Service Profile ห้องจ่ายยาผู้ป่วยใน
ฝ่ ายเภสัชกรรมชุมชน
1. บริบท (Context)
ก. หน้ าที่และเป้ าหมาย
ให้บริการจ่ายยาและให้คาปรึกษาด้านยาแก่ผปู้ ่ วยใน ตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อให้ผปู้ ่ วยได้รบั ยาที่
ทันเวลา ถูกต้อง ปลอดภัย และมีความพึงพอใจ
ข. ขอบเขตการให้บริการ ศักยภาพ ข้อจากัด
ให้บริการจ่ายยาผูป้ ่ วยในในระบบ one day dose แก่หอผูป้ ่ วยในจานวน 7 หอผูป้ ่ วย ได้แก่ สามัญชาย
สามัญหญิง ผูป้ ่ วยหนัก หลังคลอด ห้องคลอด ศัลยกรรมและหอผูป้ ่ วยสงฆ์-เด็ก
ให้บริการจ่ายยาพร้อมคาแนะนาสาหรับผูป้ ่ วยกลับบ้าน
ให้การบริบาลทางเภสัชกรรมตามมาตรฐานวิชาชีพบนหอผูป้ ่ วย โดยเฉพาะการ
ติดตามการใช้ยาผูป้ ่ วยโรคเรือ้ รังทีเ่ ป็ นปัญหาของพืน้ ที่ เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ปอดอุดกัน้ เรือ้ รัง
โรคหัวใจและหลอดเลือด และผูป้ ่ วย palliative care
ให้บริการยาเตรียมแก่ผปู้ ่ วยเฉพาะราย เช่น oseltamivir syrup. Doxycyclin syrup
ช่วงเวลาให้บริการ 08.30-20.30 น. นอกช่วงเวลาดังกล่าวใช้งานบริการเภสัชกรรมผูป้ ่ วยข้างห้องฉุกเฉิน
ค. ผู้รบั ผลงานและความต้องการที่สาคัญ (จาแนกตามกลุ่มผู้รบั ผลงาน)
ผูร้ บั ผลงาน
ความต้องการ
ผูป้ ่ วย/ญาติ ได้รบั ยาถูกต้อง ครบถ้วน พร้อมทัง้ ได้รบั คาแนะนาการใช้ยาและฉลากยาทีช่ ดั เจน
เข้าใจง่าย ได้รบั บริการด้วยความสุภาพเป็ นมิตร และรวดเร็ว
แพทย์ผสู้ ั ่งใช้ ต้องการให้มกี ารจ่ายยาตามใบสั ่งแพทย์ได้ถูกต้องเพียงพอ และสามารถเฝ้ าระวัง
ยา
อาการไม่พงึ ประสงค์จากการใช้ยาได้
พยาบาล
ต้องการการจ่ายยาในระบบ one day dose ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และได้รบั
ประจาหอ
ข้อมูลด้านยาอย่างถูกต้อง
ผูป้ ่ วย
ง. ประเด็นคุณภาพที่สาคัญ
การให้บริการทางเภสัชกรรมแก่ผปู้ ่ วยในทีม่ มี าตรฐาน ถูกต้อง เหมาะสม ปลอดภัย และทันเวลา
จ. ความท้าทาย ความเสี่ยงสาคัญ
ความท้าทาย
1. การบริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผปู้ ่ วยใน ในกลุ่มผูป้ ่ วยทีม่ ปี ัญหาการใช้ยา เช่น กลุ่มผูป้ ่ วยทีม่ ปี ัญหาการ
สื่อสาร ผูป้ ่ วยทีใ่ ช้ยาจานวนหลายรายการ ผูป้ ่ วยทีใ่ ช้ยาเทคนิคพิเศษ(ยาพ่นสูด/ยาฉีดเบาหวาน)

2. การติดตามและประเมินความเหมาะสมของการใช้ยาร่วมกับแพทย์ เนื่องจากมีการหมุนเวียนของแพทย์
เป็ นระยะ
3. การจัดการอัตรากาลังคน เนื่องจากมีการขยายบริการเปิ ดห้องยาข้างห้องฉุกเฉิน จึงต้องกระจาย
เจ้าหน้าทีป่ ระจาจุดให้บริการออกไป ไม่สามารถจัดเจ้าหน้าทีป่ ระจาห้องในช่วงพักกลางวันได้ ทาให้การ
ให้บริการล่าช้าและเสีย่ งต่อการเกิดความคลาดเคลื่อนทางยามากขึน้
ความเสี่ยงสาคัญ
ด้านผู้ป่วย
การเกิดอาการอันไม่พงึ ประสงค์จากการใช้ยา
การแพ้ยาซ้า
การเกิดความคลาดเคลื่อนทางยา (โดยเฉพาะในระดับ E ขึน้ ไป)
ยาไม่พร้อมจ่ายให้แก่ผปู้ ่ วย
ผูป้ ่ วยหมดสติ/อาการทรุดลงฉุกเฉิน ขณะรอรับบริการบริเวณหน้าห้องยาผูป้ ่ วยใน
ด้านเจ้าหน้ าที่และสิ่ งแวดล้อมทั ่วไป
การหมุนเวียนของอากาศภายในห้องทางานไม่ดเี ท่าทีควร มีความชืน้ สูง อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
ของเจ้าหน้าที่ และอาจทาให้ยาและเวชภัณฑ์เสื่อมสภาพได้
ลิน้ ชักรถส่งยามีความแหลมก่อให้เกิดอันตรายกับเจ้าหน้าทีไ่ ด้

ฉ. ปริมาณงานและทรัพยากร (คน เทคโนโลยี เครื่องมือ)
ปริมาณงาน (มิถุนายน 2561)
ลาดับ
1
2
3
4

4
5
6
7

รายการ
การให้บริการผูป้ ่ วยรับใหม่โดยเฉลีย่ ต่อวัน
(คน)
การให้บริการจ่ายยาผูป้ ่ วยระหว่างนอน
รพ.โดยเฉลีย่ ต่อวัน(ครัง้ )
การให้บริการจ่ายยาผูป้ ่ วยในกลับบ้านโดย
เฉลีย่ ต่อวัน(ครัง้ )
งานบริบาลเภสัชกรรมผูป้ ่ วยใน (ครัง้ )
- สอนใช้ยาฉีด Insulin ครัง้ แรกใน ผูป้ ่ วย
เบาหวาน
- ประเมินการใช้ยาฉีด Insulin ในผูป้ ่ วย
เบาหวานรายเดิม
- สอนใช้ยาพ่น MDI, Accuhaler ครัง้ แรก
ในผูป้ ่ วยโรค COPD
- ประเมินการใช้ยาพ่น MDI, Accuhalerใน
ผูป้ ่ วยโรคCOPDรายเดิม
- การติดตาม Drug related problems
การเฝ้ าระวังอาการไม่พงึ ประสงค์จากการ
ใช้ยา (ADR) (ครัง)้
การทบทวนประวัตกิ ารใช้ยา (Medication
Reconciliation) (ครัง้ )
การติดตามการใช้ยา Warfarin (ครัง้ )
การประเมินความเหมาะสมในการใช้ยา
ของผูป้ ่ วย (DUE) (ราย)
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ทรัพยากร(คน เทคโนโลยี เครื่องมือ)
ด้านผู้ปฏิ บตั ิ งาน
ห้องจ่ายยาผูป้ ่ วยใน มีบุคลากรทีม่ ศี กั ยภาพสามารถให้บริการทางเภสัชกรรมได้ครอบคลุมตามขอบเขต
การให้บริการ
บุคลากร
จานวน(คน)
หน้าทีร่ บั ผิดชอบ
เภสัชกร
4 คน
1. งานบริการจ่ายยาผูป้ ่ วยในกลับบ้าน
(หลักสูตร 6 ปี ด้านบริบาล
2. งานบริการจ่ายยาผูป้ ่ วยใน one day dose
เภสัชกรรม 1 คน
3. งานบันทึกข้อมูลยาใน HOS XP
หลักสูตร 5 ปี 3 คน)
4. งานบริบาลเภสัชกรรมบนหอผูป้ ่ วย
5. งานคลินิกเฉพาะโรค(TB)
6. งานเภสัชกรรมปฐมภูมิ
7. งานคุณภาพ
8. งานวิชาการ
9. งานเตรียมยาผูป้ ่ วยเฉพาะราย
10. งานบริหารทั ่วไป
เจ้า
2 คน
1. งานบันทึกข้อมูลยาใน HOS XP
พนักงาน (สามารถจ่ายยาแก่ผปู้ ่ วย
2. งานจัดยา/จ่ายยาผูป้ ่ วยในกลับบ้าน
เภสัชกรรม ภายใต้การกากับดูแลของ
3. งานจัดยาผูป้ ่ วยใน one day dose
เภสัชกรได้)
4. งานแบ่งบรรจุยา
5. งานตรวจรับยาและเวชภัณฑ์
6. บริหารคลังยาย่อย
7. งานเตรียมความพร้อมประจาวัน/5ส
8. งานเอกสาร
พนักงาน 2 คน
1. งานจัดยาผูป้ ่ วยในกลับบ้าน
ห้องยา
2. งานจัดยาผูป้ ่ วยใน one day dose
3. งานป้ อนข้อมูลยา one day
4. งานแบ่งบรรจุยา
5. เบิกวัสดุสานักงาน
6. งานเตรียมความพร้อมประจาวัน/5ส
ด้านเทคโนโลยี และเครื่องมือ
รายการ
จานวน ศักยภาพ
ข้อจากัด
คอมพิวเตอร์ตงั ้ โต๊ะ 3 ชุด
1.ใช้ในงานบริการจ่ายยากับระบบ HOS สามารถใช้งานได้ตามสภาพ
XP ทัง้ ผูป้ ่ วยนอนร.พ.และผูป้ ่ วยกลับ จะมีตดิ ขัดเฉพาะบาง

ตูเ้ ย็น

เครื่องปรับอากาศ

บ้าน
2.ใช้ในการค้นหา/จัดเก็บข้อมูลวิชาการ
ด้านเภสัชกรรม(เชื่อมต่อ internet)
3.ใช้ในงานด้านเอกสารของฝ่ าย
4.ใช้ในการเบิกจ่ายยา substock
2 เครื่อง 1.สาหรับเก็บรักษายาให้คงคุณภาพ 1
เครื่อง มีการตรวจสอบและบันทึก
อุณหภูมทิ ุกวัน
2.สาหรับเก็บอาหาร 1 เครื่อง
1 เครื่อง ใช้ควบคุมอุณหภูมภิ ายในห้องยาเพื่อให้
ยาคงคุณภาพ มีการตรวจสอบและ
บันทึกอุณหภูมทิ ุกวัน

อุปกรณ์สาหรับเตรียม
ยา
- ถาดนับยาเม็ด
3 ชุด
- ชุดอุปกรณ์เตรียม
ยาผูป้ ่ วยเฉพาะราย 1 ชุด
โปรแกรมแบ่งบรรจุ
ยา

1
โปรแกร
ม

ใช้ในการแบ่งนับยาโดยแยกถาดยาใน
กลุ่ม penicillin ออกจากยาอื่นและ
เตรียมยาให้ผปู้ ่ วยเฉพาะรายได้
เพียงพอและมีคุณภาพ
เป็ นโปรแกรมทีพ่ ฒั นาขึน้ มาเองใช้งาน
ในการแบ่งบรรจุยา

2. กระบวนการสาคัญ (Key Processes)
กระบวนการสาคัญ
(Key Process)
การรับผูป้ ่ วยนอนรายใหม่
- รับรายการยาผูป้ ่ วยรับใหม่ตามใบสั ่งแพทย์
- บันทึกรายการยาลง HOS XP
- จัดยาตามรายการ
- ตรวจสอบรายการยาได้แก่ ข้อบ่งใช้/วีธกี าร
บริหารยา / ขนาดยา ให้ตรงตามคาสั ่งแพทย์
- ส่งมอบยาให้ผปู้ ่ วย/หอผูป้ ่ วย

ช่วงเวลาทีไ่ ฟฟ้ า/ระบบ
เครือข่ายมีปัญหา

มีการบารุงรักษา ดูแลความ
สะอาด มีการตรวจสอบ
สภาพโดยทีมช่างของ
โรงพยาบาล
มีการบารุงรักษาเป็ นประจา
โดยทีมช่างของโรงพยาบาล
และบริษทั ภายนอก

มีการเก็บรักษาและรักษา
ความสะอาดทุกครัง้ ก่อนและ
หลังใช้งาน

สิง่ ทีค่ าดหวังจากกระบวนการ ตัวชีว้ ดั สาคัญ
(Process Requirement)
(Performance Indicator)
ผูป้ ่ วยได้รบั การทวนสอบ
รายการยา/DRP/การแพ้ยา
หอผูป้ ่ วยได้รบั ยาทีถ่ ูกต้อง
ทันเวลา

-ความคลาดเคลื่อนทางยา
-เวลาในการส่งมอบยา

การจ่ายยา one day dose ผูป้ ่ วยใน
ผูป้ ่ วยได้รบั การทวนสอบ
- รับรายการยาบนหอผูป้ ่ วยใน โดยใช้ ใบ med รายการยา/DRP/การแพ้ยา
profile
ผูป้ ่ วยได้รบั ความปลอดภัย
- บันทึกข้อมูลยาของผูป้ ่ วยแต่ละรายลง HOS จากการใช้ยา
XP
หอผูป้ ่ วยได้รบั ยาทีถ่ ูกต้อง
- จัดยาตามใบ Med profile
ทันเวลา
- ตรวจสอบรายการยาได้แก่ ชนิดยา/วีธกี าร
บริหารยา / ขนาดยา ให้ตรงกับใบ Med
- ส่งรถยาให้หอผูป้ ่ วย
การบริบาลเภสัชกรรมผูป้ ่ วยใน
ผูป้ ่ วยได้รบั ความปลอดภัย
- ให้คาปรึกษายาเทคนิคพิเศษและยา
จากการใช้ยา
Warfarin
ผูป้ ่ วยได้รบั การทวนสอบ
- ติดตามอาการไม่พงึ ประสงค์จากการใช้ยา รายการยา/DRP/การแพ้ยา
- มีการทา Medication reconciliation แก่
ผูป้ ่ วยโรคเรือ้ รัง
- ติดตามยาทีม่ คี วามเสีย่ งสูง(HAD)
- ติดตามรายการยาทีม่ กี ารทา DUE
- ติดตามความคลาดเคลื่อนทางยา
(
Medication error )
การจ่ายยาผูป้ ่ วยกลับบ้าน
ผูป้ ่ วยได้รบั การทวนสอบ
- ตรวจสอบรายการยากลับบ้านกับยาทีไ่ ด้รบั รายการยา/DRP/การแพ้ยา
ขณะนอนรพ. และยาเดิมของผูป้ ่ วย ( Med- ผูป้ ่ วยได้รบั ยาทีถ่ ูกต้อง
reconciliation )
รวดเร็ว
- มีการตรวจสอบรายการยาซ้าก่อนจ่ายยาให้ ผูป้ ่ วยได้รบั ความปลอดภัย
ผูป้ ่ วย
จากการใช้ยา
- ให้คาปรึกษาด้านยาก่อนกลับบ้านได้แก่ ข้อ
บ่งใช้ /การบริหารยา / ผลข้างเคียงจากการใช้
ยา
กระบวนการคู่ขนาน
-การเตรียมความพร้อมประจาวัน(ตรวจสอบ -ห้องยามีความพร้อมในการ
ยา/อุณหภูมติ เู้ ย็น/ห้อง/คอมพิวเตอร์/เอกสาร ให้บริการกับผูป้ ่ วย
ต่างๆ/5ส.)
-การเบิกยาจากคลังยา(substock)
-การเก็บและรายงานสถิต/ิ ข้อมูลต่างๆ

-ความคลาดเคลื่อนทางยา
-เวลาในการส่งรถยา
-การแพ้ยาซ้า

-ความคลาดเคลื่อนทางยา
-ผูป้ ่ วยทีม่ ี DRP ได้รบั การจัดการ
แก้ไข
-การแพ้ยาซ้า

-ความคลาดเคลื่อนทางยา
-ผูป้ ่ วยทีม่ ี DRP ได้รบั การจัดการ
แก้ไข
-การแพ้ยาซ้า

-อุบตั กิ ารณ์ยาและเวชภัณฑ์ไม่
พร้อมจ่าย
-ความคลาดเคลื่อนทางยาระดับ
E ขึน้ ไปได้รบั การทบทวนทุกครัง้

3. ตัวชี้วดั ผลการดาเนิ นงาน (Performance Indicator)
ตัวชีว้ ดั ผลการดาเนินงาน
อัตราความคลาดเคลื่อนจากการถ่ายทอดคาสั ่งใช้ยา
ผูป้ ่ วยใน ครังต่
้ อ 1000 วันนอน
อัตราความคลาดเคลื่อนจากการจัดยา
ผูป้ ่ วยใน ครังต่
้ อ 1000 วันนอน
อัตราความคลาดเคลื่อนจากการจ่ายยา ผูป้ ่ วยใน
ครัง้ ต่อ 1000 วันนอน
อุบตั กิ ารณ์การเกิดแพ้ยาซ้า (ครัง้ )
จ่ายยาให้หอผูป้ ่ วยทันเวลา 11.30 น.(ร้อยละ)
ผูป้ ่ วยในทีใ่ ช้ยาพ่น MDI รายเก่าและรายใหม่ได้รบั
การประเมินการใช้ยา โดยเภสัชกร (ร้อยละ)
ผูป้ ่ วยในทีใ่ ช้ปากกาฉีด Insulin รายเก่าและรายใหม่
ได้รบั การประเมินการใช้ยาโดยเภสัชกร (ร้อยละ)
ทบทวนตัวชีว้ ดั ภายในหน่วยงาน (ครัง้ /ปี )

เป้ าหมาย
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4. กระบวนการหรือระบบงานเพื่อบรรลุเป้ าหมายและมีคณ
ุ ภาพ
4.1 ระบบงานที่ใช้อยู่ในปัจจุบนั (รวมทัง้ การพัฒนาคุณภาพที่เสร็จสิ้นแล้ว)
4.1.1 การติดตามการใช้ยาความเสีย่ งสูง(High Alert Drugs)
4.1.2 การเฝ้ าระวังและติดตามอาการอันไม่พงึ ประสงค์จากการใช้ยา(Adverse Drug Monitoring)
4.1.3 การประเมินการใช้ยา(Drug use evaluation/Drug use review)
4.1.4 การเฝ้ าระวังและทบทวนความคลาดเคลื่อนทางยา(Medication Error)
4.1.5 การประสานความต่อเนื่องทางยา(Medication Reconciliation)
4.1.6 การสารองยาในห้องยา(Sub stock)
4.1.7 การรับคาสั ่งและจ่ายยา One Day Dose แก่หอผูป้ ่ วย
4.2 การพัฒนาคุณภาพที่อยู่ระหว่างดาเนิ นการ
4.2.1 การประสานความต่อเนื่องทางยา(Medication Reconciliation)
4.2.2 การสารองยาในห้องยา(Sub stock)
4.2.3 การดาเนินการตามแนวทาง Patient Safety Goals
5. แผนการพัฒนาต่อเนื่ อง
5.1 การนา Tiger tool มาใช้เพื่อเพิม่ ความปลอดภัยในการใช้ยา
5.2 การจัดสิง่ แวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่อการปฏิบตั งิ าน(ขยายพืน้ ทีห่ อ้ ง / 5ส / แสงสว่างภายในห้อง)
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