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II-6 ระบบการจัดการด้านยา
ประเด็นคุณภาพ/ความเสี่ยงที่สาคัญ: ถูกต้อง ปลอดภัย ได้ผล ทันเวลา adherence
ตัวชี้วดั
เป้ าหมาย
2555 2556 2557 2558
1.ความคลาดเคลื่อนทางยา < 20 ครัง้ ต่อพัน 19.11 18.54 20.71 18.63
ผูป้ ่ วยนอก
ใบสังยา
่
อัตรา prescribing error
< 4 ครัง้ ต่อพัน
6.3
6.64 4.62 3.70
OPD
ใบสังยา
่
อัตรา transcribing error
< 0.5 ครัง้ ต่อพัน 0
0.04 0
0
OPD
ใบสังยา
่
อัตรา pre-dispensing error < 13 ครัง้ ต่อพัน 12.48 11.85 15.97 14.78
OPD
ใบสังยา
่
อัตรา dispensing error
< 1 ครัง้ ต่อพัน
0.29 0.18 0.17 0.17
OPD
ใบสังยา
่
อัตรา pre-administration < 0.5 ครัง้ ต่อพัน 0
0
0
0
error OPD
ใบสังยา
่
%LASA error OPD
< 15% pre8.78 9.65 12.68 11.92
dispensing
อัตรา admin error OPD
< 1 ครัง้ ต่อพัน
0.39 0.10 0.01 0.06
ใบสังยา
่
ความคลาดเคลื่อนทางยา ครัง้
11
6
2
8
ระดับ D ขึน้ ไป OPD
เหตุการณ์
6
5
2
5
1.ความคลาดเคลื่อนทางยา
ผูป้ ่ วยใน
อัตรา prescribing error
IPD
อัตรา transcribing error
IPD
อัตรา pre-dispensing error
IPD
%LASA error IPD
อัตรา dispensing error

< 20 ครัง้ ต่อพัน
วันนอน
< 4 ครัง้ ต่อพันวัน
นอน
< 0.5 ครัง้ ต่อพัน
วันนอน
< 13ครัง้ ต่อพันวัน
นอน
< 15%
predispensing
< 1 ครัง้ ต่อพันวัน

2559
11.02
2.52
0
8.2
0.28
0
12.65
0.03
6
5

33.73

34.87

29.56

29.55

18.64

1.59

4.22

2.90

3.15

2.48

1.19

2.17

0.87

0.99

0.55

24.09

21.20

20.49

20.08

12.18

6

6.71

5.56

5.31

12.59

5.31

5.87

4.62

3.78

2.46
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รายงานการประเมิ นตนเอง (SA2011) รพ. กันตัง
IPD
อัตรา pre-administration
error IPD
อัตรา admin error IPD
ความคลาดเคลื่อนทางยา
ระดับ D ขึน้ ไป

นอน
< 0.5 ครัง้ ต่อพัน 0.2
วันนอน
< 4 ครัง้ ต่อพันวัน 1.34
นอน

0

0.06

0

0.03

2.36

0.46

1.71

0.95

24
9

10
4

6
2

11
7

2558
23
(20B,
3C)

2559
12 (6B,
3D, 2F)

ครัง้
เหตุการณ์

11
8

ตัวชี้วดั
ความคลาดเคลื่อนทางยา:
ยากลุ่ม HAD

เป้ าหมาย
0 ครัง้

-prescribing error

0 ครัง้

2555 2556 2557
12 (B) 15
23B
(11B,
2C,
2D)
2 (B) 5 (4B, 2B
1C)

-transcribing error

0 ครัง้

0

1 (B)

1B

10 (9B, 3 (1B,
1C)
1D, 1F)
0
0

-pre-dispensing error

0 ครัง้

8 (B)

8 (B)

18B

9B

-dispensing error

0 ครัง้

1 (B)

1B

3 (2B,
1C)

1B

0

0

5B

-pre-administration error

0 ครัง้

1 (B)

3
(2B,
1C)
0

-administration error

0 ครัง้

0

2 (D)

0

1C

2. อัตราการแพ้ยาซ้า
การแพ้ยาในกลุ่มโครงสร้าง
3. ระยะเวลารอคอย
-เฉลีย่ ทัง้ วัน
-ช่วงเวลาเร่งด่วน

0 ครัง้
0 ครัง้

3
0

0
1

0
1

3
1

3
(1D,1E,
1F)
0
0

ไม่เกิน 15 นาที
ไม่เกิน 20 นาที

26.59
12.67

21.78
12.33

18.45
11.44

21.03
12.97

29.16
13.52

1D
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รายงานการประเมิ นตนเอง (SA2011) รพ. กันตัง
4. งานบริหารเวชภัณฑ์
อัตราการสารองยา
จานวนยาขาดคราว

ไม่เกิน 3 เดือน
1.94
ไม่เกิน 3 รายการ/ 0.33
เดือน
ไม่เกิน 5 เดือน
4.84

2.15
2

1.99
11

2.99
20

1.68
13

อัตราสารองเวชภัณฑ์
4.67 3.33 3.46
3.08
5. Medication
Reconciliation
ความไม่สอดคล้องด้านยา < 10 %
1.89 2.85 2.71 2.29
1.11
โดยไม่ได้ตงั ้ ใจ
ร้อยละของกลุ่มเป้ าหมายที่ 100%
97.19 97.47 97.48 96.17 95.75
ผ่านการทา MR
อัตรา ADE (รุนแรงระดับ E เหตุการณ์
5
3
1
2
2
ขึน้ ไป)
อัตราความเหมาะสมในการ
สังใช้
่ ยาทีท่ า DUE
Augmentin inj
ร้อยละ
-indication (ร้อยละ)
60
95
95.3
96.2
-duration (ร้อยละ)
96.2 93.5
89.7
บริ บท:
: โรงพยาบาลกันตัง เป็ นโรงพยาบาลชุมชนระดับ F1 ขนาด 60 เตียง (มี 4 หอผูป้ ่ วย) ระบบการ
จัดการด้านยามีการแต่งตัง้ คณะกรรมการ 2 ชุดในการดาเนินการ คือ คณะกรรมการเภสัชกรรม
และการบาบัด (PTC) และ คณะกรรมการพัฒนาระบบยา(MUS) โดยคณะกรรมการเภสัชกรรม
และการบาบัด มีผอู้ านวยการเป็ นประธาน และ หัวหน้างานต่างๆ เป็ นกรรมการ ทาหน้าที่
กาหนดนโยบายด้านยา ทบทวนและคัดเลือกบัญชียา ติดตามการดาเนินงานของคณะกรรมการ
MUS ส่วนคณะกรรมการ MUS มีหวั หน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมเป็ นประธาน ตัวแทนจากองค์กร
แพทย์และทุกหน่วยงานทีม่ กี ารใช้ยา มุ่งเน้นการพัฒนาระบบยาให้เกิดความปลอดภัย โดยเน้น
การทางานแบบสหวิชาชีพ
กระบวนการ:
การวางแผนและการจัดการ
ผลการประเมินการทาหน้าทีข่ อง PTC การบรรลุเป้ าประสงค์ของระบบยา ประสิทธิภาพของการ
จัดการระบบยา และการ
ปรับปรุง:
- ทีมพัฒนาระบบยาทบทวนนโยบายระบบยาของโรงพยาบาลเพื่อให้มคี วามครอบคลุมมาก
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ขึน้ โดยครอบคลุมทัง้ ในส่วนของนโยบายด้านการบริหารเวชภัณฑ์ (การคัดเลือก การ
จัดซือ้ /จัดหายา การเก็บสารองยา) และนโยบายด้านความปลอดภัยด้านยาและส่งเสริมการ
ใช้ยาอย่างสมเหตุผล และวางแผนพัฒนาระบบยาตามมาตรฐานวิชาชีพต่างๆ มาตรฐาน
โรงพยาบาลและบริการสุขภาพฉบับเฉลิมพระเกียรติฉลองสิรริ าชสมบัตคิ รบ 60 ปี ของ
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์กรมหาชน) และ แนวทางการดาเนินงาน
โครงการโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU hospital) ซึง่ ถือเป็ น service
plan สาขาที่ 15
- การติดตามนโยบาย/แนวทางทีค่ ณะกรรมการเภสัชกรรมและการบาบัดและคณะกรรมการ
พัฒนาระบบยากาหนดเพื่อให้เป็ นไปตามมาตรฐานระบบยา ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น
กิจกรรม MUS round และ กิจกรรม internal survey ของโรงพยาบาล นาผลการติดตามมา
ปรับการปฏิบตั ใิ ห้สอดคล้องกับมาตรฐานทีก่ าหนด (เช่น การปรับการบันทึกใบ MAR) การ
ประเมินผลการปฏิบตั ติ ามแนวทางการใช้ยา High Alert Drug (HAD) ของหน่วยงานต่างๆ
หน่วยงานและบุคลากรมีส่วนร่วมในการเฝ้ าระวังให้มกี ารปฏิบตั ติ ามแนวทางทีก่ าหนด (เช่น
การรายงายการไม่ปฏิบตั ติ ามแนวทางแพ้ยาผ่านโปรแกรมรายงานความเสีย่ งของ
โรงพยาบาลจากทุกหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง) คณะกรรมการ MUS จะมีการนาเหตุการณ์
ความคลาดเคลื่อนทางยาและความเสีย่ งทางยามาทบทวนเพื่อหาแนวทางแก้ไขและป้ องกัน
เชิงระบบอย่างสม่าเสมอทุกเดือน
- กิจกรรมค้นหาความเสีย่ ง/ปั ญหาด้านยาเชิงรุกมากขึน้ เช่น การค้นหาความคลาดเคลื่อน
ทางยาเชิงรุกของผูป้ ่ วยนอก กิจกรรม IV round ของหอผูป้ ่ วย กิจกรรม MUS round และ
การใช้สติกเกอร์สารน้ าเพื่อค้นหาความคลาดเคลื่อนในการให้สารน้ า
การปรับปรุงบัญชียาครัง้ สุดท้าย นโยบายสาคัญ จานวนยาในบัญชี
- การปรับปรุงบัญชียาโรงพยาบาล ครัง้ ล่าสุด เมือ่ ปี 2560 (ประชุม PTC ครัง้ ที่ 1/ 2560 วันที่
2 กุมภาพันธ์ 2560) มียาเข้า 9 รายการ เป็ นยาในบัญชียาหลักแห่งชาติทงั ้ หมด ได้แก่
Symbicort turbuhaler, Omeprazole inj., vitamin B1 tab, Ammon Carb syr, Acyclovir
800 mg tab, Meptin 50 mcg tab, NSS 5 mL, Vitamin B1 inj. และ Acyclovir cream 1 g
และ เพิม่ ยา 4 รายการเพื่อรองรับการรับส่งต่อผูป้ ่ วยจากโรงพยาบาลศูนย์ตรัง (ได้แก่
gabapentin 100 mg cap, gabapentin 600 mg tab, Flixotide evohaler และ Carvedilol
25 mg tab) และพิจารณาตัดออกจากบัญชี 7 รายการ ได้แก่ สูตร Danzen (NED), ยาอม
ผสมยาฆ่าเชือ้ (NED), cefazolin inj, ceftazidime inj, Haemaccel inj (NED), Benadryl syr
(NED และ bromhexine syr (NED) รายการยาในบัญชียาโรงพยาบาลทัง้ หมด 424 รายการ
เป็ นรายการยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 381 รายการ ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ 43
รายการ (สัดส่วน 89.86 : 10.14) และบัญชีสมุนไพร 32 รายการ ในปี งบประมาณ 2560 มี
แผนประชุม PTC ในเดือนสิงหาคม 2560 เพื่อติดตามผลการดาเนินงานของระบบยา
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โครงการ RDU hospital และ ส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพร และได้ปรับปรุงเล่มบัญชียา
โรงพยาบาลให้เป็ นปั จจุบนั เมือ่ เดือน พฤษภาคม 2560 ตามบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ.
2560
- ประชุมพิจารณายาเข้าออกอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้ เกณฑ์ทใ่ี ช้คานึงถึงความปลอดภัย การใช้
ยาอย่างสมเหตุผล นโยบายทีส่ าคัญ มีการพิจารณาประเด็น LASA ร่วมด้วยเพื่อป้ องกัน
โอกาสเกิดความคลาดเคลื่อนทางยา รายการยาทีเ่ ข้าใหม่มกี ารสื่อสารให้ความรูแ้ ก่
หน่วยงาน ผ่านตัวแทนคณะกรรมการ MUS ของหน่วยงาน มีการ pop-up ข้อมูลยาใน
โปรแกรมสังยา
่ HosXP และจัดทาเอกสารข้อมูลยาใหม่ให้หน่วยงานต่างๆ
- นโยบายสาคัญ ได้แก่
(ก) นโยบายด้านการบริหารคลังเวชภัณฑ์ การคัดเลือก (พิจารณาความจาเป็ นในแต่ละกลุ่ม
โรค อ้างอิงบัญชียาหลักแห่งชาติ ข้อมูลตามหลักวิชาการ นโยบายที่สาคัญของประเทศ
และนาข้อมูลความคลาดเคลื่อนทางยามาประกอบการคัดเลือก) การจัดซือ้ จัดหา
(ดาเนินการตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุฯ คานึงถึง LASA ดาเนิน
ตามนโยบาย good health at low cost โดยการจัดซือ้ ยาร่วมระดับจังหวัด/เขตสุขภาพ)
การเก็บสารองยา (เก็บสารองยาถูกต้องตามหลักวิชาการในทุกหน่วยงาน มีระบบการ
ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพยาและเวชภัณฑ์ มีการส่งวิเคราะห์คุณภาพยา มีปริมาณ
ยาเพียงพอต่อการใช้ ยาจาเป็ นไม่ขาดคลัง และไม่หมดอายุ)
(ข) นโยบายด้านความปลอดภัยด้านยาและส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ได้แก่ ระบบ
การดักจับและป้ องกันความคลาดเคลื่อนทางยาทีม่ ปี ระสิทธิภาพ (ใช้หลัก double check,
7R, ส่งเสริมการรายงานความคลาดเคลื่อนทางยาได้หลายช่องทาง และการทบทวน
ความคลาดเคลื่อนทีเ่ กิดขึน้ ในทุกหน่วยงานและระบบงานทีเ่ กีย่ วข้อง) ระบบการเฝ้ า
ระวังอาการไม่พงึ ประสงค์จากการใช้ยา (การกาหนดแนวทางปฏิบตั ิ ประเมินการทาตาม
ระบบทีก่ าหนด การค้นหาผูป้ ่ วยสงสัยแพ้ยาโดยใช้ trigger agent (ยา
chlorpheniramine, hydroxyzine, steroid, adrenaline) การเฝ้ าระวังเชิงรุกในผูป้ ่ วยที่
ได้รบั ยาต้านวัณโรค ยาต้านไวรัส) การเฝ้ าระวังและติดตามการใช้ยาทีม่ คี วามเสีย่ งสูง
(HAD) การดูแลความต่อเนื่องของการใช้ยาทุกรอยต่อของการส่งต่อผูป้ ่ วย (medication
reconciliation) โดยทีมสหวิชาชีพ จัดอบรมวิชาการความรูด้ า้ นยาในโรงพยาบาล การ
ส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในโรงพยาบาล (ได้แก่ โครงการ Rational drug use
hospital, กิจกรรม Antibiotic Smart Use และ การส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพรใน
หน่วยงานอย่างต่อเนื่อง)
ตัวอย่าง HAD/มาตรการป้ องกัน/ADE ในยากลุ่มนี้
 กาหนดยา HAD 20 รายการ ได้แก่ adrenaline inj, calcium inj, diazepam inj, digoxin
tab/inj, dopamine inj, RI route IV, ketamine inj, methylergotamine inj, methotrexate
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tab, magnesium inj, morphine inj/tab, oxytocin inj, pethidine inj, potassium chloride
inj, terbutaline inj (เฉพาะห้องคลอด), warfarin, streptokinase และ gentamicin inj. ใน
เด็กแรกคลอด มีมาตรการป้ องกันความเสีย่ งตามขัน้ ตอนการกระจายยา การจัดหา
จัดเก็บ สังใช้
่ ถ่ายทอดคาสัง่ เตรียมยา จ่ายยาและติดตามผลการใช้ ตัวอย่างมาตรการ
ป้ องกันความเสีย่ ง ได้แก่
- ใช้หลัก LASA ในการจัดซือ้ จัดเก็บ
- ทาสัญลักษณ์พเิ ศษช่วยในการเตือน/สังเกตในขัน้ ตอนการสังยา
่ คือ ชื่อยาในโปรแกรม
HosXP เป็ นสีแดง ในขัน้ ตอนจัดและจ่ายยา คือ สติกเกอร์ HAD และ ระบุ HAD บน
ฉลากยา
- จัดทาใบติดตามผลการใช้ยา ช่วยในการเฝ้ าระวังและป้ องกันความเสีย่ ง ข้อมูลในใบ
ติดตามผลประกอบด้วย ขนาดยา การเตรียมและบริหารยา อาการข้างเคียง การแก้ไข
เมือ่ เกิดพิษ และ การเฝ้ าระวังของยาแต่ละชนิด
- จากัดการเข้าถึง กาหนดปริมาณสารองรวมถึงวิธกี ารเบิกจ่าย
- กาหนดรายการยาทีต่ อ้ งใช้เครือ่ ง infusion pump ในการบริหารยา
- นโยบายคาสังใช้
่ ยา เช่น ห้ามใช้คาย่อทีไ่ ม่สากล กาหนดข้อมูลการสังใช้
่ ครบถ้วน เลีย่ ง
การสังด้
่ วยวาจา
- ใช้บุคลากรทางการแพทย์อย่างน้อย 2 คนในทุกขัน้ ตอนของการเตรียมยา และ บริหาร
ยา
- มีขอ้ ความเตือนหรือคาเตือนทีจ่ าเป็ นสาหรับยาบางรายการ เช่น ห้าม IV push หรือมี
คาสังใช้
่ ยาทีเ่ ป็ น standing order ในบางรายการยา
 ปี งบประมาณ 2560 ได้ทบทวนผลการใช้ยา HAD รายการล่าสุด คือ streptokinase inj และ
กาหนดเพิม่ รายการใหม่ 1 รายการ คือ amiodarone inj. เนื่องจากใช้ไม่บ่อย มีโอกาสเกิด
ความคลาดเคลื่อนทางยาในขัน้ ตอนการผสมและการบริหารยา และ สามารถเกิดอาการ
ข้างเคียงจากสาร polysorbate ในตารับ
 โรงพยาบาลสารอง streptokinase inj. จานวน 2 vial ทีห่ อ้ งฉุกเฉินตาม service plan
ตัง้ แต่ปีงบประมาณ 2558 จนถึงปั จจุบนั มีการใช้ไป 9 ราย พบว่ารอดชีวติ จานวน 8 ราย
เสียชีวติ จานวน 1 รายเนื่องจากผูป้ ่ วยมาถึงโรงพยาบาลล่าช้า และมีการให้ยาซ้าภายใน 1
ปี จานวน 1 ราย จึงได้ปรับแนวทาง ดังนี้
- มีการ pop-up ห้ามใช้ซ้าภายใน 1 ปี
- ทบทวนการใช้แบบบันทึกการใช้ยา streptokinase inj. (ใบคัดกรองข้อห้ามใช้ ใบ
ยินยอมให้รกั ษา ใบวิธผี สมยา และ ใบติดตามอาการและสัญญาณชีพหลังให้ยา) และ
ระบบสารองยา จนเป็ นต้นแบบให้โรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดตรัง
 ปี 2559 มีแนวโน้มการใช้ยา Calcium gluconate inj เพิม่ มากขึน้ และมีอุบตั กิ ารณ์สงสาร
ั่
ประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ 2006 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

6

รายงานการประเมิ นตนเอง (SA2011) รพ. กันตัง
น้าทีผ่ สมยาไม่เหมาะสม และพบความคลาดเคลื่อนทางยาของยา gentamicin inj ในเด็ก
แรกคลอด 2 ราย (จึงกาหนดรายการยานี้เป็ น HAD ในเด็กแรกคลอด) คณะกรรมการ
พัฒนาระบบยาจึงดาเนินการสุ่มทบทวนการสังใช้
่ ยา 2 รายการนี้ในปี 2559 (ส่วนรายการ
ยา HAD ทีเ่ หลือมีแผนทบทวนในปี 2560)
- ผลการทบทวนยาฉีด gentamicin inj ในเด็กแรกคลอด และผูป้ ่ วยเด็ก พบโอกาสพัฒนา
ดังนี้
- ผูป้ ่ วยเด็กแรกคลอดทีแ่ พทย์ r/o sepsis พบระยะเวลาในการบริหารยา dose แรก
หลังจากแพทย์สงล่
ั ่ าช้า (5 ชัวโมงหลั
่
งวินิจฉัย r/o sepsis)
- คาสังแพทย์
่
และในใบ MAR ไม่ได้ระบุว่าเป็ นการบริหารยาแบบ IV drip (จากการ
ทบทวนอุบตั กิ ารณ์ พยาบาลห้องคลอดบริหารยาโดย IV push ส่วนหอผูป้ ่ วยอื่นจากการ
สอบถามได้บริหารยาโดยวิธ ี iv drip)
- ระยะเวลาในการบริหารยา พบมีการบริหารยา dose ที่ 2 ห่างจาก dose แรก น้อยกว่า
10 ชัวโมง
่ (เสีย่ งต่อการเกิดผลข้างเคียงจากยา (หูและไต) และความถีใ่ นการให้ยาแต่ละมือ้
ห่างกันมากกว่า 24 ชัวโมง
่ (อาจทาให้ระดับยาในเลือดต่ากว่าค่าทีต่ อ้ งการ)
- ผลการทบทวนการใช้ยาฉีด Calcium gluconate inj พบโอกาสพัฒนา ดังนี้
- การสังใช้
่ ยา คาสังใช้
่ ยาระบุเป็ น mL ทุกราย (ควรระบุเป็ น กรัม หรือ มิลลิกรัม) มีการ
สังใช้
่ ยาและบริหารยา แบบ IV push 1 ราย ในผูป้ ่ วยทีม่ ภี าวะ hypocalcemia ทีห่ อ้ งฉุกเฉิน
(สาหรับภาวะ hypocalcemia : IV 2-15 g/24 hr แบบ continuous infusion หรือแบ่งให้ 4
ครัง้ , ให้ IV drip สาหรับภาวะแคลเซียมในเลือดต่า) และน่าจะ IV push เร็วกว่าอัตรา 50
mg/min
- การสังยา
่ พบสังผสมยาในสารละลาย
่
NSS 2 ครัง้ (ไม่ควรใช้ NSS เนื่องจากโซเดียม
จะทาให้แคลเซียมขับออกเร็วขึน้ ) สามารถดักจับและปรึกษาแพทย์เปลีย่ นสารน้าเป็ น D5W
- หอผูป้ ่ วยมีการใช้ใบ monitor ติดตามเฝ้ าระวังการใช้ยา ร้อยละ 71.43 ในใบ monitor
มีลายเซ็นพยาบาล 2 คนในการเตรียม/บริหารยา ร้อยละ 66.67 บันทึกเวลาเริม่ ต้นในการ
monitor ร้อยละ 57.14 บันทึกเวลาสิน้ สุดการ monitor ร้อยละ 33.33 บันทึก v/s เริม่ ต้น
การติดตามร้อยละ 61.90 v/s สิน้ สุดการติดตาม 42.86 การบันทึกการเฝ้ าระวังการใช้ยา
ใน nurse note มีความต่อเนื่องมากขึน้ เนื่องจากการปรับแบบฟอร์มของการบันทึกทางการ
พยาบาล พบผูป้ ่ วยมีค่า v/s เริม่ ต้น DBP < 60 mmHg 2 ราย แต่ SBP > 90 mmHg ไม่
มีบนั ทึกการรายงานแพทย์ และจากการติดตามการใช้ยา พบว่า ค่า DBP ไม่แตกต่างจาก
ค่าเริม่ ต้นมาก ผูป้ ่ วย 1 ราย มีอาการเวียนศีรษะเล็กน้อย แต่ไม่มกี ารบันทึกใน nurse note
ผูป้ ่ วยอีก 1 ราย พบ SBP > 160 (แต่ DBP <110) และ HR < 60 bpm มีการบันทึกใน
nurse note แต่ไม่มกี ารบันทึกการรายงานแพทย์
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ข้อมูลอุบตั กิ ารณ์เกีย่ วกับยา/การปรับปรุงระบบในช่วง 2 ปี ทผ่ี ่านมา:
ความคลาดเคลื่อนทางยา
1. การไม่ผสมยา Insulin สาหรับให้ทางหลอดเลือดดา
แบบ standard solution ตามแนวทาง HAD ของ
โรงพยาบาล ทาให้ผปู้ ่ วยได้รบั ยาน้อยกว่าทีแ่ พทย์สงั ่
(HN 1120, 23/10/58, ความรุนแรงระดับ E)

การปรับปรุง
- การใช้ standard solution, ยา้ การใช้แบบฟอร์ม
ติดตามการใช้ยา HAD, double check ในทุก
ขัน้ ตอนของ HAD ได้แก่ รับคาสัง่ คานวณ เตรียม
ยา และบริหารยา

2. การได้รบั ยา streptokinase inj ซ้าภายใน 1 ปี

- ทบทวนความรู้ และปรับแนวทาง
- ใช้ระบบ pop lock และแสดง note เตือน
(HN 55859, 27/5/59, ความรุนแรงระดับ F)
เลียนแบบการห้ามสังยาที
่ แ่ พ้ซ้า
3.การสังใช้
่ ยาคู่ทเ่ี กิด drug interaction ทีส่ ่งผลรุนแรง - ทบทวนคู่ยา drug interaction เพื่อเตือนการสัง่
ต่อผูป้ ่ วย
ใช้รว่ มกันใน HosXP และประสานข้อมูลกับ
องค์กรแพทย์
-warfarin+fluoroquinolone
- เปิ ดฟั งก์ชนั ของ HosXP ให้สามารถตรวจสอบ
(HN 46630,19/8/59, ความรุนแรงระดับ D)
การสังยาร่
่ วมกันในคู่ทก่ี าหนดให้สามารถตรวจ
ข้ามใบสังยาย้
่ อนหลังได้
-Nevirapine จากคลินิก ARV+ ยาคุมกาเนิดจากคลินิก
- การให้ความรูผ้ ปู้ ่ วยเพิม่ เติมในคู่ยาทีเ่ กิดผล
วางแผนครอบครัว
กระทบรุนแรง และให้ความรูเ้ พื่อหลีกเลีย่ งการไป
(HN 12812, 21/1/57, ความรุนแรงระดับ D)
ซือ้ ยาทีม่ โี อกาสเกิด drug interaction ร่วมกับยา
ทีผ่ ปู้ ่ วยมีความจาเป็ นต้องใช้ต่อเนื่อง
- เน้นยา้ ให้เภสัชกรเข้า website เพื่อตรวจสอบ
drug interaction เมือ่ ผูป้ ่ วยได้รบั ยาหลายขนาน
โดยเฉพาะยาจิตเวช warfarin ยาต้านไวรัสและยา
ต้านวัณโรค
- แยกคลินิกเฉพาะโรคคลินิก warfarin และแสดง
note เตือนว่าเป็ นผูป้ ่ วยทีใ่ ช้ยา warfarin
4.การสังยาโรคเรื
่
อ้ รังไม่เพียงพอถึงวันนัด
- เน้นยา้ ให้เภสัชกรทีป่ ฏิบตั งิ านใน
วันหยุดราชการตรวจสอบประวัตกิ ารใช้ยาเดิมให้
(HN 56646,12/4/57, ความรุนแรงระดับ D)
รอบคอบเนื่องจากไม่ได้มเี ภสัชกรปฏิบตั งิ านใน
(HN 11974,12/4/57, ความรุนแรงระดับ D)
หอผูป้ ่ วย
- ขอความร่วมมือหอผูป้ ่ วยระบุวนั นัดให้ชดั เจนใน
(HNไม่ระบุ, 26/3/59, ความรุนแรงระดับ D)
ใบสังยากลั
่
บบ้าน
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5.การแพ้ยาซ้า/แพ้ยาข้ามกลุ่ม
- แพ้ ibuprofen ได้รบั ยา diclofenac inj at ER
(HN 24894, 7/10/57, ความรุนแรงระดับ D)
-แพ้ diclofenac ได้รบั ยา diclofenac inj at ER

- เภสัชกรประสานรายการยาเดิมกับหอผูป้ ่ วยต้อง
ระบุรายการยาวิธใี ช้ยา และวันนัดเดิมทีผ่ ปู้ ่ วยมียา
เพียงพอ
- เภสัชกรตรวจสอบปริมาณยาและวันนัดทุกครัง้ ที่
จ่ายยาผูป้ ่ วยโรคเรือ้ รังทัง้ ผูป้ ่ วยนอกและผูป้ ่ วยใน
- ปรับระบบเตือนการแพ้ยาจาก pop –up เป็ น
pop-lock
- เน้นยา้ พยาบาลต้องเข้าถึงข้อมูลผูป้ ่ วยก่อน
บริหารยา เช่น OPD card, ตรวจสอบประวัตแิ พ้
ยาใน HosXP หรือ key สังยาก่
่ อนบริหารยา
โดยเฉพาะห้องฉุกเฉิน

(HN 73541, 3/3/58, ความรุนแรงระดับ D)
-แพ้ dimenhydrinate ได้รบั ยา dimenhydrinate inj at
ER (fixed drug eruption)
(HN 31302, 1/4/58, ความรุนแรงระดับ F)
6. การจ่ายยาผิดชนิด
-จ่ายยาหยอดหูแทนยาหยอดตา
(HN 91621, 8/12/57, ความรุนแรงระดับ E)
-จ่ายยาผิดชนิด (nortriptyline 25mg -> amitriptyline
25mg)

- ระบบการ double check
- การปรับฉลากยา/ติดสัญลักษณ์เตือนทีก่ ล่อง
- ทาสัญลักษณ์/ Tall Man letter ในกลุ่มยา LASA
- จัดคลินิกบริการเฉพาะโรค เช่น จิตเวช และ
warfarin เนื่องจากมีโอกาสจ่ายยาผิดแล้วเกิดผล
กระทบรุนแรงต่อผูป้ ่ วย

(HN 18454, 22/4/59, ความรุนแรงระดับ D)
-จ่ายยาผิดชนิด (Chlorpromazine 100 mg ->
Clozapine 100 mg)
(HN 29739, 17/8/59, ความรุนแรงระดับ D)
-จ่ายยาผิดชนิด (methimazole ->thyroxine ,IPD)
(HN ไม่ระบุ, 25/5/59, ความรุนแรงระดับ D)
7.ห้องฉุกเฉินบริหารยาคลาดเคลื่อน

- ระบบการ double check
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-แพทย์สงั ่ PCEC แต่ฉีด HRIG
(HN 18624, 29/11/56, ความรุนแรงระดับ D)
-แพทย์สงั ่ cefazolin แต่ฉีด ceftriaxone
(HN 76817, 12/5/58, ความรุนแรงระดับ D)
-บริหารยา augmentin inj ผิดขนาด
(HN 117936, 13/1/59, ความรุนแรงระดับ D)
-บริหารยา Augmentin inj ผิดเวลา

- การปรับฉลากยา/ติดสัญลักษณ์ทก่ี ล่อง
- ทาสัญลักษณ์/ Tall Man letter ในกลุ่มยา LASA
- ทบทวนรายการยาและปริมาณสารองยาในห้อง
ฉุกเฉิน
- ปรับใบนัดฉีดยาแยกสีตามชนิดของยาฉีด และ
ระบุเวลาในใบนัดให้ชดั เจนเพื่อให้ผปู้ ่ วยมาตรง
เวลา
- กรณียาฉีด small dose หรือเป็ นขนาดยาทีไ่ ม่
คุน้ เคยให้คานวณซ้าด้วยพยาบาลอีกคน สอบถาม
เภสัชกร หรือทวนซ้าคาสังขนาดยากั
่
บแพทย์

(HN 11331, 6/4/58, ความรุนแรงระดับ E)
8. ห้องคลอดบริหารยา gentamicin ผิดเวลา และ
ไม่ได้ infusion
(HN 139612, 6/6/59, ความรุนแรงระดับ D)
(HN ไม่ระบุ, 16/9/59, ความรุนแรงระดับ D)

- ปรับเพิม่ บัญชีเป็ นยา HAD เฉพาะเด็กแรก
คลอด
- ทบทวนความรูใ้ ห้เจ้าหน้าทีโ่ ดยเฉพาะขนาดยา
วิธกี ารบริหารยา และการติดตามเฝ้ าระวังอาการ
ไม่พงึ ประสงค์ดว้ ยผลทางห้องปฏิบตั กิ าร

อุบตั กิ ารณ์ความคลาดเคลื่อนทางยาทีม่ คี วามรุนแรงตัง้ แต่ระดับ D ขึน้ ไป พบว่า เกี่ยวข้องกับ
การให้ยา HAD หลายเหตุการณ์ คือ 5 ใน 12 เหตุการณ์ในปี 2559 เช่น drug interaction กับ
warfarin, ความเข้มขนของสารละลาย RI สาหรับให้ IV คลาดเคลื่อนในผูป้ ่ วยส่งต่อไป รพ.
ตรัง (ไม่ผสมตามแนวทางทีก่ าหนด), ได้รบั Streptokinase inj ซ้าภายในเวลา 1 ปี , บริหารยา
gentamicin inj ในทารกผิดเวลาและให้ IV push ไป 2 ราย จึงยังคงต้องกาชับให้เจ้าหน้าที่ท่ี
เกีย่ วข้องปฏิบตั ติ ามแนวทางของ HAD อย่างเคร่งครัด
บทเรียนเกีย่ วกับการตอบสนองเมือ่ เกิด ME/ADE:
ความคลาดเคลื่อนทางยาผูป้ ่ วยนอก มีแนวโน้มลดลงตัง้ แต่ปี 2558 และอยูใ่ นเป้ าหมาย
อย่างต่อเนื่องจนถึงปั จจุบนั ขัน้ ตอนความคลาดเคลื่อนทางยาทีพ่ บมากทีส่ ุด คือ ขัน้ ตอน
ความคลาดเคลื่อนก่อนการจ่ายยา การสังยา
่ การจ่ายยา และ บริหารยาตามลาดับ ความคลาด
เคลื่อนก่อนการจ่ายยาเป็ นความคลาดเคลื่อนทีพ่ บได้มากทีส่ ุด มีแนวโน้มลดลงและผ่านเกณฑ์ (ไม่
เกิน 13 ครัง้ ต่อพันใบสังยา)
่ ตัง้ แต่ปี 2558 แต่รปู แบบของชนิดความคลาดเคลื่อนคล้ายๆ กับทีผ่ ่าน
มาคือ ปริมาณยา ผิดชนิด/ความแรง รายการยาขาด/เกิน ตามลาดับ ซึง่ ชนิดความคลาดเคลื่อน
รายการยาขาด/เกินสัมพันธ์กบั ชนิดของความคลาดเคลื่อนทีพ่ บเพิม่ ขึน้ คือมีรายการยาของคนอื่นปน
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มาในตะกร้า ตัง้ แต่ปี 2557 มีการเปิ ดคลินิกบริการเฉพาะโรคเพิม่ มากขึน้ หลายคลินิก ได้แก่ โรคไต
เรือ้ รัง วาร์ฟาริน จิตเวช ไทรอยด์ เกาต์ เป็ นต้น มีการทบทวนรายการยาทีม่ กี ารใช้บ่อยๆ เพื่อ
สะดวกในการปฏิบตั งิ านและป้ องกันความคลาดเคลื่อนชนิดปริมาณยา มีการทบทวนคู่ยา LASA
อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากมีการเปลีย่ นบริษทั ในการจัดซือ้ ยาตามการจัดซือ้ ร่วมและมีรายการยาทีเ่ พิม่
มากขึน้ จากระบบการส่งต่อผูป้ ่ วย ส่วนความคลาดเคลื่อนชนิดรายการยาคลาดเคลื่อนและมีรายการ
ยาคนอื่นปนมาในตะกร้าเนื่องจากจานวนรายการยาผูป้ ่ วยมีจานวนรายการยาหลายรายการ ตะกร้า
ทีใ่ ช้จดั ยามีขนาดเล็กทาให้ลน้ ตะกร้าไปปนกับตะกร้าอื่น จึงมีการจัดซือ้ ตะกร้าจัดยาขนาดใหญ่
เพิม่ เติมสาหรับจัดยาผูป้ ่ วยทีม่ จี านวนยาหลายรายการ
ความคลาดเคลื่อนทางยาผูป้ ่ วยนอกทีพ่ บในลาดับถัดมา คือความคลาดเคลื่อนในการสังยา
่
มีแนวโน้มลดลงตัง้ แต่ปี 2558 และผ่านเกณฑ์ต่อเนื่องจนถึงปั จจุบนั (ไม่เกิน 4 ครัง้ ต่อพันใบสังยา)
่
เนื่องจากการมีปรับระบบการหมุนเวียนแพทย์จบใหม่ (รุ่นละ 2 เดือน) ซึง่ มีระบบบริการทีแ่ ตกต่าง
กับโรงพยาบาลศูนย์ (โรงพยาบาลกันตังใช้ระบบ paperless ในระบบบริการ OPD) ทาให้พบความ
เคลื่อนในการ key คาสังใช้
่ ยาของแพทย์เป็ นลาดับต้นๆ ได้แก่ วิธใี ช้ยาไม่ส มั พันธ์กบั รูปแบบของยา
(สังยาเม็
่
ด แต่ระบุวธิ ใี ช้เป็ นยาน้ า) ผิดความถี่ ระบุขอ้ บ่งใช้ไม่เหมาะสม (เช่น paracetamol แก้ปวด
ท้อง เนื่องจากระบบ HosXP มี code ทีเ่ ฉพาะในการสังใช้
่ ยา หากกดคาสังเร็
่ วเกินไปทาให้เกิด
ความคลาดเคลื่อนได้) ขนาดยาไม่เหมาะสม ส่วนหนึ่งมาจากการ key สังใช้
่ ยา เช่น ต้องการระบุ
ขนาดยาเป็ น mL แต่ key เป็ นช้อนชา เป็ นต้น ซึง่ ต้องมีการให้คาแนะนาเกีย่ วกับการใช้โปรแกรม
กับแพทย์และบุคลากรทีเ่ กีย่ วข้อง ความคลาดเคลื่อนทีพ่ บในลาดับถัดมาเกี่ยวข้องกับระบบการส่ง
ต่อผูป้ ่ วย และผูป้ ่ วยโรคเรือ้ รังทีม่ กี ารปรับยา ชนิด ของความคลาดเคลื่อนทีพ่ บได้แก่ ผิดขนาดยา
รายการยาขาด/เกิน ซ้าซ้อน ซึง่ ทางโรงพยาบาลได้มกี ารป้ องกันความคลาดเคลื่อนเหล่านี้โดย
กาหนดให้ผปู้ ่ วยโรคเรือ้ รังยังคงใช้ OPD card ควบคู่กบั ระบบ paperless ซึง่ ใน OPD card มี
แบบฟอร์มสรุปรายการยาผูป้ ่ วยเพื่อใช้ส่อื สารร่วมกันระหว่างวิชาชีพทีเ่ กีย่ วข้อง และส่ง OPD card
มายังห้องจ่ายยาเพื่อใช้ควบคู่กบั การจ่ายยา สาหรับผูป้ ่ วยส่งต่อ กาหนดให้ส่งใบส่งต่อมายังห้องจ่าย
ยาด้วย และใบส่งต่อนัน้ จะนาไป scan เข้าในระบบเพื่อเป็ นประวัตขิ องผูป้ ่ วยรายนัน้ ในปี 2557 และ
2558 ยังพบการสังยาที
่ ผ่ ปู้ ่ วยมีประวัตแิ พ้ และกลุ่มยาทีม่ ปี ระวัตแิ พ้ อยูใ่ นลาดับที่ 3 และ 5
ตามลาดับ จึงมีการทบทวนระบบพบว่า ระบบการเตือนเป็ นแบบ pop up ไม่ได้เป็ น pop lock
เนื่องจากข้อมูลการแพ้ยาเป็ นการโอนมาจากฐานข้อมูลเดิม HosOS มาเป็ น HosXP ระบบ
ฐานข้อมูลยาแตกต่างกัน ทาให้ไม่สามารถ pop lock ได้ จึงมีการแก้ไขฐานข้อมูลแพ้ยาให้มกี าร pop
lock
ความคลาดเคลื่อนทางยาผูป้ ่ วยในมีแนวโน้มลดลงและผ่านเกณฑ์ในปี 2559 ชนิดของ
ความคลาดเคลื่อนทีพ่ บได้บ่อยทีส่ ุดคือขัน้ ตอน pre-dispensing (ขัน้ ตอน key และการจัดยา) ชนิด
ของความคลาดเคลื่อนในขัน้ ตอนการ key ทีพ่ บได้บ่อย 5 อันดับแรก คือ ผิดขนาด (มักพบใน
รายการยาทีม่ กี ารสังยาแตกต่
่
างจากขนาดทีก่ าหนดไว้ในโปรแกรม และรายการยาทีม่ กี ารปรับขนาด
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ตอนกลับบ้าน) รายการยาขาด/เกิน ผิดความถี่ (พบในยาทีม่ กี ารสังยาความถี
่
แ่ ตกต่างจากทีก่ าหนด
ไว้ในความถีม่ าตรฐานทีก่ าหนดไว้ในโปรแกรม) ผิดชื่อยา (เนื่องจากการอ่านลายมือไม่ออก) และ
ปริมาณยาขาด/เกิน ตามลาดับ ในขัน้ ตอนการจัด ความคลาดเคลื่อนทีพ่ บได้บ่อยในขัน้ ตอนนี้คอื
รายการยาขาด/เกิน ปริมาณยาขาด/เกิน ผิดชื่อยา และผิดความแรง ตามลาดับ
ชนิดของความคลาดเคลื่อนทางยาผูป้ ่ วยในทีพ่ บบ่อยในลาดับต่อมาคือ ความคลาดเคลื่อน
ในการสังยา
่ ได้แก่ ขนาดยา (มักพบในยาน้ า/ยาฉีดทีไ่ ม่ได้ใช้บ่อย) รายการยาขาด/เกิน,ผิดขนาด
มักพบในผูป้ ่ วยทีโ่ รคเรือ้ รังมีการสังยาคลาดเคลื
่
่อนจากประวัตยิ าเดิม (สาเหตุเนื่องจากโรงพยาบาล
ปรับระบบเป็ น paperless มีแพทย์หมุนเวียนบ่อย อาจไม่เข้าใจระบบ นอกจากนี้มผี ปู้ ่ วยบางส่วน
loss f/u, หรือมีการปรับยาระหว่างนอนโรงพยาบาล จึงกาหนดให้มรี ะบบการเตือนทัง้ ในชาร์ตผูป้ ่ วย
และ drug profile ของห้องจ่ายยา) และ การสังยาในผู
่
ป้ ่ วยทีม่ ปี ระวัตแิ พ้ยา/หรือกลุ่มยาทีผ่ ปู้ ่ วยมี
การแพ้
ความคลาดเคลื่อนทางยาในขัน้ ตอนการจ่ายยา ทีพ่ บได้บ่อย คือ ผิดชนิด รายการยาขาด
เกิน ผิดความถี่ ซึง่ สอดคล้องกับความคลาดเคลื่อนในขัน้ ตอน pre-dispensing ทีพ่ บความ
คลาดเคลื่อนชนิดนี้ได้บ่อย นอกจากนี้ยงั พบความคลาดเคลื่อนจ่ายยาผิดคนได้บ่อยเป็ นลาดับถัดมา
เนื่องจาก ข้อมูลผูป้ ่ วยในใบสังยาที
่ เ่ ป็ น copy ไม่ชดั เจน ทาให้ตอ้ งคาดเดา หรือโทรถามหน่วยงานที่
เกีย่ วข้อง ปั จจุบนั ในหอผูป้ ่ วยป้ องกันความคลาดเคลื่อนจากการอ่านลายมือ โดยการแปะสติกเกอร์
ข้อมูลผูป้ ่ วยบนใบสังยา
่
ความคลาดเคลื่อนในขัน้ ตอนการบริหารยา ทีพ่ บมากคือ ไม่ได้ให้ยาผูป้ ่ วย (ค้นหาจากยา
เหลือกลับมาในรถยา โทรสอบถามหอผูป้ ่ วย หรือไม่มหี ลักฐานการบันทึกในใบ MAR) ผิดชนิด ผิด
ขนาด รายการยาขาด/เกิน ซึง่ 3 ชนิดหลังนี้สอดคล้องกับความคลาดเคลื่อนในการจ่ายยา จึงสมควร
ต้องมีการรณรงค์ให้มคี วามตระหนักในเรือ่ งระบบ double check ระหว่างหน่วยงาน และ การใช้
หลัก 7R ในการบริหารยาอย่างสม่าเสมอ
 กิจกรรมทบทวนความคลาดเคลื่อนทางยา ทีท่ บทวนทัง้ ในหน่วยงานทีเ่ กิดเหตุการณ์และ
ระดับทีม ทาให้เกิดมุมมองทีห่ ลากหลายในการป้ องกันความคลาดเคลื่อนทางยา เกิดการ
แลกเปลีย่ นประสบการณ์ นาวิธกี ารไปใช้ในหน่วยงานอื่นได้
 การทา root cause analysis ในเหตุการณ์พงึ สังวรทางยาทีโ่ รงพยาบาลกาหนดและ
เหตุการณ์ความคลาดเคลื่อนทางยาระดับ D ขึน้ ไป อย่างสม่าเสมอทุกเดือนในการประชุม
คณะกรรมการพัฒนาระบบยาร่วมกับหน่วยงาน PCT และ RM
 กิจกรรมการค้นหาข้อมูลเชิงรุก เช่น กิจกรรม IV round ทาให้มกี ารรายงานอุบตั กิ ารณ์
เพิม่ ขึน้ และสามารถแก้ไขปั ญหาให้ผปู้ ่ วยได้เร็วขึน้ แต่ตอ้ งมีการนิเทศกากับทีต่ ่อเนื่อง
 กระตุน้ ให้เภสัชกรเข้าเว็บไซต์ตรวจสอบ drug interaction checker เมือ่ เจอใบสังยาที
่ ม่ ี
โอกาสเกิด drug interaction เช่น ใบสังยาที
่ ม่ ี warfarin และ ยาจิตเวช
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จุดเน้นในการเพิม่ พูนความรูใ้ ห้ผปู้ ระกอบวิชาชีพในช่วง 2 ปี ทผ่ี ่านมา:
 ส่งตัวแทนของคณะกรรมการ MUS และหน่วยงานทีม่ กี ารใช้ยาเข้าร่วมการประชุมที่
หน่วยงานต่างๆ จัด เกีย่ วกับ การจัดการระบบยา และมาตรฐานต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
 การสื่อสารนโยบายต่างๆ ด้านยาของโรงพยาบาลในกิจกรรมปฐมนิเทศของโรงพยาบาล
 การอบรมฟื้ นฟูความรูเ้ รือ่ ง HAD ให้กบั เจ้าหน้าทีใ่ หม่
 สื่อสารการประชุมเกีย่ วกับมาตรฐานระบบยาในทีป่ ระชุมกลุ่มการพยาบาล
 ตัวแทนหน่วยงานในคณะกรรมการพัฒนาระบบยาถ่ายทอดความรูห้ ลักสูตร HA 607 การ
บริหารยาเพื่อความปลอดภัยของผูป้ ่ วย ในทีป่ ระชุมกลุ่มการพยาบาล
 นาเสนอผลการประเมินการบันทึกในยากลุ่ม HAD ในทีป่ ระชุมกลุ่มการพยาบาล
 การประชุม MUS update (ครัง้ ล่าสุดเมือ่ 20-21 สิงหาคม 2558) และ ปี งบประมาณ 2560
จัดในวันที่ 12-13 มิถุนายน 2560
 การให้นกั ศึกษาเภสัชศาสตร์ได้นาเสนอกรณีศกึ ษาผูป้ ่ วย ให้คณะกรรมการ MUS และ หอ
ผูป้ ่ วยได้เรียนรูเ้ รือ่ งยา
 การให้ความรูย้ าผ่านการ pop-up ข้อมูลยาในโปรแกรมสังยา
่ HosXP
การเก็บสารองยา
บทเรียนเกีย่ วกับการเก็บสารองยา:
 สถานทีจ่ ดั เก็บยา
- ปรับปรุงคลังยาตามมาตรการบริหารเวชภัณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ ติดตัง้
เครือ่ งดักจับหมอกควัน ถังดับเพลิง กล้องวงจรปิ ด และจากัดการเข้าคลังโดยการติดตัง้
digital door lock
- การบันทึก/ติดตามอุณหภูมแิ ละความชืน้ สัมพัทธ์ วันละ 2 ครัง้ อย่างต่อเนื่อง
- คลังยาใหญ่เปิ ดเครือ่ งปรับอากาศ 24 ชัวโมง
่ แต่เปิ ดเครื่องปรับอากาศสลับเวลาตอน
16.30 น. ส่วนคลังยาย่อย เดิมเปิ ดเครือ่ งปรับอากาศ ตัง้ แต่ 8.30 – 15.00 น พบว่า
อุณหภูม/ิ ความชืน้ สัมพัทธ์บางช่วงสูงกว่าค่ามาตรฐาน จึงปรับเวลาในการเปิ ด
เครือ่ งปรับอากาศตัง้ แต่ 8:30 – 20:30 น ตัง้ แต่ตุลาคม 2556 พบว่าอุณหภูมอิ ยูใ่ นช่วง
22.2– 26.1 องศาเซลเซียส ความชืน้ สัมพัทธ์อยูใ่ นช่วงร้อยละ 52.25 – 67.29 (เฉลีย่
ร้อยละ 60.27)
 อัตราการสารองยาในคลังเวชภัณฑ์ไม่เกิน 3 เดือน อยูใ่ นเกณฑ์ทก่ี าหนด เฉลีย่ เท่ากับ 1.68
เดือน
 การบันทึกอุณหภูมขิ องตูเ้ ย็นทีเ่ ก็บยาเย็น (2-8 องศาเซลเซียส) ต่อเนื่องประจาทุกวัน ในทุก
หน่วยงาน มีการนิเทศกากับโดยคณะกรรมการ MUS และตัวแทนในหน่วยงาน ปรับ
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เทอร์โมมิเตอร์ให้สามารถตรวจสอบอุณหภูมสิ งู สุด/ต่าสุดในแต่ละวันได้
 การทบทวนรายการยาสารองในหน่วยงาน ห้องฉุกเฉิน และ หอผูป้ ่ วย ครัง้ ล่าสุด คือ
พฤศจิกายน 2559 ปรับจานวน/รายการยาให้เหมือนกัน ทุกหอผูป้ ่ วยสารองบัญชีเดียวกัน คือ
39 รายการ เหลือ 34 รายการ และยาเม็ดในกล่องยา stat อีก 10 รายการ และลดปริมาณสารอง
ของยาแต่ละชนิดลดลง ไม่พบอุบตั กิ ารณ์ไม่มยี าใช้ในหน่วยงาน และเพื่อป้ องกันการแพ้ยาซ้า
ก่อนหยิบยาจาก stock ward มาใช้พยาบาลต้อง key รายการยาในคอมพิวเตอร์ก่อนบริหารยา
ให้ผปู้ ่ วยทุกครัง้ จากการเยีย่ ม stock ทุกเดือน พบปั ญหายาหมดอายุในหน่วยงานหอผูป้ ่ วยหญิง
และเนื่องจากมีการย้ายสถานทีห่ อ้ งคลอด จากเดิมยาฉุ กเฉินทางสูตกิ รรมจะสารองไว้ทห่ี อ้ งคลอด
จึงปรับเพิม่ รายการยาทางสูตกิ รรมในห้องฉุกเฉินและมีวธิ กี ารใช้ยาสื่อสารไว้ทบ่ี อร์ดความรูด้ า้ น
ยาของหน่วยงาน จากการตรวจสอบการสารองยาหอผูป้ ่ วยโดยงานเภสัชกรรมทุกเดือน และ
กิจกรรม MUS round พบบางหอผูป้ ่ วยนายาเดิมของผูป้ ่ วยบางรายการมาใช้เป็ นยาสารองซึง่ ไม่
มีในรายการยาสารอง พบยาหมดอายุในรายการยาทีใ่ ช้น้อยและในหอผูป้ ่ วยทีไ่ ม่ได้เก็บยาแบบ
FIFO หอผูป้ ่ วยพิเศษยังไม่มสี ถานทีเ่ ก็บยาชัดเจน เก็บยาสารองไว้ในรถยาผูป้ ่ วย ทาให้ไม่
สะดวกใช้เวลาทีร่ ถยาผูป้ ่ วยถูกส่งมาห้องยาเพื่อจัดยาผูป้ ่ วยใน (กาลังดาเนินการแก้ไข)
 โรงพยาบาลมีการประสานกับโรงพยาบาลแม่ขา่ ยในการสารองยาตามนโยบายการส่งต่อ อย่าง
สม่าเสมอ มีการกาหนดปริมาณสารองร่วมกันกับโรงพยาบาลตรัง และโรงพยาบาลผิวหนังเขต
ร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง
บทเรียนเกีย่ วกับการเก็บสารองยาฉุกเฉิน:
 การกาหนดรายการยาฉุกเฉินโดยสหสาขาวิชาชีพ ทบทวนตามข้อมูลทางวิชาการ ข้อมูล
การใช้ การเฝ้ าระวังโดยคณะกรรมการ MUS และทบทวนซ้าโดยองค์กรแพทย์
 มีการทบทวนปรับปริมาณให้เหมาะสมเพียงพอ เช่น สารอง streptokinase inj ให้เพียงพอ
สาหรับ 2 ราย และมีระบบคืนยาทีร่ วดเร็ว สารอง clopidogrel ให้เพียงพอสาหรับ 2-3 ราย
 มีการปรับมาตรฐานรถยาฉุ กเฉินให้เหมือนกันทัง้ สองหอผูป้ ่ วย โดยใช้หลัก 5 ส นาความรู้
เกีย่ วกับกิจกรรม lean มาใช้ในการตรวจสอบวันหมดอายุของยาและเวชภัณฑ์ ทาให้
ประหยัดเวลาในการตรวจสอบยา มียาบางรายการเป็ นยา look alike หน่วยงานจึงแยกเก็บ
และมีการสื่อสารในหน่วยงาน
 หน่วยงานมีส่วนร่วมในการรายงานคู่ยา look alike ห้องฉุกเฉินรายงานคู่ยา 50% glucose
inj กับ lidocain inj (เป็ นรายการยาทีไ่ ม่สารองในห้องยา) จึงมีการรายงานคู่ยานี้ผ่าน
ตัวแทนระบบยาของหน่วยงาน และแยกการจัดเก็บเพื่อป้ องกันความคลาดเคลื่อนจากยาคู่น้ี
 ห้องฉุกเฉินมีการปรับเพิม่ รายการยาสารองฉุกเฉิน คือ oxytocin และ methylergometrine
inj ซึง่ เป็ นยาทีต่ อ้ งเก็บในอุณหภูม ิ 2-8 องศาเซลเซียส จากการเยีย่ มหน่วยงานพบว่าในการ
ออกรับผูป้ ่ วย EMS ไม่ได้เก็บในอุณหภูมทิ เ่ี หมาะสม จึงกาหนดแนวทางให้เคลื่อนย้ายยานี้
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ในระบบ cold chain
วิธกี ารจ่ายยาเมือ่ ห้องยาปิ ดและมาตรการความปลอดภัยทีส่ าคัญ :
 ห้องยาเปิ ดให้บริการระหว่างเวลา 8:30 – 00:30 น มีเภสัชกร/เจ้าพนักงานเภสัชกรรมเป็ นผูส้ ่ง
มอบยา ในปลายปี งบประมาณ 2559 ได้ขยายเวลาให้มเี ภสัชกรจ่ายยาจนถึงเวลา 22.30 น. ของ
ทุกวัน
ช่วงเวลาตัง้ แต่ 00:30 – 08:30 น พยาบาลห้องฉุกเฉินทาหน้าทีใ่ นการจ่ายยาให้ผปู้ ่ วย และนา
สติกเกอร์ช่อื ยาทีห่ อ้ งยาติดไว้บนยาทุกขวด/ซอง แปะมาบน visit slip ส่งคืนมาห้องยาวันรุง่ ขึน้
เพื่อตรวจสอบความคลาดเคลื่อนทางยาในขัน้ ตอนการสังใช้
่ และ จ่ายยาให้แก่ผปู้ ่ วย (เริม่ ปรับใช้
ระบบนี้ตงั ้ แต่ มิถุนายน 2557)
 มาตรการความปลอดภัยทีไ่ ด้กาหนดไว้
- ทบทวนและกาหนดรายการยาสารองหน่วยงานเท่าทีจ่ าเป็ น ได้แก่ ยาช่วยชีวติ ยาต้าน
พิษ ยาทีใ่ ช้เมือ่ มีอาการ และ สารน้ า การสารองยาบางรายการอาจไม่ตอ้ งสารองทุก
จุดบริการ แต่ทราบว่ายานัน้ สารองทีไ่ หน
- มีขอ้ มูลยาทีจ่ าเป็ น เช่น ขนาดยาสาหรับเด็ก คู่มอื ยา HAD คู่มอื ยาฉีด ข้อมูลยาใหม่
สาหรับทุกหน่วยงาน
- การ audit การตรวจของพยาบาลโดยแพทย์
- การทบทวนการสังใช้
่ ยาของพยาบาลโดยเภสัชกร ทบทวนในผูป้ ่ วย admit ทุกราย และ
ผูป้ ่ วยนอกทุกรายโดยดูจาก visit slip ทีห่ อ้ งฉุกเฉินส่งมา
- กาหนดระบบ double check การจ่ายยาภายในและระหว่างหน่วยงาน
- กาหนดรูปแบบการพิมพ์และสีของฉลากยาจากห้องฉุกเฉินแตกต่างจากห้องยา ให้เพิม่
ความระมัดระวังในการตรวจสอบยา
- ยาทีไ่ ม่มสี ารองในห้องฉุ กเฉิน พยาบาลพิมพ์ฉลากให้ผปู้ ่ วยมารับยาทีห่ อ้ งยาใน
วันรุง่ ขึน้
- จัดเวรเภสัชกรในการรับปรึกษาเรือ่ งยาทางโทรศัพท์ทุกวัน
บทเรียนเกีย่ วกับการจัดการยาทีส่ ่งคืนมาห้องยา:
 งานบริการผูป้ ่ วยนอก ส่งเสริมให้ผปู้ ่ วยนายาเดิมกลับมาทุกครัง้ ทีม่ ารับบริการทีค่ ลินิกโรคเรือ้ รัง
ร่วมกับการพิมพ์ขอ้ ความรณรงค์บนใบนัดและถุงหิว้ ของโรงพยาบาล เจ้าพนักงานเภสัชกรรม
ตรวจสอบสภาพยาเดิมทีผ่ ปู้ ่ วยนากลับมา และสอบถามสาเหตุทย่ี าเหลือ หากพบปั ญหาในการใช้
ยาของผูป้ ่ วยให้ส่งต่อเภสัชกรเพื่อซักประวัตแิ ละให้คาปรึกษาด้านยาแก่ผปู้ ่ วย ยาเดิมทีผ่ ปู้ ่ วย
นามาหากไม่เสื่อมสภาพ จะใช้ต่อสาหรับผูป้ ่ วยรายนัน้ เท่านัน้ จากการเก็บข้อมูลยาเดิมทีผ่ ปู้ ่ วย
นามาในคลินิกเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง ในเดือน มกราคม ถึง พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ผูป้ ่ วย
นายาเดิมมา 178 ราย (คลินิกเบาหวาน 83 ราย (ร้อยละ 46.6) คลินิกความดันโลหิตสูง 95 ราย
(ร้อยละ 53.4)) สาเหตุทย่ี าเหลือ ส่วนใหญ่เกิดจากลืมกินยา/กินยาผิด/ไม่ให้ความร่วมมือในการ
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ใช้ยา 122 ราย (ร้อยละ 68.54) ยาเหลือทบ/มาก่อนวันนัด 37 ราย (ร้อยละ 20.78) นอกจากนัน้
เกิดจากผูป้ ่ วยเกิดอาการไม่พงึ ประสงค์จากการใช้ยา ได้รบั ยาซ้าซ้อนจากหลายสถานพยาบาล
เป็ นต้น ยาทีเ่ หลือคืนมาจานวน 559 ขนาน มีเพียง 2 ขนานเท่านัน้ ทีเ่ สื่อมสภาพแต่ไม่หมดอายุ
จากการดาเนินการ 5 เดือน คิดเป็ นมูลค่าประหยัดค่ายาได้เท่ากับ 13,880.68 บาท
งานบริการผูป้ ่ วยใน สาหรับผูป้ ่ วยเด็กทีใ่ ช้ยาน้ากรณีกลับบ้านให้หอผูป้ ่ วยคืนยาน้าทีใ่ ช้ระหว่าง
นอนโรงพยาบาลมาพร้อมใบสังยากลั
่
บบ้าน หากแพทย์สงใช้
ั ่ ต่องานเภสัชกรรมพิจารณายาที่
เหลือและจ่ายให้ผปู้ ่ วยใช้ต่อ ส่วนยาทีแ่ พทย์ไม่ได้สงใช้
ั ่ ต่อหากเปิ ดใช้แล้ว พิจารณาทาลาย ยา
เม็ดเปลือยพิจารณาทาลาย ยาทีอ่ ยูใ่ นแผงนามาใช้ต่อ โดยตรวจสอบสภาพก่อนจัดเก็บ
ผูป้ ่ วยในทีน่ ายาเดิมโรคเรือ้ รังกลับมา พยาบาลกระตุน้ ให้ญาตินายาเดิมมาโรงพยาบาล หาก
แพทย์สงใช้
ั ่ แล้วให้ญาติผปู้ ่ วยนายามาให้หอ้ งจ่ายยาผูป้ ่ วยในเพื่อจัดให้หอผูป้ ่ วยเป็ นรายวัน ส่วน
ยาทีแ่ พทย์ยงั ไม่ได้สงใช้
ั ่ พยาบาลและเภสัชกรประสานรายการยาเดิมกับแพทย์ ห้องยา
ตรวจสอบสภาพของยาเดิมผูป้ ่ วยพร้อมบันทึกรายการ/จานวนทีร่ บั ไว้ เภสัชกรส่งมอบยาคืน
ผูป้ ่ วยหรือญาติเมือ่ กลับบ้านหรือส่งต่อ โดยตรวจสอบปริมาณให้เพียงพอถึงวันนัด หรือแนะนา
ผูป้ ่ วยหากมีการปรับเปลีย่ นขนาด หรือหยุดยา
กรณีผปู้ ่ วยรับส่งต่อกลับมานอนโรงพยาบาลเพื่อฉีดยาต่อเนื่อง ญาตินายามาให้เจ้าหน้าทีห่ อ้ งยา
ตรวจสอบจานวน วิธ ี เวลาทีบ่ ริหารยา เทียบกับใบส่งต่อ ใบฉีดยา ประสานพยาบาลหอผูป้ ่ วย
ให้ทราบเวลาบริหารยาเดิมเพื่อระบุเวลาบริหารยาในใบ MAR ตามเวลาเดิม
การกาหนดรูปแบบการสื่อสาร ระบุสาเหตุทย่ี าเหลือคืนมาจากหอผูป้ ่ วยบนซองยา เช่น ไม่ได้ให้
ผูป้ ่ วยทานมาจากบ้านแล้ว ทาให้ทราบข้อมูลความคลาดเคลื่อนในการบริหารยาทีเ่ ป็ นจริง

การสังใช้
่ ยาและถ่ายทอดคาสัง่
บทเรียนเกีย่ วกับการเข้าถึงข้อมูลเฉพาะของผูป้ ่ วย:
 แพทย์ เภสัชกร พยาบาลสามารถเข้าถึงประวัตขิ องผูป้ ่ วยได้ เช่น ประวัตแิ พ้ยา ภาวะ G6PD
อายุ น้าหนัก ประวัตกิ ารรักษา ผลทางห้องปฏิบตั กิ าร ค่าการทางานของไต หากพบปั ญหาของ
การสังใช้
่ ยาสามารถปรึกษาแพทย์ผสู้ งใช้
ั ่ ได้
 มีการขึน้ pop-up ข้อมูลทีจ่ าเป็ นของกลุ่มผูป้ ่ วยบางประเภท เช่น ผูป้ ่ วยทีไ่ ด้รบั ยา streptokinase
ผูป้ ่ วยทีร่ บั ประทานยา warfarin และ ผูป้ ่ วยไตวายระยะ 3 ขึน้ ไปทีต่ อ้ งเลีย่ งการใช้ NSAIDs
 มีการกาหนดให้พยาบาลซักประวัตริ ะบุขอ้ มูลตัง้ ครรภ์ ให้นมบุตร และสูบบุหรี่
บทเรียนเกีย่ วกับการเข้าถึงข้อมูลยาทีจ่ าเป็ น:
 ในโปรแกรม HosXP มีขอ้ มูลยาทีจ่ าเป็ นได้แก่ ขนาดยาทีใ่ ช้ทวไป
ั ่ ฉลากเสริมของยาแต่ละชนิด
ยาทีต่ อ้ งปรับขนาดตามการทางานของไตมีขอ้ มูล pop up สาหรับแพทย์ในการปรับขนาดยา
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ได้แก่ metformin, allopurinol, ranitidine และ Milk of Magnesia
 มีการทบทวนข้อมูลทีจ่ าเป็ นเพื่อให้ขน้ึ pop-up เพิม่ ขึน้ ในปี งบประมาณ 2559
- ทบทวนคู่ยา drug-interaction
- ข้อมูลยาอย่างย่อทีเ่ ข้าบัญชีโรงพยาบาลใหม่
 เพิม่ ข้อมูล pregnancy category และข้อมูลความปลอดภัยของยาสาหรับหญิงให้นมบุตรใน
ฐานข้อมูลยาของโปรแกรม HosXP การซักประวัตผิ ปู้ ่ วยพยาบาลต้องบันทึกข้อมูลสถานะการ
ตัง้ ครรภ์หรือให้นมบุตรในโปรแกรม หากแพทย์สงใช้
ั ่ ยาทีไ่ ม่ควรใช้ในผูป้ ่ วยกลุ่มนี้ จะมี pop up
เตือน หลังการใส่ขอ้ มูลนี้แพทย์ผสู้ งใช้
ั ่ ยาและพยาบาลหอผูป้ ่ วยมีความพึงพอใจ และสาหรับ
ข้อมูลบนฉลากยาได้เพิม่ ข้อมูล pregnancy category เพื่อช่วยในการตรวจสอบยา แต่ตวั กรอง
สถานะ การตัง้ ครรภ์จะไม่แจ้งเตือนทีห่ น้าจอทางานของเภสัชกร และไม่สะดวกต่อการเข้าถึง
ข้อมูลนี้ จึงได้ประสานกับทุกจุดทีม่ กี ารซักประวัตผิ ปู้ ่ วย หากผูป้ ่ วยตัง้ ครรภ์ให้ key ข้อมูลในหน้า
CC ของการซักประวัติ เพื่อช่วยในการสื่อสารและตรวจสอบก่อนจ่ายยาของเภสัชกร
 ผูส้ งใช้
ั ่ ยา และเภสัชกรสามารถตรวจสอบประวัตกิ ารสังใช้
่ ยาของผูป้ ่ วยได้ และสามารถตรวจสอบ
ได้ในผูป้ ่ วยทุกรายทีจ่ า่ ยยา
 การจัดทาชุดคาสังใช้
่ ยาในโปรแกรมสังยาเพื
่
่อความสะดวกในการสังใช้
่ และป้ องกันความ
คลาดเคลื่อนทางยา เช่น ยาบารุงเลือดสาหรับผูป้ ่ วยตัง้ ครรภ์ สูตรยารักษาโรคหนองในแท้และ
หนองในเทียม สูตรยาต้านไวรัส สูตรยาวัณโรค และ ยาโรคเรือ้ น
 ยาทีม่ กี ารสังใช้
่ ขนาดไม่ถูกต้อง ทดลองใช้ฟังก์ชนั คานวณขนาดยาตามน้าหนักตัวด้วยสูตรทีร่ ะบุ
ในโปรแกรม HosXP โดยให้คานวณอัตโนมัตแิ ละสังพิ
่ มพ์ฉลากเป็ นปริมาตรต่อมือ้ เช่น ยาน้ า
cefdinir suspension
 ฐานข้อมูลสุขภาพ data center ของจังหวัด ทาให้สามารถตรวจสอบประวัตยิ าทีผ่ ปู้ ่ วยรับบริการ
จากสถานบริการในจังหวัดตรังได้ทุกทีท่ งั ้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล โรงพยาบาลชุมชน
และโรงพยาบาลตรัง ทาให้ป้องกันการรับยาซ้าซ้อนจากหลายสถานบริการ ตรวจสอบประวัตกิ าร
รับยาและประวัตกิ ารแพ้ยาของผูป้ ่ วยได้
ผลการติดตามการปฏิบตั ติ ามนโยบายเพื่อป้ องกัน ME/ADE
 การทบทวนรายการยา LASA ทุก 6 เดือน และทุกครัง้ ทีม่ กี ารเปลีย่ นบริษทั ยา เจ้าหน้าทีใ่ น
หน่วยงานต่างๆ มีส่วนร่วมในการค้นหาคู่ยา LASA ร้อยละการความคลาดเคลื่อนทางยาผูป้ ่ วย
นอกในคู่ยา LASA ในปี 2557 – 2559 เท่ากับ 12.68, 11.92 และ 12.65 ตามลาดับ ส่วนผูป้ ่ วย
ใน เท่ากับ 5.56, 5.31 และ 12.18 ตามลาดับ
 มีรายงานอุบตั กิ ารณ์การไม่ปฏิบตั ติ ามแนวทางแพ้ยาผ่านระบบรายงานความเสีย่ งของ
โรงพยาบาล หน่วยงานต่างๆ จึงหาแนวทางในการช่วยเตือน เช่น ชุด ADR tool kits ป้ ายเตือน
ทีช่ ุดเอกสาร admitted ให้ปฏิบตั ติ ามแนวทางป้ องกันแพ้ยา ปรับแนวทางเพื่อป้ องกันให้
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ครอบคลุมมากขึน้ และมีการปรับฐานข้อมูลแพ้ยา เพื่อให้เป็ นการ lock แทนการ pop-up ใน
ปี งบประมาณ 2559 ผลการดาเนินงานแพ้ยาซ้าและแพ้ยาข้ามกลุ่มลดลง (ในปี 2558 พบ 4
ราย ส่วนในปี 2559 ไม่พบ)
 การสังใช้
่ ยาโดยพยาบาล ระหว่าง 00:30-8.30 น. ยังคงพบปั ญหาในการสังใช้
่ คอื ขนาดยา
คลาดเคลื่อน (ขนาดยาไม่เหมาะสม หรือ key ฉลากคลาดเคลื่อน) จึงทาเป็ นเอกสารขนาดยา
แจกให้กบั ทุกหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องใช้ และจากการปรับระบบให้มกี ารตรวจสอบคาสังยาเที
่
ยบ
กับยาทีถ่ ูกจ่ายโดยห้องฉุกเฉินทาให้ฝ่ายเภสัชกรรมสามารถดักจับความคลาดเคลื่อนทีเ่ กิดขึน้ ใน
เช้าวันรุ่งขึน้ และติดตามแก้ไขได้ทนั ท่วงที ในปี 2557 พบการจ่ายยาผิดความแรงและ low
dose 1 ราย จ่ายยาในกลุ่มทีผ่ ปู้ ่ วยมีประวัตแิ พ้ยา 1 ราย ปี 2558 พบการจ่ายยาผิดความแรง
1 ครัง้ จ่ายยาผิดชนิด 1 ครัง้ ระบุความถีใ่ นฉลากยาคลาดเคลื่อนแล้วจ่ายยาให้ผปู้ ่ วยไป 1 ราย
ระบุวธิ ใี ช้ยาไม่สมั พันธ์กบั รูปแบบยา (เช่น ยาน้ า ระบุวธิ กี นิ เป็ นเม็ด) 2 ราย ปี 2559 จ่ายยา
NSAIDs ซ้าซ้อน 1 ราย ต้องการสังยาเม็
่
ดแต่พมิ พ์ฉลากเป็ นยาน้า (ระบุวธิ ใี ช้เป็ นยาเม็ดมา) 1
ราย ต้องการสังยา
่ paracetamol 500 mg แต่ keyฉลากยาเป็ น paracetamol 325 (จ่าย 500
mg) 1 ราย ทุกรายทีพ่ บประสานห้องฉุกเฉินเพื่อแจ้งผูป้ ่ วยหรือประสาน รพ.สต. เพื่อแจ้งผูป้ ่ วย
 มีการทบทวนคู่ยา drug interaction และ เปิ ดฟั งก์ชนของโปรแกรม
ั่
HosXP ให้คดั กรองหาการ
สังยาที
่ เ่ กิด drug interaction แบบย้อนหลังข้ามใบสังยาปั
่ จจุบนั ไม่พบการสังใช้
่ ค่ยู าทีเ่ ป็ น fatal
drug interaction ในปี 2557 – 2559
บทเรียนเกีย่ วกับการทา med reconcile:
 หลังการนากระบวนการ Medication Reconciliation (MR) มาใช้ในระบบบริการรักษาผูป้ ่ วยใน
พบว่าร้อยละผูป้ ่ วยทีไ่ ด้รบั การประสานรายการยาภายใน 24 ชัวโมงมี
่
แนวโน้มลดลง ร้อยละ
97.48, 96.17, 95.75 ในปี 2557, 2558 และ 2559 ตามลาดับ ในปี 2556 จังหวัดมีโครงการ
data center เพิม่ ช่องทางการเข้าถึงข้อมูลประวัตยิ าคนไข้ และสะดวกมากขึน้ ในปี 2559 ชนิด
ของความคลาดเคลื่อนในการสังยาที
่ พ่ บได้บ่อยได้แก่ สังยาไม่
่
ครบรายการ รายการยาไม่ตรง
ประวัตเิ ดิม วิธกี ารใช้ยาผิด และแพทย์ตงั ้ ใจปรับยาในผูป้ ่ วยขณะแรกรับ (278 รายการ) เมือ่
จาหน่าย (315 รายการ) สาเหตุทแ่ี พทย์ปรับยา ได้แก่ ภาวะโรคเปลีย่ นแปลง อาการข้างเคียง
จากยา และปรับยาตามเภสัชจนศาสตร์ ตามลาดับ มีผปู้ ่ วยบางส่วนทีป่ ระสานรายการยาล่าช้า
เนื่องจากผูป้ ่ วยรับยาจากคลินิก ต้องรอญาติเพื่อนายาเดิมมาหรือการโทรสอบถามประวัตจิ าก
สถานพยาบาลอื่น และบางครัง้ พบข้อมูลใน data center ไม่ update หรือมีขอ้ มูลไม่ครบถ้วน
กรณีผปู้ ่ วยรับการรักษาแบบผูป้ ่ วยในทีโ่ รงพยาบาลตรัง ต้องใช้วธิ กี ารโทรศัพท์สอบถามข้อมูล
จากโรงพยาบาลตรัง การส่งต่อข้อมูลการปรับยาปั จจุบนั ใช้วธิ กี ารแจ้งญาติ/ผูป้ ่ วยให้ทราบ ลง
ข้อมูลการปรับยาในใบสรุปการรักษาของผูป้ ่ วยโรคเรือ้ รัง ทาโน๊ตการปรับยาในฐานข้อมูล
HosXP การเขียนโน้ตการปรับยาในรายการยาผูป้ ่ วยกลับบ้าน สาหรับผูป้ ่ วยทีม่ ปี ระวัตริ บั ยาที่
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รพ.สต. ในเครือข่ายเขียนใบส่งต่อการปรับยาให้เภสัชกรผูร้ บั ผิดชอบงานปฐมภูม ิ และมีแผนการ
พัฒนาให้งานสารสนเทศออกแบบการพิมพ์สรุปรายการยากลับบ้านให้ผปู้ ่ วย
 จากปั ญหาทีพ่ บเพิม่ เติมในปี งบประมาณ 2557-2559 มักเป็ นการลืมคืนยาให้ผปู้ ่ วย การสังยาวั
่ น
กลับบ้านไม่ถูกต้องเพราะมีการปรับยาระหว่างนอนโรงพยาบาล และ ลืมสังยากลั
่
บบ้านเพราะ
ผูป้ ่ วยนอนโรงพยาบาลเลยวันนัดหรือ lost follow-up จนไม่มยี าเหลือทีบ่ า้ น จึงได้ปรับแบบ
บันทึกประวัตใิ ช้ยาของผูป้ ่ วยในฝ่ ายเภสัชกรรมให้ครอบคลุมประเด็นเหล่านี้ รวมทัง้ หอผูป้ ่ วยมี
ระบบการเตือนหน้าชาร์ตสาหรับผูป้ ่ วยทีม่ ปี ระวัตริ บั ยาโรคเรือ้ รังในประเด็นยาเดิมของผูป้ ่ วย
 จากการปรับให้เภสัชกรตรวจสอบวันนัดก่อนสังพิ
่ มพ์ฉลากยาเพื่อให้มจี านวนยาเพียงพอถึงวัน
นัด และกาหนดให้หอผูป้ ่ วยเขียนวันนัดมาในใบสังยากลั
่
บบ้าน ทาให้ปัญหาผูป้ ่ วยยาหมดก่อน
นัดจนเกิดอันตรายต่อผูป้ ่ วยลดลงอย่างมาก
บทเรียนเกีย่ วกับการทบทวนคาสังใช้
่ ยา:
 การทบทวนความเหมาะสมของคาสังใช้
่ ยา ผูป้ ่ วยนอกพบปั ญหาในประเด็นต่างๆ ได้แก่
- การสังยาที
่ ไ่ ม่สมั พันธ์กบั ภาวะโรค (เช่น ผูป้ ่ วยมีผลทางห้องปฏิบตั กิ ารพบมีภาวะไขมัน
สูง แต่ไม่ได้สงยาลดไขมั
ั่
น ผูป้ ่ วยเบาหวานน้าตาลอยูใ่ นเกณฑ์ท่คี วบคุมได้แต่มกี ารสัง่
ฉีดยา RI stat (เกิดจากการ remed ยาเดิมมา) การสังยาทาสเตี
่
ยรอยด์ในผูป้ ่ วย
herpes simplex ผูป้ ่ วยมีประวัตเิ ป็ น G6PD แต่สงใช้
ั ่ ยา co-trimoxazole เป็ นต้น)
- การสังยาในผู
่
ป้ ่ วยกลุ่มพิเศษ เช่น การสังยาที
่ ไ่ ม่ควรใช้ในหญิงตัง้ ครรภ์/ให้นมบุตร ขนาด
ยาไม่เหมาะสมในเด็ก และ ยาทีไ่ ม่ควรสังใช้
่ ในเด็ก เป็ นต้น
- การสังยาที
่ ไ่ ม่เหมาะสม (ได้แก่ การสังยาที
่ ไ่ ม่เหมาะกับภาวะโรคของผูป้ ่ วย (สังยา
่ HCTZ
ในผูป้ ่ วยโรคเกาต์) และ สังใช้
่ ยา dicloxacillin ในผูป้ ่ วยทีโ่ ดนสุนขั /แมวกัด (ยานี้ไม่
ครอบคลุมเชือ้ แบคทีเรีย Pasteurella spp.)
- การสังยาซ
่ ้าซ้อน (เช่น enalapril คู่กบั losartan, NSAIDs มากกว่า 1 ชนิด, vitamin B
complex คู่กบั vitamin B1-6-12, glibenclamide คู่กบั glipizide, simvastatin คู่กบั
gemfibrozil และ amlodipine คู่กบั nifedipine)
- ความถีไ่ ม่เหมาะสม (เช่น co-trimoxazole ให้วนั ละ 3 ครัง้ , amlodipine ให้วนั ละ 2 ครัง้ )
- การสังยา
่ warfarin ในประเด็น drug interaction และการปรับยาตามภาวะ INR และ
ภาวะทางคลินิกของผูป้ ่ วย
- คลินิกไต ปั ญหาทีพ่ บเกีย่ วกับการสังยาคื
่ อ การเลือกใช้ยาไม่เหมาะสมเนื่องจากเป็ นข้อห้าม
ใช้ เช่น สังใช้
่ ยา NSAIDs ในผูป้ ่ วยโรคไต
- ผูป้ ่ วยวัณโรค/HIV ปั ญหาทีพ่ บคือ การสังยาผิ
่ ดชนิด (นอกคลินิกวัณโรค) และพบการสัง่
ขนาดยาไม่เหมาะสมเนื่องจากการบันทึกน้ าหนักผูป้ ่ วยคลาดเคลื่อน/มีการเปลีย่ นแปลงของ
น้าหนักตัวระหว่างการรักษา ป้ องกันโดยการทาสื่อและสื่อสารเกีย่ วกับขนาดยาไปยัง ทุก
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หน่วยบริการเพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย และต้องมีการสอบถามน้ าหนักตัวซ้าทุก
ครัง้ ทีผ่ ปู้ ่ วยมารับบริการ
การทบทวนความเหมาะสมของคาสังใช้
่ ยาของผูป้ ่ วยในโดยการคัดกรอง DRP ในปี งบประมาณ
2557-2559 ปั ญหาทีพ่ บมากทีส่ ุด คือ ผูป้ ่ วยไม่ได้รบั ยาทีค่ วรจะได้ (untreated indication) (ร้อย
ละ 16.61, 17.42 และ 14.51 ตามลาดับ) ได้แก่ แพทย์ไม่ได้สงยาเดิ
ั่
มซึง่ เป็ นยาโรคประจาตัว
กลับบ้าน ในกรณีผปู้ ่ วยขาดนัดไปแล้ว หรือผูป้ ่ วยเข้านอนโรงพยาบาลในช่วงวันทีม่ กี ารนัด
ติดตามอาการพอดี แพทย์เริม่ ยาครัง้ แรกว่าเป็ นโรคเรือ้ รังขณะเข้ารับการรักษาแบบผูป้ ่ วยใน
ผูป้ ่ วยทีม่ กี ารปรับยาขณะนอนในโรงพยาบาล ทาให้ไม่ได้สงยาให้
ั่
ผปู้ ่ วยตอนกลับบ้าน สามารถ
แก้ไขและป้ องกันโดยการทา medication reconciliation ในผูป้ ่ วยทุกราย ปั ญหาทีพ่ บรองลงมา
คือ เกิดอาการไม่พงึ ประสงค์จากการใช้ยาทัง้ ADR type A และ type B (ร้อยละ 16.29, 16.82
และ 10.80 ตามลาดับ) ผูป้ ่ วยบางรายเกิด ADR type A ทาให้หยุดใช้ยาไปเอง ทาให้ไม่ได้ใช้ยา
ต่อเนื่อง แก้ไขโดยให้คาแนะนาเรือ่ งยาและการปฏิบตั ติ วั ก่อนกลับบ้าน (discharge counseling)
ในผูป้ ่ วยทุกรายทีเ่ พิง่ ได้รบั ยาครัง้ แรกหรือยาทีม่ โี อกาสเกิดอาการข้างเคียงได้มาก สาหรับ ADR
type B กรณีผปู้ ่ วยมีอาการผิดปกติหลังได้รบั ยาขณะนอนโรงพยาบาล เภสัชกรทาการซักประวัติ
และประเมินการแพ้ยา หากพบว่าเป็ นการแพ้ยา รายงานแพทย์เพื่อสังหยุ
่ ดยาทีส่ งสัย ให้ยาเพื่อ
บรรเทาอาการแพ้ยาทีเ่ กิด และบันทึกข้อมูลแพ้ยา ออกบัตรแพ้ยา รวมถึงอธิบายวิธกี ารปฏิบตั ติ วั
สาหรับผูป้ ่ วย นอกจากนัน้ พบปั ญหาอื่นๆ ได้แก่ ปั ญหาการใช้ยาพ่นไม่ถูกต้อง พบว่า เวลาที่
เหมาะสาหรับการประเมินการใช้ยาพ่น คือวันที่ 2 ของการนอนโรงพยาบาลซึง่ ผูป้ ่ วยส่วนใหญ่
เริม่ มีอาการหอบน้อยลงกว่าวันแรกมาก ทาให้ประเมินการใช้ยาได้ดกี ว่า สาหรับผูป้ ่ วยสูงอายุท่ี
ลืมการใช้ยาบ่อย จะเน้นยา้ ผูด้ แู ลให้ช่วยดูแลและแนะนาการใช้ยาทีถ่ ูกต้องให้กบั ผูป้ ่ วยเมือ่ อยูท่ ่ี
บ้านและต้องมีการประเมินอย่างสม่าเสมอ สาหรับผูป้ ่ วยทีข่ าดความร่วมมือในการใช้ยา พบว่า
สาเหตุเกิดจากมีความเข้าใจผิดเกีย่ วกับโรคและความสาคัญของยาในรักษาโรค รวมทัง้ วิธกี าร
ทานยาทีถ่ ูกต้องโดยเฉพาะผูป้ ่ วยโรคเบาหวาน ซึง่ เกีย่ วกับการใช้ยาให้สมั พันธ์กบั มือ้ อาหาร
รวมทัง้ ข้อจากัดของผูป้ ่ วยแต่ละราย การค้นหาปั ญหาของผูป้ ่ วยแต่ละรายทาให้สามารถให้
คาแนะนาทีเ่ ฉพาะสาหรับปั ญหาของผูป้ ่ วยแต่ละรายได้ การสังใช้
่ ยาซ้าซ้อน พบในประเด็น
ดังต่อไปนี้ สังยาซ
่ ้ากับยาทีผ่ ปู้ ่ วยมีอยูแ่ ล้ว (ปรึกษาแพทย์เพื่อให้ off ยานัน้ ) หากเป็ นยาเดิมแต่
วิธใี ช้ยาแตกต่างไปจากเดิม ใช้กระบวนการ discharge counseling เพื่อให้ผปู้ ่ วยสามารถใช้ยา
ได้อย่างถูกต้อง
ยังพบความเสีย่ ง คาสังใช้
่ ยา HAD ไม่สมบูรณ์ เช่น add KCl ในขวดเดิม, RI IV 6 unit,
gentamicin 80 mg IV OD
ผูป้ ่ วยโรคเรือ้ รัง ทุกคลินิกต้องส่ง OPD card มาห้องจ่ายยาทุกครัง้ เพื่อลดโอกาสเกิดความ
คลาดเคลื่อนทางยาในขัน้ ตอนการสังใช้
่ ยา
ผูป้ ่ วยทีส่ ่งต่อจากสถานพยาบาลอื่น หากมีใบส่งตัวให้เจ้าหน้าที่ OPD ส่งใบส่งตัวผูป้ ่ วยมาห้อง
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ยาเพื่อประกอบการจ่ายยาทุกครัง้ กรณีผปู้ ่ วยรับยาจากสถานพยาบาลอื่นในจังหวัดตรังหากไม่
นาใบส่งตัวมาให้พยาบาลทีร่ บั ผิดชอบเกีย่ วกับการส่งต่อหรือเภสัชกรตรวจสอบประวัตกิ ารรักษา
ในฐานข้อมูล data center ประกอบด้วยทุกครัง้
ผูป้ ่ วยในยังคงพบปั ญหาสาเนาคาสังใช้
่ ยาไม่ชดั เจน เนื่องจากแพทย์บางท่านเขียนลงน้าหนักเบา
ใน doctor’s order sheet แจ้งปั ญหานี้ผ่านองค์กรแพทย์ และกาหนดให้พยาบาลประจาหอผูป้ ่ วย
ตรวจสอบก่อนส่งใบ copy มาห้องยา หากเภสัชกรมีขอ้ สงสัย ให้ประสานพยาบาลประจาหอ
ผูป้ ่ วย/ตรวจสอบความสอดคล้องกับรายการยาทีผ่ ปู้ ่ วยได้รบั ขณะนอนโรงพยาบาล และประสาน
แพทย์ผสู้ งใช้
ั ่ ทุกครัง้
พบปั ญหา DRPs ทีเ่ ป็ นการจ่ายยาซ้าซ้อน หรือ เกิด drug interaction มากขึน้ ในยากลุ่มจิตเวช
(เช่น สัง่ SSRI คู่กนั คือสัง่ sertraline คู่กบั fluoxetine, สัง่ SSRI คู่กบั tramadol, สัง่
benzodiazepine ซ้าซ้อน) และ ยา warfarin (เช่น สัง่ warfarin คู่กบั NSAIDs หรือ ofloxacin)
ซึง่ มีโอกาสทีแ่ พทย์ เภสัชกร และ พยาบาลทีไ่ ม่มคี วามชานาญอาจเกิดความคลาดเคลื่อนทางยา
ทีม่ ผี ลกระทบรุนแรงได้ จึงได้ดาเนินการทบทวนคู่ยาทีเ่ ป็ น drug interaction ขึน้ ใหม่ และลง
ข้อมูลในฐานข้อมูลโปรแกรม HosXP เพื่อให้ขน้ึ pop-up เมือ่ มีการสังใช้
่ ค่ยู าทีเ่ กิด drug
interaction ขึน้
จากระบบการส่งต่อผูป้ ่ วยและการนิเทศโดยโรงพยาบาลศูนย์ในผูป้ ่ วย MI และ stroke พบว่า มี
การสังใช้
่ ยา clopidogrel ร่วมกับ aspirin ต่อเนื่องจนเกินระยะเวลาทีส่ มควรหยุดใช้ สะท้อน
ข้อมูลให้แพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญรับทราบ มีการทบทวนแนวทาง และให้ขอ้ มูลการดูแลต่อเนื่องใน
โรงพยาบาลชุมชน และระบุเวลาทีค่ วรหยุดยา โรงพยาบาลมีการทาสติกเกอร์ตดิ ใน OPD card
และขึน้ note เตือนใน HosXP โดยระบุ indication และระยะเวลาทีค่ วรหยุดยา
ทบทวนความรูแ้ ละปรับแนวทางการใช้ยา streptokinase ในคู่มอื HAD ของโรงพยาบาล ใน
ประเด็นห้ามใช้ซ้าภายใน 1 ปี ได้ป้องกันโดยการ pop lock จะเห็นได้ว่า การทาฐานข้อมูล
เกีย่ วกับยาในโปรแกรม HosXP และทุกวิชาชีพ สามารถเข้าถึงประวัตขิ อ้ มูลของ
ผูป้ ่ วยสามารถช่วยทบทวนและสามารถป้ องกันและแก้ไขปั ญหาความเหมาะสมของคาสังใช้
่
ยาได้

การเตรียม การจัดจ่าย และการให้ยา
บทเรียนเกีย่ วกับการเตรียมยาในหอผูป้ ่ วย
ประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ 2006 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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 ผูป้ ่ วยได้รบั การวินิจฉัย DKA ส่งต่อ รพ.ตรัง แพทย์ รพ.ตรัง สัง่ IV drip RI 6 unit/hr -> เมือ่ ส่ง
ต่อไปโรงพยาบาลตรัง โรงพยาบาลตรังโทรกลับมาสอบถามวิธกี ารผสมยา เจ้าหน้าที่ รพ.กันตัง
ผสมยา RI 6 unit ใน 0.9% NaCl 100 drip 60 mL/hr รพ.ตรังแจ้งว่าผสมไม่ถูกต้อง ทีถ่ ูกต้อง
ต้องผสม RI 100 unit ใน 0.9% NaCl 100 mL IV drip 6 mL/hr ที่ รพ.กันตังบริหารยาให้ผปู้ ่ วย
ไป เท่ากับผูป้ ่ วยได้รบั ยา 3.6 unit/hr ได้ขนาดยาต่ากว่าทีแ่ พทย์ตอ้ งการ จากการทบทวน
โรงพยาบาลกาหนดการบริหารยา RI IV drip เป็ นยา HAD ในใบ monitor มีขอ้ มูลการเตรียมยา
และการบริหารยา ดังนี้ การเจือจางมาตรฐาน คือ RI 100 unit + NSS 100 mL และ rate of
infusion สารละลายมาตรฐาน 1 unit/hr = 1 mL/hr ขณะเตรียม/บริหารยา ไม่ได้ใช้ใบ monitor
ทาให้เกิดความคลาดเคลื่อนของการคานวณขนาดยาและบริหารยาคลาดเคลื่อน /ไม่ได้เตรียมยา
เป็ นการเจือจางมาตรฐาน กาหนดแนวทางป้ องกันในการบริหารยา HAD ให้ใช้ใบ monitor ร่วม
ด้วยทุกครัง้
 ผูป้ ่ วยทารกแรกคลอด admit ทีห่ อ้ งคลอด มีไข้ แพทย์สงใช้
ั ่ gentamicin 11 mg IV OD บริหาร
ยาเวลา 21:00 น ในวันแรก วันถัดไปบริหารยาผิดเวลาเป็ น เวลา 09:00 น และบริหารยาเวลา
09:00 น จนครบ 7 วัน ไม่ได้รายงานแพทย์หรือเภสัชกรรม เพื่อเฝ้ าระวังอาการไม่พงึ ประสงค์
จากยา และพบมีอุบตั กิ ารณ์บริหารยานี้ผดิ เวลาซ้า และจากการทบทวนพบว่า มีการบริหารยาไม่
ถูกต้องด้วย คือ บริหารยาแบบ IV push แทนทีจ่ ะเป็ น IV drip จึงมีการนาชาร์ตผูป้ ่ วยเด็กหลัง
คลอดทีม่ กี ารใช้ยานี้มาทบทวน และกาหนดรายการยา gentamicin เป็ นยา HAD สาหรับเด็กแรก
คลอด มีแบบฟอร์มติดตามและให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับการผสมและบริหารยานี้สาหรับใช้ในเด็กแรก
คลอด
 ผูป้ ่ วย case preterm labour แพทย์โรงพยาบาลตรัง มีคาสังให้
่ ยา 0.9% NaCL 1,000 mL +
50% MgSO4 20 gm IV 70 mL/hr สารน้าใกล้หมดตอนเวลา 3.30 น. จึงเตรียมยา/สารน้าเพื่อ
ไปให้ผปู้ ่ วยต่อ พยาบาลเตรียมเป็ น 0.9% NaCl 500 mL + terbutaline 10 amp ขณะจะนายา/
สารน้ าไปให้ผปู้ ่ วย พยาบาลสังเกตเห็นขนาดของขวดสารน้ าแตกต่างกัน จึงกลับไปดูคาสังใช้
่ ยา
อีกครัง้ พบว่า เตรียมสารน้าผิดจึงเตรียมใหม่ ดังนัน้ ควรทาความเข้าใจกับพยาบาลในการทา
double check ของการผสม/เตรียมยาต้องตรวจสอบคาสังใช้
่ ยา ใบ MAR ฉลากยา และซากยาที่
เตรียม
 ขยายกิจกรรม LASA ไปยังทุกหน่วยงานทีม่ กี ารสารองยา และส่งเสริมให้หน่วยงานต่างๆ มีส่วน
ร่วมในการค้นหาและแจ้งข้อมูลคู่ยา LASA มายังฝ่ ายเภสัชกรรมเพื่อดาเนินการต่อไป
 จากอุบตั กิ ารณ์ฉีดยา cefazolin inj ผิดเป็ น ceftriaxone inj ทีห่ อ้ งฉุกเฉิน (HN 76817 วันที่
12/5/58) ห้องฉุกเฉินจึงได้ปรับปรุงใบนัดฉีดยาโดยใช้กระดาษสีต่างกันสาหรับแต่ละยาฉีด และ
ได้ขยายผลให้หอผูป้ ่ วยและห้องยาใช้ใบนัดฉีดยาแบบดังกล่าว
บทเรียนเกีย่ วกับการติดฉลากยา การส่งมอบยาหรือการกระจายยา:
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 การส่งมอบยาหอผูป้ ่ วยในเป็ นแบบ one day dose ยาทุกรายการมีฉลากครบถ้วน (ชื่อผูป้ ่ วย ชื่อ
ยา วิธใี ช้ยา ฉลากเสริม จานวน)
 พิมพ์สติกเกอร์ยาฉีดจากห้องยาให้ครบทุก dose ของการฉีดยา ระบุช่อื ผูป้ ่ วย ชื่อยา ขนาดและ
วิธกี ารบริหารยาบนฉลากเพื่อให้พยาบาลระบุเวลาฉีดยา
 จากการค้นหาปั ญหาจากการใช้ยาของผูป้ ่ วย สาเหตุทผ่ี ปู้ ่ วยไม่ได้ใช้ยาตามแพทย์สงั ่ คือ เรือ่ ง
ของฉลากยา ในผูป้ ่ วยสูงอายุบางรายมีปัญหาทางสายตาอ่านฉลากไม่ชดั ทางฝ่ ายเภสัชกรรมจึง
ทาฉลากยาตัวใหญ่สาหรับผูป้ ่ วยกลุ่มนี้ควบคู่กบั ฉลากยาปกติของโรงพยาบาล และนอกจากนี้
ผูป้ ่ วยทีแ่ พทย์ปรับขนาดยาแล้วแต่ผปู้ ่ วยบางรายยังใช้ยาขนาดเดิม จึงมีการติดสติกเกอร์ช่วย
เตือน “แพทย์ปรับวิธใี ช้ยา” ในผูป้ ่ วยทีม่ กี ารปรับยาทุกราย
 ทาฉลากยาภาษาพม่าเพื่อเพิม่ ความเข้าใจแก่ผปู้ ่ วยชาวพม่า
 เพิม่ ข้อมูล pregnancy category ในฉลากยา ช่วยในการตรวจสอบเพื่อป้ องกันความคลาดเคลื่อน
ทางยา
 ยา multiple dose ทีส่ ารองในหน่วยงานต่างๆ กาหนดแนวทางการระบุวนั หมดอายุ มีระบบการ
สุ่มสารวจโดยคณะกรรมพัฒนาระบบยาและตัวแทนหน่วยงาน ยังพบการไม่ปฏิบตั ติ ามแนวทางที่
กาหนด จาเป็ นต้องมีการกระตุน้ หรือควบคุมกากับ
 จากการทากิจกรรม internal survey พบว่าในผูป้ ่ วยที่ drip ยาทีห่ อ้ งฉุกเฉิน ไม่ได้ตดิ ฉลากยาที่
ขวดยา จึงกาหนดรูปแบบสติกเกอร์ยาสาเร็จรูปนามาใช้ในผูป้ ่ วยกลุ่มนี้ และเพื่อใช้เป็ นฉลากยาที่
IV drip ส่งต่อไปโรงพยาบาลตรัง
 มีการพิมพ์ฉลากสารน้าและยาฉีดล่วงหน้า เพื่อให้เกิดความสะดวก และถูกต้องครบถ้วนของ
ฉลาก ได้แก่ ฉลากยาฉีดทีห่ อ้ งฉุกเฉิน ฉลากสารน้าผูป้ ่ วยใน และ ฉลากยา Bricanyl inj และ
Magnesium inj ของห้องคลอด
 มีแผนจะปรับฉลากยาตามคาแนะนาของโครงการ RDU hospital คือ ใช้ฉลากยาขนาดใหญ่ขน้ึ มี
ชื่อยาภาษาไทย และฉลากช่วยทีม่ รี ายละเอียดมากขึน้ ด้านความปลอดภัย อาจจะมีการให้ขอ้ มูล
ยาผ่าน QR Code บนฉลากยา
 ผูป้ ่ วยโรคไต พบผูป้ ่ วยมียาเหลือ เนื่องจากเข้าใจผิดว่ายาทีไ่ ด้รบั ไม่จาเป็ นต้องกินต่อเนื่อง เพราะ
ในฉลากไม่ได้ระบุว่าเป็ นยารักษาโรคไต จึงจัดทาฉลากยาเสริมคาแนะนาเกี่ยวกับยา เช่น ยาก
ลุ่ม ACEI หรือ ARB ระบุว่า “ยาช่วยชะลอการเสื่อมของไต” ยา sodium bicarbonate ระบุว่า
“เป็ นยาลดภาวะเลือดเป็ นกรดในผูป้ ่ วยโรคไต” เพื่อเพิม่ ความเข้าใจและเพิม่ ความร่วมมือในการ
ใช้ยาของผูป้ ่ วย
บทเรียนเกีย่ วกับการบริหารยาและการใช้ MAR:
 จากกิจกรรม internal survey พบว่า การบันทึกใบ MAR ในหอผูป้ ่ วยไม่ได้แยกบันทึกระหว่างยา
ประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ 2006 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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ทีใ่ ห้วนั เดียวกับยาทีใ่ ห้ต่อเนื่อง จึงปรับโดยใช้สขี องปากกา โดยใช้สแี ดงสาหรับคาสัง่ one day
และสีน้าเงินสาหรับคาสังใช้
่ ยาต่อเนื่อง ตัง้ แต่ปี 2558 ได้ปรับแยกใบระหว่าง one day ใช้ปากกา
สีแดง และ continue ใช้ปากกาสีน้ าเงิน และให้เขียน “HAD” ไว้หน้ารายชื่อยาความเสีย่ งสูงใน
ใบ MAR ด้วยปากกาสีแดง
ส่งเสริมให้หอผูป้ ่ วยสุ่มตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกรายการยาในใบ MAR โดยหัวหน้า
งานหรือเจ้าหน้าทีท่ ไ่ี ด้รบั มอบหมาย หน่วยงานมีรายงานความคลาดเคลื่อนทีพ่ บผ่านระบบ
รายงานความเสีย่ งของโรงพยาบาล
ห้องคลอด มีรายงานความคลาดเคลื่อนในการบริหารยาในประเด็นผิดเวลา ไม่ได้ให้ยาผูป้ ่ วย
หน่วยงานปรับโดยการ assign งานของสมาชิกในหน่วยงาน และการควบคุมกากับโดยหัวหน้า
งาน ทาให้ความคลาดเคลื่อนนี้ลดลง
โรงพยาบาลมีนโยบายการบริหารยา real time ในกลุ่มยาต่างๆ ได้แก่ ยา HAD, ยาทีแ่ พทย์สงั ่
prn, ยา stat, ยาเบาหวาน และ ยาต้านไวรัส มีการสุ่มการปฏิบตั อิ ย่างต่อเนื่อง ผลการสุ่มตัง้ แต่
ปี 2557 – 2559 คิดเป็ นร้อยละ 98.7 , 96.5 และร้อยละ 91.4 ตามลาดับ ยาทีป่ ฏิบตั ไิ ด้น้อยกว่า
ยาอื่นคือยาเบาหวานก่อนอาหาร
จากอุบตั กิ ารณ์การบริหารยา HAD คลาดเคลื่อน 5 ครัง้
- การบริหารยา RI drip ผิดขนาด เนื่องจากไม่ได้เตรียมยาตามความเข้มข้นมาตรฐาน (มี
ข้อมูลการเตรียมยาอยูใ่ นใบ monitor แล้ว) ทาให้บริหารยาไม่ได้ตามขนาดทีแ่ พทย์
ต้องการ ดังนัน้ จึงจาเป็ นต้องมีการใช้ใบ monitor ยา HAD ควบคู่กบั การใช้ยาทุกครัง้
รวมทัง้ การ update/ทบทวนความรูเ้ กี่ยวกับ HAD อย่างสม่าเสมอ
- การบริหารยา streptokinase ซ้าภายใน 1 ปี ทบทวนองค์ความรูแ้ ละวางระบบป้ องกัน
- การสังและบริ
่
หารยา warfarin คู่กบั ยา flouroquinolone (warfarin+ofloxacin) 1 ราย
ทบทวนองค์ความรูแ้ ละระบบป้ องกันการสังใช้
่ ค่กู นั ใน HosXP
- พบความคลาดเคลื่อนในการบริหารยา gentamicin inj ในเด็กทารกซ้า 2 ราย ใน
ประเด็นผิดความถี่ และบริหารยาเป็ น iv push (ปกติตอ้ ง iv drip) จึงกาหนดรายการยา
นี้เป็ น HAD สาหรับห้องคลอด มีการให้ความรูเ้ จ้าหน้าทีร่ วมทัง้ มีแบบ monitor ให้
ข้อมูลเกีย่ วกับการเตรียมยา บริหารยาและวิธกี ารติดตามผูป้ ่ วย
จากเหตุการณ์ความคลาดเคลื่อนทางยาในการบริหารยา HAD ทัง้ 5 เหตุการณ์จะเห็นได้ว่า
การทบทวนโดยทีมทาให้พบโอกาสพัฒนา เช่น การทบทวนความรู้ แนวทางปฏิบตั ิ การ
ออกแบบใบ monitor ให้มขี อ้ มูลทีค่ รอบคลุมในประเด็นทีส่ าคัญ รวมถึงการวางระบบไม่ให้
เกิดซ้า และไม่ควรรอทบทวนเมือ่ เกิดอุบตั กิ ารณ์ทม่ี รี ะดับความรุนแรงแต่ควรตรวจสอบทุก
ขัน้ ตอนเพื่อหา latent failure ของระบบทีว่ างไว้

บทเรียนเกีย่ วกับการให้ความรู้ การมีส่วนร่วมของผูป้ ่ วย/ครอบครัว :
ประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ 2006 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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 การวางแผนร่วมกับผูป้ ่ วยในเรือ่ งเวลาการบริหารยาให้เข้ากับวิถชี วี ติ ของผูป้ ่ วยภายใต้มาตรฐาน
ของการรักษา เช่น ผูป้ ่ วยคลินิก ARV และเมือ่ มีการเปลีย่ นแปลงเช่น วิถชี วี ติ ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป
ต้องปรับเวลาการบริหารยาผูป้ ่ วยและเภสัชกรผูจ้ ่ายยาวางแผนการปรับเวลาร่วมกัน เภสัชกร
ทบทวน patient profile ล่วงหน้าก่อนวันคลินิก เพื่อวางแผนการ counseling ผูป้ ่ วยเฉพาะราย
 ผูป้ ่ วยคลินิก COPD/ Asthma การติดตามการใช้ยาของผูป้ ่ วยโรคปอดอุดกัน้ เรือ้ รังและผูป้ ่ วยโรค
หอบหืดในปี งบประมาณ 2557 พบปั ญหาการใช้ยาร้อยละ 28.76 และ 29.58 ตามลาดับ
ปี งบประมาณ 2558 พบร้อยละ 32.68 และ 29.60 ตามลาดับ ปี งบประมาณ 2559 พบร้อยละ
31.78 และ 27.22 ตามลาดับ และปี งบประมาณ 2560 (ข้อมูลถึงเดือน เมษายน 2560) พบร้อย
ละ 39.54 และ 46.46 ตามลาดับ จากการติดตามต่อเนื่องในปี 2560 มีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ เนื่องจาก
มีการปรับแบบประเมินการสอนพ่นยา เพื่อให้ประเด็นในการสอนและประเมินผูป้ ่ วยมีความ
ครอบคลุมมากขึน้ ทัง้ ในเรือ่ งวิธปี ฏิบตั ติ วั เมือ่ พ่นยากลุ่มสเตียรอยด์ วิธ ีการสังเกตว่ายาหมด วิธ ี
ตรวจสอบวันหมดอายุของยา และ ความร่วมมือในการใช้ยาของผูป้ ่ วย ปั ญหาการใช้ยาทีพ่ บ
บ่อยทีส่ ุด คือการใช้ยาพ่นไม่ถูกเทคนิคในโรคปอดอุดกัน้ เรือ้ รังในปี งบประมาณ 2557, 2558,
2559 และ 2560 พบร้อยละ 69.31, 59.55, 56.16 และ 43.22 ตามลาดับ และในโรคหอบหืดใน
ปี งบประมาณ 2557, 2558, 2559 และ 2560 พบร้อยละ 67.25, 57.69, 50.90 และ 43.62
ตามลาดับ ซึง่ จะเห็นได้ว่าปั ญหาการใช้ยาพ่นไม่ถูกเทคนิคในทัง้ สองโรคมีแนวโน้มลดลง
เนื่องจากได้มกี ารวางแผนการแก้ปัญหาตัง้ แต่ปี 2557 มีการวิเคราะห์ปัญหาตามชนิดของยาพ่น
ดังนี้ ยาพ่นรูปแบบ MDI ในขัน้ ตอนการเตรียมยาก่อนการสูด (prepare) คือ ไม่ได้เขย่ายาก่อน
พ่น การจับยาพ่นและไม่มแี รงกด ขัน้ ตอนของการสูดยา (inhalation) คือ การสูดยาไม่สมั พันธ์กบั
การกดยาและสูดยาได้สนั ้ ขัน้ ตอนการทาความสะอาดช่องปาก (rinse) คือ ผูป้ ่ วยไม่ได้ทาความ
สะอาดช่องปากหลังพ่นยา อาจทาให้เกิดฝ้ าขาวในช่องปากและเจ็บคอได้ การตรวจสอบว่ายา
หมดหรือไม่ (empty test) ผูป้ ่ วยทีม่ ปี ั ญหาในขัน้ ตอนนี้คอื พ่นยาไม่ออก แต่ไม่ทราบว่ายาพ่น
หมดหรือไม่ บางครัง้ ยาพ่นยังไม่หมดแต่รพู ่นยาทีก่ ระบอกพ่นยาอุดตัน จึงได้มกี ารแก้ไขปั ญหา
ดังนี้ ผูป้ ่ วยทีใ่ ช้ยาในรูปแบบ MDI ให้ผปู้ ่ วยใช้ spacer ช่วยในการสูดยา ให้ญาติมสี ่วนร่วมใน
ขัน้ ตอนทีญ
่ าติสามารถช่วยผูป้ ่ วยได้ ยาพ่นรูปแบบ Accuhaler ในขัน้ ตอนการเตรียมยาก่อนสูด
(prepare) คือ การเปิ ดฝาแต่ไม่ได้กดแกนเพื่อให้ช่องยาสาหรับสูดเปิ ดออก การกดแกนยายังไม่
สุดทาให้ช่องยาเปิ ดไม่หมดและกดแกนยาพร้อมสูด ขัน้ ตอนของการสูดยา (inhalation) คือ
ผูป้ ่ วยไม่มแี รงสูด สูดได้ไม่เร็ว แรง ลึก ผูป้ ่ วยไม่ได้ทาความสะอาดช่องปากหลังพ่นยา ผูป้ ่ วย
ส่วนใหญ่สงู อายุมองไม่เห็นตัวเลขทีบ่ นยาพ่น เมือ่ ถึงตัวเลขสีแดงแล้วเข้าใจว่ายาหมด แก้ปัญหา
โดยให้ญาติมสี ่วนร่วมในขัน้ ตอนทีญ
่ าติช่วยได้เช่น ขัน้ ตอนการเตรียม การเตือนผูป้ ่ วยทาความ
สะอาดช่องปากหลังพ่นยา การตรวจสอบยาหมด ส่วนขัน้ ตอนทีผ่ ปู้ ่ วยต้องทาเองเน้นย้าขัน้ ตอน
การพ่นยาทีถ่ ูกต้อง สาหรับผูป้ ่ วยทีไ่ ม่มแี รงสูด แนะนาให้สดู ซ้า 2 ครัง้ โดยไม่ตอ้ งกดแกนยาใหม่
โดยอุปกรณ์สาธิตสาหรับให้ผปู้ ่ วยเรียนพ่นยา ได้ส่งงานซักฟอกเพื่อทาการฆ่าเชือ้ เพื่อเพิม่ ความ
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มันใจในความสะอาด
่
ทาให้ผปู้ ่ วยมันใจที
่ จ่ ะใช้อุปกรณ์สาธิตทดลองวิธกี ารพ่นยา นอกจากนี้ ได้
จัดทาสื่อการสอนเพื่อใช้ประกอบการสอน และให้สอนการใช้ยาพ่นและประเมินการพ่นยาของ
ผูป้ ่ วยทีไ่ ม่ได้มารับบริการทีค่ ลินิกปอดโปร่งด้วย ผลการประเมินการสอนพ่นยา พบผูป้ ่ วยที่
สามารถพ่นยาได้ถูกต้องตามแบบประเมินการสอนพ่นยา ดังนี้ โรคปอดอุดกัน้ เรือ้ รัง ใน
ปี งบประมาณ 2557, 2558, 2559 และ 2560 พ่นยาผ่านร้อยละ 66.67, 63.35, 62.16 และ 64.56
ตามลาดับ โรคหอบหืดในปี งบประมาณ 2557, 2558, 2559 และ 2560 พ่นยาผ่านร้อยละ 77.1,
75.25, 72.63 และ 72.88 ตามลาดับ ปั ญหาการใช้ยาทีพ่ บรองลงมา คือ การใช้ยากลุ่มควบคุม
อาการกลุ่มสเตียรอยด์น้อยกว่าทีแ่ พทย์สงั ่ ดังนี้ โรคปอดอุดกัน้ เรือ้ รัง ในปี งบประมาณ 2557,
2558, 2559 และ 2560 พบร้อยละ 36.93, 40.44, 43.83 และ 57.41 ตามลาดับ โรคหอบหืด ใน
ปี งบประมาณ 2557, 2558, 2559 และ 2560 พบร้อยละ 37.42ม 41.82, 48.63 และ 56.71
ตามลาดับ จะเห็นได้ว่าปั ญหานี้มแี นวโน้มเพิม่ ขึน้ เนื่องจากมีการประเมินผูป้ ่ วยครอบคลุมมาก
ขึน้ ทัง้ ในเรือ่ งวิธปี ฏิบตั ติ วั เมือ่ พ่นยาในกลุ่มสเตียรอยด์ สาเหตุทท่ี าให้ใช้ยาในกลุ่มนี้น้อยกว่าที่
แพทย์สงั ่ ส่วนใหญ่เกิดจากผูป้ ่ วยลืม โดยเฉพาะตอนเช้าเป็ นช่วงเวลาเร่งรีบ การแก้ปัญหาคือ
แนะนาให้ผปู้ ่ วยปรับเวลาการบริหารยาให้ได้ตามทีแ่ พทย์สงั ่ และเน้นยา้ ญาติทอ่ี ยูก่ บั ผูป้ ่ วยช่วย
ดูแล รองลงมาคือผูป้ ่ วยเข้าใจว่าอาการดีขน้ึ แล้วจึงหยุดยาหรือปรับลดขนาดยาลงเอง หรือ พ่น
ยาไม่สม่าเสมอ เภสัชกรได้ให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับแผนการใช้ยาและการรักษาทีถ่ ูกต้องให้ผปู้ ่ วยได้
เข้าใจ นอกจากนี้เพิม่ รายการยาสูตรผสมของ LABA+ Steroid อีก 1 รายการในบัญชียา
โรงพยาบาล เพื่อเป็ นทางเลือกให้ผูป้ ่ วยใช้ยาตามแพทย์สงั ่ ซึง่ การดาเนินการดังกล่าว สามารถ
แก้ไขปั ญหาได้ โดยในโรคปอดอุดกัน้ เรือ้ รัง ปี งบประมาณ 2557, 2558, 2559 และ 2560
สามารถแก้ไขปั ญหาได้รอ้ ยละ 25.56, 27.11, 29.78 และ 28.31 ตามลาดับ โรคหอบหืด ปั ญหา
ได้รบั การแก้ไขร้อยละ 33.91, 27.88, 29.21 และ 28.78 ตามลาดับ จากข้อมูลจะเห็นได้ว่าปั ญหา
ได้รบั การแก้ไขน้อย เนื่องจากไม่สามารถติดตามปั ญหาดังกล่าวได้เพราะผูป้ ่ วยมาไม่ตรงนัด หรือ
ญาติรบั ยาแทนและผูป้ ่ วยไม่ได้นายาทีเ่ หลือกลับมาด้วย
 เปิ ดให้บริการคลินิกหอบหืดในเด็กตัง้ แต่เดือนตุลาคม 2560 มีผปู้ ่ วยได้รบั การสอนพ่นยา
ทัง้ หมด 58 คน มีผปู้ ่ วยทีส่ ามารถพ่นยาได้ถูกต้องจานวน 3 คน คิดเป็ นร้อยละ 5.17 ส่วนปั ญหา
การใช้ยาอื่นๆ กาลังดาเนินการติดตาม
 ผูป้ ่ วยเบาหวานทีใ่ ช้ยาฉีดอินซูลนิ พบอุบตั กิ ารณ์ หน้าท้องบริเวณทีฉ่ ีดยาของผูป้ ่ วยมีรอยนูน
ขึน้ มา ผิวหนังบริเวณหน้าท้องเป็ นไตแข็ง การเก็บยาไม่ถูกต้อง การทบทวนในฝ่ ายเภสัชกรรม
เกีย่ วกับการสอนพบว่ามีความแตกต่างระหว่างผูส้ อนใช้ยาแต่ละคน อุปกรณ์การฉีดมีความ
หลากหลาย จึงทบทวนข้อมูลวิชาการเกีย่ วกับการใช้ยาฉีดอินซูลนิ และพัฒนาสื่อการสอนเพื่อใช้
เป็ นแนวทางเดียวกันทุกคน จึงได้พฒ
ั นาปฏิทนิ สอนฉีดยาอินซูลนิ และประเมินการใช้ยาฉีด
อินซูลนิ ของผูป้ ่ วยเบาหวานตัง้ แต่ปี 2557 เป็ นต้นมา จานวนผูป้ ่ วยทีป่ ระเมินการใช้ยาฉีดในปี
2557, 2558 และ 2559 จานวน 95, 30 และ 28 ราย ตามลาดับ ส่วนใหญ่ผปู้ ่ วยฉีดยาเอง
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แบ่งเป็ นผูป้ ่ วยรายใหม่ประเมินหลังสอนเสร็จ ผูป้ ่ วยรายเก่าเคยใช้ยาฉีดประเมินครัง้ แรก และ
ผูป้ ่ วยรายเก่าประเมินซ้าหลังประเมินครัง้ แรกไม่ผ่าน ผลการประเมินผูป้ ่ ว ยรายใหม่หลังสอน
เสร็จ พบว่าผ่านเฉลีย่ ร้อยละ 78.2, 78.26 75.21 ตามลาดับ ขัน้ ตอนทีผ่ ่านน้อยได้แก่ การจัดการ
เมือ่ ยาหมดก่อนถึงขนาดยา วิธแี ก้ไขเมือ่ ดูดยาเกิน ตาแหน่งฉีดยา และการเปลีย่ นตาแหน่งฉีดยา
ในกลุ่มผูป้ ่ วยทีเ่ คยใช้ยาฉีดมาแล้วประเมินครัง้ แรก คะแนนผ่านเฉลีย่ ร้อยละ 38.09, 36.68 และ
35.90 ตามลาดับ ขัน้ ตอนทีไ่ ม่ผ่านการประเมินมากทีส่ ุดได้แก่ การเตรียมยา การทาความสะอาด
ผิวหนัง การคาเข็ม 10 วินาทีหลังฉีดยาวิธแี ก้ไขเมือ่ ดูดยาเกิน การจัดการเมือ่ ยาหมดก่อนถึง
ขนาด ตาแหน่งทีฉ่ ีดยา การเปลีย่ นตาแหน่งฉีดยา การเก็บยาฉีด และการดูวนั หมดอายุ การ
กาจัดเข็ม/หัวเข็มทีใ่ ช้แล้ว หลังจากสอนผูป้ ่ วยและประเมินซ้า พบว่ามีจานวนผูป้ ่ วยทีผ่ ่านการ
ประเมินในขัน้ ตอนต่างๆ เพิม่ ขึน้ คะแนนเฉลีย่ ผ่านร้อยละ 75.12, 84.07 และ 81.14 ตามลาดับ
สาหรับกลุ่มผูป้ ่ วยทีม่ กี ารประเมินซ้าหลังประเมินครัง้ แรกไม่ผ่าน คะแนนผ่านเฉลีย่ ร้อยละ 30.72,
65.38 และ43.96 ตามลาดับขัน้ ตอนทีไ่ ม่ผ่านการประเมินมากทีส่ ุด ได้แก่ วิธแี ก้ไขเมือ่ ดูดยาเกิน
การจัดการเมือ่ ยาหมดก่อนถึงขนาดยา วิธแี ก้ไขเมือ่ ดูดยาเกิน ตาแหน่งทีฉ่ ีดยา การเปลีย่ น
ตาแหน่งฉีดยา การเก็บยาฉีด หลังจากสอนและประเมินซ้าพบว่าผูป้ ่ วยสามารถทาได้ถูกต้องมาก
ขึน้ คะแนนผ่านเฉลีย่ ร้อยละ 68.2, 78.83 และ 71.14 ตามลาดับ จะเห็นได้ว่าในผูป้ ่ วยทีป่ ระเมิน
ซ้า จานวนขัน้ ตอนทีไ่ ม่ผ่านการประเมินจะลดลง แต่ยงั คงมีอยู่ ดังนัน้ ในผูป้ ่ วยกลุ่มนี้อาจต้องมี
การทบทวนเป็ นระยะ หรือทวนสอบความเข้าใจกับผูป้ ่ วยอย่างสม่าเสมอ
 ผูป้ ่ วยโรคไต พบผูป้ ่ วยมียาเหลือ เนื่องจากเข้าใจผิดว่ายาทีไ่ ด้รบั ไม่จาเป็ นต้องกินต่อเนื่อง เพราะ
ในฉลากไม่ได้ระบุว่าเป็ นยารักษาโรคไต จึงจัดทาฉลากยาเสริมคาแนะนาเกี่ยวกับยา เช่น ยาก
ลุ่ม ACEI หรือ ARB ระบุว่า “ยาช่วยชะลอการเสื่อมของไต” ยา sodium bicarbonate ระบุว่า
“เป็ นยาลดภาวะเลือดเป็ นกรดในผูป้ ่ วยโรคไต” เพื่อเพิม่ ความเข้าใจและเพิม่ ความร่วมมือในการ
ใช้ยาของผูป้ ่ วย
บทเรียนเกีย่ วกับการติดตามผลการใช้ยา:
 ผูป้ ่ วย palliative care ทีไ่ ด้รบั ยา morphine inj การ monitor ผูป้ ่ วยตามเกณฑ์อาจรบกวนผูป้ ่ วย
ทีมจึงปรึกษาผูเ้ ชีย่ วชาญแนะนาให้ปรับโดย ให้ monitor v/s ก่อนให้ยาครบทุกตัวตามเกณฑ์
ส่วนการติดตามเฉพาะ RR และในใบ monitor ให้ระบุว่าเป็ น case palliative care
 ผูป้ ่ วยคลินิก ARV ทีส่ งสัยดือ้ ยา เภสัชกรร่วมกับทีมทบทวนประวัตกิ ารใช้ยาของผูป้ ่ วย รวมถึง
ประเมินความร่วมมือในการใช้ยา ก่อนส่งปรึกษาปรับสูตรยาโดยแพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญ และในปี
งบป่ ระมาณ 2559 เริม่ ปรับแบบบันทึกให้ตดิ ตามค่า eGFR มากขึน้ เพราะผูป้ ่ วยใช้ TDF มากขึน้
มีผปู้ ่ วยทีต่ อ้ งปรับขนาดยา TDF ตามค่าการทางานไต จานวน 1 ราย
 ผูป้ ่ วยคลินิกวัณโรค ส่วนใหญ่เริม่ ยานอกคลินิกวัณโรค ในปี งบประมาณ 2558 และ 2559
ผูป้ ่ วยทีพ่ บ DRP ร้อยละ 34.42 และ 63.16 ตามลาดับ ทีพ่ บได้บ่อยทีส่ ุด คือ เกิดอาการไม่พงึ
ประสงค์จากยาทีไ่ ม่รนุ แรงสามารถใช้ยาต่อได้ ร้อยละ 26.22 และ 54.14 ตามลาดับ (ได้แก่
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อาการเบื่ออาหาร อ่อนเพลีย ปวดกล้ามเนื้อ คลื่นไส้ อาเจียน คันไม่มผี ่นื ผื่นคัน) ส่วนผูป้ ่ วยทีม่ ี
อาการไม่พงึ ประสงค์ทร่ี นุ แรง ต้องมีการปรับสูตรยา 3 ราย หลังปรับสูตรยาสามารถใช้ต่อได้จน
ครบระยะเวลารักษา และต้องปรับขนาดยา 1 ราย และพบผูป้ ่ วยมีอาการตามัว 1 ราย ส่งต่อ
โรงพยาบาลตรังเพื่อการวินิจฉัยพบว่าไม่ได้เกิดจากยา แต่เป็ นภาวะความเจ็บป่ วยอื่นของผูป้ ่ วย
และ DRP ทีพ่ บรองลงมาคือ การปรับขนาดยาตามช่วงน้ าหนักตัวทีเ่ ปลีย่ นไประหว่างการรักษา
และการปรับขนาดยาตามภาวะไตของผูป้ ่ วย
 การติดตามผูป้ ่ วยทีม่ กี ารใช้ tracer agent ทีก่ าหนด (chlorpheniramine, hydroxyzine , steroid)
ทีม่ ารับบริการนอกเวลาราชการ (20:30 – 08:30 น ) ของวันรุง่ ขึน้ ตัง้ แต่ มกราคม – ธันวาคม
2559 ทัง้ หมด 66 ราย มาด้วยอาการแพ้ยาทัง้ หมด 9 ราย และ 57 รายมาด้วยสาเหตุอ่นื ผูป้ ่ วย
ทีม่ าด้วยอาการแพ้ยา กลับมาซักประวัตโิ ดยเภสัชกรซ้าในวันรุง่ ขึน้ หรือซักประวัตแิ พ้ยาเมือ่ มา
รับบริการครัง้ ถัดไป 3 ราย (หลังจากซักประวัตแิ ล้ว แพ้ยาจริง 3 ราย ) ส่วนอีก 4 รายไม่มารับ
บริการจึงไม่ได้รบั การซักประวัติ เพื่อป้ องกันการแพ้ยาซ้าในผูป้ ่ ว ยกลุ่มนี้จงึ ประสานเจ้าหน้าที่
ห้องฉุกเฉินในการนัดผูป้ ่ วยมาประเมินแพ้ยาซ้า และให้เจ้าหน้าทีห่ อ้ งบัตร/ห้องฉุกเฉินสอบถาม
และบันทึกเบอร์ตดิ ต่อผูป้ ่ วยเพื่อช่วยในการติดตามผูป้ ่ วยกลุ่มนี้หากไม่มารับบริการตามนัด และ
ชีแ้ จงแนวทางปฏิบตั ใิ นการประชุม MUS update ปี 2560
 การทบทวนการสังใช้
่ ยา amoxicillin-clavulanate inj อย่างต่อเนื่อง ตัง้ แต่ปี 2556 ในปี
งบประมาณ 2557 – 2559 ปรับเป็ นการประเมินความเหมาะสมของการใช้ยาแบบไปข้างหน้า
ขณะผูป้ ่ วยได้รบั ยา (concurrent drug utilization evaluation) มีการสังใช้
่ ยาแบบ empiric
therapy ร้อยละ 100 โรคทีม่ กี ารสังใช้
่ ยามากทีส่ ุด ได้แก่ cellulitis, infected wound ,cellulitis
with animal bite, lymphadenitis และ exudate tonsillitis จากการประเมินพบว่า indication ที
ไม่เหมาะสมในการสังใช้
่ ยา ได้แก่ exudate tonsillitis ในช่วง 3 ปี ร้อยละ 5, 4.7 และ 3.8
ตามลาดับ จะเห็นได้ว่าในปี 2558 มีจานวนน้อยลง เนื่องจากเมือ่ มีการสังใช้
่ ยาในข้อบ่งใช้น้เี ภสัช
กรจะ intervention แพทย์ให้มกี ารเลือกใช้ยาในกลุ่ม penicillin ก่อน โดยถ้าผูป้ ่ วยเคยได้รบั ยาก
ลุ่ม penicillin มาก่อนแล้วอาการไม่ดขี น้ึ ก็จะสามารถเลือกใช้ amoxicillin-clavulanate inj ได้
การสังใช้
่ ยานี้เป็ นยาชนิดแรกในการรักษาคิดเป็ นร้อยละ 36.5, 47.7 และ 51.2 ตามลาดับ
ระยะเวลารักษารวมเหมาะสม คิดเป็ นร้อยละ 96.2,93.5 และ 89.7 ตามลาดับ ขนาดยามีความ
เหมาะสมทุกราย แต่ยงั มีผปู้ ่ วยบางกลุ่มทีย่ งั ไม่ได้เจาะ creatinine เพื่อติดตามการทางานของไต
คือ ผูป้ ่ วยเด็กและผูป้ ่ วยทีอ่ ายุน้อยกว่า 30 ปี ทีไ่ ม่มโี รคประจาตัว เนื่องจากมีความเสีย่ งของการ
ทางานของไตบกพร่องน้อย ผลการรักษาผูป้ ่ วยมีอาการดีขนั ้ จากการใช้ยา ร้อยละ 82.7, 84.1
และ 88.3 ตามลาดับ มีการส่งต่อโรงพยาบาลตรัง ร้อยละ 9.6, 15.9 และ 13.2 ตามลาดับ โดย
สาเหตุในการส่งต่อส่วนใหญ่ ใช้ยามากกว่า 14 วันแล้วไม่ดขี น้ึ ซึง่ อาจเกิดจากเชือ้ ดือ้ ยา จะเห็น
ได้ว่าการประเมินการใช้ยาแบบ concurrent drug utilization evaluation ร่วมกับการ
intervention แพทย์โดยเภสัชกรในกรณีทป่ี ระเมินแล้วพบว่ามีการสังใช้
่ ยาไม่สอดคล้องตาม
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เกณฑ์การใช้ยา ทาให้มกี ารสังใช้
่ ยาเหมาะสมเพิม่ ขึน้
 บทเรียนเกีย่ วกับการจัดการกับยาทีผ่ ปู้ ่ วยนาติดตัวมา:
ส่งเสริมให้ผปู้ ่ วย/ญาตินายาเดิมมาโรงพยาบาล พบอุบตั กิ ารณ์ยาเดิมผูป้ ่ วยสูญหาย ไม่ได้คนื ยา
เดิมให้ผปู้ ่ วย ทีมจึงปรับแนวทางเพื่อลด/ป้ องกันปั ญหาเหล่านี้ โดยหอผูป้ ่ วยทาแบบฟอร์ม check
list เกีย่ วกับข้อมูลยาการตามข้อมูล/รับยาเดิมของผูป้ ่ วย เพื่อช่วยเตือน ยาเดิมของผูป้ ่ วยส่งมาที่
ห้องยา บันทึกการรับยาเดิมผูป้ ่ วย ตรวจสอบสภาพยาของผูป้ ่ วย รายการยาทีแ่ พทย์สงใช้
ั ่ ขณะ
อยูโ่ รงพยาบาลนามาจัดให้ผปู้ ่ วยตามระบบ one day dose จนกระทังจ
่ าหน่าย หากแพทย์สงใช้
ั่
ต่อนายาเดิมทีม่ สี ภาพดีมาจัดให้ผปู้ ่ วยกลับบ้าน หากปรับเปลีย่ นรายการยา/วิธใี ช้ แจ้งการ
ปรับเปลีย่ นให้ผปู้ ่ วยหรือ ญาติทราบ และบันทึกใน drug profile ว่าคืนยาเดิมผูป้ ่ วยแล้ว แต่ยงั
พบปั ญหาไม่ได้คนื ยาเดิมในผูป้ ่ วยทีส่ ่งต่อนอกเวลาราชการทีห่ อ้ งยาปิ ดแล้ว/หรือไม่มญ
ี าติ แต่
เจ้าหน้าทีห่ อผูป้ ่ วยจะแจ้งญาติให้มาติดต่อรับยาเดิมในวันรุง่ ขึน้ นอกจากนี้โรงพยาบาลทีส่ ่งต่อจะ
ให้ญาติผปู้ ่ วยมาติดต่อรับยาเดิมของผูป้ ่ วยเพื่อความต่อเนื่องของการรักษา
ผลการพัฒนาที่สาคัญ:
 ได้รบั รางวัลชนะเลิศ การพัฒนาระบบการดูแลผูป้ ่ วยทีไ่ ด้รบั ยา streptokinase (SK) ในเครือข่าย
โรคหัวใจจังหวัดตรัง ปี 2560 ผลการดาเนินงาน ปี 2559 ผูป้ ่ วย STEMI ได้รบั ยา streptokinase
ทีโ่ รงพยาบาลชุมชนภายใน 30 นาที ร้อยละ 100 และผูป้ ่ วยทุกรายทีไ่ ด้รบั ยา streptokinase
ได้รบั การดูแลตามแนวทางทีก่ าหนด อัตราการเสียชีวติ ของผูป้ ่ วยทีไ่ ด้รบั ยาภายใน 30 นาที ร้อย
ละ 0 เป็ นโรงพยาบาลชุมชนทีแ่ รกทีใ่ ช้ยา streptokinase และเป็ นแบบอย่างของการจัดการ
ให้กบั โรงพยาบาลชุมชนอื่นๆ ในจังหวัดตรัง
 ได้รบั รางวัลรองชนะเลิศ ในการนาเสนอโปสเตอร์ การพัฒนารูปแบบการดูแลผูป้ ่ วยคลินิกวาร์
ฟาริน ในเครือข่ายโรคหัวใจจังหวัดตรัง ปี 2560 ผลการดาเนินงานผูป้ ่ วยมีค่า % INR in target
เพิม่ ขึน้
 การจัดการยาเดิมโรคเรือ้ รังของผูป้ ่ วยนอนในโรงพยาบาล โดยฝ่ ายเภสัชกรรม (1 ธันวาคม 2556
– 1 มกราคม 2558) (R2R) เพื่อสร้างระบบการจัดการยาเดิมผูป้ ่ วยเพื่อให้เกิดความปลอดภัยและ
สอดคล้องกับแผนการดูแลทีเ่ ป็ นปั จจุบนั มีความต่อเนื่องในการรักษาของผูป้ ่ วยนอนใน
โรงพยาบาล และศึกษามูลค่าการประหยัดได้จากการใช้ยาเดิมทีผ่ ปู้ ่ วยนามาโรงพยาบาล จาก
การศึกษาพบว่า ยาเดิมของผูป้ ่ วยส่วนใหญ่รบั จาก รพ.กันตัง ยาทีผ่ ู้ป่วยนามาอยูใ่ นสภาพดี เป็ น
ส่วนใหญ่ การจาหน่ ายผูป้ ่ วยได้รบั ยาเดิมคืนร้อยละ 92.89 ผูป้ ่ วยทีส่ ่งต่อไปยังโรงพยาบาลตรัง
ได้รบั ยาคืนแค่รอ้ ยละ 44.44 (ส่งต่อในเวลาได้รบั ยาเดิมคืน ร้อยละ 50 ส่วนการส่งต่อนอกเวลา
ได้รบั ยาคืนแค่รอ้ ยละ 25) และสามารถประหยัดค่ายาได้ 179,435.3 บาท บทเรียนจากการ
จัดการยาเดิมของผูป้ ่ วยโรคเรือ้ รัง นอกจากติดตามประวัตกิ ารใช้ยา ความต่อเนื่องของการใช้ยา
ของผูป้ ่ วยแล้วยังสามารถทราบพฤติกรรมการใช้ยาของผูป้ ่ วยได้ สามารถค้นหาและป้ องกันความ
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คลาดเคลื่อนทางยาทีเ่ กิดขึน้ ได้ ป้ องกันการใช้ยาซ้าซ้อน (กรณียาชนิดเดียวกันรับคนละครัง้ แต่
รูปแบบแผงยาแตกต่างกัน) และหอผูป้ ่ วยสามารถช่วยในการติดตามยาเดิมผูป้ ่ วยโดยมีใบเตือน
แปะหน้าชาร์ต เรือ่ งยาเดิมผูป้ ่ วย เพื่อแจ้งญาติหรือผูป้ ่ วยในวันทีจ่ าหน่ ายผูป้ ่ วยกลับบ้านเพื่อรับ
ยาเดิมคืนจากฝ่ ายเภสัชกรรม (ได้นาเสนอในงานประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุขประจาปี
2559 วันที่ 6-8 กันยายน 2559)
 โครงการพัฒนาคุณภาพการดูแลเพื่อป้ องกันความคลาดเคลื่อนทางยาในห้องคลอด (CQI ปี 58)
มีการนาข้อมูลความคลาดเคลื่อนทางยาในหน่วยงานมาทบทวนและหาแนวทางป้ องกันการ
แก้ปัญหา ทาให้สามารถป้ องกันและลดอัตราการเกิดความคลาดเคลื่อนทางยาในหน่ วยงานได้
ร้อยละ 75 สามารถสร้างแนวทางการปฏิบตั งิ านให้กบั ทีมมีความเข้าใจตรวกัน เกิดการเรียนรูแ้ ละ
เข้าใจว่าระบบ double check มีความสาคัญ เน้นการปฏิบตั อิ ย่างต่อเนื่องทุกครัง้ ก่อนการบริหาร
ยาทาให้สามารถลดความคลาดเคลื่อนทางยาลงได้
 CQI ผูป้ ่ วยจิตเวชทานยาครบและปลอดภัย จากการปฏิบตั งิ านดูแลผูป้ ่ วยจิตเวชของเจ้าหน้าที่
PCU ในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลกันตัง พบผูป้ ่ วยไม่ได้กนิ ยาต่อเนื่อง และไม่สามารถใช้ยา
ได้ตามแพทย์สงั ่ ร้อยละ 40 เจ้าหน้าทีแ่ ละอสม.จึงพัฒนาแนวทางการดูแลการกินยาของผูป้ ่ วย
เหล่านี้ โดยเจ้าหน้าทีจ่ ดั ยาเป็ นซองแยกมือ้ และให้อสม. ในเขตรับผิดชอบ จ่ายยาในแต่ละมือ้
ให้กบั ผูป้ ่ วย ภายใต้การดูแลของผูป้ ่ วย ทดลองปฏิบตั ิ 2 สัปดาห์ พบว่าสามารถทาให้ผปู้ ่ วยกินยา
ได้ครบตามแพทย์สงั ่ แต่พบว่าเกิดปั ญหาครอบครัวของอสม.ไม่พงึ พอใจ และบางครัง้ อสม ไม่
สะดวกในการปฏิบตั งิ าน จึงปรับแนวทางโดยในระยะแรกเจ้าหน้าทีล่ งพืน้ ทีจ่ า่ ยยาให้ผปู้ ่ วยเองใน
ทุกตอนเช้า และฝากยามือ้ เย็นให้กบั ผูด้ แู ลเป็ นผูจ้ ่ายยาให้ผปู้ ่ วยโดยเจ้าหน้าทีม่ าประเมินการกิน
ยามือ้ เย็นในวันรุง่ ขึน้ แต่พบว่ามีปัญหาสาหรับการกินยาในวันหยุด บางครัง้ เจ้าหน้าทีต่ ดิ ภารกิจ
ในตอนเช้า ทาให้ผปู้ ่ วยได้รบั ยาไม่ตรงเวลา จึงปรับเป็ นเจ้าหน้าทีจ่ ดั ยาเป็ นซองแยกมือ้ แล้วให้
ผูด้ แู ลการกินยาในแต่ละวัน เจ้าหน้าทีล่ งพืน้ ทีต่ ดิ ตามการกินยาและประเมินอาการผูป้ ่ วยสัปดาห์
ละครัง้ หลังการติดตามพบว่าผูป้ ่ วยกินยาได้ครบและถูกต้อง
 CQI การพัฒนาระบบการป้ องกันแพ้ยาซ้า ในห้องฉุกเฉิน (ปี 2559) ในปี 2558 มีอุบตั กิ ารณ์แพ้
ยาซ้าจากห้องฉุกเฉิน 3 ราย จากการทบทวนสาเหตุ เกิดจาก เจ้าหน้าทีไ่ ม่ตระหนัก ลืม หรือเร่ง
รีบจนไม่ได้ตรวจสอบซ้า ดูขอ้ มูลจากประวัตแิ พ้ยาใน OPD card (ผูป้ ่ วยแพ้ยาหลายรายการ
เขียนใน OPD card ไม่ครบทุกรายการ) หน้าจอ pop-up เตือนแพ้ยาลงรายละเอียดไม่ครบ และ
ไม่ปฏิบตั ติ ามแนวทางแพ้ยา กิจกรรมพัฒนา ประสานทีม IT และเภสัชกรรมเพื่อปรับระบบการ
lock เตือนแพ้ยา ผูป้ ่ วยมีประวัตแิ พ้ยาจากทีอ่ ่นื ประสานเภสัชกรลงข้อมูลแพ้ยาในโปรแกรม ติด
ป้ ายเตือนแพ้ยาหน้าชุด admit/ เมือ่ มีการคาสังใช้
่ ยาจากแพทย์ ต้องผ่าน incharge ทุกราย เพื่อ
เป็ นการ recheck ก่อนให้ยาและต้องเปิ ดหน้าจอโปรแกรม HosXP ก่อนทุกครัง้ เพื่อตรวจสอบ
ความถูกต้อง การซักประวัตผิ ปู้ ่ วยทุกครัง้ ก่อนให้ยา หลังการพัฒนาระบบสามารถป้ องกันแพ้ยา
ซ้าในหน่วยงานได้
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 นวัตกรรมปฏิทนิ สอนฉีดยาอินซูลนิ เพื่อให้ผปู้ ่ วยมีความเข้าใจและฉีดยาอินซูลนิ ได้ถูกต้อง และ
ประเมินผลการใช้ปฏิทนิ ตัง้ แต่ มกราคม 2557 จนถึง ธันวาคม 2558 พบว่าผูป้ ่ วยทีใ่ ช้ยาอินซูลนิ
โดยใช้ปฏิทนิ ค่าเฉลีย่ ความรูห้ ลังการสอนโดยใช้ปฏิทนิ มากกว่าก่อนใช้ แสดงให้เห็นว่า การใช้
ปฏิทนิ สอนฉีดอินซูลนิ ทาให้ผปู้ ่ วยมีความเข้าใจและใช้ยาได้ถูกต้องมากขึน้
 นวตกรรมกระป๋ องยาเย็น เพื่อพัฒนาอุปกรณ์สาหรับส่งยาฉีดเย็นตามระบบลูกโซ่ความเย็น จาก
ห้องเภสัชกรรมไปยังห้องฉีดยาทีไ่ ด้คุณภาพ สามารถควบคุมอุณหภูมขิ องยาเย็นให้อยูใ่ นช่วง
2-8 องศาเซลเซียส (ได้นาเสนอในงานประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุขประจาปี 2559 วันที่
6-8 กันยายน 2559)
 กิจกรรม IV round ในหอผูป้ ่ วย หอผูป้ ่ วยทากิจกรรม IV round ในกลุ่มผูป้ ่ วยทีต่ อ้ งเข้มงวดใน
การรับสารน้ าตามแผนการรักษา เช่น DHF, โรคไต, Diarrhea และผูป้ ่ วยเด็กทีจ่ ากัดสารน้ าไม่
เกิน 40 mL/hr ผลการดาเนินงานพบว่า ผูป้ ่ วยได้รบั สารน้าตามแผนการรักษาในปี 2556 ร้อยละ
78 และเพิม่ เป็ นร้อยละ 82.8 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2556 – กุมภาพันธ์ 2557) แต่ยงั ไม่ได้
round ทุก 2 ชัวโมงในผู
่
ป้ ่ วยทุกราย เนื่องจากภาระงาน แผนการพัฒนาต่อเนื่องจะปรับให้
พยาบาลทีท่ าหน้าทีเ่ ป็ น member เป็ นผู้ round IV ร่วมกับการไป round ผูป้ ่ วยในเวรเช้า
 ประสิทธิผลของการพัฒนารูปแบบใหม่ของฉลากยาสาหรับผูป้ ่ วย โรคเบาหวานและความดัน
โลหิตสูง โรงพยาบาลกันตัง จ.ตรัง
จากการศึกษาประสิทธิผลของการพัฒนารูปแบบใหม่ของฉลากยา โดยการทาฉลากยาทีม่ ี
ตัวอักษรขนาดใหญ่ขน้ึ สาหรับผูป้ ่ วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ทีม่ อี ายุมากกว่าหรือเท่ากับ
45 ปี ทีเ่ ข้ารับการรักษาทีโ่ รงพยาบาลกันตังระหว่างเดือนกันยายน ถึงพฤศจิกายน 2555 ซึง่ มี
ปั ญหาด้านการมองฉลาก พบว่า ร้อยละของความถูกต้องของการอ่านฉลากยาใหม่เพิม่ ขึน้ จาก
เดิมร้อยละ 74.12 เป็ นร้อยละ 97.22 และผูป้ ่ วยมีความพึงพอใจต่อฉลากยาใหม่โดยคะแนนเฉลีย่
ของความพึงพอใจเพิม่ ขึน้ จากเดิม 11.50 เป็ น 13.73 และได้นาฉลากยารูปแบบใหม่น้ีมาใช้ใน
ผูป้ ่ วยทีม่ ปี ั ญหาการมองเห็น
 การประเมินการปฏิบตั ติ ามแนวทางการใช้ยา HAD
มาตรฐาน
54.
การวางแผนและการ
จัดการ

Score
3

ประเด็นในแผนการพัฒนา 1-2 ปี ข้างหน้ า
 การประเมินประสิทธิภาพของระบบยา
 การนิเทศกากับระบบยาโดยทีมนิเทศของกลุ่มการ
พยาบาล
 การนาเสนอผลการดาเนินงานของทีม MUS ให้
PTC ถีข่ น้ึ
 พัฒนาให้เกิดความปลอดภัยด้านยาเพิม่ ขึน้ ใน
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55.

การเก็บสารองยา

56.
การสังใช้
่ ยาและการ
ถ่ายทอดคาสัง่
57.
การทบทวนคาสัง่
เตรียม จัดจ่าย/ส่งมอบยา
58.
การบริหารยาและ
ติดตามผล

3
3
3
3

ประชากรกลุ่มพิเศษ ตามแนวทางของ Rational
drug use hospital
 ทบทวนรายการยาสารองหน่วยงานทุกปี
 พัฒนาระบบติดตามความพร้อมใช้
 การติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ติ ามนโยบาย
และระเบียบปฏิบตั ขิ องเจ้าหน้าที่
 การติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ติ ามนโยบาย
และระเบียบปฏิบตั ขิ องเจ้าหน้าที่
 พัฒนาระบบการรายงานความคลาดเคลื่อนทางยา
ในขัน้ ตอนการบริหารยาและสารน้ า
 การติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ติ ามนโยบาย
และระเบียบปฏิบตั ขิ องเจ้าหน้าที่
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