
๑. ชื่อผลงาน: การพัฒนารูปแบบการบริการเภสัชกรรมส าหรับผู้ป่วยคลินิกโรคทางเดินหายใจโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า  

๒. ค าส าคัญ: การบริการเภสัชกรรม, เชื้อโคโรนาไวรัส ๒๐๑๙, COVID-๑๙, คลินิกโรคระบบทางเดินหายใจ, ARI clinic 

๓. สรุปผลงานโดยย่อ: 

 ผลลัพธ์ที่ได้จากการพัฒนารูปแบบการบริการเภสัชกรรมน าส่งยาให้ผู้ป่วย ARI clinic ต้ังแต่วันที่ ๑ เม.ย.- ๓๐ ต.ค. 

๒๕๖๓ พบว่าผู้ป่วยทุกรายได้รับยาที่ถูกต้อง เหมาะสม ภายในระยะเวลา ๒๐ นาที และผู้ป่วยที่ได้รับยาเทคนิคพิเศษมากกว่า 

ร้อยละ ๘๐ ได้รับการติดตามและค าแนะน าปรึกษาการใช้ยาโดยเภสัชกร 

๔. ชื่อและที่อยู่องค์กร: 

 ห้องยาชั้น ๑ แผนกเภสัชกรรมบริการผู้ป่วยนอก กองเภสัชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 

๕. สมาชิกทีม: 

 พ.อ.หญิง ปัทมา ใจภักดี หัวหน้าแผนกเภสัชกรรมบริการผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 

 ภญ. ศศิธร พวงทอง เภสัชกรแผนกเภสชักรรมบริการผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 

 เภสัชกรและเจ้าหน้าท่ีห้องยาชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 

 พลทหาร กองร้อยพลเสนารักษ์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 

๖. ปัญหาและสาเหตุโดยย่อ: 

 จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ในประเทศไทยต้ังแต่เดือนมกราคม ๒๕๖๓ 

ท าให้มีผู้ติดเชื้อในประเทศไทยกว่า ๓,๗๐๐ รายน้ัน โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าได้มีการจัดต้ังคลินิกโรคระบบทางเดินหายใจ หรือ 

Acute Respiratory Infection clinic (ARI clinic) ข้ึนเพ่ือคัดกรองผู้รับบริการที่มีประวัติใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่ติดเชื้อ หรือเดินทางไป

ยังสถานที่ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ หรือที่มีอาการเข้าข่ายติดเชื้อ COVID-๑๙ เพ่ือแยกออกจากผู้รับบริการท่านอื่น เป็นการลด

การกระจายของเชื้อโรค โดยจะมีทีมแพทย์ พยาบาล เภสัชกร และบุคลากรทางการแพทย์อื่นๆ ให้การบริการ ตรวจวินิจฉัย  

ท าหัตการ และจ่ายยาให้กับผู้ป่วยโดยเฉพาะ แต่เน่ืองจากจ านวนเภสัชกรมีไม่เพียงพอต่อการให้บริการผู้ป่วยนอกปกติและผู้ป่วย 

ARI clinic ท าให้เภสัชกรไม่สามารถไปปฏิบัติงานประจ าท่ี ARI clinic ได้ ทางแผนกเภสัชกรรมบริการผู้ป่วยนอกจึงวิเคราะห์ความ

คุ้มค่าของต้นทุนด้านบุคลากรและทรัพยากรที่เกี่ยวข้องของการด าเนินงานบริการเภสัชกรรมน าส าหรับผู้ป่วยกลุ่ม ARI clinic เทียบ

กับผลที่ได้รับด้านความถูกต้อง รวดเร็วและปลอดภัยจากการใช้ยาของผู้ป่วย ผลวิเคราะห์เห็นว่าการจัดต้ังทีมเภสัชกร ARI ข้ึนที่

ห้องยาชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ร่วมกับการพัฒนารูปแบบการบริการเภสัชกรรมน าส่งยาไปให้ผู้ป่วยที่ ARI clinic เป็น

ทางเลือกที่คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพที่สุด นอกจากท าให้ผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อการกระจายเชื้อโรคไมต้่องอยู่โรงพยาบาลเป็นระยะ

เวลานานแล้ว ทีมเภสัชกร ARI ได้ก าหนดกระบวนการติดตามการใช้ยาของผู้ป่วยที่ได้รับยาเทคนิคพิเศษต่างๆนอกเหนือจากยา ARI 

ปกติ เป็นการติดตาม ทบทวน และให้ค าแนะน าปรึกษาแก่ผู้ป่วยหรือญาติผู้ป่วยเก่ียวกับยาทางโทรศัพท์ ท าให้ผู้ป่วยใช้ยาได้อย่าง

ถูกต้อง เหมาะสมและปลอดภัย  

๗. เป้าหมาย/วัตถุประสงค:์ 

- เพ่ือพัฒนารูปแบบการบริการเภสัชกรรมใหผู้้ป่วย ARI clinic โดยผู้ป่วยที่ ARI clinic ทุกรายที่มีการสั่งใช้ยาจะได้รับยา

ที่ถูกต้องและเหมาะสมภายในระยะเวลา ๒๐ นาที 

- เพ่ือให้ผู้ป่วย ARI clinic ที่ได้รับยาเทคนิคพิเศษได้รับค าแนะน าปรึกษาการใช้ยาโดยเภสัชกรมากกว่าร้อยละ ๘๐ 



๘. กิจกรรมการพัฒนา: 

๘.๑ แผนกเภสัชกรรมบริการผู้ป่วยนอกฯ ประชุมหารูปแบบและแนวทางการให้บริการผู้ป่วย ARI clinic ของ

โรงพยาบาลพระมงกฎุเกล้า เพ่ือเลือกจาก ๓ รูปแบบคือ 

   

 

 

 

 

 

  

๘.๒ ข้ันตอนการปฏิบัติงานบริการเภสัชกรรมในแต่ละรูปแบบ ดังต่อไปน้ี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๘.๓ วิเคราะห์ต้นทุนและผลได้ของแต่ละรูปแบบที่คุ้มค่าที่สุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

รูปแบบที่ ๑ 

เภสัชกรประจ าอยู่ที่ ARI clinic  

ตึกอุบัติเหตุ 

สร้างห้องยา ที่ ARI clinic 

รูปแบบที่ ๒ 

เภสัชกรประจ าอยู่ที่ ARI clinic  

ตึกอุบัติเหตุ  

ส่งยาจากห้องยาชั้น ๑ ไปที่ ARI clinic 

รูปแบบที่ ๓ 

เภสัชกรอยู่ที ่ห้องยาชั้น ๑  

อาคารเฉลิมฯ 

ส่งยาจากห้องยาชั้น ๑ ไปที่ ARI clinic 

รูปแบบที่ ๑ 

แพทย์สั่งยา 

  
คิดราคายาและจัดเตรียมยาท่ีคลินิก 

  
เภสัชกรจ่ายยาให้ผู้ป่วย 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

รูปแบบที่ ๒ 

แพทย์สั่งยา 

  
คิดราคายาและจัดเตรียมยาท่ีห้องยา 

  
พลทหารน ายาไปส่งที่คลินิก 

  
เภสัชกรจ่ายยาให้ผู้ป่วย 

 
 
 

รูปแบบที่ ๓ 

แพทย์สั่งยา 

  
คิดราคายาและจัดเตรียมยาท่ีห้องยา 

  
พลทหารน ายาไปส่งที่คลินิก 

  
พยาบาลน าส่งยาให้ผู้ป่วย 

  
เภสัชกรโทรติดตามการใช้ยาของผู้ป่วย

กรณีได้รับยาเทคนิคพิเศษ 

รูปแบบที่ ๑ 
๑. ด้านบุคลากร 
- เภสัชกรประจ าท่ีคลินิก  ๑ นาย 
- เจ้าหน้าท่ีจัดยา           ๑ นาย 
๒. ด้านงบประมาณ 
- ค่าจ้างเภสชักร part time    
  ๓๐,๐๐๐ บาท/เดือน 
- ค่าจ้างเจ้าหน้าท่ี ๙,๐๐๐ บาท/เดือน 
- ชุด PPE ๒๐,๐๐๐ บาท/เดือน 
- ค่าอุปกรณ์ต่างๆ เช่น ตะกร้าใส่ยา  
  ชั้นวางยา ๕,๐๐๐ บาท 
- ค่ากั้นห้องเป็นห้องยา๑๕,๐๐๐ บาท 
- ค่าเครื่องปรับอากาศ ๑๒,๐๐๐ บาท 
รวม ๙๑,๐๐๐ บาท 

รูปแบบที่ ๒ 
๑. ด้านบุคลากร 
- เภสัชกรประจ าท่ีคลินิก  ๑ นาย 
- พลทหาร   ๒ นาย 
๒. ด้านงบประมาณ 
- ค่าจ้างเภสชักร part time  
  ๓๐,๐๐๐ บาท/เดือน 
- ชุด PPE ๑๐,๐๐๐ บาท/เดือน 
- ค่าอุปกรณ์ต่างๆ เช่น ตะกร้าใส่ยา  
  ชั้นวางยา ๕,๐๐๐ บาท 
รวม ๔๕,๐๐๐ บาท 

รูปแบบที่ ๓ 
๑. ด้านบุคลากร 
- เภสัชกรประจ าท่ีคลินิก  ไม่มี 
- พลทหาร   ๒ นาย 
๒. ด้านงบประมาณ 
- การติดตามการใช้ยาของผู้ป่วยทาง  
  โทรศัพท์ ๒๐๐ บาท/เดือน 
- ตะกร้าสีน้ าตาลอ่อนส าหรับใส่ยา   
  ๒๐๐ บาท 
รวม ๔๐๐ บาท 
 
 
 
 
 



 

๘.๔ ผลการประชุมเลือกรูปแบบบริการเภสัชกรรมน าสง่ยาให้ผู้ป่วย ARI clinic ได้แก ่รูปแบบที่ ๓ มีความคุ้มค่ามากที่สุด

เทียบกับปริมาณผู้ป่วยต่อวัน 

๘.๕ ข้ันตอนการให้บริการยา ARI clinic โดยทีมน าส่งยาของห้องยาชั้น ๑ ดังน้ี 

๘.๕.๑ แพทย์สั่งยาจาก ARI clinic ผ่านระบบออนไลน์โดยสั่งยาเข้าห้องยา D๐๐๑ และ OPD เป็น ARI 

๘.๕.๒ เภสัชกร ARI ที่ห้องยาชั้น ๑ เปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์งานบันทึกและการคิดราคายา 

๘.๕.๓ ตรวจสอบการสั่งใช้ยาของแพทย์ โทรติดต่อประสานแพทย์และพยาบาลกรณีพบปัญหาจากการสั่งใช้ยา 

๘.๕.๔ บันทึกค าสั่งใช้ยาของแพทย์ น าใบสั่งยาและฉลากยาใส่ตะกร้าสีน้ าตาลอ่อนซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของตะกร้า

ยา ARI clinic ส่งจัดยาตามระบบ โดยเจ้าหน้าท่ีจัดยาจะต้องจัดยาตะกร้า ARI ก่อนเป็นล าดับที่ ๒ ต่อจาก

ตะกร้า Fast10  

๘.๕.๕ เภสัชกรที่ 1 ตรวจสอบความถูกต้อง ลงสถานะเช็คยาเสร็จและบันทกึเวลา 

๘.๕.๖ เภสัชกรที่ 2 ตรวจสอบความถูกต้อง ลงสถานะรับยาแล้วและบันทึกเวลา 

๘.๕.๗ พลทหารบรรจุยาของผู้ป่วยใส่ถุง ติดชื่อให้ถูกต้อง แล้วน ายาไปส่งที่ ARI Clinic พร้อมทั้งบันทึกเวลา 
๘.๕.๘ เภสัชกร ARI โทรศัพท์ใหค้ าแนะน าปรึกษาแก่ผู้ป่วยหรือญาติที่ได้รับยาเทคนิคพิเศษ 

๙. ผลลัพธ์/การเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน: 

 

 

นาที 

22 19 19 20 21 19 20 



 จากการเก็บ ข้อมู ลการบริการเภสัชกรรมผู้ป่ วย ARI clinic  ห้องยาชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ต้ังแต่  

๑ เม.ย.-๓๐ ต.ค. ๒๕๖๓ มีผู้ป่วยที่เข้ารับบริการที่ ARI clinic และได้รับการสั่งใช้ยาทั้งหมด ๒,๕๖๗ ราย เฉลี่ยเท่ากับ ๓๖๗ ราย

ต่อเดือน โดยมีระยะเวลารอคอยยาไม่เกิน ๒๐ นาที ตามเป้าหมาย 

 

 จากจ านวนผู้ป่วยที่เข้ารับบริการที่ ARI clinic และได้รับการสั่งใช้ยาทั้งสิ้น ๒,๕๖๗ ราย พบว่ามีผู้ป่วย ๓๗ ราย ท่ีได้รับ

ยาเทคนิคพิเศษ ซึ่งสามารถโทรติดตามและแนะน าปรึกษาการใช้ยาได้ ๓๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๘๑ จากท้ังหมด ๓๗ ราย โดยพบว่า

ผู้ป่วยสามารถบอกชื่อยาได้ถูกต้องร้อยละ ๒๐ อธิบายวิธีใช้ได้ถูกต้องร้อยละ ๘๓ อธิบายลักษณะยาได้ถูกต้อง บอกวิธีใช้ได้ถูกต้อง 

และเก็บรักษายาเหมาะสมร้อยละ ๑๐๐ ในด้านปัญหาจากการใช้ยาน้ันมีผู้ป่วยร้อยละ ๗ เกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา  

โดยอาการที่พบคือ ใจสั่นจากการใช้ยา Salbutamol MDI และขมคอจากการใช้ยา Nasonex NS ซึ่งได้รับค าแนะน าให้บ้วนปาก

หลังการใช้ยาทุกครั้งซึ่งจะช่วยลดอาการไม่พึงประสงค์ที่เกิดข้ึนได้ โดยสรุปคือ ผู้ป่วย AR clinic ทีแ่พทย์สั่งใช้ยาเทคนิคพิเศษได้รับ

การติดตามและให้ค าแนะน าปรึกษาวิธีการใช้ยาโดยเภสัชกรมากกว่าร้อยละ ๘๐ ตามเป้าหมาย  

 

 จากการที่เภสัชกรโทรติดตามและแนะน าการใช้ยาผู้ป่วย ARI clinic ที่ได้รับยาเทคนิคพิเศษพบว่าผู้ป่วยมีความพึงพอใจ

ร้อยละ 100 โดยพึงพอใจมากที่สุดร้อยละ ๗๗ และพึงพอใจมากร้อยละ ๒๓  

 การจัดให้มีทีมบริการเภสัชกรรมน าส่งยา ARI clinic ของห้องยาชั้น ๑ อันประกอบไปด้วยเภสัชกรและพลทหาร ท าให้

ผู้ป่วยได้รับยาที่ถูกต้อง เหมาะสม รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งท าให้ผู้ป่วยที่ได้รับยาเทคนิคพิเศษซึ่งมีวิธีใช้ที่ซับซ้อน

สามารถใช้ยาได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยจากการให้ค าแนะน าปรึกษายาโดยเภสัชกร 

ร้อยละ 

ร้อยละ 



๑๐. บทเรียนที่ได้รับ 

 การให้บริการทางเภสัชกรรมเพ่ือคุณภาพและความปลอดภัยของผู้ป่วยในการบริการเภสัชกรรมน าส่งยาให้ผู้ป่วย ARI 

clinic ของห้องยาชั้น ๑ สามารถหารูปแบบที่เหมาะสมได้ตามสถานการณ์ ตามภาวะโรค ชนิดยา หรือจ านวนผู้ป่วย ภายใต้

ทรัพยากรและบุคคลด้านบริการสุขภาพที่มีอยู่อย่างจ ากัด ตามรูปแบบที่ ๓ ซึ่งจะมีความเหมาะสมในการให้บริการผู้ป่วยในจ านวน

ที่ไม่มากนัก แต่กรณีมจี านวนผู้รับบริการมากเป็น ๕ เท่า อาจพิจารณาให้บริการ ARI clinic ในรูปแบบที่ ๑ หรือ ๒ ได้ 

๑๑. การติดต่อกับทีมงาน 

 พ.อ.หญิง ปัทมา ใจภักดี และ ภญ.ศศิธร พวงทอง ห้องยาชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ แผนกเภสัชกรรมบริการผู้ป่วย

นอก กองเภสัชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 
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