
แบบรายงานการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ ระดับกระทรวง 
รอบที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี  

โครงการรบัยาที่บ้าน 

 

1. ประเด็นการตรวจราชการ 

Functional base ลดแออัด ลดรอคอย 

 

2. หัวข้อ 

ระบบบริการรับยาที่ร้านยา โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช  
 

3. สถานการณ์ 
โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช  เป็นโรงพยาบาลศูนย์ระดับ A มีการให้บริการผู้ป่วยนอกจ านวนมาก 

ข้อมูลการให้บริการ เฉลี่ย/วัน  3 ปี ย้อนหลัง  ปีงบประมาณ ๒๕๖๑-256๓ ดังนี้ 2,722 ราย,2,758  ราย และ 
2,529  รายตามล าดับ ที่ผ่านมาโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราชได้มีนโยบายลดความแออัดในผู้ป่วยนอก มาโดย
ตลอด เช่น การส่งผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์รับยาที่สถานพยาบาลในเครือข่าย ได้แก่ คลินิกหมอครอบครัว(PCC) 2 
แห่ง และ รพ.สต.ในเขตอ าเภอเมืองฯ 30 แห่ง แต่ก็ยังไม่สามารถลดความแออัดในการให้บริการได้เป็นที่น่า
พอใจนัก เพราะนอกจากผู้รับบริการเป็นผู้ป่วยในเขตอ าเภอเมืองฯแล้ว โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราชเป็น
โรงพยาบาลศูนย์ ยังต้องรับส่งต่อผู้ป่วยจากทุกอ าเภอในจังหวัดสุพรรณบุรีและรอยต่อรอบๆจังหวัดอีกด้วย 
ดังนั้นจึงน านโยบายรับยาร้านยาใกล้บ้านมาด าเนินการตามโครงการ โดยมีเป้าหมายลดความแออัดของผู้ป่วย
โรคเรื้อรังท่ีควบคุมอาการได้ดี  

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ Covid-19  มีการก าหนดมาตรการหลาย
ด้านเพื่อการควบคุมการแพร่กระจายเชื้อ การลดความแออัดในแผนกการให้บริการผู้ป่วยนอกโดยผู้ป่วยไม่ต้อง
มาตรวจที่โรงพยาบาล หรือหากมีความจ าเป็นต้องมาโรงพยาบาลก็จะลดเวลาการอยู่ในโรงพยาบาลให้น้อย
ที่สุด การส่งผู้ป่วยไปรับยาที่ร้านยาใกล้บ้าน จึงเป็นนโยบายที่โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราชน ามาใช้   

โครงการรับยาร้านยาใกล้บ้านของโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช เริ่มด าเนินการตั้งแต่ปี 2563 จนถึง
ปัจจุบัน มีร้านยาเข้าร่วมโครงการ 21 ร้านยา การบริหารจัดการ ใช้รูปแบบที่ 1 (รพ.จัดยารายบุคคลส่งให้ร้าน
ยาที่เข้าร่วมโครงการ) มีการส่งต่อข้อมูลการดูแลผู้ป่วยร่วมกันระหว่างรพ.และร้านยาผ่าน Electronic (Line) 

ท าให้สะดวกและรวดเร็วในการให้บริการ และมีโปรแกรม DPYOM ใช้ส าหรับโครงการร้านยาชุมชนใน
เครือข่ายโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช โดยผู้รับบริการอยู่ในโครงการประกันสุขภาพมีความสมัครใจในการไป
รับยาที่ร้านยา และเป็นผู้ที่แพทย์พิจารณาให้สามารถรับยาที่ร้านยาได้  

นอกจากนี้ทางโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราชได้จัดตั้งศูนยร์ะบบบริการพยาบาลและส่งยานอกรพ. 
โดยท าในรูปแบบสหวิชาชีพ ทั้งแพทย์ เภสัชกร พยาบาล  เพ่ือการท างานสอดประสานกัน และให้ข้อมูลแก่
ผู้รับบริการและร้านยา โดยมีการด าเนินการและมีการพัฒนาการให้บริการมาอย่างต่อเนื่อง   

 

 

 

 



3. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ 
 

ตัวช้ีวัด : มีระบบบริการรับยาที่ร้านยา และมีการด าเนินการตามเกณฑ์ที่ก าหนด (ระดับ3) 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี เกณฑ์ 

ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2564 

(1ต.ค.-31 ธ.ค.63) 
2561 2562 2563 สถานบริการ เป้าหมาย ผลงาน 

NA NA 2  เจ้าพระยายมราช 3 2 

สมเด็จพระสังฆราชองค์ท่ี 17  NA NA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลจ านวนผู้รับบริการ 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี  เกณฑ์ ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2564 

(1ต.ค-31 ธ.ค.63) 
2561 2562 2563  อ าเภอ เป้าหมาย ผลงาน 

NA NA 79  เมือง  26 

  เดิมบางนางบวช   

 บางปลาม้า   

 ศรีประจันต์   

 ด่านช้าง   

 ดอนเจดีย์   

 สองพ่ีน้อง 
สามชุก 

  

 อู่ทอง  6 

 หนองหญ้าไซ   

 รวม 32 



4. การวิเคราะห์สถานการณ์ในพื้นที่  
 

ปัญหา/สาเหตุ แผนงาน/โครงการ/ 
กิจกรรมการแก้ไขปัญหา 

ความก้าวหน้า 

/ผลการด าเนินงาน 

 1.โครงการระบบบริการ
รับยาที่ร้านยา ยังไม่เป็น
ที่รู้จักในรพ.และชุมชน 

 

1.1 การประชาสัมพันธ์ทั้งในและนอกรพ. 
1.2 การประชาสัมพันธ์เชิงรุกในที่ประชุม

ต่างๆ และตามห้องตรวจที่มผีู้รับบริการ         
     เข้าเกณฑ์ในการรับยาที่ร้านยา 
1.3 สนับสนุนร้านยาชุมชนที่เข้าร่วม

โครงการให้มีการประชาสัมพันธ์
โครงการอย่างต่อเนื่อง 

1.4 เพ่ิมโรคเรื้อรังหรือห้องตรวจที่สามารถ
ส่งยาไปร้านยาได ้

1.1 มีคลินิกโรคศัลยกรรมและ
หลอดเลือดเข้าร่วมโครงการ และ
สามารถลดความแออัดและลดการ
ขาดยาลงได้ 
1.2 ร้านยาที่ เข้าร่วมโครงการมี
การประชาสัมพันธ์ที่หน้าร้านและ
สื่อโซเชียล 

2.โรงพยาบาลยังไม่ผ่าน
เกณฑ์ประเมินระดับ3  
 

2.1 มีการวางแผนที่จะออกประเมินร้านยาที่
เข้าร่วมโครงการในเดือนมกราคม 2564 ที่
ผ่านมา แต่เนื่องจาก มีการระบาดของโรค
โควิด รอบใหม่ จึงเลื่อนออกไป  
 

2.1 แจ้งให้ร้านยาในโครงการ
ทราบเพ่ือการพัฒนาและเตรียมตัว
ในการรับการนิเทศ 

 

 

5. ผลการด าเนินงาน/ผลการด าเนินงานตามมาตรการส าคัญ 
 

Small Success รอบ 3 เดือน ผลการด าเนินงาน 

- - จ านวนผู้เข้าโครงการร้านยาปี 2564 (ไตรมาส
แรก) จ านวน 32 ราย   
- ประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพ่ือเพ่ิมคลินิกเข้าร่วม
โครงการ ได้แก่ โรคตา โรคหูคอจมูก  
- การท าระบบ REMED ในคลินิกโรคศัลยกรรม
หลอดเลือด 

- จ านวนผู้ป่วยที่เข้าร่วมโครงการมากขึ้น  
- มีคลินิกเข้าร่วมโครงการเพ่ิมขึ้น ได้แก่ โรคศัลยกรรม

หลอดเลือด โรคตา โรคหูคอจมูก โรคปอด ฯลฯ  
 

 

6. ปัญหา อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 
 

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การด าเนินงาน
ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย/ส่วนกลาง/ 
ผู้บริหาร/ระเบียบ/กฎหมาย 

- เนื่องจากมีการระบาดโรคโควิดระลอกใหม่ 
ท าให้ต้องเลื่อนก าหนดการนิเทศร้านยาออก
จากแผนก าหนดเดิม 

- การนิเทศผ่านระบบออนไลน์ หากสถานการณ์โรคโควิด
ยังไม่ทุเลาในไตรมาสที่3 

 

 



7. ผู้รับผิดชอบงาน 
 

ชื่อผู้รับผิดชอบงาน ต าแหน่ง/กลุ่มงาน เบอร์โทร 

ภญ.พรเพ็ญ  เรืองสุขอุดม   เภสัชกรช านาญการพิเศษ 035-514999 ต่อ 4649 

ภก.จรัส  ซื่อภักดี เภสัชกรช านาญการ 035-514999 ต่อ 2206 

ภญ.วิภาวี ศรีมรกตกาญจน์ เภสัชกรช านาญการ 035-514999 ต่อ 2125 

ภญ.พิชญา ฤทธิยา เภสัชกรปฏิบัติการ 035-514999 ต่อ 1105 

นส.ธิรารัตน์  อาภาเภสัช พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ 035-514999 ต่อ 1123 

 

 


