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โรงพยาบาลระยอง 

ยา STAT DOSE ทนัเวลา 



Background 
 ยา stat dose เป็นยาจ าเป็นเร่งด่วนที่แพทย์วนิิจฉัยว่าผู้ป่วย
ต้องได้รับยาภายใน 30 นาทหีลังจากที่มีค าส่ังใช้ยา เน่ืองจาก
ระยะเวลาในการให้ยามีผลต่อการรักษาโรคหรือชีวิตของผู้ป่วย 

 KPIs ของ ห้องยา IPD คือ ระยะเวลาการให้บริการยา
เร่งด่วน (stat dose) ในเวลาไม่เกิน 25 นาท ีมากกว่าร้อยละ 95 
ของจ านวนรายการยา stat dose ทัง้หมด 

 ร้อยละความส าเร็จที่ผ่านมาตัง้แต่เดือน ต.ค.60 - ม.ค. 61 คือ 
74.13%, 69.84%, 74.92% และ 69.25% ตามล าดับ ซึ่งยังไม่เป็นไป
ตามเป้าหมาย 



Objectives 

 เพื่อปรับปรุงระบบการให้บริการยา stat dose ท า
ให้บุคลากรปฏบิตังิานไปในแนวทางเดียวกัน ส่งเสริมให้
ยา stat dose ถงึผู้ป่วยทนัต่อภาวะผู้ป่วย 



KPIs 

  1. ระยะเวลาการให้บริการยาเร่งด่วน (stat 
dose) ในเวลาไม่เกิน 25 นาท ีมากกว่าร้อยละ 95 ของ
จ านวนรายการยา stat dose ทัง้หมด 

  
  2. WIs STAT dose ในเวลาราชการ 
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Brainstorming 

  1. การขาดแนวทางปฏบิัตงิาน (WIs) ที่ชัดเจน 
ท าให้การปฏบิัตงิานไม่เป็นแนวทางเดียวกัน  

  2. การขาดการบนัทกึข้อมูลอย่างละเอียด และ
ไม่มีการน าข้อมูลที่บนัทกึมาวเิคราะห์เพื่อหาสาเหตุ
และแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง  



1.รับใบส่ังยา 2.Screen 1 3.Screen 2 4.คดิราคา 

5.แปะซอง 6.จัดยา 7.เช็คยา 8.ส่งยา 
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WIs STAT dose ในเวลาราชการ 



ใบเกบ็เวลายา Stat dose 





แผนผังห้องยา IPD แบบเก่า 



แผนผังห้องยา IPD แบบใหม่ 



ระยะเวลาด าเนินการ 

 Prospective descriptive study เกบ็ข้อมูล
ระยะเวลาการให้บริการยา stat dose ทุกขัน้ตอน
ตัง้แต่ใบส่ังยาถูกส่งมาที่ห้องจ่ายยาผู้ป่วยในจนยาส่ง
ถงึ ward ตัง้แต่เดือน ก.พ. – ม.ิย. 61 เฉพาะในเวลา
ราชการ  
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ผลการด าเนินการ 

เดือนกุมภาพันธ์ เดือนมีนาคม เดือนเมษายน เดือนพฤษภาคม เดือนมิถุนายน 
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วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จ 

 1.การขาดแคลนบุคลากร โดยเฉพาะ messenger 
    (เจ้าหน้าที่ใหม่อยู่ระหว่างการฝึกปฏบิัตงิาน) 

 2.การปฏบิัตติาม WIs stat dose ที่ก าหนดไว้ 

 3.จ านวนใบส่ังยา โดยเฉพาะช่วงเวลาพัก 

 4.ระยะทางในการเดนิส่งยา แต่ละ ward 



การพัฒนาต่อเน่ืองในอนาคต 
 1.จัดให้มีการฝึกงานและเวียนงานเจ้าหน้าที่ 
 ทุกปี เม่ือคนขาดสามารถท างานแทนกันได้ 

 2.ทบทวน WIs stat dose ทุกปี พร้อม feed back  
 ปัญหา และร่วมกันหาแนวทางแก้ไข 

 3. จัดให้มีอัตราก าลังเสริมเม่ือมีคนขาด 
 โดยเฉพาะช่วงเวลา rush hour 

 4.ทบทวนวางแผนการเดนิส่งยา แต่ละ ward 
 เพื่อให้เดนิน้อยสุดในเวลาที่สัน้สุด 



Any Question ??? 


