Service Profile 2561
ฝ่ ายเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก (ห้ องยาผู้ป่วยนอก และ ห้องยาฉุกเฉิน)
1. บริบท (Context)
ก. หน้ าที่และเป้ าหมาย
ให้ บริการงานเภสัชกรรมผู้ป่วยนอกตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อให้ ผ้ รู ับบริการได้ รับบริ การที่ถูกต้ อง เหมาะสม
ปลอดภัย รวดเร็ว และมีความพึงพอใจ
ข. ขอบเขตการให้ บริการ (ถ้ า เป็ นหอผู้ป่วยให้ ระบุกลุ่มโรคสาคัญในหน่ วยงานนีด้ ้ วย) ศั กยภาพ
ข้ อจากัด
ให้ บริการงานเภสัชกรรมผู้ป่วยนอกตามมาตรฐานวิชาชีพ ตลอดเวลา 24 ชัว่ โมง โดย ช่วงเวลา 08.30-16.30
น. ห้ องจ่ายยาผู้ป่วยนอกครอบคลุมงานบริการจ่ายยา งานบริบาลเภสัช กรรมผู้ป่วยนอก งานให้ คาแนะนาปรึกษาและ
ติดตามการใช้ ยาโดยเฉพาะการติดตามการใช้ ยาในผู้ป่วยโรคเรื อ้ รังที่เป็ นปั ญหาของพืน้ ที่ เช่น เบาหวาน ความดัน
โลหิตสูง ปอดอุดกันเรื
้ อ้ รัง โรคหัวใจและหลอดเลือด งานเตรี ยมยาให้ ผ้ ปู ่ วยเฉพาะราย งานติดตามอาการอันไม่พึง
ประสงค์จากยาและผลิต ภัณฑ์สขุ ภาพ งานให้ บริ ก ารข้ อมูลข่าวสารด้ านยา งานบริ การเภสัชกรรมในสถานบริ การ
ระดับรอง และมีการวัดผลการปฏิบัติงานเพื่อนาไปพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง ส่วนห้ องจ่ายยาฉุกเฉินให้ บริ การงาน
เภสัชกรรมผู้ป่วยนอกแก่ผ้ ปู ่ วยห้ องฉุกเฉิน งานทันตกรรม แพทย์แผนไทยและงานอนามัยแม่ และเด็ก ตามมาตรฐาน
วิชาชีพ โดยครอบคลุมงานบริการจ่ายยา งานบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก งานให้ คาแนะนาปรึกษา งานเตรียมยาให้
ผู้ป่วยเฉพาะราย งานติดตามอาการอันไม่พึงประสงค์จากยาและผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ และงานให้ บริ การข้ อมูลข่าวสาร
ด้ านยา
ช่วงเวลา 16.30-08.30น. เปิ ดให้ บริ การงานเภสัชกรรมผู้ป่วยนอกฉุกเฉินและผู้ป่วยในตามมาตรฐานวิชาชีพ
ศักยภาพ
สารมารถให้ บริการงานเภสัชกรรมได้ ครอบคลุมตามมาตรฐานวิชาชีพ เจ้ าพนักงานเภสัชกรรมและพนักงาน
ห้ องยาปฏิบตั ิหน้ าที่ภายใต้ การกากับดูแลของวิชาชีพเภสัชกรรม
ข้ อจากัด
เวรบ่าย/ดึก เปิ ดให้ บริการเฉพาะห้ องจ่ายยาฉุกเฉิน โดยเภสัชกรหรือเจ้ าพนักงานเภสัชกรรม กับพนักงานห้ อง
ยา ซึ่งในเวรที่ไม่มเี ภสัชกรขึ ้นปฏิบตั ิงานจะจัดเภสัชกรที่ปรึกษาและเผื่อเรียกกรณีฉกุ เฉินไว้
ค. ผู้รับผลงานและความต้ องการที่สาคัญ (จาแนกตามกลุ่มผู้รับผลงาน)
 ผู้ป่วย
- ได้ รับยาที่มีคณ
ุ ภาพ ถูกต้ อง เหมาะสม ครบถ้ วน พร้ อมทังได้
้ รับคาแนะนาการใช้ ยาและฉลากยาที่ชดั เจน
เข้ าใจง่าย
- ได้ รับบริการด้ วยความสุภาพเป็ นมิตร รวดเร็ว และสร้ างความพึงพอใจ

 แพทย์ผ้ สู งั่ ใช้ ยา
- มีการจ่ายยาตามใบสัง่ แพทย์ได้ ถูกต้ อง เพีย งพอ พร้ อมทัง้ ให้ คาแนะน าที่เ หมาะสมกับผู้ป่วย เพื่ อให้
ผู้ป่วยสามารถใช้ ยาได้ อย่างถูกต้ อง และสามารถเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ ยาได้ สามารถ
ให้ คาตอบด้ านยาได้ อย่างทันท่วงที
- ทบทวนคาสัง่ การใช้ ยา เพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ ้น
- ได้ รับข้ อมูลทางยา ที่ถกู ต้ อง รวดเร็ว
 สถานบริการระดับรอง
- ต้ องการพัฒนาองค์ความรู้ของยาใหม่ที่ใช้ ในสถานบริ การ และทักษะการใช้ ยาที่มีเทคนิคการใช้ พิเศษ
เพื่อใช้ ในการให้ บริการแก่ผ้ ปู ่ วย
- ต้ องการเภสัชกรเพื่อไปช่วยให้ บริ การด้ านเภสัชกรรมแก่ผ้ ปู ่ วยในวันที่มีแพทย์ เวชศาสตร์ ครอบครัวจาก
โรงพยาบาลไปตรวจผู้ป่วยที่รพ.สต และร่วมดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาการใช้ ยาที่บ้าน
 หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
- การประสานงานกับหอผู้ป่วย ในการส่งผู้ป่วยให้ คาปรึกษาด้ านยา
- การประสานงานกับแพทย์ เพื่อปรึกษาปัญหาเรื่องคาสัง่ ใช้ ยาของแพทย์ และปัญหาด้ านยาของผู้ป่วย
- ต้ องการเภสัชกรให้ บริการเภสัชกรรมตลอด 24 ชัว่ โมง
ง. ประเด็นคุณภาพที่สาคัญ
 พัฒนาคุณภาพให้ ได้ ตามมาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรรมโรงพยาบาล และมาตรฐานความปลอดภัยตามแนวทาง
Patient safety goal ถูกต้ อง เหมาะสม ปลอดภัย และทันเวลา
 ผู้ให้ บริการมีความสามารถในการปฏิบตั ิงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
 ประชาชนมีความรู้และพฤติกรรมการบริโภคที่ถกู ต้ องเหมาะสม
จ. ความท้ าทาย ความเสี่ยงสาคัญ
 อุบตั ิการณ์แพ้ ยาซ ้าทังระบบ
้
เกิด 6 ครัง้ ในปี งบประมาณ 2558 เกิด 3 ครัง้ ในปี งบประมาณ 2559 และล่าสุดใน
ปี งบประมาณ 2560 เกิดการแพ้ ยาซ ้า 1 ครัง้ ซึ่งเป็ นการแพ้ ยาซ ้าในระบบการจ่ายยาผู้ป่วยนอก โดยเป้าหมายคือ
การไม่เกิดอุบตั ิการณ์แพ้ ยาซ ้า ซึ่งปี งบประมาณ2561 ยังไม่พบอุบตั ิการณ์
 การพัฒนางาน ADR เพื่อป้องกันการเกิดการแพ้ ยาซา้ อีก โดยการเลือกชื่อยาที่ผ้ ปู ่ วยแพ้ ในระบบ HosXP แทน
การพิมพ์ชื่อยาเอง ให้ ระบบ Lock เพื่อป้องกันให้ แพทย์สงั่ ใช้ โดยให้ สงั่ ยาในระบบ HosXP ทุกครัง้ และกระตุ้น
ผู้เกี่ยวข้ องตรวจสอบประวัติแพ้ ยาทุกครัง้

 พบการเกิด Medication error ที่ถึงตัวผู้ป่วย 31 ครัง้ และลงลงเหลือ 23 ครัง้ ในปี งบประมาณ 2559 และ 2560
ตามลาดับ และพบการจ่ายยาผิดคนมากที่สดุ 11 ครัง้ และ 11 ครัง้ ในปี งบประมาณ 2559 และ 2560 โดยในปี
2560 เป็ นการจ่ายยาผิดคนที่มีความรุนแรงระดับ E 1 ราย เน้ นเรื่ องมาตรฐานในการจ่ายยา ระบบทวนสอบ มี
การ double check ยาก่อนจ่ายยาทุกครัง้ การกาหนดคาถามหลักก่อนจ่ายยาเพื่อป้องกันการจ่ายยาผิดราย แพ้
ยาซา้ ระดับ E 1 ราย สาเหตุเกิดจากแพทย์สงั่ ฉีดยา DCF injที่ห้องฉีดยา OPD โดยไม่ได้ Key ข้ อมูลในระบบ
คอมพ์จึงไม่ผา่ นระบบการเตือนในคอมพ์ที่วางไว้ ผู้ป่วยหูไม่ดี ปี งบประมาณ 2561 พบ med error ระดับ E จ่าย
ยาผิดคน 1 ราย ผู้ป่วยคลินนิกกระดูกได้ รับยาผู้ป่วยคลินิกหัวใจกลับมาด้ วยอาการปวดศีรษะ ระดับ F 1 ราย
แพทย์สงั่ ยา TA inj จ่ายยา DMPA inj ให้ พยาบาลไปเตรียมให้ แพทย์ฉีด ผู้ป่วยกลับมาด้ วยอาการปวดเข่ามากขึ ้น
ต้ องได้ รับการรักษาด้ วยการผ่าตัด
 การเข้ าไปมีสว่ นร่วมใน คลินิกผู้ป่วยรับยาวาร์ฟาริน คลินิกเบาหวาน และคลินิกโรคปอดอุดกันเรื
้ อ้ รัง โดยกาหนด
เกณฑ์ตรวจสอบหาผู้ป่วยที่มีปัญหาจากการใช้ ยา เพื่อรับการ counseling ด้ านยา
 การพัฒนางาน Drug reconciliation โดยการสอบถามยาเก่าและวิธีการทานยาทุกครัง้
 การประเมินเทคนิคการใช้ ยาสูดพ่นในผู้ป่วย COPD รายเก่า พบว่าผู้ป่วยจานวนมากใช้ ยาไม่ถูกต้ องแม้ เคยผ่า น
การประเมินใช้ ยามาแล้ ว
 ยังมีผ้ ปู ่ วยที่ได้ รับยาวาร์ฟารินหลายรายที่ไม่ทราบและไม่ตระหนักถึงความสาคัญของการทานยาวาร์ ฟาริ นแม้ ว่า
จะได้ รับคาแนะนาหลังจากเริ่มใช้ ยาครัง้ แรก และพบ ADE จากการใช้ ยา พบ non compliance ระดับ E เปลี่ยน
ญาติผ้ ดู แู ลจัดยาผิดทาให้ INR 8 ต้ องนอนรพ.
 ผู้ป่วยที่รับยาจากโรงพยาบาลแล้ วไปรับบริการต่อที่ รพ.สต. มีบางรายใช้ ยาที่ ต้องใช้ เทคนิคพิเศษ ยาบางตัวต้ อง
ใช้ อย่างระมัดระวังและต้ องติดตามผลการรักษา แต่ผ้ ปู ฏิบตั ิงานยังขาดองค์ความรู้และทักษะที่จาเป็ น
 ผู้รับ บริ การไม่ร้ ูลาดับ การรับ บริ ก ารของตนเอง เกิ ดความไม่พึงพอใจหากการให้ บ ริ ก ารไม่เป็ น ไปตามลาดับ
ระยะเวลารอคอยของผู้ป่วยนอกโดยเฉพาะช่วงเวลา rush hour
 เกิดปัญหาลาดับการให้ บริการ เนื่องจากผู้ป่วยบางรายหลังจากยื่นใบสัง่ ยาแล้ ว ต้ องรอพบเจ้ าหน้ าที่การเงินก่อน
มารับยา ทาให้ ลาดับการไหลของระบบไม่สมั พันธ์กบั ลาดับการรับยา จึงเกิดปัญหามีข้อร้ องเรี ยน 1 รายผู้ป่วยไม่
พึงพอใจ
 การจัดการอัตรากาลังคน เนื่ อ งจากในปี 2559 มีการขยายบริ การเปิ ดห้ องยาข้ างห้ องฉุกเฉิน จึงต้ องกระจาย
เจ้ าหน้ าที่ประจาจุดให้ บริการเพิ่มขึ ้น บางช่วงเวลามีเจ้ าหน้ าที่ปฏิบัติงานคนเดียว อาจทาให้ การให้ บริ การล่าช้ า
และเสี่ยงต่อการเกิดความคลาดเคลื่อนทางยามากขึ ้น และปี 2561 เพิ่มการให้ บริการ PCC +RDU ทาให้ ต้องแบ่ง
เภสัชกรไปรพสต 1 คน และเภสัชกรเรียนต่อ 1 คนโดยไม่ได้ รับมาทดแทน
 การดูแ ลก ากับ ติ ด ตามการด าเนิ น งานของห้ อ งจ่ายยาฉุก เฉิ น ขาดความต่อเนื่ อง เนื่ องจากเป็ น ห้ องที่ เ วีย น
ผู้ปฏิบตั ิงานเป็ นเวร และมีในเวลาราชการมีเภสัชกร 1 คนจพง. 1 คนเปลียนกันปฏิบตั ิหน้ าที่ช่วง11.00-13.00 ทา
ให้ มีผ้ ปู ฏิบตั ิงานมีคนเดียวทาทุกขันตอนให้
้
บริการไม่มีการ double check เสี่ยงต่อการเกิด med error

ฉ. ปริมาณงานและทรัพยากร (คน เทคโนโลยี เครื่องมือ)
ลาดับ
รายการ
ปี งบ
2557
1
2

3

4

5

งานบริการจ่ายยาผู้ป่วยนอก (เฉลี่ย ราย/
วัน)
งานให้ คาปรึกษาแนะนาและติดตามการ
ใช้ ยา (คน/ครัง้ /ปี )
-คลินิกเบาหวาน
-คลินิกปอดอุดกันเรื
้ อ้ รัง
-คลินิกวาร์ฟาริน
-คลินิกวัณโรค
-คลินิกยาต้ านไวรัส
งานติด ตามอาการอัน ไม่พึงประสงค์จ าก
ยาและผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ
(ครัง้ /ปี )
งานบริการเภสัชกรรมในสถานบริการ
ระดับรองและชุมชน (ครัง้ /ปี )
(ออก NCD + Psychi)
งานติดตามตัวชี ้วัดผลการดาเนินงาน
(ครัง้ )

275

ปี งบ
2558

จานวน
ปี งบ
2559

ปี งบ
2560

286

312

331

ปี งบ
2561
มิถนุ ายน
291 (วัน
ราชการ)

319/2021 336/2418 406/2680 468/3119 542/2599
509/2688 437/2272 657/3298 664/3357 597/2255
254/1421 269/1614 318/1950 375/2369 391/1873
67/359
33/332
48/147
35/152
46/139
117/524 124/626 148/687 158/752 164/493
287
340
265
350
270

12

36

30

28

21

4

4

4

4

3

ทรัพยากร (คน)
1. เภสัชกร จานวน 6 คน (ปริญญาตรีเภสัชศาสตร์ บัณฑิต 5 คน และปริ ญญาตรี บริ บาลเภสัชกรรม 1 คน) มี
ความรู้และทักษะการให้ บริการเภสัชกรรมผู้ป่วยนอกและผ่านการอบรมเพิ่มความรู้ด้านการดูแลผู้ป่วยเฉพาะ
โรค ได้ แก่ วาร์ฟารินคลินิก ผู้ป่วยติดเชื ้อเอชไอวี ผู้ป่วยวัณโรค ผู้ป่วย COPD ผู้ป่วยเบาหวาน ผู้ป่วยที่รับการ
ดูแลแบบประคับประคอง
2. เจ้ าพนักงานเภสัชกรรม จานวน 4 คน สามารถจ่ายยาให้ คาแนะนาการใช้ ยาแก่ผ้ ปู ่ วยนอกภายใต้ การ
ควบคุมดูแลของเภสัช กร รวมถึ งสามารถประเมิน และคัดกรองผู้ป่วยเพื่อเข้ ารับบริ การการให้ คาแนะน า
ปรึกษาด้ านยาจากเภสัชกร
3. ผู้ช่วยเภสัชกร จานวน 2 คน มีความรู้ความสามารถในการใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อบริ ห ารจัดการคลัง
ยาย่อย จัดเก็บยาตามกลุม่ ทางเภสัชวิทยา แบ่งบรรจุยาได้ ถกู ต้ องเหมาะสม การจัดยาตามคาสัง่ แพทย์ได้

4. ห้ องจ่ ายยาฉุกเฉิน มีบคุ ลากรที่มีศกั ยภาพสามารถให้ บริการทางเภสัชกรรมได้ ครอบคลุมตามขอบเขตการ
ให้ บริการ โดย
ผู้ขึ ้นปฏิบตั ิงาน
เวรเช้ า 08.30-16.30 น. เวรบ่าย 16.30-24.30 น. เวรดึก 14.30-08.30 น.
เภสัชกร
1
1
1
เจ้ าพนักงานเภสัชกรรม
1
พนักงานห้ องยา
1
ข้ อจากัดในด้ านผู้ปฏิบตั ิงาน
- เจ้ า หน้ าผู้ช่ วยเภสัช กรและเจ้ าพนัก งานเภสัช กรรมไม่เ พี ย งพอกับ ปริ มาณงานในช่ว งเวลาปกติ เป็ น
คณะกรรมการตรวจรับยาไปช่วยงานที่คลังยา 1 คนในช่วงบ่าย 13.00-16.30 น. 1 คน นอกจากนีใ้ นช่วงเช้ า
ต้ องมีเจ้ าพนักงานเภสัชกรรมลง sub stock ในคอมพ์ 1 คน
- ห้ องจ่ายยาฉุกเฉิน มีการหมุนเวียนเจ้ าหน้ าที่ เป็ นประจา เภสัชกรหมุนเวียนทุกวัน เจ้ าพนักงานเภสัชกรรม
หมุนเวียนทุกเดือน และช่วงเวรบ่าย/ดึกบุคลากรเปลี่ยนตามการอยู่เวรของเจ้ าหน้ าที อาจขาดความต่อเนื่อง
ของการดาเนินงาน
ทรัพยากร (เครื่องมือ เทคโนโลยี)
รายการ
จานวน
คอมพิวเตอร์
ห้ องจ่ายยาผู้ป่วย
นอก 7 ชุด
ห้ องจ่ายยา
ฉุกเฉิน 2 ชุด

ตู้ควบคุม
อุณหภูมิเก็บ
รักษายา

เครื่องปรับ
อากาศ

ศักยภาพ
1. ใช้ ในงานบริการจ่ายยากับระบบ HOS
XP
2. ใช้ ในการค้ นหา/จัดเก็บข้ อมูลวิชาการ
ด้ านเภสัชกรรม(เชื่อมต่อ internet)
3. ใช้ ในงานด้ านเอกสารของฝ่ าย
4. ใช้ ในการเบิกจ่ายยา substock
ห้ องจ่ายยาผู้ป่วย 1. สาหรับเก็บรักษายาให้ คงคุณภาพ มี
นอก 1 เครื่อง
การตรวจสอบและบันทึกอุณหภูมิทกุ วัน
ห้ องจ่ายยา
ฉุกเฉิน 2 เครื่อง

ข้ อจากัด
สามารถใช้ งานได้ ตามสภาพ
จะมีติดขัดเฉพาะบาง
ช่วงเวลาที่ไฟฟ้า/ระบบ
เครือข่ายมีปัญหา

มีการบารุงรักษา ดูแลความ
สะอาด มีการตรวจสอบ
สภาพทุกปี และมีการควบคุม
อุณหภูมิโดยใช้
เทอร์โมมิเตอร์ที่ได้ รับการ
สอบเทียบทุกปี
ห้ องจ่ายยาผู้ป่วย ใช้ ควบคุมอุณหภูมิภายในห้ องยาเพื่อให้ มีการบารุงรักษาเป็ นประจา
นอก 2 เครื่อง
ยาคงคุณภาพ มีการตรวจสอบและบันทึก โดยทีมช่างของโรงพยาบาล
ห้ องจ่ายยา
อุณหภูมิทกุ วัน
และบริษัทภายนอก
ฉุกเฉิน 2 เครื่อง

อุปกรณ์สาหรับ
เตรียมยา
- ถาดนับยา
4 ชุด
เม็ด
- ชุดอุปกรณ์
2 ชุด
เตรียมยาผู้ป่วย
เฉพาะราย
โปรแกรมแบ่ง 1 โปรแกรม
บรรจุยา

ใช้ ในการแบ่งนับยาโดยแยกถาดยาใน
มีการเก็บรักษาและรักษา
กลุม่ penicillin ออกจากยาอื่นและเตรียม ความสะอาดทุกครัง้ ก่อนและ
ยาให้ ผ้ ปู ่ วยเฉพาะรายได้เพียงพอและมี หลังใช้ งาน
คุณภาพ
เป็ นโปรแกรมที่พฒ
ั นาขึ ้นมาเองใช้ งานใน
การแบ่งบรรจุยา

2. กระบวนการสาคัญ (Key Processes)
กระบวนการสาคัญ
(Key Process)
1. รับใบสัง่ ยาผู้ป่วยนอก และพิมพ์
สติ๊กเกอร์ฉลากยา พร้ อมกับ
ตรวจสอบสิทธิการรักษา ส่ง
เจ้ าหน้ าที่การเงิน

-

สิ่งที่คาดหวังจากกระบวนการ
(Process Requirement)
ใบสัง่ ยาผู้ป่วยถูกคน
ฉลากยาตรงกับใบสัง่ ยา
วิธีใช้ ยาถูกต้ องและชัดเจน
ตรวจสอบสิทธิการรักษาได้ ครบถ้ วน

ตัวชีว้ ัดสาคัญ
(Performance Indicator)

2. ติดสติ๊กเกอร์ฉลากบนซองยา

- เลือกซองยาได้เหมาะสมกับชนิดยาและ
ปริมาณยา
- จัดซองยาใส่ตะกร้ าได้ ถกู คน
3. จัดยา
- จัดยาได้ รวดเร็ว และถูกต้ องทัง้ ถูกคน
ชนิด ขนาด รูปแบบ และจานวนยา
4. ตรวจสอบความถูกต้ องก่อนจ่าย - สามารถตรวจสอบความถูกต้ องได้
ยา
ครอบคลุม
- ชนิดยา, จานวนยา, Drug
- ผู้ตรวจสอบมีทกั ษะ และความรู้ทาง
interaction, ขนาดยา, วิธีใช้
วิชาการเพียงพอในการตรวจสอบ

- ความคลาดเคลื่อนในการ
จัดยาและตรวจสอบยา <10
ต่อ 1000 ใบสัง่ ยา

5. จ่ายยา
- เรียกคิวรับยา
- ตรวจสอบชื่อ นามสกุล และดูบตั ร
ประจาตัวผู้ป่วย
- ทวนสอบประวัตกิ ารแพ้ ยา
- ทวนสอบ การวินิจฉัยโรค และ
ประวัติการใช้ ยา
- ให้ คาแนะนาการใช้ ยา

6. การให้ บริบาลทางเภสัชกรรม
การให้ คาปรึกษาด้ านยาและการ
ติดตามอาการไม่พึงประสงค์จาก
การใช้ ยา

7. การรับผู้ป่วยนอนรายใหม่
- รับรายการยาผู้ป่วยรับใหม่ตาม
ใบสัง่ แพทย์
- บันทึกรายการยาลง HOS XP
- จัดยาตามรายการ
- ตรวจสอบรายการยาได้ แก่ ข้ อบ่ง
ใช้ /วีธีการบริหารยา / ขนาดยา ให้
ตรงตามคาสัง่ แพทย์
- ส่งมอบยาให้ ผ้ ปู ่ วย/หอผู้ป่วย

- จ่ายยาถูกคน
- จ่ายยาถูกชนิด ขนาด รูปแบบ และ
จานวนยา ตามคาสัง่ แพทย์
- สามารถช่วยตรวจสอบคาสัง่ การใช้ ยา
สาหรับผู้ป่วยได้ ถกู ต้ องตามโรคที่ผ้ ปู ่ วย
เป็ น
- ตรวจสอบประวัติการแพ้ ยาได้ ครบถ้ วน
- สื่อสารกับผู้ป่วยได้ เข้ าใจ ผู้ป่วยสามารถ
ใช้ ยาได้ ถกู ต้ อง ถูกวิธีตามคาสัง่ แพทย์
- ระยะเวลารอรับยาไม่นานเกินไป
- ผู้ป่วยพึงพอใจในการบริการ
- สามารถให้ คาปรึกษาด้ านยาได้ ถกู ต้ อง
และครอบคลุม
- ผู้ป่วยได้ รับการประเมินอาการไม่พึง
ประสงค์จากยา
- มีการบันทึกประวัติการแพ้ ยาได้
ครอบคลุมและครบถ้ วน
ผู้ป่วยได้ รับการทวนสอบรายการยา/DRP/การ
แพ้ ยา
- หอผู้ป่วยได้ รับยาที่ถกู ต้ อง ทันเวลา

- ความคลาดเคลื่อนในการ
จ่ายยา 0.05 < ต่อ 1000
ใบสัง่ ยา
- อัตราการเกิดการแพ้ ยาซ ้า
=0
- ความพึงพอใจผู้รับบริการไม่
น้ อยกว่าร้ อยละ 80
- ระยะเวลารอรับยาผู้ป่วย
นอกเฉลี่ย < 15นาที

-ความคลาดเคลื่อนทางยา
-เวลาในการส่งมอบยา

3. ตัวชีว้ ัดผลการดาเนินงาน (Performance Indicator)
ตัวชีว้ ัด

อัตราความคลาดเคลื่อนทางยาจากการ
จัดยา ครัง้ ต่อ 1000 ใบสัง่ ยา
อัตราความคลาดเคลื่อนทางยาจากการ
ตรวจสอบยาก่ อนจ่ าย
ครัง้ ต่อ 1000 ใบสัง่ ยา
อัตราความคลาดเคลื่อนทางยาจากการ
จ่ ายยา (Dispensing error)
ครัง้ ต่อ 1000 ใบสัง่ ยา
จานวนอุบตั กิ ารณ์ความคลาดเคลื่อนทาง
ยาที่ถึงตัวผู้ป่วย
- ระดับ C-D
- ระดับ E-I
อัตราการเกิดการแพ้ ยาซ ้า
(ทังระบบ)
้
ระยะเวลารอรับยาผู้ป่วยนอกเฉลีย่ (นาที)
การทบทวนตัวชี ้วัดภายในหน่วยงาน

ปี 2557
(เป้ า/
ผลลัพธ์ )

ปี 2558
(เป้ า/
ผลลัพธ์ )

ปี 2559
(เป้ า/
ผลลัพธ์ )

ปี 2560
(เป้ า/
ผลลัพธ์ )

ปี 2561
(เป้ า/
ผลลัพธ์ )
มิถนุ ายน

10 / 10.74

10 / 17.16

10 / 11..55

10 / 7.54

10 / 8.52

3 / 2.66

0.05 / 0.33 0.05 / 0.34 0.05 / 0.38 0.05 / 0.27 0.05 / 0.19
(24 ครัง้ )
(23 ครัง้ )
(31 ครัง้ )
(23 ครัง้ )
(8 ครัง้ )

0.35
(25 ครัง้ )
0.06
(4 ครัง้ )
0/2

15 / 11.20
4/4

0.03
(20 ครัง้ )
0.07
(5 ครัง้ )
0/6
OPD: 1
IPD: 5
15 / 11.70
4/4

0.32
(26 ครัง้ )
0.02
(2 ครัง้ )
0/3

0.07
(23 ครัง้ )
0.02
(2 ครัง้ )
0/1

0.10
(4 ครัง้ )
0.05
(2 ครัง้ )
0/0

15 / 17
4/4

15 / 12
4/4

15 / 18
4/3

4. กระบวนการหรือระบบงานเพื่อบรรลุเป้ าหมายและมีคุณภาพ
4.1 ระบบงานที่ใช้ อยู่ในปั จจุบัน (รวมทัง้ การพัฒนาคุณภาพที่เสร็จสิน้ แล้ ว)
 การติดตามการใช้ ยาความเสี่ยงสูง (High Alert Drugs)
 การเฝ้าระวังและติดตามอาการอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ ยา (Adverse Drug Monitoring)
 การเฝ้าระวังและทบทวนความคลาดเคลื่อนทางยา (Medication Error)
 การป้องกันความเสี่ยงของยาในกลุม่ รูปพ้ อง – มองคล้ าย (Look alike – sound alike medication)
 การป้องกันการแพ้ ยาซ ้า
 การประสานความต่อเนื่องทางยา (Medication Reconciliation)
 งานบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก โดยการเข้ าไปมีสว่ นร่วมใน การติดตาม แก้ ไขปัญหาการใช้ ยาร่วมกับ
ทีมสหสาขาวิชาชีพ ในผู้ป่วยที่ใช้ ยาวาร์ฟาริน คลินิกโรคปอดอุดกันเรื
้ อ้ รัง คลินิกโรคเบาหวาน ผู้ป่วยที่ได้ รับ
ยา ARVผู้ป่วยที่รับยาวัณโรค และผู้ป่วยในคลินิกประคับประคอง
 การจ่ายยาออกหน่วยเภสัชปฐมภูมิ (ออกหน่วยจิตเวช, ออกหน่วยคลินิก NCD)
 การสารองยาในห้ องยา (Sub stock)
4.2 การพัฒนาคุณภาพที่อยู่ระหว่ างดาเนินการ
 การพัฒนาระบบการป้องกันความเสี่ยงและลดความคลาดเคลื่อนทางยา โดยมีการวิเคราะห์สาเหตุและ
ควบคุมการดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
 การออกหน่วยเยี่ยมบ้ าน Family pharmacist
 การพัฒนาโครงการ Rational drug use พัฒนาระบบการใช้ QR code ในการให้ ข้อมูลทางยาแก่ผ้ปู ่ วย
 การดาเนินการตามแนวทาง Patient Safety Goals ในหมวดที่เกี่ยวข้ อง
5. แผนการพัฒนาต่ อเนื่อง
การป้ องกันการแพ้ ยาที่รุนแรง
วิธีการ เลือกรายการยาที่มีอบุ ตั ิการณ์การเกิดแพ้ ยาที่รุนแรง
โดย ทีมห้ องยานอก
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้
1. ในผู้ป่วยรายใหม่ที่เริ่มยา Allopurinol แพทย์จะมีการเจาะเลือด HLA-B*58:01 เพื่อลดความเสีย่ งต่อการ
แพ้ ยาชนิดรุนแรง แบบ Stevens-Johnson syndrome (SJS) และ Toxic epidermal necrolysis (TEN)
2. ห้ องยาเพิ่มคาเตือนเฝ้าระวังการแพ้ ยาที่รุนแรงหน้ าฉลากยา ในยา Allopurinol และยา Phenytoin
ทบทวนเหตุการณ์ สาคัญที่เกิดความคลาดเคลื่อนทางยา
มีการปรับปรุงระบบรายงานความคลาดเคลื่อนทางยา โดยใช้ โปรแกรม HRMS ร่วมกับทีมความเสีย่ งของ
โรงพยาบาล

ข้ อดี คือ สามารถลงข้ อมูลได้ ทกุ ที่ทกุ เวลาโดยผ่านระบบอินเตอร์เน็ต และข้ อมูลที่ลงในระบบสามารถส่งตรง
ถึงหัวหน้ างานส่วนที่เกี่ยงข้ องได้ โดยตรง
ข้ อเสีย คือ โปรแกรมอยู่ในช่วงเริ่มต้ น ไม่สามารถดึงข้อมูลมาประมวลผลได้ ตามที่ต้องการ จึงต้ องมีการ
ประมวลผลแยกและคัดกรองโดยบุคคลอีกครัง้
o Pre-dispensing error จากการจัดยา
ความถี่ ทุก 3 เดือน
โดย ทีมห้ องยานอก
วิธีการ เก็บอุบตั กิ ารณ์การเกิด Medication error ทุกครัง้ ที่พบเหตุการณ์ โดยใช้ แบบฟอร์มที่กาหนดขึน้
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้
1. แยกตัวยาที่มีลกั ษณะคล้ ายกันออกห่างกัน เช่น PPN 10 mg /PPN 40 mg (LASA : Look a like) ,
Glibenclamide / Glipizide (LASA : Sound a like), Prednisolone / Phenobarbital
2. ติดป้ายระวังหยิบยาผิดตรงยาที่จดั ผิดชนิดมากที่สดุ
3. เพิ่มการเน้ น * ... * ตรงความแรงของยาที่มีหลายความแรงเพื่อป้องกันจัดยาผิดความแรงเช่นยา
Gabapentin 100/300 mg , Morphine SR tab 10/30 mg
4. เปลี่ยนซองยาบรรจุยา High alert drug จากเดิมบรรจุในซองสีชา เป็นบรรจุในซองสีใส เพื่อให้ เห็นยาได้
ชัดเจนขึ ้น
5. ให้ มีการแจ้ งผู้จดั ยาผิดให้ แก้ ไขทุกครัง้ ที่พบอุบตั ิการณ์
6. เปลี่ยนตัวอักษรชื่อยาที่คล้ ายกัน โดยใช้ Tallman letter เช่น PHENO_BARBITAL VS PREDnisolone
7. เพิ่มชื่อยาภาษาไทยให้ มคี วามชัดเจนขึ ้น และสีของเม็ดยาบนฉลาก เช่น warfarin 2 mg (สีส้ม), warfarin 3
mg (สีฟ้า), warfarin 5 mg (สีชมพู)
o การเกิดการแพ้ ยาซา้
วิธีการ เก็บอุบตั กิ ารณ์การเกิดแพ้ ยาซ ้ามาทบทวนทุกครังที
้ ่พบเหตุการณ์
ความถี่ ทุกครัง้ ที่พบอุบตั ิการณ์
โดย ทีมห้ องยานอก
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้
1. ปรับปรุงข้ อมูลแพ้ ยาของผู้ป่วยในระบบคอมพิวเตอร์โดยเลือกตัวยาที่ผ้ ปู ่ วยแพ้ จากรายการที่มีในระบบ HOS
XP แลละตังระบบล็
้
อครายการยานันป้
้ องกันแพทย์สงั่ ซ ้า
2. ให้ มีการแสดงข้ อมูลการแพ้ ยาในใบสัง่ ยาทุกใบให้ มีตวั หนังสือขนาดใหญ่ขึ ้นและอยู่บริเวณที่สะดุดตาสาหรับ
ผู้จ่ายยา
3. มีการสอบถามข้ อมูลการแพ้ ยาทุกครัง้ ที่จ่ายยาให้ แก่ผ้ปู ่ วย
4. แจ้ งให้ แพทย์คีย์ยา stat ในระบบ HosXP ก่อนให้ ผ้ ปู ่ วยมารับยาทุกรายการ
ผลการแก้ ไข ไม่พบอุบตั ิการณ์การแพ้ ยาซ ้าในผู้ป่วยนอกหลังปรับปรุงระบบ

ข้ อจากัด แพทย์ห้องฉุกเฉินยังไม่สามารถ คีย์ยาฉีด stat ได้ ทกุ ราย เนื่องจากปัญหาความเร่งด่วนของผู้ป่วย
ในบางราย
o Dispensing error การจ่ายยาผิดคน
วิธีการ เก็บอุบตั กิ ารณ์การจ่ายยาผิดคนทบทวนทุกครัง้ ที่พบ
ความถี่ ทุกครัง้ ที่พบอุบตั ิการณ์
โดย ทีมห้ องยานอก
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้
1. ทบทวนคาถามหลักก่อนการจ่ายยาให้ แก่ผ้ปู ่ วย ถาม/ทวน ชื่อ-นามสกุล และขอดูบตั รประจาตัวผู้ป่วย
2. ให้ เภสัชกรที่ทาหน้ าที่double check ทาการตรวจเช็คยาจนหมดก่อนลงรับประทานอาหารกลางวันเพื่อ
ลดภาระของเภสัชกรที่จ่ายยาช่วง12.00น.-13.00น.ซึ่งเหลือเพียงคนเดียวให้ มีสมาธิในการจ่ายยามากขึ ้น
ผลการแก้ ไข พบอุบตั กิ ารณ์การจ่ายยาผิดคนลดลงหลังปรับปรุงระบบ
o Dispensing error การจ่ายยาผิดชนิดที่รุนแรง ระดับ E ขึ ้นไป
วิธีการ เก็บอุบตั กิ ารณ์การจ่ายยาผิดคนทบทวนทุกครัง้ ที่พบ
ความถี่ ทุกครัง้ ที่พบอุบตั ิการณ์
โดย ทีมห้ องยานอก
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้
3. แจ้ งให้ แพทย์คีย์ยา stat ในระบบ HosXP ก่อนให้ ผ้ ปู ่ วยมารับยาทุกรายการ
4. เภสัชสอบถามประวัติแพ้ ยา มีการทวนสอบชื่อผู้ป่วย identify ผู้ป่วยก่อนจ่ายยาทุกครัง้
5. ย ้าเจ้ าหน้ าที่ให้ ปฏิบตั ิตามขันตอนการท
้
างานอย่างเคร่งครัด มีการทบทวนและเน้ นย ้าขันตอนอย่
้
าง
สม่าเสมอ
ผลการแก้ ไข พบอุบตั กิ ารณ์การจ่ายยาผิดคนลดลงหลังปรับปรุงระบบ
ข้ อจากัด บางครัง้ จานวนบุคลากรไม่เพียงพอ ทาให้ ไม่สามารถปฏิบตั ิตามขันตอนได้
้
ครบ

