II-6 ระบบการจัดการด้านยา
i. ผลลัพธ์
ประเด็นสําคัญที่ควรรายงาน:ถูกต้อง ปลอดภัย ได้ผล ทันเวลา adherence ประสิทธิภาพ
ตัวชี้วดั
เป้ าหมาย
2559
2560
2561
Medication error OPD
- Prescribing error
<20 ครัง้ ต่อ1,000 18.31 17.89 16.90
ใบสังยา
่
-Transcribing error
<3 ครัง้ ต่อ1,000
0
0
0
ใบสังยา
่
- Pre-dispensing error
<20 ครัง้ ต่อ1,000
3.92
3.56
3.29
ใบสังยา
่
- Dispensing error
<1 ครัง้ ต่อ1,000
0.04
0
0
ใบสังยา
่
- Administrating error
<1 ครัง้ ต่อ1,000
0
0
0
ใบสังยา
่
Medication error IPD
- Prescribing error
<30 ครัง้ ต่อ1,000
29.50 21.82
5.75
วันนอน
-Transcribing error
<20 ครัง้ ต่อ1,000
7.93
6.63
2.19
วันนอน
- Pre-dispensing error
<30 ครัง้ ต่อ1,000
26.22 15.66
9.16
วันนอน
- Dispensing error
<10 ครัง้ ต่อ1,000
1.79
0.82
0.82
วันนอน
- Administrating error
<5 ครัง้ ต่อ1,000 วัน 0.77
2.35
0.58
นอน
Adverse drug event (ADE)
-จํานวนครัง้ การเกิดแพ้ยาซํ้า
0 ครัง้
0
0
0
-อัตรา ADE ทีม่ คี วามรุนแรงระดับ E
0 ครัง้
0
0
0
ขัน้ ไป
-อัตรา ADE ทีม่ คี วามรุนแรงระดับ
GHIจากยาทีม่ คี วามเสีย่ งสูง
0 ครัง้
0
0
0
> 95%
96.35 96.03 91.34
-อัตราการเฝ้ าระวังตามแนว

2562

2563

13.99

6.39

0

0.51

2.30

2.88

0.02

0.34

0.01

0.14

4.04

1.98

2.60

0.17

7.58

5.73

0.68

0.51

0.64

0.76

0
1

0
0

0
89.52

0
92.36

3.75

5.73

ทางการติดตามการใช้ยา HAD

-ร้อยละความคลาดเคลื่อนในการสัง่

<1%

9.13

6.35

3.84

ใช้ยา HAD

(B=9 ใน
157)

Adverse drug event Type A
-จํานวนครัง้ ของการเกิด ADR Type
0 ครัง้
0
0
0
0
0
A ระดับ G-I
อัตราการเกิด medication error
ในระดับอันตราย(G-I)จาก
ร้อยละ 0
0
0
0
0
0
กระบวนการทํา Medication
Reconciliation
Adherenceยาต้านไวรัส ARV Clinic
98.24 98.65 98.70 97.88 97.43
≥ 95%
(%)
ความพึงพอใจในงานบริการจ่ายยา
- อัตราความพึงพอใจของผูป้ ่ วย OPD
>ร้อยละ 80
93.40 94.00 95.20 95.30 95.00
- ระยะเวลารอรับยาเฉลีย่ ของผูป้ ่ วย
<20 นาที
12.87 12.02 11.27 11.20 11.30
OPD
- อัตราผูป้ ่ วย OPDทีร่ อรับยาเกิน 20
<ร้อยละ 20
7.30
5.20
4.55
4.25
5.50
นาที
บริหารเวชภัณฑ์ยา
-อัตราการสํารองคลัง
< 2.0 เดือน
1.57
1.24
0.76
1.21
1.27
งานการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล (RDU)
โรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสม
ระดับ 3
1
1
1
2
3
เหตุผล
ii. บริบทระบบการจัดการด้านยา โรงพยาบาลปากพนัง ดําเนินงานในรูปแบบของสหสาขาวิชาชีพ เพื่อให้เกิดระบบ
การจัดการด้านยาทีป่ ลอดภัย เหมาะสม และได้ผล ทัง้ ภายในโรงพยาบาลและเครือข่ายทีเ่ ชื่อมโยงถึงชุมชน โดย
แต่งตัง้ ในรูปของคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบําบัด ( PTC) ทําหน้าทีก่ าํ กับดูแลระบบการจัดการด้านยาให้มี
ความปลอดภัย มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผลมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ.
ยาทีต่ อ้ งระมัดระวังสูง :คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบําบัด โรงพยาบาลปากพนัง ได้ประชุมทบทวนรายการยา
ความเสีย่ งสูงทีต่ อ้ งติดตาม เพื่อ สร้างความมันใจในความปลอดภั
่
ยสําหรับผูป้ ่ วยซึง่ ใช้ยาทีม่ คี วามเสีย่ งสูงหรือต้องมี
ความระมัดระวังในการใช้สงู ด้วยกระบวนการทีเ่ หมาะสมในการจัดหา เก็บรักษา สังใช้
่ ถํ่ายทอดคําสัง่ จัดเตรียม จ่ายยา
บริหารยาบันทึกข้อมูล และติดตามกํากับการใช้ยา จํานวน 11 รายการ ในบัญชียาโรงพยาบาล ดังนี้
1.
Dopamine in
2.
KCl inj. (20 mEq/10 ml)
3.
Morphine inj.
4.
Pethidine inj
5.
Magnesium sulfate 10 % inj
6.
Magnesium sulfate 50 % inj

7.
Amiodarone inj. (150 mg/3ml)
8.
Enoxaparin inj
9.
Norepinephrine inj
10.
Streptokinase 1,500,000 IU
11.
Fondaparinux inj
iii. กระบวนการ
II-6.1 ก. การกํากับดูแลการจัดการด้านยา
(1) การทําหน้าทีข่ อง PTC การบรรลุเป้ าประสงค์ของระบบยา ประสิทธิภาพของการจัดการระบบยา:
คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบําบัด จัดทําบัญชียาโรงพยาบาลเพื่อจํากัดให้มรี ายการยาเท่าทีจ่ าํ เป็ นมีการ
ทบทวนบัญชียาอย่างน้อยปี ละ2 ครัง้ โดยนําข้อมูลความปลอดภัยด้านยาและความคุม้ ค่ามาประกอบการพิจารณา และ
ทําหน้าทีก่ าํ หนดนโยบายด้านยาในเครือข่ายสุขภาพอําเภอปากพนัง ติดตามตัวชีว้ ดั เชิงกระบวนการและผลลัพธ์
ประเมินและปรับปรุงระบบจัดการด้านยา มีการทบทวนวรรณกรรมเกีย่ วกับวิธปี ฏิบตั ทิ ป่ี ระสบความสําเร็จและ
เทคโนโลยีใหม่ๆ เกีย่ วกับระบบจัดการด้านยาอย่างสมํ่าเสมอ.
• บทบาททีโ่ ดดเด่นของคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบําบัด เพื่อให้มกี ารใช้ยาทีเ่ ป็ นไปอย่างสมเหตุผลและ
ผูป้ ่ วยปลอดภัยจากการใช้ยา ได้มกี ารสนับสนุนให้มกี ารใช้ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ ผลการดําเนินงาน
ปี งบประมาณ 2560 – ปี งบประมาณ 256 3 พบว่าร้อยละรายการยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ : ยานอกบัญชียาหลัก
แห่งชาติ เท่ากับ 97.19: 2.81 , 98.26 : 1.74 , 98.26 : 1.74 และ 96.33 : 3.67 ตามลําดับ และร้อยละมูลค่าการ
จัดซือ้ ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ : ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ ผลการดําเนินงานปี งบประมาณ 2560
–
ปี งบประมาณ 256 3 เท่ากับ 97.09 : 2.90 , 97.35 :2.65 , 96.79 :3.21 และ 97.66: 2.34 ตามลําดับ ซึง่ พบว่าทัง้
จํานวนรายการยาและมูลค่าการจัดซือ้ ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติอยู่ในระดับมากกว่าร้อยละ 90
• การดําเนินงานตามนโยบายการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบําบัดได้
กําหนดนโยบายและกํากับดูแล ให้มกี ารสังใช้
่ ยาอย่างสมเหตุผล และมีการส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพรทดแทนการใช้
ยาปฏิชวี นะ ผลการการดําเนินงานในการควบคุมกํากับการใช้ยาปฏิชวี นะในโรคระบบการหายใจช่วงบนและหลอดลม
อักเสบเฉียบพลันในผูป้ ่ วยนอกผลการดําเนินงาน ปี งบประมาณ 2560 เท่ากับร้อยละ 21.18 ในปี งบประมาณ 2561
ร้อยละ 23.15 และในปี งบประมาณ 2562 ร้อยละ 32.00 ผลการดําเนินงานในโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน
ปี งบประมาณ 2560 ร้อยละ 27.03 ในปี งบประมาณ 2561 ร้อยละ 25.50 และในปี งบประมาณ 2562 ร้อยละ 28.81
และผลการดําเนินงานในบาดแผลสดจากอุบตั เิ หตุ ปี งบประมาณ 2560 ร้อยละ 67.93 ในปี งบประมาณ 2561 ร้อยละ
60.87 และปี งบประมาณ 2562 ร้อยละ 59.16 ซึง่ ผลการดําเนินงานมีแนวโน้มในการใช้ยาปฏิชวี นะทีล่ ดลงใน
บาดแผลสดจากอุบตั เิ หตุ และได้มกี ารปรับกระบวนการทํางาน โดยมีการติดตามตัวชีว้ ดั รายสัปดาห์ การทําความ
เข้าใจและร่วมรับผิดชอบตัวชีว้ ดั ระหว่างองค์กรแพทย์และทีมงานระบบยา ทีม่ กี ารติดตามและ feedback ข้อมูลอย่าง
ต่อเนื่อง นําตัวชีว้ ดั ทีย่ งั ไม่ผ่านเกณฑ์เข้าสูร่ บั บการทบทวน การสือ่ สารตัวชีว้ ดั แบบ real time ทําให้ในปี งบประมาณ
2563 โรงพยาบาลปากพนัง ผ่านเกณฑ์ RDU ระดับ 3 คือตัวชีว้ ดั ผ่านเกณฑ์ทุกรายการ
• การดําเนินงานด้านการส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพรในโรงพยาบาลเพื่อให้มกี ารใช้ยาทีส่ มเหตุผล ผลการ
ดําเนินงานปี งบประมาณ 2560 – 2563 พบว่ารายการยาสมุนไพรในบัญชีโรงพยาบาลปากพนัง มีทงั ้ หมด 31
รายการ และมูลค่าการจัดซือ้ ยาสมุนไพรมีมลู ค่าทีเ่ พิม่ ขึน้ ตามลําดับดังนี้ 1,116,465.40 บาท (ร้อยละ 5.59)
,

1,217,633.20 บาท (ร้อยละ 6.02) , 1,051,957.20 บาท (ร้อยละ 5. 43) และ 1,733,589.50 (ร้อยละ 8.41)
ตามลําดับ
• การดําเนินงานด้านการจัดซือ้ จัดหาเวชภัณฑ์ร่วมกันในระดับเขต ระดับจังหวัด เพื่อให้ได้เวชภัณฑ์ทม่ี ี
คุณภาพ ราคาสมเหตุผล ผลการดําเนินงาน ร้อยละการจัดซือ้ ร่วมในปี งบประมาณ 2560 -256 3 แยกตามประเภท
เวชภัณฑ์ดงั นี้ เวชภัณฑ์ยา ร้อยละ 19.50 , 24.46 , 30.77 และ 39.03 ตามลําดับ เวชภัณฑ์มใิ ช่ยา ร้อยละ 15.04
,15.37 ,13.19 และ 38.20 ตามลําดับ พบว่าผลการดําเนินงานทําให้เกิดการประหยัดแยกตามประเภทเวชภัณฑ์
ดังนี้ เวชภัณฑ์ยา มูลค่าประหยัด 1,001,273.10.- บาท , เวชภัณฑ์มใิ ช่ยา มูลค่าประหยัด 228,102.35 บาท
(2) การปรับปรุงบัญชียาครัง้ สุดท้าย นโยบายสําคัญ จํานวนยาในบัญชี
• ปรับปรุงบัญชียาครัง้ สุดท้ายเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563 มีจาํ นวนรายการยาทัง้ หมด 503 รายการ เป็ นยาใน
บัญชียาหลักแห่งชาติ ( ED) 492 รายการ และรายการยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ ( NED) 11 รายการ
รายละเอียดดังนี้
รายการยาในบัญชียาโรงพยาบาล 503 รายกร
ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ จํานวน
492 รายการ
ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ จํานวน
11
รายการ
ยาสามัญประจําบ้านและยาสมุนไพร จํานวน
43 รายการ
ยาสนับสนุนจาก สปสช. จํานวน
48 รายการ
• นโยบายสําคัญ
คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบําบัดกําหนดนโยบายและระเบียบปฏิบตั ดิ า้ นยา เช่น
- การมีระบบการคัดเลือกยาและเวชภัณฑ์มใิ ช่ยา ทีช่ ดั เจน โดยการดําเนินการจัดซือ้ ร่วมทัง้ ระดับเขตและ
ระดับจังหวัด เพื่อให้ได้ยาและเวชภัณฑ์มใิ ช่ยา ทีม่ คี ุณภาพ ราคาเหมาะสม
- มาตรการกํากับในการใช้ยา ประกอบด้วยมาตรการการดําเนินการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
ใน
ระดับโรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลในพืน้ ที่ โดยสามารถผ่านโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้
ยาอย่างสมเหตุผล ระดับ 3 ในปี งบประมาณ 2563
การใช้ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ การใช้ยาในรายการยาเฉพาะทาง โดยแพทย์เฉพาะทาง การใช้ยาในคลินิก
เฉพาะโรค
- มาตรการการติดตามความคลาดเคลื่อนทางยา
- ระบบการติดตามยาเดิมผูป้ ่ วย
- การเฝ้ าระวังยากลุ่มเสีย่ งสูง
- การติดตามอาการไม่พงึ ประสงค์จากการใช้ยา การป้ องกันการแพ้ยาซํ้า
- มาตรฐานระบบยาหน่วยบริการปฐมภูมิ
- มีการจัดหายาเป็ นไปตามบัญชียาทีผ่ ่านการรับรอง มีกระบวนการในการจัดการกับปั ญหายาขาดแคลนและ
ยาทีจ่ าํ เป็ นเร่งด่วน และเจ้าหน้าทีพ่ สั ดุแจ้งให้ผทู้ เ่ี กีย่ วข้องทราบในกรณีทย่ี าขาด พร้อมแจ้งแนวทางการ
แก้ปัญหา รวมถึงการใช้ยาทดแทน
1. ไม่มกี ารจัดหายาทีอ่ ยู่นอกเหนือบัญชียาโรงพยาบาล

2.ในรอบปี ทผ่ี ่านมา มีปัญหายาขาดแคลนในยาบางรายการ
- ยาโรคเรือ้ รัง โรคเบาหวาน ความดันโลหิตศูง ไม่สามารถจัดซือ้ จัดหาได้ จากสถานการณ์โรค
ระบาดไวรัสโคโรน่า (COVID-19) เช่น ENALAPRIL GLIPIZIDE METFORMIN เนื่องจากเหตุระบาดของโรค
ส่งผลต่อบริษทั ผูผ้ ลิตและระบบการขนส่งยาและเวชภัณฑ์เป็ นอย่างมาก ทําให้ยาและเวชภัณฑ์หลายรายการ
ขาดตลาด ราคาสูงขึน้ ไม่มสี ตั ถุดบิ สําหรับการผลิต โรงพยาบาลปากพนัง แก้ปัญหาโดยการ นําเจ้าทีป่ ระชุม
คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบําบัด มีระบบการนัดผูป้ ่ วยทีส่ อดคล้องกับอัตราคงคลังยา คือปรับเหลือไม่
เกิน 2 เดือน ระบบการช่วยเหลือกันภายในระดับจังหวัด ผ่านการรายงานข้อมูลระบบจังหวัด
- รายการยาและเวชภัณฑ์ทจ่ี าํ เป็ นต้องใช้ในสถานการณ์ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า เช่น ถุงมือ
disposemask mask n-95 ชุดป้ องกัน alcohol 70 % alcohol gel ขาดตลาด โรงพยาบาลมีการสะท้อน
ปั ญหาสูร่ ะดับจังหวัด มีระบบการรายงานระดับจังหวัด ระดับประเทศ มีระบบการจัดสรรทรัพยากรตาม
ปริมาณงาน ทําให้สามารถลดปั ญหาจากการขาดแคลนยาและเวชภัณฑ์ในชาวงดังกล่าวได้
- rabie vaccine ขาดตลาด มีการปรับระบบการจัดส่งยาโดย สปสช. ทําให้สามารถแก้ปัญหาวัคซีนพิษ
สุนขั บ้าขาดสตอคได้
โรงพยาบาลปากพนัง ได้มรี ะบบการยืมยาจากโรงพยาบาลศูนย์มหาราชและโรงพยาบาลในจังหวัด
นครศรีธรรมราช โดยมีระบบการรายงานยาคงเหลือผ่านกลุ่มไลน์หวั หน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม เพื่อรายงาน
สถานการณ์ยาของแต่ละโรงพยาบาลและมีการยืมยาจากโรงพยาบาลทีย่ งั มีสตอคอยู่
3. มีเหตุการณ์/สถานการณ์ทท่ี าํ ให้ปริมาณความต้องการใช้ยาบางประเภทเพิม่ สูงอย่างฉับพลัน
3.1 กลุ่มยาสําหรับเด็ก เนื่องจากมีแพทย์เฉพาะทางกุมารเวชศาสตร์ มาประจําทีโ่ รงพยาบาลปากพนัง
3.2 การพัฒนางานการแพทย์แผนไทย งานเวชกรรมไทย ทําให้การใช้ยาสมุนไพรเพิม่ ขึน้ โดยเฉพาะ
สมุนไพรทีเ่ ป็ นสูตรตํารับสําหรับผูป้ ่ วย
3.3 ห้องฝากครรภ์เปิ ดให้บริการการป้ องกันไวรัสตับอักเสบจากแม่สลู่ กู ทําให้ตอ้ งมีการสํารอง
Hepatitia B immunoglobulin สําหรับแม่ทม่ี เี ชือ้ ไวรัสตับอักเสบ
3.4 สถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรนา ทําให้ตอ้ งมีกาปรรับแผนการใช้เวชภัณฑ์ เช่น ถุงมือ หน้ากาก
อนามัย หน้ากาก n-95 แอลกอฮอล์เจลสําหรับ ล้างมือ แอลกอฮอล์ 70 % สําหรับฆ่าเชือ้ โรค
ทําให้ตอ้ งมีการปรับแผนการใช้ยา โดยคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบําบัด ได้ขออนุมตั ปิ รับ
แผนการจัดซือ้ ผ่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อให้มยี าเพียงพอสําหรับการให้บริการ
ผูป้ ่ วยเด็ก การแพทย์แผนไทย คลินิกฝากครรภ์ และสถานการร์โรคระบาด
(3) ผลการติดตามการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้ องกัน ME/ADE การตอบสนองเมื่อเกิด ME/ADE
• อุบตั กิ ารณ์ แพทย์ไม่ได้ปรับขนาดยา Penicillin ในผูป้ ่ วย CAPD ส่งผลให้ผปู้ ่ วยต้องได้รบั การช่วยชีวติ จาก
อุบตั กิ ารณ์น้ไี ด้มกี ารทบทวนในทีม PCT และทํา root cause analysis จากการทบทวนอุบตั กิ ารณ์ดงั กล่าว
ได้มกี ารจัดทําระเบียบปฏิบตั เิ รื่องการใช้ยาในผูป้ ่ วยไตบกพร่อง โดยกําหนดรายการยาทีต่ อ้ งปรับขนาดตาม
การทํางานของไต และระบุไว้ทฉ่ี ลากยาว่าต้องปรับขนาดยาเมื่อไหร่ พร้อมทัง้ อบรมให้ความรูเ้ รื่องการใช้ยา
ในผูป้ ่ วยโรคไตบกพร่องแก่บุคลากรทีเ่ กีย่ วข้อง จากการเก็บข้อมูลพบว่าผูป้ ่ วยในทุกราย ได้รบั การปรับขนาด
ยาตามการทํางานของไต
จากข้อมูล Medication Error มีขอ้ มูลการสังใช้
่ สารนํ้าทีผ่ สมไม่เหมาะสม มีการสือ่ สารทบทวนร่วมกับองค์กร
แพทย์ในคณะกรรมการ PTC และ PCT และมีการจัดทําข้อความสารนํ้าเพิม่ เติมในฉลากยา ปั จจุบนั ไม่พบความ

คลาดเคลื่อนนี้
• พบอุบตั กิ ารณ์ความคลาดเคลื่อนทางยา ในระดับ A จํานวน 2 เหตุการณ์ของงานบริการผูป้ ่ วยใน แต่มี
แนวโน้มหากเกิดเหตุการณ์จะมีความรุนแรง คือ Fondaparinux injปนอยู่กบั Enoxaparin injในเดือนมกราคม 2562
คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบําบัดจึงได้มกี ารทบทวนระบบและวิเคราะห์หาสาเหตุ พบว่าเกิดจากการคืนยา
เข้าลอคยา จึงได้มกี ารวางระบบการคืนยา และปรับการรายงานอุบตั กิ ารณ์ medication error โดยแยกเหตุการณ์ near
miss ออกจากรายงานอุบตั กิ ารณ์ระดับ A-B เพื่อนํามาทบทวน และในเดือนมีนาคม 2562 พบ Levophedปนอยู่ใน
Clindamycin injสาเหตุเนื่องจากมีการหมุนเวียนเจ้าหน้าทีจ่ ากจุดอื่นมาช่วยปฏิบตั งิ าน กลุ่มงานเภสัชกรรมชุมชน จึง
ได้มกี ารประชุมทบทวนวิธปี ฏิบตั กิ ารคืนยาให้เจ้าหน้าในหน่วยงานทัง้ หมด
(4) ผลการติดตามการใช้ยาทีม่ คี วามเสีย่ งสูงหรือต้องมีความระมัดระวังในการใช้สงู (HAD)
• มีการปรับปรุงระบบการจ่ายยา Enoxaparin injโดยก่อนจ่ายยาเภสัชกรต้องดูค่า pltและ ClCrก่อนทุกครัง้ ถ้า
Plt<100000 ให้โทรปรึกษาแพทย์ก่อนทุกครัง้ (ไม่จ่ายยาก่อนค่า lab ออก) และถ้า ClCr<30 ให้แจ้งแพทย์เพื่อ
ปรับขนาดยา เนื่องจากก่อนหน้านี้แพทย์สงยาก่
ั ่ อนผล lab ออก ทําให้ผปู้ ่ วยไตเสือ่ มไม่ได้รบั การปรับขนาดยา
(5) ผลการดําเนินงานตามแผนงานใช้ยาสมเหตุผลและแผนงานดูแลการใช้ยาต้านจุลชีพ:
ตัวชีว้ ดั RDU โรงพยาบาลปากพนัง ปี งบประมาณ 2559 -2563
ลําดับ
ตัวชีว้ ดั
1
ร้อยละการสังใช้
่ ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ
2
ประสิทธิภาพผลการดําเนินงานของ
คณะกรรมการ PTC ในการชีน้ ํา สือ่ สารและ
ส่งเสริมเพื่อนําไปสูก่ ารเป็ นโรงพยาบาล
ส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
3
การดําเนินงานในการจัดทําฉลากยา
มาตรฐาน ฉลากยาเสริม และเอกสารข้อมูลยา
ใน 13 กลุ่ม ทีม่ รี ายละเอียดครบถ้วน
4
จํานวนรายการยาทีค่ วรพิจารณาตัดออก 8
รายการ ซึง่ ยังคงมีอยู่ในบัญชีรายการยาของ
โรงพยาบาล
5
การดําเนินงานเพื่อส่งเสริมจริยธรรมในการ
จัดซือ้ และส่งเสริมการขายยา
6
ร้อยละการใช้ยาปฏิชวี นะในระบบการหายใจ
ช่วงบนและหลอดลมอักเสบเฉียบพลันใน
ผูป้ ่ วยนอก
7
ร้อยละการใช้ยาปฏิชวี นะในโรคอุจจาระร่วง
เฉียบพลัน
8
ร้อยละการใช้ยาปฏิชวี นะในบาดแผลสดจาก
อุบตั เิ หตุ

เกณฑ์
≥ 85
3

2559 2560
95.29 95.42
3
3

2561
94.91
3

2562
95.04
4

2563
94.99
4

3

3

3

4

4

4

≤1
รายการ

0

0

0

0

0

3

3

3

3

4

4

≤ 20

26.98 21.18

23.15

30.44

13.91

≤ 20

24.84 27.03

25.5

27.43

15.57

≤ 40

60.53 67.93

60.87

59.16

38.34

ร้อยละการใช้ยาปฏิชวี นะในหญิงคลอดปกติ ≤ 10
12.70 12.02 12.24 4.64
2.00
ครบกําหนดทางช่องคลอด
10
ร้อยละของผูป้ ่ วย HT ทีใ่ ช้ RAS blockage 2 = 0
0.16 0.08 0.08
0
0
ชนิดร่วมกันในการรักษาความดันโลหิตสูง
11
ร้อยละของผูป้ ่ วยเบาหวานประเภท 2 ทีใ่ ช้ยา ≤5
0
0
0
0
0
glibenclamideในผูป้ ่ วยทีม่ อี ายุมากกว่า 65 ปี
12
ร้อยละของผูป้ ่ วยเบาหวานประเภท 2 ทีใ่ ช้ยา ≤5
0
0
0
0
0
glibenclamideในผูป้ ่ วยทีม่ อี ายุน้อยกว่าหรือ
เท่ากับ 65 ปี และมี eGFR < 60 มล./นาที/
1.73 ตารางเมตร
13
ร้อยละของผูป้ ่ วยเบาหวานทีใ่ ช้ MFM เป็ นยา ≥ 80
82.98 82.89 81.55 83.53 84.95
ชนิดเดียวหรือร่วมกับยาอื่นเพื่อควบคุมระดับ
นํ้าตาลและมี eGFR ≥ 30 ml/min/1.73 m2
14
ร้อยละของผูป้ ่ วยทีม่ กี ารใช้ยากลุ่ม NSAIDs ≤ 5
0.04 0.05
0.1
0.06
0.04
ซํ้าซ้อน
15
ร้อยละผูป้ ่ วยโรคไตเรือ้ รังระดับ 3 ขึน้ ไปที่
1.56 2.07 1.76
1.56
1.67
≤ 10
ได้รบั NSAIDs
16
ร้อยละผูป้ ่ วยโรคหืดทีไ่ ด้ ICS
65.77 73.95 77.05 83.85 84.46
≥ 80
17
ร้อยละผูป้ ่ วยนอกสูงอายุทใ่ี ช้ยากลุ่ม long ≤ 5
0.99 0.85 0.77 1.19
0.67
acting BDZ
18
จํานวนสตรีตงั ้ ครรภ์ทไ่ี ด้รบั ยาทีห่ า้ มใช้เมื่อรู้ = 0
0
0
0
0
0
ว่าตัง้ ครรภ์แล้ว
419 ร้อยละการได้รบั ยาต้านฮีสตามีนชนิด non- ≤ 20
3.14 2.67 2.86 10.21 11.90
sedative ในเด็กทีไ่ ด้รบั การวินิจฉัยเป็ นโรค
ติดเชือ้ ทางเดินหายใจ
ผลการดําเนินงาน Service plan สาขา RDU ปี งบประมาณ 2560 -2563 อัตราการใช้ยาปฏิชวี นะในโรคติด
เชือ้ ทีร่ ะบบการหายใจช่วงบนและหลอดลมอักเสบเฉียบพลันในผูป้ ่ วยนอก และอัตราการใช้ยาปฏิชวี นะในโรคอุจจาระ
ร่วงเฉียบพลัน มีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ ในปี งบประมาณ 2560 2561 และ 2562 แต่อตั ราการใช้ยาปฏิชวี นะในบาดแผลสด
จากอุบตั เิ หตุ มีแนวโน้มลดลง คือในปี งบประมาณ 2560 ร้อยละ 67.93 ปี งบประมาณ 2561 ร้อยละ 60.87 และ ใน
ปี งบประมาณ 2562 ลดเหลือร้อยละ 59.16 ซึง่ เป็ นแนวโน้มทีด่ ขี น้ึ โรงพยาบาลปากพนังมีเป้ าหมาย ต้องผ่าน RDU
ขัน้ 2 และจากตัวชีว้ ดั ทัง้ 3 ตัว ของ RDU ซึง่ ยังไม่ผ่านเกณฑ์ ทางคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบําบัด ได้กาํ หนด
แนวทางดังนี้ ดังนี้
1. ให้มกี ารวินิจฉัยทีถ่ ูกต้อง ครอบคลุม สมเหตุผล ในการสังใช้
่ ยาและสังการรั
่
กษา
2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อช่วยในการส่งเสริม แนะนํา การสังการวิ
่
นิจฉัย การสังการรั
่
กษา และการ
สังใช้
่ ยา ให้สมเหตุผล
3. ส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพรเป็ นยาทางเลือก เช่น ฟ้ าทะลายโจร เถาวัลย์เปรียง โดย ประธานคณะกรรมการเภสัช
9

กรรมและการบําบัด เสนอให้ตงั ้ รหัสยาเป็ นภาษาอังกฤษ เพื่อเพิม่ ความสะดวกในการพิมพ์สงใช้
ั ่ ยาในระบบ Hos-xp
4. ทีมการดูแลผูป้ ่ วยโรคเรือ้ รัง Asthma COPD วิเคราะห์ขอ้ มูลผูป้ ่ วยทีม่ อี ยู่ พัฒนาข้อมูลทีม่ อี ยู่ให้ถูกต้องตามโรค
และการวินิจฉัย และให้เป็ นปั จจุบนั รวมถึงศึกษาและพัฒนาระบบการลงวินิจฉัย การสังใช้
่ ยาทีส่ มเหตุผล
5. กลุ่มงานเภสัชกรรม กําหนดเภสัชกรผูร้ บั ผิดชอบทีช่ ดั เจน รายงานผลการดําเนินงานให้ผเู้ กีย่ วข้องทราบทุก
สัปดาห์ เพื่อจะได้นําข้อมูลมาใช้ในการวางแผนการดําเนินงานต่อไป
6. พัฒนาเพิม่ ความรู้ ความเข้าใจของบุคลากรทีเ่ กีย่ วข้อง ได้แก่ แพทย์ เภสัชกร พยาบาล เจ้าหน้าที่ รพ.สต.
ปฐมนิเทศแพทย์และบุคลากรใหม่ เรื่องการใช้ยาอย่างสมเหตุผลและการใช้ยาสมุนไพร
ผลลัพธ์ ในปี งบประมาณ 2563 โรงพยาบาลปากพนัง สามารถผ่านเกณฑ์ RDU ระดับ 3 (ผ่านเกณฑ์ทุกตัวชีว้ ดั )
(6) การติดตามตัวชีว้ ดั การทบทวนวรรณกรรม การประเมินและปรับปรุงระบบจัดการด้านยา:
• การปรับปรุงระบบการคัดลอกคําลังใช้
่ ยาของแพทย์ในระบบยาผูป้ ่ วยใน โดยก่อนหน้านี้ เภสัชกรคัดลอกคําสัง่
ใช้ยา continue ลงใน PMP ซึง่ พบว่าเกิดความคลาดเคลื่อนในขัน้ ตอนการคัดลอกรายการยาลง PMP . 22.2
% ของความคลาดเคลื่อนในการคัดลอกยาทัง้ หมดปี งบประมาณ 2561 จึงปรับระบบเป็ นการพิมพ์ใบ Patient
profile จากโปรแกรม Hox-XP
• จากการทบทวนการส่งเสริมการใช้ยาสมเหตุผล พบว่า 5 ปี ยอ้ นหลัง เครือข่ายสุขภาพอําเภอปากพนัง ผ่าน
ระดับ 1 ซึง่ เป้ าหมายในการดําเนินงานคือผ่านระดับ 3 ในปี งบประมาณ 2562
เครือข่ายสุขภาพอําเภอปากพนัง ได้มกี ารประชุมทบทวน นําแนวทางจากหน่วยงานทีป่ ระสบความสําเร็จ เช่น
รพ.ท่าศาลา รพ.จุฬาภรณ์ มาใช้ปรับปรุงการติดตามตัวชีว้ ดั มาตรการและแนวทางในการทํางาน เช่น การ
feedback ตัวชีว้ ดั รายสัปดาห์ แจ้งแพทย์รายคน ทบทวนวิชาการ บุคลากรทัง้ ในโรงพยาบาลและโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตําบล ใช้ระบบสารสนเทศช่วยในการเตือน การกําหนดรายการยาทีแ่ พทย์สามารถสังใช้
่ ได้
พบว่า ตัวชีว้ ดั การใช้ยาปฏิชวี นะใน 3 โรค คือ URI AD และแผลสะอาด ในไตรมาสที่ 3/2562 ร้อยละ 23 ,24
และ 42 ตามลําดับ และสิน้ ปี งบประมาณ 2563 โรงพยาบาลปากพนังสามารถผ่านโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้
ยาอย่างสมเหตุผลระดับ 3
II-6.1 ข. สิง่ แวดล้อมสนับสนุน
• การฝึกอบรมเพื่อเพิม่ ความรูค้ วามสามารถ:
• ผูป้ ระกอบวิชาชีพได้รบั การประเมินและฝึกอบรมเพื่อเพิม่ ความรูค้ วามสามารถเกีย่ วกับระบบยาการใช้ยาที่
เหมาะสมและปลอดภัยก่อนเริม่ ต้นปฏิบตั งิ านและเป็ นประจําทุกปี
เภสัชกรโรงพยาบาลปากพนัง ได้รบั การพัฒนาศักยภาพเพิม่ เติม ดังนี้
• หัวหน้ากลุ่ม ผ่านการอบรมการบริหารระดับต้น สําเร็จการศึกษาปริญญาโทหลักสูตรเภสัชศาสตร์สงั คมและ
การบริหาร และปริญญาเอก สาขารัฐศาสตร์ และหลักสูตรวุฒบิ ตั รเชีย่ วชาญด้านการคุม้ ครองผูบ้ ริโภคด้าน
สุขภาพ จากสภาเภสัชกรรม
• เภสัชกรในกลุ่มงาน จํานวน 5 ราย สําเร็จการศึกษาปริญญาโทหลักสูตรเภสัชศาสตร์สงั คมและการบริหาร
• เภสัชกร ผ่านการอบรมระยะสัน้ เภสัชกรรมครอบครัวและชุมชน และระบาดวิทยา จํานวน 2 ราย เพื่อพัฒนา
งานเภสัชกรรมปฐมภูมใิ นเครือข่ายและการดูแลต่อเนื่องผูป้ ่ วยทีบ่ า้ น
• เภสัชกร ผ่านการอบรมหลักสูตรคุม้ ครองผูบ้ ริโภคด้านยาและผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ จํานวน 2 คน เพื่อพัฒนางาน

ด้านการคุม้ ครองผูบ้ ริโภคด้านสุขภาพในพืน้ ที่
• เภสัชกรทีม่ หี น้าทีร่ บั ผิดชอบงานและคลินิกต่างๆ ได้รบั การพัฒนาศักยภาพ การเข้ารับการฝึกอบรมตรงกับ
ภาระงานทีร่ บั ผิดชอบ อย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้ รอบปี ทผ่ี ่านมา มีการอบรมการดูแลผูป้ ่ วยหอบหืด การดูแล
ผูป้ ่ วยระยะสุดท้าย ผูป้ ่ วยเอดส์ คลินิก NCD คุณภาพ การรายงานอาการไม่พงึ ประสงค์จากการใช้ยา
• เภสัชกรทุกคนเก็บหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องได้อย่างน้อย 10 หน่วยกิตต่อปี และครบ 100 หน่วยกิตในระยะ
เวลา 5 ปี 100 %
• เจ้าหน้าทีอ่ ่นื ๆในหน่วยงาน ได้รบั การอบรมการพัฒนาคุณภาพ การบริหารความเสีย่ ง การช่วยฟื้ นคืนชีพ
การป้ องกันอัคคีภยั ท บทวนวิชาการในหน่วยงานเดือนละ 1 ครัง้ การทบทวนความรูห้ น้างาน การพูดคุย
ตอนเช้าก่อนเริม่ งานและสรุปปั ญหาอุปสรรคก่อนเลิกงาน

(2) การเข้าถึงข้อมูลเฉพาะของผูป้ ่ วยแต่ละราย:
•

โปรแกรม HOSXP ทีใ่ ช้ในการบริการผูป้ ่ วย ทําให้แพทย์ เภสัชกรและสหสาขาวิชาชีพ สามารถเข้าถึง
ข้อมูลผูป้ ่ วยเฉพาะราย ทีจ่ าํ เป็ นต้องใช้ในการจ่ายยา ได้แก่ ข้อมูลทัวไป
่ ประวัตกิ ารรักษาในอดีต การสินิจฉัย
โรคหรือข้อบ่งชีใ้ นการใช้ยา ข้อมูลทางห้องปฏิบตั กิ ารทีจ่ าํ เป็ น ข้อมูลการแพ้ยาและการนัดหมาย

• ข้อมูลทางห้องปฏิบตั กิ ารทีจ่ าํ เป็ นสําหรับแต่ละโรค เช่น ค่า INR สําหรับผูป้ ่ วยทีใ่ ช้ยา warfarin
(3) การเข้าถึงข้อมูลยาทีจ่ าํ เป็ น:
• บุคลากรทางการแพทย์ สามารถเข้าถึงข้อมูลยาทีจ่ าํ เป็ น ดังนี้ บัญชียาโรงพยาบาล ราคายาทัง้ ราคาต้นทุน
และราคาขาย ขนาดยา จํานวนยาทีส่ ามารถสังใช้
่ ได้ คําเตือนต่างๆ เช่น pregnancy category drug interaction fatal
drug interaction ข้อมูลการแพ้ยา ประวัตกิ ารใช้ยาเดิม กลุ่มยาความเสีย่ งสูง สิทธิการชําระเงิน เหตุผลประกอบการ
สังใช้
่ ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ มีการกําหนดการเข้าถึงการสังใช้
่ ยาสําหรับแพทย์เฉพาะทาง
• มีค่มู อื บัญชียาโรงพยาบาล คู่มอื ยาความเสีย่ งสูง ยาทีห่ า้ มใช้ในหญิงตัง้ ครรภ์และให้นมบุตร ขนาดยาในเด็ก
คู่มอื การใช้ยาโรคเรือ้ รัง การใช้ยาต้านอักเสบทีไ่ ม่ใช่สเตียรอยด์ การใช้ยาสมุนไพร การเผ้าระวังการใช้ยาในผูป้ ่ วย
โรคไต การเผ้าระวังการใช้ยาในผูป้ ่ วยสูงอายุ สําหรับบุคลากรทางการแพทย์กลุ่มอื่นๆในโรงพยาบาลและหน่วย
บริการปฐมภูมใิ นเครือข่าย ทัง้ แบบรูปเล่มและเผยแพร่ผ่านเวปไซด์ของโรงพยาบาล
3.1 การเข้าถึงข้อมูลยาของแพทย์
แพทย์ สามารถเข้าถึงข้อมูล บัญชียาโรงพยาบาล ราคายาทัง้ ราคาต้นทุนและราคาขาย ขนาดยา คํา
เตือนต่างๆ เช่น pregnancy category drug interaction fatal drug interaction กลุ่มยาความเสีย่ งสูง สิทธิ
การชําระเงิน เหตุผลประกอบการสังใช้
่ ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ มีการกําหนดการเข้าถึงการสังใช้
่ ยา
สําหรับแพทย์เฉพาะทาง
3.2 ข้อมูลทีเ่ ภสัชกรเข้าถึงได้
ข้อมูลทีเ่ ภสัชกรสามารถเข้าถึงได้ ได้แก่ ประวัตผิ ปู้ ่ วย สัญญาณชีพ ประวัตกิ ารรักษาในอดีต ข้อมูล

การสังใช้
่ ยาของแพทย์ การวินิจฉัยโรคของแพทย์ ข้อมูลการใช้ยาและผลิตภัณฑ์สขุ ภาพจากสถานบริการอื่น
ข้อมูลทางห้องปฏิบตั กิ าร ข้อมูลการแพ้ยาและการนัดหมาย ข้อมูลการได้รบั วัคซีน ขนาดยาเฉพาะโรค ข้อมูล
เกีย่ วกับ drug compliance ของผูป้ ่ วย ข้อมูลยาทีจ่ าํ เป็ น เช่นยาทีต่ อ้ งปรับขนาดในผูป้ ่ วยโรคไต ข้อมูลยาเพื่อ
ส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในกลุ่มยาสําคัญ pregnancy category drug interaction fatal drug
interaction กลุ่มยาความเสีย่ งสูง สิทธิการชําระเงิน จํานวนยาทีแ่ พทย์สามารถสังจ่
่ ายได้
3.3 สําหรับข้อมูลทีพ่ ยาบาลเข้าถึงได้ในกระบวนการบริหารยา
ข้อมูลทีพ่ ยาบาลเข้าถึงได้ในกระบวนการบริหารยา ได้แก่ ประวัตผิ ปู้ ่ วย สัญญาณชีพ ประวัตกิ ารรักษา
ในอดีต ข้อมูลการสังใช้
่ ยาของแพทย์ การวินิจฉัยโรคของแพทย์ขอ้ มูลทางห้องปฏิบตั กิ าร ข้อมูลการแพ้ยาและ
การนัดหมาย ข้อมูลการได้รบั วัคซีน ขนาดยาเฉพาะโรค ยาทีต่ อ้ งปรับขนาดในผูป้ ่ วยโรคไต การติดตามยา
กลุ่มเสีย่ งสูง สารละลายทีใ่ ช้ในการผสมยา ความคงตัวของยาหลังผสม วิธกี ารบริหารยา
(4) ระบบคอมพิวเตอร์สนับสนุนการตัดสินใจเกีย่ วกับการใช้ยา การส่งสัญญาณเตือน:
• โปรแกรม HOSXP สามารถสนับสนุนการตัดสินใจเกีย่ วกับการสังใช้
่ ยาของแพทย์ โดยมีขอ้ มูลประวัตผิ ปู้ ่ วย
สัญญาณชีพ ประวัตกิ ารรักษาในอดีต ผลตรวจทางห้องปฏิบตั กิ าร ข้อมูลการแพ้ยารายการยา ราคายาทัง้ ราคาต้นทุน
และราคาขาย ขนาดยา คําเตือนต่างๆ เช่น pregnancy category drug interaction fatal drug interaction กลุ่มยา
ความเสีย่ งสูง สิทธิการชําระเงิน เหตุผลประกอบการสังใช้
่ ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ มีการกําหนดการเข้าถึงการ
สังใช้
่ ยาสําหรับแพทย์เฉพาะทาง
• การส่งสัญญาณเตือนในระบบคอมพิวเตอร์ มีดงั นี้ คือ ข้อมูลการแพ้ยา fatal drug interaction ขนาดยา
สําหรับโรคเฉพาะ เช่น ขนาดยา Oseltamivir ขนาดยารักษาวัณโรค ค่าผลตรวจห้องปฏิบตั กิ ารทีเ่ ป็ นค่าวิกฤต
ประวัตกิ ารฉีดวัคซีนพิษสุนขั บ้าทีไ่ ด้รบั วัคซีนครบ การติดตามการใช้ยาเทคนิคพิเศษ บันทึกสําหรับการติดตาม
กรณีผปู้ ่ วยทีม่ ปี ั ญหาด้านยา
(5) สิง่ แวดล้อมทางกายภาพเกีย่ วกับการใช้ยา:
• การสังใช้
่ คัดลอกคําสัง่ จัดเตรียม จัดจ่าย และบริหารยา กระทําในสิง่ แวดล้อมทางกายภาพซึง่ สะอาด มีพน้ื ที่
และแสงสว่างพอเพียง และเปิ ดโอกาสให้ผปู้ ระกอบวิชาชีพมีสมาธิกบั เรื่องยาโดยไม่มกี ารรบกวน.
II-6.1 ค. การจัดหาและเก็บรักษายา
(1) การจัดหายา:
• การมีระบบการจัดหายา โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบําบัด ดําเนินงานตาม
แผนการจัดซือ้ และมีการดําเนินการสืบราคาทัง้ ระดับเขตและระดับจังหวัด เพื่อให้ได้ยาและเวชภัณฑ์มใิ ช่ยา ทีม่ ี
คุณภาพ ราคาเหมาะสม และพิจารณาความเหมือน ต่าง ของผลิตภัณฑ์ บรรจุภณ
ั ฑ์ เพื่อป้ องกันความเสีย่ งด้าน
LASA
• มีระบบการรายงาน minimum stock ผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์และการรายงานจากคลังเวชภัณฑ์ผ่าน
แบบฟอร์มและทางไลน์ เพื่อให้เจ้าหน้าทีพ่ สั ดุ ได้ดาํ เนินการจัดหาเวชภัณฑ์ได้เพียงพอต่อการใช้
• ระบบการจัดซือ้ จัดหายาและเวชภัณฑ์ของโรงพยาบาลปากพนัง ผ่านระบบ e-gpของกรมบัญชีกลางทัง้ หมด
ทุกรายการ

• ยาต้านพิษ เป็ นยาทีม่ คี วามสําคัญในการช่วยชีวติ ผูป้ ่ วย เพื่อให้มกี ารสํารองยาในปริมาณเพียงพอและ
เหมาะสม และมีความรวดเร็วในการหยิบใช้และสะดวกในการตรวจสอบยาทีเ่ หลือ ทางทีมจึงได้เสนอการเก็บสํารองยา
ต้านพิษไว้เป็ นหมวดหมู่เดียวกันทัง้ ในคลังยา และห้องยาผูป้ ่ วยนอก ผลการปฏิบตั งิ าน พบว่า ไม่พบความเสีย่ งในเรื่อง
ยาไม่พอใช้ หรือการหายาไม่เจอ และมีระบบการส่งเบิกยาคืนทันทีหลังจากใช้ยา เพื่อให้มยี าใช้อย่างต่อเนื่อง ไม่มยี า
ขาด เซรุ่มงูเห่า มีระบบการส่งข้อมูลการใช้ของผูป้ ่ วยผ่านไลน์กลุ่มห้องยา เพื่อให้ผรู้ บั ผิดชอบทราบและคียข์ อ้ มูลเบิก
คืนยาผ่าน สปสช.ทันท่วงที
(2) การเก็บสํารองยาอย่างเหมาะสมและปลอดภัย:
• ยาทุกรายการได้รบั การเก็บสํารองอย่างเหมาะสมและปลอดภัย เพื่อให้ความมันใจในด้
่
านความเพียงพอ ความ
ปลอดภัย มีคุณภาพและความคงตัว พร้อมใช้ ป้ องกันการเข้าถึงโดยผูไ้ ม่มอี าํ นาจหน้าที่ สามารถทวนกลับถึงแหล่งทีม่ า
มีการตรวจสอบบริเวณทีเ่ ก็บยาอย่างสมํ่าเสมอ โดยมีการปฏิบตั เิ พื่อเป้ าหมายดังกล่าวทัวทั
่ ง้ องค์กร มีการเก็บแยกยาที่
มีช่อื พ้องมองคล้าย ยาชนิดเดียวกันทีม่ คี วํามเข้มข้นแตกต่างกัน ยาทีต่ อ้ งใช้ความระมัดระวังสูง ยาหมดอายุหรือยาที่
ถูกเรียกคืน แยกเป็ นสัดส่วน. ไม่มกี ารเก็บสารอีเล็คทรอไลท์เข้มข้นทีจ่ ะเป็ นอันตรายต่อผูป้ ่ วยไว้ในหน่วยดูแลผูป้ ่ วย
การจัดเก็บยาเสพติดและวัตถุออกฤทธิเป็
์ นไปตามมาตรฐานมีผรู้ บั ผิดชอบชัดเจน
• คลังเวชภัณฑ์ กลุ่มงานเภสัชกรรม มีสถานทีจ่ ดั เก็บยาและเวชภัณฑ์ตามมาตรฐานและจัดเก็บอย่างเหมาะสม
มีประตูลอ็ ค 2 ชัน้ มีระบบป้ องกันอัคคีภยั smoke detector กล้องวงจรปิ ด ป้ องกันการสูญหายของยาและเวชภัณฑ์ มี
ผูร้ บั ผิดชอบและแนวทางการเปิ ดปิ ดคลังยาชัดเจน ไม่มกี ารวางเวชภัณฑ์บนพืน้ แยกจัดเก็บเวชภัณฑ์ประเภทต่างๆ
ชัดเจน มีระบบการควบคุมอุณหภูมแิ ละความชืน้ การป้ องกันสัตว์และแมลง การควบคุมการเบิกจ่ายเป็ นไปตาม
ระเบียบ การสํารองยาและเวชภัณฑ์เพียงพอ มีระบบสติกเกอร์สเี ฝ้ าระวังเวชภัณฑ์หมดอายุ การจัดเก็บเวชภัณฑ์ยา
และวัคซีนทีต่ อ้ งควบคุมอุณหภูมิ มาตรฐานตูเ้ ย็นเก็บเวชภัณฑ์ การบันทึกอุณหภูมแิ ละความชืน้ วันละ 2 ครัง้ ทุกวัน
ติดตัง้ ระบบสัญาณเตือนในกรณ๊ทอ่ี ุณหภูมติ เู้ ย็น ไม่อยู่ในช่วงทีเ่ หมาะสม ผ่านแอบพลิเคชันไลน์
่
เพื่อสามารถแก้ไข
ปั ญหาได้ทนั ท่วงที 14 จุด ได้แก่ ตูเ้ ย็นคลังยา 6 ตู้ ช่องแช่แข็ง 1 ตูเ้ ย็นห้องยาผูป้ ่ วยใน 1 ตูเ้ ย็นห้องยาผูป้ ่ วยนอก 1
ห้องปฏิบตั กิ าร 2 โรงครัว 1 ตู้ ระบบการสุม่ ตรวจสอบรายการเวชภัณฑ์คงคลังและการหมดอายุเวชภัณฑ์
• คลังยาหน่วยงานย่อยและหน่วยบริการปฐมภูมิ มีการกําหนดเภสัชกร และพยาบาลหรือเจ้าหน้าทีผ่ รู้ บั ผิดชอบ
ประจําหน่วยทีช่ ดั เจนรายการ ปริมาณการสํารองยาและเวชภัณฑ์ การจัดเก็บอย่างมีคุณภาพ จัดทําป้ ายชื่อยา ทีเ่ ป็ น
ระบบเดียวกันทัง้ โรงพยาบาล มีการกําหนดปริมาณสตอคขัน้ ตํ่า ขัน้ สูงทีช่ ดั เจน ในทุกคลังยาย่อย การเฝ้ าระวังชื่อพ้อง
มองคล้าย มีการตรวจสอบปริมาณคงเหลือและเบิกทดแทน หน่วยงานในโรงพยาบาลสัปดาห์ละ 1 ครัง้ หน่วยเบิกนอก
โรงพยาบาล 1 ครัง้ ต่อเดือน มีการทบทวนรายการและปริมาณสํารองโดยคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบําบัดปี ละ
1 ครัง้ มีการตรวจสอบโดยเภสัชกรและเจ้าหน้าทีป่ ระจําหน่วยคลังยาย่อยผูร้ บั ผิดชอบทุกเดือน
(3) การจัดให้มยี า/เวชภัณฑ์ฉุกเฉินในหน่วยดูแลผูป้ ่ วย:,
• มีการจัดให้มยี า และ/หรือ เวชภัณฑ์ฉุกเฉินทีจ่ าํ เป็ นในหน่วยดูแลผูป้ ่ วยต่างๆ อยู่ตลอดเวลา. มีระบบควบคุม
และดูแลให้เกิดความปลอดภัย และมีการจัดทดแทนโดยทันทีหลังจากทีใ่ ช้ไป
• ปี งบประมาณ 2562 คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบําบัด และคณะกรรมการดูแลผูป้ ่ วย ได้มขี อ้ กําหนดชุด
ยาและเวชภัณฑ์ฉุกเฉินสําหรับผูป้ ่ วยฉุกเฉิน ( Emergency box) เพื่อป้ องกันความเสีย่ ง เมื่อมีเหตุฉุกเฉิน มีระบบการ
เบิกยาทดแทนทันทีเมื่อเปิ ดใช้ และทําการตรวจสอบสภาพพร้อมใช้งาน รายการและจํานวน วันหมดอายุ ทุกเดือน มี
ระบบการสํารองชุดยาฉุกเฉิน ณ จุดบริการ และห้องยาผูป้ ่ วยนอกและผูป้ ่ วยใน และในปี งบประมาณ 2563 มีการจัดทํา

ชุดยาฉุกเฉินเพิม่ เติมสําหรับห้องคลอด
(4) การจ่ายยาเมื่อห้องยาปิ ด:
• กลุ่มงานเภสัชกรรมเปิ ดทําการ 24 ชัวโมง
่
โดยมีเภสัชกรปฏิบตั งิ านในช่วงเวลา 8.30-24.00นและในช่วงเวลา
24.00-08.30 น มีเภสัชกรหรือเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบตั งิ าน 1 คน ในกรณีทเ่ี จ้าพนักงานเภสัชกรรมเป็ น
ผูป้ ฏิบตั งิ าน สามารถโทรศัพท์ปรึกษาเภสัชกร on call ได้ตลอดเวลา และมีการทบทวนความถูกต้อง เหมาะสมในการ
สังใช้
่ ยา การจ่ายยา โดยเภสัชกรเวรเช้า นอกจากนี้ในกรณีผปู้ ่ วยทีต่ อ้ งนอนโรงพยาบาล มีการส่งต่อข้อมูลผูป้ ่ วย
ในไลน์กลุ่มห้องยา
จากการทบทวนอุบตั กิ ารณ์ปี 2561 พบว่าเวรดึกทีม่ เี จ้าพนักงานเภสัชกรรมเป็ นผูม้ หี น้าทีป่ ฏิบตั กิ าร มีการ
จ่ายสารนํ้าสําหรับผสมยาฉีดไม่เหมาะสม กลุ่มงานเภสัชกรรมชุมชน จึงได้จดั ทําข้อมูลสานํ้าทีใ่ ช้ในการผสมยาฉีด
ในฉลากยาฉีดทุกรายการ จัดทําสติกเกอร์สรี ะบุสารนํ้าทีเ่ หมาะสมติดไว้ทจ่ี ดั เก็บยาฉีดแต่ละรายการ จัดทําการ
คํานวณขนาดยาความเสีย่ งสูงทีร่ ะบุในฉลากยา เช่น Dopamine Norepinephrine injection
พบอุบตั กิ ารณ์ ผูป้ ่ วยไม่ได้รบั ยาโรคประจําตัว ในเวลาทีก่ าํ หนด จึงมีระบบการติดตามยาเดิมผูป้ ่ วยทีต่ อ้ งนอน
พักรักษาตัวในโรงพยาบาล เวรดึก โดยส่งต่อข้อมูลผูป้ ่ วยทีต่ อ้ งติดตามยาเดิมผ่านระบบไลน์ เพื่อให้เภสัชกร
ผูร้ บั ผิดชอบผูป้ ่ วยในได้ตดิ ตามยาเดิมผูป้ ่ วยในวันถัดไป
(5) การจัดการกับยาทีส่ ง่ คืนมาห้องยา:
• ปี งบประมาณ 2561 พบอุบตั กิ ารณ์จดั ยาผิดชนิด จากสาเหตุเก็บยาคืนใส่ผดิ lock ของยาทีส่ ง่ คืนมายังห้องยา
คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบําบัด จึงได้กาํ หนด ให้ รายการยานํ้าและยาเม็ด ทีส่ ง่ คืนห้องยา ให้ทาํ ลายทิง้ ส่วน
ยาฉีดจะรวบรวมใส่ถุงแล้วคืน lock ยาโดยมีการ double check โดยเภสัชกร ทําให้ไม่พบอุบตั กิ ารณ์ดงั กล่าว
II-6.2 ก. การสังใช้
่ และถ่ายทอดคําสัง่
(1) การเขียนคําสังใช้
่ ยาและถ่ายทอดคําสังเพื
่ ่อการใช้ยาทีถ่ ูกต้อง เหมาะสม ปลอดภัย:
• จากการทบทวนอุบตั กิ ารณ์ ปี 2561 พบแพทย์มกี ารใช้คาํ ย่อในการสังใช้
่ ยาทีไ่ ม่อยู่ในมาตรฐานคําย่อของ
โรงพยาบาลปากพนัง ทําให้เกิดปั ญหาในการถ่ายทอดคําสัง่ สือ่ สารไม่ตรงกัน ซึง่ ทําให้เกิดความคลาดเคลื่อนได้
คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบําบัดร.พ.ปากพนังจึงจัดให้มกี ารทบทวนมาตรฐานคําย่อปี ละ 1 ครัง้ และมีการ
ปฐมนิเทศแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ใหม่
(2) medication reconciliation:
โรงพยาบาลปากพนังได้พฒ
ั นาระบบการจัดเก็บและบันทึกข้อมูลด้านยาทีเ่ ป็ นปั จจุบนั ของผูป้ ่ วยแต่ละราย โดยใช้
มาตรฐานเดียวกันทัง้ องค์กร มีระบบการติดตามยาเดิมของผูป้ ่ วยในทุกราย และผูป้ ่ วยนอกในคลีนิคโรคเรือ้ รัง
เปรียบเทียบรายการยาทีผ่ ปู้ ่ วยได้รบั อยู่กบั รายการยาทีส่ งให้
ั ่ ผปู้ ่ วย เพื่อค้นหายาทีต่ กหล่น สังซํ
่ ้า ไม่เข้ากับสภาพของ
ผูป้ ่ วย ผิดขนาด มีโอกาสเกิดอันตรกิรยิ าระหว่างกัน ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาทีก่ าํ หนดมีการตัดสินใจทางคลินิก
อย่างเหมาะสมตามข้อมูลทีพ่ บ และสือ่ สารการตัดสินใจแก่แพทย์และผูป้ ่ วย
• จากการทบทวนอุบตั กิ ารณ์ ปี 2558 พบผูป้ ่ วย Admit และ D/C แพทย์สงใช้
ั ่ ยาเดิม โดยไม่ได้ระบุรายการยา
ขนาดยา และวิธใี ช้ยาให้ครบถ้วน ซึง่ ได้มกี ารนําเสนอข้อมูลเหล่านี้ในการประชุม PTC และขอความร่วมมือแพทย์ระบุ
รายการยาเดิมของผูป้ ่ วยให้ครบถ้วน และเขียนคําสังใช้
่ ยาทีช่ ดั เจน สามารถสือ่ สารให้เข้าใจได้ตรงกัน ส่งผลให้
prescribing error จากการสังใช้
่ ยาของแพทย์ลดลงในปี งบประมาณ 2559-2562 ดังนี้ 301, 267, 63 และ 38 ครัง้
ตามลําดับ
(3) ถ้ามีการใช้ CPOE ระบบมีฐานข้อมูลทีเ่ ป็ นปั จจุบนั ทีช่ ่วยสนับสนุนการตัดสินใจ:

•

II-6.2 ข. การเตรียม เขียนฉลาก จัดจ่าย และส่งมอบยา
(1) การทบทวนคําสังใช้
่ ยา : ก่อนการบริหารยา dose แรก (หรือทบทวนเร็วทีส่ ดุ หลังบริหารยาในกรณีฉุกเฉิน) มีการ
ตรวจสอบซํ้าสําหรับการคํานวณขนาดยาในผูป้ ่ วยเด็ก ยากลุ่มเสีย่ งสูง เภสัชกรติดต่อกับผูส้ งใช้
ั ่ ยาถ้ามีขอ้ สงสัย
• ปี งบประมาณ 2559 พบอุบตั กิ ารณ์การสังใช้
่ ยา antibiotic ไม่ได้ปรับขนาดยาตามการทํางานของไต เช่น
Ceftazidime inj, Trazosin , Enoxaparin inj, Penicillin G inj

คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบําบัด ได้กาํ หนดให้เภสัชกรทบทวนคําสังใช้
่ ยา ทบทวนขนาดยาที่
ใช้โดยใช้คมู่ อื การปรับขนาดยาในผูป้ ่ วยโรคไต และมีขอ้ มูลค่าการทํางานของไตทีจ่ ะต้องปรับขนาดยา
ในฉลากยา จากการเก็บข้อมูลพบว่าผูป้ ่ วยในทุกรายได้รบั การปรับขนาดยาตามการทํางานของไต

(2) การจัดเตรียมยา :สถานทีท่ ส่ี ะอาดและเป็ นระเบียบ มีการระบํายอากาศอุณหภูม ิ และแสงสว่างทีเ่ หมาะสม. แผนก
เภสัชกรรมเป็ นผูเ้ ตรียมยาสําหรับผูป้ ่ วยเฉพาะราย หรือยาทีไ่ ม่มจี าํ หน่ายในท้องตลาด โดยใช้วธิ กี ารปฏิบตั ทิ เ่ี ป็ น
มาตรฐาน
• มีการเตรียม adrenaline prefill ตาม order แพทย์ โดยมีการจัดเตรียมตามแนวทางการเตรียม adrenaline
prefill เพื่อให้เป็ นมาตรฐานเดียวกัน
• การเตรียมแบ่งบรรจุยาในขวดพลาสติกใส ขนาด 30 และ60 ซีซี ยารายการมีการเตรียม
• แบบบรรจุในขวดพลาสติกใส ซึง่ รูปแบบยา สี ความหนืดทีค่ ล้าย ๆ กัน เช่น KCl elixir , Lactulose, จัด ให้มี
การจัดแบ่งบรรจุไว้ล่วงหน้าพร้อมติดฉลาก Label ให้ชดั เจนก่อนการหยิบจ่าย
• มีการเตรียมยา Oseltamivir syrup สําหรับผูป้ ่ วยเด็กเฉพาะราย
(3) การติดฉลากยา:ยาได้รบั การติดฉลากอย่างเหมาะสม ชัดเจนและอ่านง่าย ติดทีภ่ าชนะบรรจุยาทุกประเภท . มีฉลาก
ติดจนถึงจุดทีใ่ ห้ยาแก่ผปู้ ่ วย โดยระบุช่อื ผูป้ ่ วย ชื่อยา ความเข้มข้น และขนาดยาคําเตือนและการเฝ้ าระวัง
• ฉลากยาฉีดทีใ่ ห้ไปกับหอผูป้ ่ วยจะมีขอ้ มูล ชื่อผูป้ ่ วย HN เตียง หอผูป้ ่ วย ชื่อยา ความแรง วิธกี ารใช้ยา ตัวทํา
ละลายทีใ่ ช้ ความคงตัวหลังผสมยา และมีจาํ นวนฉลากยาเท่ากับจํานวนครัง้ ทีจ่ ะใช้ยาใน 1 วัน การผสมยา (ยาความ
เสีย่ งสูง)
• มีฉลากยาภาษาไทย ฉลากเสริม ฉลากช่วยในการใช้ยารวมถึงยาเทคนิคพิเศษ จัดทําฉลากยาเพื่อส่งเสริมการ
ใช้ยาอย่างสมเหตุผลในกลุ่มยาสําคัญ เช่น ยาเบาหวาน ยาความดันโลหิตสูง ยาโรค Gout Paracetamol ยากลุ่ม
NSAIDs กลุ่มยาแก้แพ้ Domperidone Amoxycillin พัฒนาฉลากยาในโปรแกรม HOSXP ให้เป็ นไปตามมารฐานฉลาก
ยา RDU
• มีฉลากยาสําหรับผูป้ ่ วยสูงอายุและผูป้ ่ วยทีไ่ ม่รหู้ นังสือ
(4) การส่งมอบยาให้หน่วยดูแลผูป้ ่ วย:
• ปี งบประมาณ 2561 พบอุบตั กิ ารณ์การให้ยาผิดหอผูป้ ่ วย เนื่องจากบางครัง้ ผูป้ ่ วยหญิง / ชาย admit ตึกเด็ก
(ห้องพิเศษ) ได้มกี ารทบทวนและจัดทําใบ check เตียงผูป้ ่ วย แยกเป็ นแต่ละตึกผูป้ ่ วย เพื่อตรวจสอบรถยาก่อนส่งมอบ
ไปยังตึกผูป้ ่ วย หลังจากการเปลีย่ นแปลง ไม่พบอุบตั กิ ารณ์ดงั กล่าว
(5) การส่งมอบยาให้แก่ผปู้ ่ วย :การส่งมอบยาให้แก่ผปู้ ่ วยทําโดยเภสัชกรหรือบุคลากรทีไ่ ด้รบั มอบหมายและได้รบั การ

ฝึกอบรม มีการตรวจสอบความถูกต้องของยาก่อนทีจ่ ะส่งมอบ และมีการให้คาํ แนะนําการใช้ยาอย่างเหมาะสม
• ผูป้ ่ วยในมีการให้คาํ แนะนําผูป้ ่ วยก่อนกลับบ้าน D/C counseling โดยเภสัชกรทุกราย โดยเฉพาะ ในผูป้ ่ วย
DM/HT รายใหม่, CVA, ACS, ผูป้ ่ วยใช้ยาเทคนิคพิเศษรายใหม่, ผูป้ ่ วย warfarin, และผูป้ ่ วยทีม่ ปี ั ญหาด้านยา
• ผูป้ ่ วยนอก มีการส่งมอบยาโดยเภสัชกรทุกราย โดยใช้เทคนิค Prime question การส่งมอบยาทีถ่ ูกต้องตาม
มาตรฐาน มีการให้คาํ แนะนําสําหรับผูป้ ่ วยเฉพาะกลุ่ม ผูป้ ่ วยทีใ่ ช้ยาเทคนิคพิเศษ มีการติดตามการใช้ยาเทคนิคพิเศษ
การติดตามการใช้ยาในผูป้ ่ วยเฉพาะโรคและผูป้ ่ วยทีม่ ปี ั ญหาการใช้ยา
II-6.2 ค. การบริหารยา
(1) การบริหารยาการใช้ MAR การตรวจสอบซํ้า :มีการให้ยาแก่ผปู้ ่ วยอย่างปลอดภัยและถูกต้องโดยบุคคลซึง่ มี
คุณสมบัตเิ หมาะสมและอุปกรณ์การให้ยาทีไ่ ด้มาตรฐาน โดยมีการตรวจสอบความถูกต้องของยา คุณภาพยา ข้อ
ห้ามในการใช้ และเวลา/ขนาดยา/วิธกี ารให้ยา ทีเ่ หมาะสม มีการตรวจสอบซํ้าโดยอิสระก่อนให้ยาทีต่ อ้ งใช้ความ
ระมัดระวังสูง ณ จุดให้บริการมีการบันทึกเวลาทีใ่ ห้ยาจริงสําหรับกรณีการให้ยาล่าช้าหรือลืมให้. ผูส้ งใช้
ั ่ ยาได้รบั
การรายงานเมื่อมีเหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์จากยาหรือความคลาดเคลื่อนทางยา.
• หอผูป้ ่ วยมีการตรวจสอบยาทีไ่ ด้รบั จากห้องยาซํ้า โดยใช้ใบ mar ตรวจสอบทัง้ ชื่อ-สกุลผูป้ ่ วย ชื่อยา ความแรง
วิธใี ช้ยา การบริหารยา ซึง่ ทางหอผูป้ ่ วยสามารถดักจับความผิดพลาดในกระบวนการ
dispensing error ใน
ปี งบประมาณ 2561 เท่ากับ 17 ครัง้ จากการตรวจสอบซํ้าโดยหอผูป้ ่ วย ทางฝ่ ายเภสัชกรรมได้นํามาปรับปรุงระบบ
เช่น การจัดวางยา LASA, การทําลายยาเม็ดและยานํ้าทีค่ นื มาจากหอผูป้ ่ วย , การตรวจสอบยาก่อนการจ่ายยาโดยอีก
บุคคลหนึ่ง ในปี 2563 พบอุบตั กิ ารณ์ให้ยาผิดเวลา จากการส่งรถยาช้า เนื่องจากแพทย์ตรวจเสร็จช้ากว่ากําหนด มีการ
feedback ข้อมูลสูอ่ งค์กรแพทย์ เพื่อทบทวนเวลาการขึน้ round ward เพื่อส่งรถยาให้ทนั เวลา
• ในส่วนการบริหารยา ได้มกี ารปรับรูปแบบเพื่อเพิม่ ความถูกต้องของการบริหารยา โดยการปรับปรุงฉลากยา
ฉีด โดยระบุตวั ทําละลายทีส่ ามารถใช้ได้ และปรับปรุงฉลากยาฉีดและนํ้าเกลือ เพื่อให้พยาบาลนําไปติดข้างขวดยา ลด
ภาระการเขียนซํ้าซ้อน และความคลาดเคลื่อนในการเขียนฉลากผิด จัดทําแนวทางการผสมยาฉีด สําหรับยาฉีดทีเ่ ป็ น
small dose
(2) การให้ความรู้ การมีสว่ นร่วมของผูป้ ่ วย/ครอบครัว:
• จากการติดตามประเมินผลเรื่องการใช้ยาเทคนิคพิเศษ พบ ความถูกต้องในการพ่นยาของคนไข้ asthma ใน
ปี งบประมาณ 2560 89.30% ในปี งบประมาณ 2561 89.00% และในปี งบประมาณ 2562 89.25% และ ความถูกต้อง
ในการพ่นยาของคนไข้ COPD ในปี งบประมาณ 2560 91.00% ในปี งบประมาณ 2561 91.40% และในปี งบประมาณ
2562 91.61%
• มีการประเมินการให้ความรูค้ าํ แนะนําในการฉีดอินซูลนิ ชนิดปากกาในคลินิกโรคเบาหวาน ในผูป้ ่ วยรายใหม่
ในปี 2560 จํานวน 15 ราย และในปี 2561 จํานวน 12 ราย พบว่าผูป้ ่ วยมีความรูค้ วามเข้าใจในการใช้ยาฉีดอินซูลนิ ได้
93.33 และ 100 % ตามลําดับ และได้มกี ารให้ความรูแ้ ละคําแนะนําในการใช้ยาฉีดอินซูลนิ ชนิดปากกาในผูป้ ่ วยในราย
เก่าทีย่ งั ไม่เข้าใจการใช้ยาฉีดโดยพบว่าผูป้ ่ วยมีความสามารถและความรูจ้ ากการใช้ยาฉีดเพิม่ ขึน้
(3) การติดตามผลการใช้ยา:
• ยากลุ่มจิตเวชบางตัวมีความเสีย่ งทีจ่ ะเกิดอาการอันไม่พงึ ประสงค์ทร่ี ุนแรง เช่น Lithium , Sodium valproate
,Phenytoin :ซึง่ ทางระบบบริการสุขภาพสาขาสุขภาพจิตมีจุดเน้นให้ระบบยามีการติดตามประเมินผลการใช้ยาเพื่อ

ป้ องกันหรือลดความรุนแรงจากอันตรายทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ได้ ทางทีมจึงได้พฒ
ั นาระบบติดตามความปลอดภัยจากการใช้
ยาจิตเวชโดย มีการทําสมุดบันทึกสุขภาพจิต เพื่อบันทึกข้อมูลประวัตกิ ารรักษา ผลตรวจทางห้องปฏิบตั กิ าร คําแนะนํา
หรือเฝ้ าระวังอาการอันไม่พงึ ประสงค์จากการใช้ยา นอกจากนี้ยงั มีการเตือนในยาแต่ละตัวใน Hos-XP ของกลุ่มยาจิต
เวช ในการติดตามผลเลือดประจําปี เพื่อเฝ้ าระวังอาการข้างเคียงของยาและดูความปลอดภัยของยา เช่น การตรวจ
Thyroid function ในยา Lithium การตรวจ Liver function และ CBC ในยา Sodium Valproate , Phenytoin ซึง่ จาก
การติดตามในช่วงระยะเวลา ปี งบประมาณ 2559 – มิ.ย.2562 พบว่าจํานวนของผูป้ ่ วยทีม่ กี ารตรวจทางห้องปฏิบตั กิ าร
เป็ นไปตามข้อกําหนด มากกว่าร้อยละ 80
• ผูป้ ่ วยทีไ่ ด้รบั ยาวัณโรค ยาต้านไวรัสเอดส์ มีระบบการติดตามค่าการทํางานของตับตามแนวทางการรักษาใน
ผูป้ ่ วยทุกราย
• ผูป้ ่ วยได้รบั ยา warfarin ทุกราย มีการติดตามค่าผล INR และมีการปรับระดับยาให้เหมาะสมสําหรับผูป้ ่ วยทุก
ราย
• มีระบบการติดตามอาการไม่พงึ ประสงค์จากการใช้ยากลุ่มเสีย่ งสูง 11 รายการทีก่ าํ หนดโดยคณะกรรมการ
เภสัชกรรมและการบําบัด เช่น การติดตามภาวะ Bleeding จากยา Enoxaparin inj ,Fondaparinux inj
(4) การจัดการกับยาทีผ่ ปู้ ่ วยนําติดตัวมา:

ผูป้ ่ วยใน
• เจ้าหน้าทีห่ อ้ งยาและพยาบาลสอบถามประวัตยิ าเดิม และยาทีผ่ ปู้ ่ วยนําติดตัวมาทุกราย ยาทีผ่ ปู้ ่ วยนํามาจะ
ถูกส่งมาทีห่ อ้ งยา เภสัชกรตรวจสอบรายการยาทีผ่ ปู้ ่ วยนํามา สภาพยา วันหมดอายุ บันทึกประวัตยิ าทีผ่ ปู้ ่ วยนํามาลง
ในแบบบันทึกยาเดิมผูป้ ่ วย และบันทึกลงในโปรแกรม Hos-XP “ยาเดิมผูป้ ่ วยนํามาแล้ว ” ถ้าเป็ นยาทีผ่ ปู้ ่ วยยังใช้อยู่
เป็ นปั จจุบนั เภสัชกรเขียนปรึกษาแพทย์ลงใน Doctor order sheet หากแพทย์สงใช้
ั ่ ต่อ และเป็ นยาทีไ่ ม่มใี น ร.พ.ปาก
พนัง จะใช้ยาเดิมผูป้ ่ วยจัด แต่ถา้ เป็ นรายการยาทีม่ ใี น ร.พ.ปากพนัง ใช้ยาของ ร.พ.ปากพนังจัดให้ผปู้ ่ วย กรณีผปู้ ่ วย
จําหน่ายกลับบ้านและแพทย์สงยารายการที
ั่
ผ่ ปู้ ่ วยนํามา ใช้ยาเดิมทีผ่ ปู้ ่ วยนํามาจัดให้ผปู้ ่ วย

ผูป้ ่ วยนอก

• เจ้าหน้าทีห่ อ้ งยาและพยาบาลสอบถามประวัตยิ าเดิม และยาทีผ่ ปู้ ่ วยนําติดตัวมาทุกราย ยาทีผ่ ปู้ ่ วยนํามาจะ
ถูกส่งมาทีห่ อ้ งยา เภสัชกรตรวจสอบรายการยาทีผ่ ปู้ ่ วยนํามา สภาพยา วันหมดอายุ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมใน
การจัดเก็บ และค้นหาปั ญหาการใช้ยาของผูป้ ่ วย รวมถึงการปรับจํานวนยาให้พอดีกบั วันนัด
iv. ผลการพัฒนาที่โดดเด่นและภาคภูมิใจ
• พัฒนาระบบการพิมพ์ใบ PMP จากโปรแกรม HOSXP เพื่อลดความเคลื่อน และระยะเวลา ในการคัดลอก
Drug Profile ในหอผูป้ ่ วยใน และลดความซํ้าซ้อนของการปฏิบตั งิ านซึง่ ต้องคียร์ ายการยาใน Drug Profile ซํ้า
• พัฒนากล่องยาฉุกเฉินสํารองพร้อมใช้
• พัฒนาระบบการบริการเภสัชกรรม RDU และคุม้ ครองผูบ้ ริโภคในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล ระดับ 5
ดาว
• ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน RDU ขัน้ 3
• รางวัลงานคุม้ ครองผูบ้ ริโภคดีเด่นจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และอันดับ 1 ระดับจังหวัด

• ประกาศนียบัตร ศูนย์เรียนรูเ้ ภสัชกรรมปฐมภูมิ สภาเภสัชกรรม
• รางวัลงานวิจยั ระดับจังหวัดด้านเภสัชกรรมและคุม้ ครองผูบ้ ริโภคด้านสุขภาพ
v. แผนการพัฒนา
มาตรฐาน
Score DALI Gap
ประเด็นพัฒนาใน 1-2 ปี
3.0
L
-ระบบการติดตาม/ประเมินผล การปฏิบตั นิ โยบาย
52. การกํากับดูแลการจัดการด้านยา
ด้านยาทีค่ รอบคลุมและชัดเจน
-พัฒนาการให้บริการข่าวสารด้านยาและผลิตภัณฑ์
I
สุขภาพโดยจัดทําระบบฐานข้อมูลฯ ทีช่ ดั เจน
3.0
L
-พัฒนาระบบการประเมินความรูเ้ กีย่ วกับระบบยา
53. สิง่ แวดล้อมสนับสนุน การจัดหา
ของผูเ้ กีย่ วข้องเพื่อนําไปกําหนดเนื้อหาการฝึกอบรม
และเก็บรักษายา
54. การสังใช้
่ ยาและการถ่ายทอด
คําสัง่

3.0

L

55. การทบทวนคําสัง่ เตรียม เขียน
ฉลากจัดจ่าย และส่งมอบยา

3.0

I
L

56. การบริหารยาและติตตามผล

3.0

I
L
I

-พัฒนาระบบการประเมินและปรับปรุงกระบวนการ
สังใช้
่ ยาและถ่ายทอดคําสัง,่
-การทํา med reconcile ในการดูแลผูป้ ่ วยนอก
-พัฒนาระบบการประเมินและปรับปรุงกระบวนการ
เตรียม จัดจ่าย และส่งมอบยา,
- พัฒนาการเตรียมยาสําหรับผูป้ ่ วยเฉพาะราย
- ประเมินและปรับปรุงกระบวนการบริหารยาและ
ติดตามผล
-พัฒนาระบบสารสนเทศทีใ่ ช้ในการติดตามผลการใช้
ยา

