
๑. ชื่อโครงการ : โครงการลดข้ันตอนและระยะเวลาการฉีดยา Bevacizumab เข้าวุ้นตา                          

๒. ค าส าคญั  : ลดข้ันตอนและระยะเวลา ,การฉีดยา Bevacizumab เข้าวุ้นตา   

๓. สรุปผลงานโดยยอ่ :  จากการประชุมร่วมกันระหว่างทีม PCT จักษุกรรม ,เภสัชกร และ หน่วยประกันสังคม 

รพ.รร.๖ วิเคราะห์ปัญหาและระดมสมองเพื่อแก้ไขปัญหา ก าหนดแนวทางปฏิบัติร่วมกัน เพื่อให้การบริการผู้ป่วยท่ีเข้า

มารับบริการฉีดยา Bevacizumab เข้าวุ้นตามีประสิทธิภาพ โดยสามารถปรับลดข้ันในห้องตรวจโรคจักษุกรรมไปได้ 

๑ ข้ันตอน และนอกห้องตรวจโรคจักษุกรรมอีก ๑ ข้ันตอน ท าให้จากข้ันตอนเดิมของกระบวนการ ๗ ข้ันตอนเหลือ

เพียง ๕ ข้ันตอน พร้อมท้ังจัดระบบ Fast  tract ท่ีห้องยาและหน่วยประกันสังคมฯ ท าใหร้ะยะเวลาการรับการฉีดยา 

Bevacizumab เข้าน้ าวุ้นลูกตาลดลงจาก ๑ – ๒ ช่ัวโมงต่อราย เหลือไม่เกิน ๓๐ นาที รวมถึงผู้ใช้บริการได้รับความ

สะดวก รวดเร็ว และมีความพึงพอใจ ๑๐๐% 

๔. ชื่อและทีอ่ยู่องคก์ร : ห้องตรวจโรคผู้ป่วยนอกจักษุกรรม กองจักษุกรรม รพ.รร.๖ 

๕. สมาชิกทีม : ๑. พ.ท.หญิง ลดารัตน์ อ านวยชัย       หน.พยาบาล แผนกฯ ท่ีปรึกษา 

 ๒. พ.ต.หญิง เลิศลักษณ์     เพชรนรชาติ     หน. OPD จักษุกรรม หน.ทีม 

 ๓. พ.ต.หญิง ณิรัชญา บุญแสน สมาชิกทีม 

 ๔. ร.ท.หญิง ศตพร ชัยชนะ สมาชิกทีม 

 ๕. ร.ท.หญิง อรอรุณ โสมะทัต สมาชิกทีม 

 ๖. ร.ต.หญิง สุมลทิพย์ วงษ์ประเสริฐ สมาชิกทีม 

 ๗. น.ส. วิมลรัตน์ ทันหะพันธ์ สมาชิกทีม      

๖. ปัญหาและสาเหตุโดยย่อ ปัจจุบันมีผู้ป่วยมาใช้บริการฉีดยา Bevacizumab เข้าวุ้นตาเพื่อรักษาโรคจุดรับ

ภาพเสื่อมชนิดเปียก ภาวะจอตาบวมน้ าจากภาวะเบาหวานข้ึนตา และโรคภาวะเส้นเลือดด าอุดตัน ท่ีห้องตรวจโรค

จักษุกรรม รพ.รร.๖ จ านวนมากข้ึนทุกปี ล่าสุดปี ๒๕๖๒ จ านวน ๑๙๙๒ ครั้ง บางวันมีจ านวน ๑๐ – ๒๐ ครั้ง โดยยา

น้ีเป็นยาควบคุมในบัญชียา จ.๒ กรณีผู้ป่วยสิทธิประกันสุขภาพหรือประกันสังคมจะใช้ยา ต้องมีแบบฟอร์มก ากับการ

ใช้ยา Bevacizumab แนบไปกับใบยาด้วย และต้องไปออกสิทธิก่อน ห้องยาถึงจะจ่ายยา แล้วน ามาให้แพทย์ฉีดยาให้ 

ท่ีผ่านมาพบประเด็นปัญหา ผู้ป่วยต้องรอคิดค่าใช้จ่ายท่ีจุดบริการในห้องตรวจโรคจักษุกรรมตามคิว แล้วค่อยไปยื่นใบ

ยาที่ห้องยารวมกับผู้ป่วยรายอื่น ก่อนจะไปออกสิทธิยา จ. ๒ ท่ีทะเบียนช้ัน ๑ ซึ่งต้องรอตามคิวอีกเช่นกัน หลังจากน้ัน

ก็ต้องรอรับยาที่ห้องยาน ามาให้แพทย์ท่ีห้องหัตถการช้ัน ๖ ฉีดยาให้ บางครั้งพบว่าใบยา จ. ๒ แพทยเ์ขียนไม่ชัดเจน 

ไม่ครบถ้วน ต้องกลับข้ึนมาให้แพทย์เขียนให้ครบถ้วน กลับไปกลับมาหลายครั้ง ท าให้กว่าผู้ป่วยจะได้รับการฉีดยาใช้

เวลานานถึง ๒ ช่ัวโมงต่อราย บางวันล่วงเลยเวลาราชการ ส่งผลกระทบกับหน่วยงานอื่นเช่นห้องยาที่ต้องรอเคลีย

ผู้ปว่ยในเวลาราชการให้หมด และถูกร้องเรียนตามมา ทางหน่วยจึงมีแนวคิดในการน าระบบ Lean management 

มาช่วยในการพัฒนาเพื่อให้ระบบบริการฉีดยา Bevacizumab เข้าวุ้นตามีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ผู้ป่วยได้รับความ

สะดวก รวดเร็วและพึงพอใจในการใช้บริการ 

๗. เป้าหมาย/วัตถุประสงค ์ 

๑. เพื่อลดข้ันตอนและระยะเวลาการรับบริการฉีดยา Bevacizumab เข้าวุ้นตาภายในระยะเวลา ๖ เดือนลง 



๒. เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว และมีความพึงพอใจในการใช้บริการฉีดยา Bevacizumab 

เข้าวุ้นตามากกว่า ๘๐% 

๘. กิจกรรมการพฒันา 

     ๑. ประชุมทีม PCT จักษุกรรม ร่วมกับเภสัชกร และหน่วยประกันสุขภาพฯ วิเคราะห์ปัญหา โดยน าข้ันตอน

ปฏิบัติเดิมมาทบทวน แสดงความคิดเห็น ระดมสมอง เพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกัน  

๒. ปรับลดข้ันตอน ดังน้ี 

  ๒.๑ ข้ันตอนในห้องตรวจโรคจักษุกรรม ให้การคิดค่าใช้จ่ายอยู่ท่ีห้องหัตถการจุดเดียว  

 ๒.๒ ข้ันตอนการไปติดต่อห้องยาก่อนไปติดต่อออกสิทธิ จ. ๒ ออก โดยให้ผู้ป่วยหรือญาติไปติดต่อออก

สิทธิ จ.๒ ได้เลยหลังจากออกจากห้องตรวจโรคจักษุกรรม    

๓. จัดระบบ Fast tract  ดังน้ี 

 ๓.๑ หน่วยงานประกันสังคมฯระบุช่องหมายเลข ๑๒ ทะเบียนช้ัน ๑ เพื่อ Fast tract ส าหรับผู้รับบริการ

ฉีดยา Bevacizumab  

 ๓.๒ ห้องยาจัดท าตะกร้ารับใบสั่งยา Bevacizumab และระบุช่องติดต่อเพื่อ Fast tract ได้แก่ห้องยาช้ัน 

๑ ช่องหมายเลข ๒๙ ห้องยาช้ัน ๖ ช่องหมายเลข ๔ 

 ๔. ด้านเอกสาร  

  ๔.๑ จนท.หน่วยประกันสังคมฯ แนะน าช้ีแจงการกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เพื่อใหแ้พทย์กรอกข้อมูลใบยา

ควบคุม จ.๒ ใหส้มบูรณ์ตามท่ีระบุ แจะจนท.หน้าห้องตรวจรับทราบร่วมกัน เพื่อช่วยตรวจเช็คอีกรอบ 

  ๔.๒ จัดท าตราปั้มการสั่งใช้ยา Bevacizumab ปั้มหน้าใบยาเพื่อให้เจ้าหน้าท่ีห้องยาเห็นเด่นชัด 

  ๔.๓ จัดท าใบแนบการติดต่อหน่วยประกันสังคม เพื่อออกสิทฺธใบ จ.๒ ป้องกันผู้ป่วย/ญาติหลงลืม 

     ๕. จัดท า Flow Chart  การฉีดยา Bevacizumab เพื่อสื่อสาร ช้ีแจงแนวทางปฏิบัติตามข้ันตอนต่างๆให้

แพทย์และบุคลากรทุกระดับรับทราบและปฏิบัติได้ถูกต้อง 

 ๖. ด าเนินการตามแผนงานและติดตามประเมินผล 

๙. ผลลพัธ์/การเปลี่ยนแปลงทีเ่กดิขึ้น ระยะเวลาด าเนินการ ต้ังแต่ ๑ ก.พ. - ๓๐ ก.ค. ๒๕๖๓ มีผู้ป่วยมาเข้ารับการ

ฉีดยา Bevacizumab  จ านวน ๑,๑๑๖ ครั้ง พบว่า 

 

43

27
22 25 26 25.8

0

10

20

30

40

50
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ระยะเวลาเฉลี่ยต้ังแต่แพทย์สั่งยา - ได้รับการฉีดยา Bevacizumab

(เดือน)

(นาที)



 ๙.๑  ข้ันตอนการฉีดยา Bevacizumab เข้าวุ้นตาลดลงจากเดิม ๗ ข้ันตอน เหลือ ๕ ข้ันตอน 

 ๙.๒  ระยะเวลาการให้บริการฉีดยา Bevacizumab เข้าวุ้นตา เฉลี่ย ๒๘.๑๓ นาที 

 ๙.๓  ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว พึงพอใจในการบริการ ๑๐๐% 

๑๐. บทเรียนที่ได้รบั   

การด าเนินงานเพื่อให้ประสบผลส าเร็จตามแผนการท่ีก าหนด ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรทุก

ระดับ ต้ังแต่แพทย์ พยาบาล พนักงานช่วยฯ พบว่าบุคลากรยังยึดติดกับการท างานแบบเดิมๆ ไม่เคร่งครัดในการ

ปฏิบัติตามแนวทางใหม่ หน.หน่วยต้องติดตามประเมินผลและเน้นย้ าเป็นระยะๆ และเข้มงวดในการปฏิบัติ ท้ังน้ีเพื่อ

ประโยชน์ของผู้ใช้บริการเป็นส าคัญ 

 มีข้อเสนอแนะให้ การสั่งการใช้ยาในครั้งท่ี ๒ เป็นต้นไป ซึ่งมีประวัติโรคและการรักษาในการใช้ยา 

Bevacizumab เดิมอยู่แล้ว ไม่ต้องมีการตรวจสอบสิทธิ์และไม่ต้องกรอกเอกสารโรคตามข้อบ่งช้ีการใช้ยาอีก   

๑๑. การตดิตอ่กับทีมงาน(สถานที่ท างาน/เบอร์โทรศพัท์/E-mail) 

ห้องตรวจโรคจักษุกรรม ช้ัน ๖ ตึกเฉลิมพระเกียรติฯ รพ.รร.๖ เบอร์โทรศัพท์ ๐๒ – ๗๖๓๓๐๗๑-๗๒  

Line official eye pmk , email – Lersluck3814@gmail.com 


