
การจัดการปญหายาเหลือใช 
ในผูปวยโรคเรื้อรัง โรงพยาบาลทาวังผา 

ปยะวัฒน รัตนพันธุ, อุมาพร ธนะขวาง, ประดับ เพ็ชรจรูญ 
วรรวิภา หลวงทะ, พญ.นภัสพร ศรีเกิน, ญาณิน เสฏฐวุฒิพงศ 

โรงพยาบาลทาวังผา จังหวัดนาน 
 



ปญหาหนางาน 

- ป 2557 มีผูปวย HT 5,044 คน, DM 1,814 คน, 
Asthma & COPD 825 คน  

- สวนใหญเปนผูปวยสูงอายุไดรับยาหลายชนิดและป
ริมาณมาก มีปญหาในการใชยา 

- ป 2557 มูลคายาเหลือใช 923,969.16 บาท 

- รพ.ประสบปญหาดานการเงิน risk score ระดับ 7 

- ป 2558-2559 โรงพยาบาลกำหนดเข็มมุงในการลด
การใชทรัพยากรและใชอยางคุมคา 



กิจกรรมการพัฒนา 

ระยะที่ 1 

•  สำรวจ
ปริมาณและ
มูลคายา
เหลือใช 

ระยะที่ 2 

•  ทบทวนและวิเคราะห 
เพื่อจัดการปญหาโดย
สหวิชาชีพ และดำเนิน
การตามแผนงาน 

ระยะที่ 3 

•  ประเมินผล
การวิจัย 

วัตถุประสงค 
!เพื่อศึกษาผลการจัดการปญหายาเหลือใชในผูปวยโรคเรื้อรัง โรงพ

ยาบาลทาวังผา จังหวัดนาน 



กิจกรรมการพัฒนา : ระยะที่ 1  

ขอมูลการศึกษาในระยะที่ 1 การสำรวจปริมาณ/มูลคายาเหลือใชและส
าเหตุของยาเหลือใชป 2557 เก็บขอมูลในเดือน ต.ค.57 ถึง ม.ค.58 

! 

 

ประมาณการมูลคายาเหลือใชใน 1 ป พบมีมูลคา 923,969.16 บาท 



กิจกรรมการพัฒนา : ระยะที่ 1  

สาเหตุของยาเหลือใช (สุมสัมภาษณผูปวย 200 ราย)  

! 

 



กิจกรรมการพัฒนา : ระยะที่ 2  

กระตุ้นให้
นํายาเหลือ
ใช้มาโรง
พยาบาล 

จัดการ
ปัญหาตาม
สาเหตุยา
เหลือใช้ 

สั่งจ่ายยา
ให้ตรงวัน

นัด 

พัฒนาระบบ
นัดและ
ติดตามผู้

ป่วยขาดนัด 

การให้การ
สนับสนุน
ทางสังคม 

การจัดการ
รายกรณีใน
ผู้ป่วยที่มี
ปัญหาซับ

ซ้อน 



กิจกรรมการพัฒนา : ระยะที่ 2  

1) การจัดการปญหาดานยาตามสาเหตุยาเหลือใช 

กิจกรรมการพัฒนา 
1) การจัดการรายกรณีตามสาเหตุของยาเหลือใชเพื่อ
ใหผูปวยใชยาอยางถูกตอง  

§ การใหความรูเรื่องการใชยาแกผูปวยและญาติ 
§ การทำนวัตกรรมชวยรับประทานยา 
§ การออกเยี่ยมบานเพื่อแกไขปญหาดานยา 
 



กิจกรรมการพัฒนา : ระยะที่ 2  

2) สรางระบบใหผูปวยนำยาเหลือใชมาโรงพยาบาลทุกครั้ง 
กิจกรรมการพัฒนา 

!1) กระตุนเตือนใหผูปวยนำยาเหลือใชมาดวยทุกครั้ง 

!2) เพิ่มขอความหนาสมุดประจำตัวผูปวยโรคเรื้อรัง! ! !3) เ
พิ่มขอความในบัตรนัดใหผูปวยนำยาเหลือใชมา รพ. ทุกครั้ง 

!4) ใหความรูเรื่องยาเหลือใชในกิจกรรมตางๆ  
!5) เพิ่มหัวขอเรื่องยาเหลือใชในการใหสุขศึกษาในคลินิกโรคเรื้อรัง 

 

 



กิจกรรมการพัฒนา : ระยะที่ 2  

 

 



กิจกรรมการพัฒนา : ระยะที่ 2  

3) การสั่งจายยาใหตรงตามวันนัด 
กิจกรรมการพัฒนา ! ! ! 

!1) กรณีแพทยจายยาไมสัมพันธกับวันนัด ใหเภสัชกรยืนยันคำสั่ง !    

ใชยากับแพทยทุกครั้ง 
!2) กรณีแพทยใชคำสั่ง Re-medicine ในโปรแกรม Hos XP ให !   ต

รวจสอบจำนวนยากับวันนัดใหสัมพันธกันทุกครั้ง 



กิจกรรมการพัฒนา : ระยะที่ 2  

4) พัฒนาระบบนัดและติดตามผูปวยขาดนัด 

กิจกรรมการพัฒนา 

!1) วิเคราะหสาเหตุปญหาการขาดนัดและระบบการติดตามผูปวยขาดนั
ด 

2) เจาหนาที่จุดคัดกรองหลังพบแพทยเขียน วันที่ เดือน ป ในใบนัด/ในสมุ

ดคูมือผูปวยใหอานออกไดชัดเจนและเนนย้ำใหผูปวยมารับการตรวจให
ตรงนัดทุกราย 

3) ในกรณีผูปวยสูงอายุที่ไมมีญาติมาดวย อานทวนซ้ำใหฟงพรอม !    
 สอบถามเขาความใจใหถูกตองตรงกันกอนไปรับยากลับบานทุกราย 

 

! 

! 



กิจกรรมการพัฒนา : ระยะที่ 2  

4) พัฒนาระบบนัดและติดตามผูปวยขาดนัด (ตอ) 

กิจกรรมการพัฒนา 

4) กรณีผูปวยมากอนนัดพยาบาลตองแกไขขอมูลวันนัดเดิมใหตรง !   กั
บวันที่ผูปวยมารับบริการ 

5) ชวงเย็นหลังใหบริการเสร็จสิ้นทำการตรวจสอบผูปวยขาดนัดในวันนั้นจ

ากโปรแกรม Hos XP ! ! ! 
6) กรณีขาดนัดเกิน 3 วัน ออกจดหมายติดตาม ถาติดตามไป 2 ครั้งแลว   

ผูปวยยังไมมา แจงสถานบริการที่รับผิดชอบใหทราบและรวมติดตาม 

 

! 



กิจกรรมการพัฒนา : ระยะที่ 2  

5) การจัดการรายกรณีผูปวยที่มีปญหาซับซอน 
กิจกรรมการพัฒนา 
1) วิเคราะหปญหา แบงผูปวยเปน 3 กลุม  

ü  ผูปวยกลุมมีความรูดีแตปฏิบัติตนไมถูก  
§  ทำ Focus group, patient empower โดยบุคคลตนแบบ  

ü  กลุมไมมีความรูแตมีผูดูแล 
§ พัฒนาทักษะและความรูแกผูดูแล ! ! 

ü  กลุมไมมีความรูและขาดผูดูแล 
§ ใหชุมชนจัดหาจิตอาสา อสม.และ จนท.รพ.สต.รวมดูแล พั
ฒนาทักษะใหกับจิตอาสา, อบต. สนับสนุนการรับสง จัดสิ่ง
แวดลอม สนับสนุนการสื่อสารการขอรับการชวยเหลือ 



กิจกรรมการพัฒนา : ระยะที่ 2  

5) การจัดการรายกรณีผูปวยที่มีปญหาซับซอน 
  กิจกรรมการพัฒนา 
  2) จัดทำชองทางการสื่อสารเพื่อเปนชองทางในการดูแลชวยเหลือ !    

   ผูปวยโดยใชโทรศัพทและตั้งกลุม Line  
  3) การติดตามเยี่ยมที่บานรวมกับชุมชน รพ.สต.ติดตามเจาะเลือด !    

ในรายที่มา รพ. ไมไดและประเมินผล 



กิจกรรมการพัฒนา : ระยะที่ 2  

6) การใหการสนับสนุนทางสังคม   
กิจกรรมการพัฒนา 
1) การพัฒนาการมีสวนรวมของชุมชนในการดูแลผูปวย โดย จิตอาสา, เจา

หนาที่โรงพยาบาลในพื้นที่, อสม., รพ.สต.  
2) การประสานงาน อบต. เพื่อจัดรถรับสงผูปวยในรายที่มีปญหาการเดินท

างมาโรงพยาบาล 

3) นัดผูปวยพื้นที่เดียวกันใหมาตรวจในวันเดียวกัน  

4) การกระจายผูปวยที่มีอาการคงที่ใหรับยาที่รพ.สต.ใกลบาน 
 



ผลการศึกษา 

! 
1) การรณรงคการนำยาเหลือมาโรงพยาบาลทุกครั้ง การสั่งจายยาใหผูปวยต
รงตามวันนัด การจัดการรายกรณีสามารถลดมูลคายาเหลือใชจากป 2557 9
23,969.16 บาทตอปลดลงเปนในป 2559 645,745.41 บาทตอป 



ผลการศึกษา 

! 
2) กิจกรรมพัฒนาระบบการนัดและการติดตามผูปวยขาดนัด อัตราการข
าดนัดลดลงจากป 2557 รอยละ 34.48 เปน รอยละ 2.60 ในป 2559 



ผลการศึกษา 

! 3) กิจกรรมการพัฒนาการจัดการรายกรณีในผูปวยที่มีปญหาซับซอน ในโรค
เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคทางเดินหายใจอุดกั้นเรื้อรัง  
-  ผูปวยมีพฤติกรรมการดูแลตนเองดีขึ้นอยางมีนัยสำคัญ 
-  DM อัตราการควบคุม FBS ไดตามเกณฑมาตรฐานรอยละ76.66 
-  DM อัตราการเขานอนซ้ำในโรงพยาบาลดวยปญหาน้ำตาลต่ำหรือน้ำตา

ลสูงลดลงจากรอยละ 43.33 เปน 6.67  
-  HT ควบคุมความดันโลหิตดีขึ้นจากรอยละ 29.59 เปนรอยละ 42.50 
-  COPD อาการกำเริบมารักษาที ่ER ลดจากรอยละ 48.34 เปน 46.00  



ผลการศึกษา 

! 
4) กิจกรรมสงเสริมการรับประทานยาใหถูกตอง ซึ่งผูปวยที่มีปญหาการรับ 
ประทานยา ใชนวัตกรรมฉลากชวยรับประทานยา พบวาผูปวยรับประทานย
าไดถูกตองเพิ่มขึ้นจากป 2557 รอยละ 22 เปนรอยละ 95 ในป 2559  



ผลการศึกษา 

! 5) กิจกรรมการดูแลตอเนื่องที่บาน โดยการเยี่ยมบานโดยเภสัชกรรวมกับ 
   สหวิชาชีพ ออกเยี่ยมบานเพื่อแกปญหาดานยาแกผูปวยจำนวน 63 ราย 

เภสัชกรสามารถแกปญหาการใชยาไดเพิ่มขึ้นรอยละ 90 



ผลลัพธทางคลินิกของผูปวยเปรียบเทียบป 2557-2559  



ผลลัพธทางคลินิกของผูปวยเปรียบเทียบป 2557-2559  



ผลลัพธทางคลินิกของผูปวยเปรียบเทียบป 2557-2559  




