเคลื่อนจากการจายยาทั้งที่มีผลกระทบตอผูปวยโดยตรงและไมมีผลกระทบได เชน การสั่งยาเปนตัวยอที่ไมสากล 
ลายมือแพทยที่อานไมชัดเจน สําเนาคําสั่งการรักษาที่ไมชัด ไมระบุความแรง เปนตน ทั้งนี้มีโอกาสสงผลตอความเร็วใน
การนําสงยาเพ่ือบริหารยาไดอยางมีประสิทธิภาพดวย  
 
วิสัยทัศน คานิยม วัฒนธรรม พันธกิจ นโยบาย: 
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รายละเอียดเพิ่มเติมของวิธีปฏิบัติท่ีเปนแบบอยางท่ีดีเยี่ยมที่สอดคลองกับคาประสิทธิผล :  
ระบบสั่ งยาโดยแพทยทางคอมพิวเตอร  (Computerized Physician Order Entry :  CPOE) สามารถ 

ลดอันตรายจากความผิดพลาดในการใหยาอันเกิดมาจากกการอานชื่อยาในใบสั่งยาผิด ทีมไดเริ่มทบทวนตั้งแตแพทย 
สั่งยา เภสัชกรรับคําสั่งการรักษา และพยาบาลรับคําสั่งเตรียมบริหารยา รวมกับ programmer ผูพัฒนาระบบตั้งแต
มกราคม 2564 โดยมีตัวชี้วัดผลลัพธจากการปรับกระบวนการทํางาน ดังนี ้

 
ผลลัพธจากการปรับกระบวนการทํางานและตัวชี้วัดหลังจบโครงการ 

ตัวชี้วัด 

เปาหมาย 
ผลลัพธการดําเนินงาน 

ความ
ปลอดภัย 

มูลคา คุณภาพ ม.ค.-
มิ.ย.64 

ก.ค.-
ก.ย.64 

ต.ค.-
ธ.ค.64 

1. ใชระบบ Computerizes Physician 
Order Entry ไดมากกวารอยละ 50 ของหอ
ผูปวย 

   40 74 88.4 

2. การสงมอบยาดวน V1V2 ผานระบบ 
CPOE ภายใน 30 นาที มากกวารอยละ 90 

   NA 83.7 76.1 

3. ลดความคลาดเคลื่อนจากการสั่งยา (ครั้ง
ตอพันวันนอน) 

   40.1 39.7 34.7 

 
ตัวชี้วัดที่ 1 ใชระบบ Computerizes Physician Order Entry ไดมากกวารอยละ 50 ของหอผูปวย คิดจากหอผูปวย

ทั้งหมด 43 หอผูปวย เมื่อจบป 2564 สามารถเริ่มระบบได 16 หอผูปวย 
ตัวชี้วัดที่ 2 การสงมอบยาดวน V1V2 ผานระบบ CPOE ภายใน 30 นาที มากกวารอยละ 90 เมื่อจบป 2564 สามารถ

สงมอบยาดวน V1V2 ผานระบบ CPOE ไดเฉลี่ยรอยละ 80  
ตัวชี้วัดที่ 3 ลดความคลาดเคลื่อนจากการสั่งยา (ครั้งตอพันวันนอน) โดยลดลงจาก 40.0 ครั้งตอพันวันนอน เหลือ 37.2 

ครั้งตอพันวันนอน 

 


