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Service Profile 

กลุ่มงานเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลแก่งคอย 

 
1) บริบท (Context) 

ก. หน้าที่และเป้าหมาย 

กลุม่งานเภสชักรรม โรงพยาบาลแก่งคอย มีหนา้ทีใ่หบ้รกิารดา้นเภสชักรรมที่ถกูตอ้ง ปลอดภยั รวดเรว็ เพื่อให้

ผูร้บับรกิารเกิดความพงึพอใจ  

มีเปา้หมายเพื่อใหบ้รกิารดา้นยาใหม้ีความถกูตอ้ง ปลอดภยั รวดเรว็ ใหค้  าแนะน าในการใชย้าดว้ยความมีมนษุย์

สมัพนัธท์ี่ดี สนบัสนนุการใชย้าในระดบัปฐมภมูใิหม้ีมาตรฐานและความปลอดภยั มีการสง่เสรมิการใชย้าใหถ้กูตอ้ง 

รวมทัง้สง่เสรมิการใชย้าและผลติภณัฑส์ขุภาพอยา่งมีคณุภาพ เพือ่ความปลอดภยัของประชาชน 
 

ข. ขอบเขตการให้บริการ 

1) งานบรหิารเวชภณัฑ ์มีหนา้ที่จดัซือ้ จดัหา ควบคมุ เก็บรกัษา จดัจ่าย และกระจายยาใหแ้ก่หนว่ยงานตา่งๆ ทัง้

ภายในและภายนอกโรงพยาบาล 

2) งานบรกิารเภสชักรรมผูป่้วยนอก ระยะเวลาการปฏิบตัิงาน 08.30-00.30 น.เภสชักรอยูป่ฏิบตัิงานตลอด

ระยะเวลาใหบ้รกิาร มีหนา้ที่บรกิารจดั-จ่ายยาตามใบสั่งแพทย ์คดักรองใบสั่งยาก่อนจา่ยยา เปรยีบเทียบและ

ประสานรายการยาผูป่้วยโครงการเครอืขา่ยใสใ่จไรร้อยตอ่โรงพยาบาลสระบรุ ีใหค้  าปรกึษาดา้นยา ติดตาม

อาการไมพ่งึประสงคจ์ากการใชย้า ใหข้อ้มลูเรือ่งยาแก่ผูป่้วยและประชาชนทั่วไป ดแูลการจดัเก็บและส ารองยาที่

หอ้งอบุตัิเหต-ุฉกุเฉิน ดแูลระบบการแบง่บรรจยุา ระบบยาคืน ทบทวนการตรวจรกัษาโดยผูไ้มใ่ช่แพทยน์อกเวลา

ราชการท่ีเภสชักรไมไ่ดอ้ยูป่ฏิบตังิาน เก็บรวบรวมรายงานความคลาดเคลือ่นทางยาผูป่้วยนอก 

3) งานบรกิารเภสชักรรมผูป่้วยใน ระยะเวลาการปฏิบตัิงาน 08.30-00.30 น.เภสชักรอยูป่ฏิบตัิงานตลอดระยะเวลา

ใหบ้รกิาร มีหนา้ที่บรกิารจดั-จ่ายยาตามค าสั่งแพทยร์ายวนัแบบระบบยนูิตโดส (unit dose) เปรยีบเทียบและ

ประสานรายการยาผูป่้วยโรคเรือ้รงั ติดตามการเกิดปัญหาทีเ่ก่ียวกบัการรกัษาดว้ยยา ติดตามและประเมินการ

ใชย้าที่มีความเสีย่งสงู(High Alert Drug) ใหค้  าปรกึษาดา้นยา ตดิตามอาการไมพ่งึประสงคจ์ากการใชย้า ให้

ขอ้มลูเรือ่งยาแก่ผูป่้วยและญาติ ดแูลการจดัเก็บและส ารองยาในหอผูป่้วย ดแูลระบบการแบง่บรรจยุา ระบบยา

คืนจากหอผูป่้วยเก็บรวบรวมรายงานความคลาดเคลือ่นทางยาผูป่้วยใน 
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4) งานเภสชักรรมการผลติ มีหนา้ที่เตรยีมยาเพื่อใชท้นัทีส าหรบัผูป่้วยเฉพาะรายตามใบสั่งแพทย ์

(Extemporaneous preparation) สตูรต ารบั Oseltamivir suspension 15mg/5ml และผลติยาใชภ้ายนอกสตูร

ต ารบั 3% sodium bicarbonate ear drops 

5) งานบรกิารวิชาการ ใหบ้รกิารเภสชัสนเทศ ตอบค าถามดา้นยาแกบ่คุลากรทางการแพทยแ์ละประชาชนทั่วไป 

จดัท าขอ้มลูขา่วสารดา้นยาเผยแพรแ่ก่บคุลากรในโรงพยาบาล และหนว่ยงานอื่นๆ ดแูลงานพฒันาคณุภาพของ

กลุม่งาน พฒันาระบบการจดัการความรู ้สง่เสรมิการท างานวิจยั R2R พฒันาการฝึกสอนแก่นกัศกึษาเภสชั

ศาสตรข์องสถาบนัการศกึษา เป็นวิทยากรอบรมใหค้วามรูด้า้นยาแก่หนว่ยงานตา่งๆ 

6) งานเภสชักรรมปฐมภมูิ มีหนา้ที่ก าหนดกรอบรายการยาพรอ้มทัง้จดัท าคูม่ือรายการยาของสถานบรกิารปฐมภมูิ 

พฒันาระบบมาตรฐานและความปลอดภยัดา้นยา ดแูลเรือ่งการใชย้าในผูป่้วยโรคเรือ้รงั ผูส้งูอาย ุผูพ้ิการใน

ชมุชนรว่มกบัทีมสหสาขาวิชาชีพโดยการออกเยีย่มบา้น สปัดาหล์ะ 2 ครัง้ทกุวนัพธุและศกุร ์ปฏิบตังิานบรกิาร

เภสชักรรมใน PCU ไดแ้ก่ PCUทบักวาง เดือนละ 1 ครัง้ในวนัองัคารท่ี 2 ของเดือนและPCUชะอม เดือนละ 2 

ครัง้ในวนัศกุรท์ี่ 1 และ 3 ของเดือน 

7) งานคุม้ครองผูบ้รโิภค ด าเนินงานเก่ียวกบัการคุม้ครองสขุภาพของประชาชนจากการบรโิภคผลติภณัฑส์ขุภาพ 

ไดแ้ก่ ตรวจแนะน าสถานประกอบการสขุภาพ (รา้นขายยา สถานพยาบาล สถานท่ีผลติอาหารและน า้ดื่ม) ใน

เขตอ าเภอแกง่คอย ตรวจหาสารปนเป้ือนในอาหารสดจากรา้นอาหาร รา้นขายอาหารสด ในเขตรบัผิดชอบต าบล

ตาลเดีย่ว หมู8่, 9 ,10, 11 

8) งานสนบัสนนุระบบสขุภาพระดบัอ าเภอ (DHB)  อาหารปลอดภยั อบุตัิเหตจุาราจร ผูป่้วยผูพ้ิการและผูด้ว้ย

โอกาส  

9) งานเภสชักรรมเชิงรุก เยี่ยมบา้น และหนว่ยปฏิบตัิการ PCC  โดยมีเภสชักร รว่มกบั สหสาขาวิชาชีพ  

10) เป็นแหลง่ฝึกงาน นกัศกึษาเภสชักรรม ของศนูยป์ระสานการศกึษาเภสชักรรม ของทบวงมหาวิทยาลยั  
                       

ค. ผู้รับผลงานและความต้องการทีส่ าคัญ 

ผูร้บัผลงาน ความตอ้งการของผูร้บัผลงาน 

ผูป่้วย/ญาติผูป่้วย - ไดร้บัยาที่มีคณุภาพและมาตรฐาน 

- ไดร้บัยาถกูตอ้งตามค าสั่งแพทย ์

- ไดร้บัทราบขอ้มลูทางยาทีค่รบถว้น ถกูตอ้ง เขา้ใจ  

- ไดร้บัการบรกิารท่ีดี สะดวก รวดเรว็ เกิดความพงึพอใจ 

- ไดร้บัการชว่ยเหลอืเมื่อมีขอ้ขดัขอ้งตา่งๆ 
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แพทย ์ทนัตแพทย ์พยาบาลและ

บคุลากรทางการแพทยท์ัง้ในและนอก

โรงพยาบาล 

- ไดร้บัการสนบัสนนุยาและเวชภณัฑท์ี่มีคณุภาพและเพียงพอ 

- ไดร้บัการบรกิาร การประสานงานท่ีสะดวก รวดเรว็ 

- ไดร้บัทราบขอ้มลูดา้นยาที่ถกูตอ้ง ทนัสมยั นา่เช่ือถือ 

 

 

ค. ผู้รับผลงานและความต้องการทีส่ าคัญ (ต่อ) 

ผูร้บัผลงาน ความตอ้งการของผูร้บัผลงาน 

ศนูยส์ขุภาพชมุชนและโรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพ

ต าบล 

- ไดร้บัการสนบัสนนุยาและเวชภณัฑท์ี่มีคณุภาพและ

เพียงพอ 

- ไดร้บัค าแนะน าในการบรหิารจดัการ จดัเก็บและ

ส ารองยาอยา่งถกูตอ้งตามมาตรฐาน 

- ไดร้บัการบรกิาร การประสานงานท่ีสะดวก รวดเรว็ 

- เจา้หนา้ที่ไดร้บัความรูแ้ละสามารถน าไปใช้

ประโยชนไ์ด ้

ประชาชนทั่วไป - ไดร้บัความปลอดภยัจากการใชบ้รกิารสถาน

ประกอบการสขุภาพตา่งๆ ไดแ้ก่ รา้นขายยา 

สถานพยายาบาล เป็นตน้ 

- ไดร้บัความปลอดภยัจากการบรโิภคอาหาร/น า้ดื่ม 

นกัศกึษาแพทย,์ นกัศกึษาเภสชัศาสตร ์

สถาบนัการศกึษา 

- ไดร้บัความรูเ้ก่ียวกบังานเภสชักรรมโรงพยาบาล 

- มีความพงึพอใจตอ่แหลง่ฝึกงาน 
 

ง. ประเดน็คุณภาพทีส่ าคัญ 

1) จดัซือ้ จดัหา เก็บรกัษา จดัจ่ายและกระจายยาสนบัสนนุแก่หนว่ยงานตา่งๆทัง้ภายในและภายนอกโรงพยาบาล

อยา่งถกูตอ้งและพอเพยีง 

2) ใหบ้รกิารจดั-จ่ายยาตามใบสั่งแพทยอ์ยา่งถกูตอ้ง ครบถว้น ปลอดภยั 

3) ผูป่้วยและญาติไดร้บัการบรกิารที่ถกูตอ้งสะดวก รวดเรว็ เกิดความพงึพอใจ 

4) ผูป่้วยโรคเรือ้รงั ผูส้งูอาย ุผูพ้ิการในชมุชนไดร้บัการดแูลดา้นการใชย้าอยา่งตอ่เนื่อง 

5) ประชาชนในชมุชนไดร้บัความปลอดภยัจากการบรโิภคผลติภณัฑส์ขุภาพ 

6) มีการท างานรว่มกบัชมุชนเป็นเครอืขา่ยประชารฐั 
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จ. ความท้าทายและความเส่ียงทีส่ าคัญ 

ความท้าทาย 

1) ลดความคลาดเคลือ่นทางยา (Pre-dispensing error, Dispensing error) 

2) ไมม่ีรายการยาขาดในกลุม่ยาฉกุเฉิน-ช่วยชีวิต (Life saveing drug) 

3) ไมม่ีผูป่้วยเกิดแพย้าซ า้ 

4) ไมม่ีความคลาดเคลือ่นทางยาในกลุม่ยาทีม่ีความเสีย่งสงู (High Alert Drug) 

5) ไมม่ียาเสือ่มคณุภาพ/หมดอาย ุ

6) การบรกิารท่ีรวดเรว็และเกิดความประทบัใจ 

ความเส่ียงทางคลินิก (Clinical risk) 

1) ความคลาดเคลือ่นจากการจ่ายยา (Dispensing error) 

2) รายการยาขาดในกลุม่ยาฉกุเฉิน-ช่วยชีวติ (Life saving drug) 

3) การเกิดแพย้าซ า้ 

4) ความคลาดเคลือ่นทางยาในกลุม่ยาที่มคีวามเสีย่งสงู (High Alert Drug) 

5) ยาเสือ่มคณุภาพ/หมดอาย ุ

ความเส่ียงท่ัวไป (Non-clinical risk) 

1) ระบบคอมพิวเตอรม์ีปัญหาในช่วงเวลาใหบ้รกิาร 

2) การลงประวตัิสทิธิการรกัษาของผูป่้วยไมถ่กูตอ้ง  

3) การลงรายการเวชภณัฑท์ี่ไมใ่ช่ยา/หตัถการท่ีใชใ้นผูป่้วยไมค่รบถว้น 

4) ขอ้รอ้งเรยีนเรือ่งการพฤตกิรรมการบรกิาร 

5) บคุลากรไมเ่พยีงพอ ตอ่ภาระงาน 
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ฉ. ปริมาณงานและทรัพยากร 

ปริมาณงาน 

งานบรกิาร 2556 2557 2558 2559 2560 

งานบรหิารเวชภณัฑ ์

- จ านวนรายการยาในบญัชียาโรงพยาบาล 
(รายการ) 

- จ านวนรายการยาในบญัชียาหลกัแหง่ชาติ 
(ED) 

- จ านวนรายการยานอกบญัชียาหลกัแหง่ชาติ 
(NED) 

- อตัราสว่น ED:NED 
- มลูคา่การจดัซือ้เวชภณัฑย์า (บาท) 
- อตัราส ารองเวชภณัฑย์า (เดือน) 

 
323 

 
297 

 
 

26 
92:8 

11,140,928 
       1.32 

 
307 

 
288 

 
 

19 
94:6 

11,116,388 

1.71 

 
307 

 
288 

 
 

19 
94:6 

11,116,388 

1.71 

 
319 

 
294 

 
 

25 
92.16 

14,124,245 

1.47 

 
342 

 
317 

 
 

25 
92.69 

 
 
 

งานบรกิารเภสชักรรมผูป่้วยนอก 

- จ านวนผูป่้วยนอก รพ.แกง่คอย 60 เตียง (คน) 

- จ านวนผูป่้วยนอก คลนิิกประกนัสงัคม (คน) 

 
101,432 
92,161 

 
114,879 
105,100 

 
110,314 
90,315 

 
132,654 
96,919 

 

งานบรกิารเภสชักรรมผูป่้วยใน 

- จ านวนผูป่้วยใน (คน) 

- จ านวนวนันอน (วนั) 

 
5,366 
17,296 

 
5,795 
18,291 

 
5,344 
17,797 

 

 
6,085 
19,675 

 

 

ฉ. ปริมาณงานและทรัพยากร (ต่อ) 

ปริมาณงาน (ต่อ) 

งานบรกิาร 2556 2557 2558 2559 2560 

งานบรกิารเภสชักรรมในคลนิิกพเิศษ (One stop 

service) 

- คลนิิกเอดส ์(ครัง้) 

 

 

892 

 

 

874 

 

 

874 

 

 

1355 
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- คลนิิกโรคหืด (ครัง้) 

- คลนิิกวณัโรค (ครัง้) 

- คลนิิกจิตเวช (ครัง้) 

- คลนิิก Warfarin  (ครัง้) 

960 

321 

359 

992 

342 

721 

992 

342 

721 

72 

1100 

312 

720 

168 

งานบรบิาลเภสชักรรม 

- ติดตามอาการไมพ่งึประสงคจ์ากการใชย้า 

(ครัง้) 

- เปรยีบเทียบและประสานรายการยาผูป่้วยใน 

(คน) 

- เปรยีบเทียบและประสานรายการยาผูป่้วย

นอก (คน)(โครงการเครอืขา่ยใสใ่จไรร้อยตอ่

โรงพยาบาลสระบรุ)ี 

- ติดตามและประเมินการใชย้าทีม่คีวามเสีย่ง

สงู (คน) 

- ผูป่้วยไดร้บัการบรบิาลเภสชักรรม: Acute 

care (คน) 

 

183 

 

- 

 

49 

 

 

- 

 

- 

 

211 

 

- 

 

65 

 

 

- 

 

- 

 

249 

 

37 

 

82 

 

 

4 

 

29 

 

345 

 

65 

 

75 

 

 

5 

 

38 

 

งานเภสชักรรมการผลติ 

- Potassium chloride syrup ต ารบั
โรงพยาบาล (หนว่ย) 

- Special Mouth Wash (หนว่ย) 
- Methyl Salicylic Ointment (หนว่ย) 
- Oseltamivir suspension 15mg/5ml 

(หนว่ย) 

 
90 
 

30 
3 
4 

 
80 
15 

ยกเลกิ 
2 

 
ยกเลกิ 
ยกเลกิ 
ยกเลกิ 

5 

 
ยกเลกิ 
ยกเลกิ 
ยกเลกิ 

3 
15 

 

 

งานบรกิารวิชาการ 

- บรกิารเภสชัสนเทศ (ครัง้) 

- จดหมายขา่วดา้นยา (ฉบบั) 

 

142 

2 

 

153 

2 

 

160 

3 

 

250 

5 

 

งานเภสชักรรมปฐมภมู ิ

- งานบรกิารเภสชักรรมใน PCU (ครัง้) 

- เยี่ยมบา้นรว่มกบัทีมสหสาขาวชิาชีพ (คน) 

 

36 

- 

 

36 

55 

 

36 

115 

 

36 

124 
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- ประเมินมาตรฐานและความปลอดภยัดา้นยา

ใน รพสต.19 แหง่ (ครัง้) 

- 1 1 1 

 

ฉ. ปริมาณงานและทรัพยากร (ต่อ) 

ปริมาณงาน (ต่อ) 

งานบรกิาร 2556 2557 2558 2559 2560 

งานคุม้ครองผูบ้รโิภค 

- ตรวจสถานประกอบการสขุภาพ 

(แหง่)  

- ตรวจสารปนเป้ือนในอาหารสดใน

เขตรบัผิดชอบ(ครัง้) 

 

101 

 

1 

 

104 

 

1 

 

104 

 

1 

 

 

110 

 

2 

 

 

ทรัพยากร 

1) อัตราก าลัง 
บคุลากร จ านวน หนา้ที่ ความรบัผิดชอบ 

เภสชักร 
 

8 งานบรหิารเวชภณัฑ,์ งานบรกิารเภสชักรรม, งานเภสชักรรมคลนิกิ 
งานบรกิารเภสชัสนเทศ, งานคุม้ครองผูบ้รโิภค, งานเภสชักรรมการผลติ 
งานบรกิารเภสชักรรมในหนว่ยปฐมภมูิ  

เจา้พนกังาน
เภสชักรรม 

5 เบิก-จ่ายยาใหก้บัหนว่ยเบกิ, จดั/จ่ายยา, ดแูลการส ารองยาตามหนว่ยงาน
ตา่งๆ, งานอื่นๆ ตามที่ไดร้บัมอบหมาย 

พนกังานธุรการ 2 จดัท าเอกสารตา่งๆตามที่ไดร้บัมอบหมาย 
พนกังานการเงิน 1 เก็บเงิน, รวมรวมรายงานการเงิน, น าสง่เงิน 
พนกังานทั่วไป 3 เบิก-จ่ายยาใหก้บัหนว่ยเบกิ, ท าความสะอาดพืน้ท่ี, จดัยา 

 

2) เคร่ืองมือ 
ล าดบั รายการ จ านวน ระบบการดแูลรกัษาเครือ่งมือ 
1 ตูเ้ย็นแช่เวชภณัฑ ์ 4 เครือ่ง ตรวจสอบคณุภาพมาตรฐานเครือ่งมือจาก

กรมวิทยาศาสตรก์ารแพทยปี์ละ 1 ครัง้ 
ผลลพัธ ์ ผา่นเกณฑ ์

2 เครือ่งอณุหภมูิและวดัความชืน้ 4 เครือ่ง 

3 เครือ่งชั่งสารเคมี  1 เครือ่ง 
4 เครือ่งคอมพิวเตอร ์ 12  เครือ่ง ตรวจความพรอ้มใชข้องเครือ่งมอืทกุวนั 
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5 เครือ่งปริน๊ทส์ติก๊เกอรย์า 3 เครือ่ง ตรวจความพรอ้มใชข้องเครือ่งมอืทกุวนั 
6 เครือ่งปริน๊ทเ์ตอร ์ 5 เครือ่ง ตรวจความพรอ้มใชข้องเครือ่งมอืทกุวนั 
8 กลอ้งวงจรปิด ภายในคลงัยา 2 ตวั ตรวจความพรอ้มใชข้องเครือ่งมอืทกุวนั 

 
ฉ. ปริมาณงานและทรัพยากร (ต่อ) 

ทรัพยากร (ต่อ) 

3) เทคโนโลยี 
ล าดบั รายการ การน ามาใชง้าน 
1 โปรแกรม HOS xp บนัทกึการใหบ้รกิารแก่ผูป่้วย 
2 โปรแกรมลงคลาดเคลือ่นทางยา 

(พฒันาขึน้เอง) 
บนัทกึและประมวลผลขอ้มลูความคลาดเคลือ่นทางยา 

3 โปรแกรมลงความเสีย่ง บนัทกึ รายงานและประมวลผลขอ้มลูความเสีย่งที่เกิดขึน้ 
4 การเบิกยาผา่นระบบ VMI เบิกยาในโครงการยาตา้นไวรสัเอดส ์วณัโรค วดัซีน ไขห้วดัใหญ่ 

 

ฉ. ประเดน็การสร้างเสริมสุขภาพทีเ่กี่ยวข้อง 

1) เจ้าหน้าที ่

- เขา้รว่มโครงการลดคา่ BMI จากผลการทดสอบสมรรถภาพพบวา่ 

คา่ BMI อยูใ่นระดบั อว้น  จ านวน  3 คน 

คา่ BMI อยูใ่นระดบั ปกต ิ  จ านวน 15 คน 

คา่ BMI อยูใ่นระดบั ผอม  จ านวน   2 คน 

- เขา้รว่มชมรมสง่เสรมิสขุภาพ   จ านวน 20 คน 

- ตรวจสขุภาพประจ าปี   จ านวน 20 คน 

- ไดร้บัวคัซีนปอ้งกนัไขห้วดัใหญ่  จ านวน 20 คน 

- ไดร้บัวคัซีนปอ้งกนัไวรสัตบัอกัเสบบีจ านวน จ านวน 20 คน 
 

2) ผู้รับบริการ 

- ใหค้  าปรกึษาในผูป่้วยโรคเรือ้รงัทีพ่บปัญหาดา้นยา 

- สรา้งสือ่การสอนความรูเ้รือ่งการใชย้าผา่นทางวีดีทศัน ์ขณะผูป่้วยรอรบัยา 

- จดัท ามมุหนงัสอื/แผน่พบัความรูเ้รือ่งโรคและการใชย้า 

- ใหค้วามรูเ้รือ่งการใชย้าแบบรายกลุม่ในหญิงตัง้ครรภ ์ผูป่้วยเบาหวาน/ความดนั 
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2) กระบวนการส าคัญ (Key Processes) 

กระบวนการส าคญั 

(Key Process) 

สิง่ที่คาดหวงัจากการกระบวนการ 

(Process Requirement) 

ตวัชีว้ดัส  าคญั 

(Performance Indicator) 

งานบรหิารเวชภณัฑ ์

- จดัซือ้ จดัหายา  

- ควบคมุ เก็บรกัษา ส ารองยา 

- จดัจา่ยและกระจายยาใหแ้ก่หนว่ยงาน  

- มีปรมิาณยาคงคลงัเพียงพอตอ่

การใหบ้รกิาร 

- ลดความคลาดเคลือ่นทางยาใน

กลุม่ช่ือพอ้ง มองคลา้ย (LASA 

drug) 

- สถานท่ีจดัเก็บและส ารองยา

เป็นไปตามมาตรฐานเพื่อคง

คณุภาพของยา 

- จ านวนเดือนส ารองคลงั 

- จ านวนรายการยาขาด 

- จ านวนรายการยาหมดอาย ุ

- ความคลาดเคลือ่นยา LASA 

- รอ้ยละอณุภมูิคลงัยา>25° 

- รอ้ยละความชืน้คลงัยา>60% 

- รอ้ยละอณุภมูิตูเ้ย็นเก็บยา/

วคัซีนไมอ่ยูใ่นช่วง 2-8°C 

งานบรกิารเภสชักรรมผูป่้วยนอก 

- จดั-จ่ายยาตามใบสั่งแพทย ์ 

- คดักรองใบสั่งยาก่อนจ่ายยา  

- เปรยีบเทียบและประสานรายการยา (MR) 

- ติดตามอาการไมพ่งึประสงคจ์ากการใชย้า 

- ใหค้  าปรกึษาดา้นยาคลนิิกพิเศษ  

- ทบทวนการตรวจรกัษาโดยผูไ้มใ่ช่แพทยน์อก

เวลาราชการ 

- ระบบการแบง่บรรจยุา ระบบยาคืน  

- ลดความคลาดเคลือ่นทางยา 

- เกิดความตอ่เนื่องในการใช ้

- ไมพ่บผูป่้วยแพย้าซ า้ 

- ไมพ่บผูป่้วยเกิดอาการไมพ่งึ

ประสงคร์า้ยแรงจากการใชย้า

กลุม่ที่ตอ้งเฝา้ระวงั 

- ผูป่้วยไดร้บัยาทีเ่หมาะสม  

สามารถใชย้าไดอ้ยา่งถกูตอ้ง และ

มีประสทิธิภาพ 

- ผูป่้วยไดร้บัยาทีม่ีคณุภาพ 

- ผูป่้วยไดร้บัยารวดเรว็ 

- ผูป่้วยพงึพอใจในบรกิาร 

- Pre-dispensing error: OPD 

- Dispensing error: OPD 

- Prescribing error: OPD 

- ปัญหาที่พบในกระบวนการ MR 

- จ านวนครัง้การเกิดแพย้าซ า้ 

- จ านวนครัง้การเกิด ADR 

รา้ยแรง 

- ผลการใหค้  าปรกึษาดา้นยา 

- รอ้ยละปัญหาจากการสั่งใชย้า

โดยผูไ้มใ่ช่แพทยน์อกเวลา 

- มีระบบแบง่บรรจยุา/คืนยา 

- ระยะเวลารอรบัยาเฉลีย่ 

- ความพงึพอใจผูม้ารบับรกิาร 
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2) กระบวนการส าคัญ (Key Processes) (ต่อ) 

กระบวนการส าคญั 

(Key Process) 

สิง่ที่คาดหวงัจากการกระบวนการ 

(Process Requirement) 

ตวัชีว้ดัส  าคญั 

(Performance Indicator) 

งานบรกิารเภสชักรรมผูป่้วยใน 

- จดั-จ่ายยาตามค าสั่งแพทยร์ายวนั  

- เปรยีบเทียบและประสานรายการยา (MR) 

- ติดตามปัญหาทีเ่ก่ียวกบัการรกัษาดว้ยยา 

-  งานบรบิาลเภสชักรรม 

- ติดตาม/ประเมินการใช ้High Alert Drug 

- ติดตามอาการไมพ่งึประสงคจ์ากการใชย้า  

- ดแูลการจดัเก็บและส ารองยา 

- ระบบการแบง่บรรจยุา ระบบยาคืน 

- ลดความคลาดเคลือ่นทางยา 

- เกิดความตอ่เนื่องในการใช ้

- ไมพ่บผูป่้วยแพย้าซ า้ 

- ไมพ่บผูป่้วยเกิดอาการไมพ่งึ

ประสงคร์า้ยแรงจากการใชย้า

กลุม่ที่ตอ้งเฝา้ระวงั 

- ผูป่้วยไดร้บัยาทีเ่หมาะสมมีความ

ปลอดภยัในการใชย้า   

- ผูป่้วยไดร้บัยาทีม่ีคณุภาพ 

- Pre-dispensing error: IPD 

- Dispensing error: IPD 

- Prescribing error: IPD 

- ปัญหาที่พบในกระบวนการ MR 

- รอ้ยละการแกไ้ขปัญหาดา้นยา 

- ผลการใหบ้รบิาลเภสชักรรม 

- ความคลาดเคลือ่นจากกลุม่ HAD 

- จ านวนครัง้การเกิดแพย้าซ า้ 

- จ านวนครัง้การเกิด ADR รา้ยแรง 

งานเภสชักรรมการผลติ 

- เตรยีมยาส าหรบัผูป่้วยเฉพาะราย

(Extemporaneous preparation)  

- ผลติยาใชภ้ายนอกตามสตูรต ารบั 

- การเตรยีมยา/ผลติยาตาม

มาตรฐานวิธีการปฏิบตัิ 

- ผูป่้วยไดร้บัยาทีม่ีคณุภาพ 

- ผูป่้วยไดร้บัยาขนาดถกูตอ้งตรง

ตามค าสั่งแพทย ์

- มีสตูรต ารบัยา วิธีการผลติตาม

มาตรฐาน 

- มีบนัทกึการเตรยีมยา/ผลติ 

งานเภสชักรรมปฐมภมู ิ

- ก าหนดกรอบรายการยา รพสต. 

- พฒันามาตรฐาน/ความปลอดภยัดา้นยา  

- เยี่ยมบา้นผูป่้วยโรคเรือ้รงั ผูส้งูอาย ุผูพ้ิการใน

ชมุชนรว่มกบัทีมสหสาขาวิชาชีพ 

- งานบรกิารเภสชักรรมใน PCU 2 แหง่ 

- พฒันางานเภสชักรรมปฐมภมูเิพือ่

เพิ่มขีดความสามารถของ

เครอืขา่ยบรกิารสขุภาพ 

- ผูป่้วยโรคเรือ้รงั สงูอาย ุผูพ้ิการ

ไดร้บัการดแูลอยา่งตอ่เนื่อง 

- ผลการด าเนินงานเภสชักรรมปฐม

ภมูิของหนว่ยบรกิาร 

- จ านวนผูป่้วยที่ไดร้บัการเยีย่มบา้น

จากทมีสหสาขาวิชาชีพ 

- รอ้ยละการแกไ้ขปัญหาดา้นยา 

- ความพงึพอใจผูป่้วย 
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2) กระบวนการส าคัญ (Key Processes) (ต่อ) 

กระบวนการส าคญั 

(Key Process) 

สิง่ที่คาดหวงัจากการกระบวนการ 

(Process Requirement) 

ตวัชีว้ดัส  าคญั 

(Performance Indicator) 

งานบรกิารวิชาการ 

- บรกิารเภสชัสนเทศ ตอบค าถามดา้นยาแก่

บคุลากรทางการแพทย/์ประชาชนทั่วไป 

- จดัท าขอ้มลูขา่วสารดา้นยา  

- พฒันาระบบการจดัการความรู ้ 

- สง่เสรมิการท างานวจิยั R2R  

- พฒันาการสอนแก่นกัศกึษาเภสชัศาสตร ์ 

- เป็นวิทยากรอบรมใหค้วามรูด้า้นยา 

- บรกิารตอบค าถามและใหข้อ้มลู

ดา้นยาไดถ้กูตอ้ง ตรงประเด็น 

นา่เช่ือถือ ทนัเวลาและเป็น

ประโยชน ์

- สง่เสรมิใหเ้จา้หนา้ที่ในหนว่ยงาน

มีความเขา้ใจเรือ่งการจดัการ

ความรู ้

- สง่เสรมิการท างานวจิยั R2R 

- เป็นแหลง่ฝึกงานนกัศกึษาเภสชั

ศาสตรท์ี่มีคณุภาพ 

- จ านวนค าถามทีใ่หบ้รกิาร 

- จ านวนจดหมายขา่วดา้นยา 

- จ านวนครัง้การจดัอบรมใหค้วามรู้

ในหนว่ยงาน 

- เจา้หนา้ที่ในหนว่ยงานมีสว่นรว่ม

ในการเขา้อบรมความรู ้

- หวัหนา้พาท า 

- จ านวนรายงานวิจยั R2R 

การประเมินแหลง่ฝึกงาน 

- จ านวนครัง้การเป็นวิทยากร 

 งานคุม้ครองผูบ้รโิภค 

- ตรวจแนะน าสถานประกอบการสขุภาพ ใน

เขตอ าเภอแกง่คอย  

- ตรวจหาสารปนเป้ือนในอาหารสด ในเขต

รบัผิดชอบต าบลตาลเดีย่วหมู8่, 9 ,10, 11 

- ประชาชนบรโิภคผลติภณัฑ์

สขุภาพอยา่งปลอดภยั มีคณุภาพ 

ไดม้าตรฐาน 

 

- รอ้ยละของสถานประกอบการ

สขุภาพในเขตอ าเภอแก่งคอย

ไดร้บัการตรวจสอบ 

- จ านวนครัง้การออกตรวจหาสาร

ปนเป้ือนในอาหารสด ในเขต

รบัผิดชอบ 
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3) ตัวชีวั้ดผลการด าเนินงาน (Performance Indicator) 

ตวัชีว้ดั เปา้หมาย 2558 2559 2560 

1) ความคลาดเคลือ่นทางยา (Medication error) 

- ความคลาดเคลือ่นจากการจ่ายยาผูป่้วยนอก 

Dispensing error: OPD (ครัง้: 1000 ใบสั่งยา) 

- ความคลาดเคลือ่นจากการจ่ายยาผูป่้วยใน 

Dispensing error: IPD (ครัง้: 1000 ใบสั่งยา) 

- ความคลาดเคลือ่นในกระบวนการก่อนจ่ายยาผูป่้วยนอก 

Pre-dispensing error: OPD (ครัง้: 1000 ใบสั่งยา) 

- ความคลาดเคลือ่นในกระบวนการก่อนจ่ายยาผูป่้วยใน 

Pre-dispensing error: IPD (ครัง้: 1000 ใบสั่งยา) 

- ความคลาดเคลือ่นจากการจดั-จ่ายยาในกลุม่ยาที่มีความเสีย่งสงู 

(High Alert Drug) 

 

0 
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2) ระยะเวลารอรบัยาเฉลีย่ผูป่้วยนอก (นาท)ี นอ้ยกวา่ 30 10 11  

3) จ านวนครัง้การเกิดอาการไมพ่งึประสงคร์า้ยแรงจากการใชย้ากลุม่

ที่ตอ้งเฝา้ระวงัการแพย้าที่รุนแรง (ครัง้) 

0 0 0  

4) จ านวนครัง้การเกิดแพย้าซ า้ (ครัง้) 0 1 1  

5) จ านวนเดือนส ารองคลงั (เดือน) 1-3 เดือน 1.41 1.81  

6) จ านวนรายการยาขาด (รายการ) 

- รายการยาขาดที่ไมม่ีใหบ้รกิารแตส่ามารถหาทดแทนได ้

- รายการยาขาดทีม่ีไมค่รบจ านวนตามค าสั่งใชย้า 

- รายการยาขาดทีม่ีไมม่ใีหบ้รกิารในทกุจดุบรกิารจา่ยยา 

- รายการยาขาดในกลุม่ Life saving drug 

 

0 

0 

0 

0 

 

34 

11 

4 

2 

 

4 

2 

1 

0 

 

7) รอ้ยละของสถานประกอบการสขุภาพไดร้บัการตรวจสอบอยา่ง 100 100 100  



Service profile กลุ่มงานเภสชักรรมชมุชน โรงพยาบาลแก่งคอย มิถนุายน 2560  13 

 

0.1 0.1 

0.05 

0

0.05

0.1

0.15

2555 2556 2557 

Dispensing error: OPD ปี 2556-2559 (ครัง้: 1000 ใบสั่งยา) 
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Dispensing error: OPD 
แสดงชนิดความคลาดเคลือ่นท่ีพบในปี 2558 (รอ้ยละ) 

นอ้ย 2 ครัง้ตอ่ปี (รอ้ยละ) 

8) ความพงึพอใจของผูม้ารบับรกิาร (รอ้ยละ) มากกวา่ 85 77.92 73.88  

 
 

 

4) กระบวนการหรือระบบงานเพือ่บรรลุเป้าหมายและมีคุณภาพ 

4.1 ระบบงานที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเพือ่ให้เป็นไปตามส่ิงทีค่าดหวังและป้องกันความเส่ียงส าคัญ

ของแต่ละกระบวนการ (รวมท้ังการพัฒนาคุณภาพทีเ่สร็จสิน้แล้ว) 

1) ความคลาดเคล่ือนจากการจ่ายยาผู้ป่วยนอก Dispensing error: OPD 
การด าเนินกิจกรรม: 

การเก็บรายงานความคลาดเคลือ่นจากการจา่ยยาผูป่้วยนอกไดจ้ากการตรวจสอบยาหลงัจ่ายโดยพยาบาล

ประจ าหอ้งอบุตัิเหต-ุฉกุเฉินในกรณีที่ผูป่้วยมีหตัการหลงัรบัยา หรอืไดร้บัรายงานจากแพทย/์ผูป่้วยที่น ายาที่

ไดร้บักลบัมาใหด้แูลว้พบวา่มคีวามคลาดเคลือ่นเกิดขึน้ ลงบนัทกึรายละเอียดในสมดุรายงานความ

คลาดเคลือ่นทางยา น าเสนอตอ่คณะกรรมการบรหิารระบบยาและคณะกรรมการบรหิารโรงพยาบาลทกุ

เดือนเพื่อวางแนวทางแกไ้ขปัญหาความคลาดเคลือ่นท่ีเกิดขึน้ หากความคลาดเคลือ่นท่ีเกิดขึน้มีความ

รุนแรง (ระดบั D ขึน้ไป) ใหร้ายงานแก่ผูบ้รหิารและเจา้หนา้ที่ท่ีเก่ียวขอ้งทนัที 

ผลการด าเนินกิจกรรม: 
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Dispensing error: OPD  ปีงบประมาณ 2558จ าแนกตามระดบัความรุนแรง 

ระดบัความรุนแรง จ านวนรายงาน (รอ้ยละ) 

A 0 

B 50 

C 33.33 

D 16.67 

เป้าหมาย: ความคลาดเคลือ่นจากการจา่ยยาผูป่้วยนอก 0 ครัง้: 1000 ใบสั่งยา 

การแปลผลและการใช้ประโยชน์: 

ปี 2557 พบรายงานความคลาดเคลือ่นจากการจ่ายยาผูป่้วยนอก 0.05 ครัง้: 1000 ใบสั่งยาความ

คลาดเคลือ่นลดลงจากปีที่ผา่นมาแตไ่มอ่ยูใ่นเปา้หมาย ชนิดความคลาดเคลือ่นท่ีพบมากที่สดุไดแ้ก่ ผิดคน, 

ผิดชนิด รองลงมาเป็นความคลาดเคลือ่นเก่ียวกบั วิธีบรหิารยา, ความแรง, จ านวนรายการยา รายงาน

ความคลาดเคลือ่นสว่นใหญ่พบความรุนแรงอยูใ่นระดบั B  

พบรายงานความคลาดเคลือ่นความรุนแรงอยูใ่นระดบั D 1 รายงาน (16.67%) ไดแ้ก่ผูป่้วยวณัโรคที่มารบั

การรกัษาในคลนิิกวณัโรคไดร้บัจ านวนรายการยาไมค่รบ ซึง่ความคลาดเคลือ่นที่พบนัน้เกิดทัง้ระบบตัง้แต่

การสั่งใชย้าจนถึงการจา่ยยาใหผู้ป่้วยกลบัไปบา้น  

บทเรียนจากการพัฒนา/การเปลีย่นแปลงทีเ่กิดขึน้ 

จากการทบทวนรายงานความคลาดเคลือ่นจากการจ่ายยาผูป่้วยนอกที่ผา่นมาตัง้แตปี่ 2546 ถึงปัจจบุนั มี

การวางแนวทางการลดความคลาดเคลือ่น ดงันี ้

- วางระบบการจดั-จ่ายยาในคลนิกิพิเศษ (one stop service) ปัญหาเกิดจากการท่ีมีเภสชักรเพียง 

คนเดียวในการใหบ้รกิารทัง้ใหค้  าปรกึษาและจ่ายยาในคลนิิกพเิศษ (one stop service)  ท าให้

เกิดความเสีย่งที่จะจ่ายยาผิดไดส้งู หนว่ยงานเภสชักรรมจึงมีแนวทางใหม้ีการจดัเตรยีมยาตาม

รายช่ือผูป่้วยไวก้่อนจ่ายยา โดยเตรยีมยาจากการสบืคน้ประวตัิการใชย้าเดิมในโปรแกรม Hos xp 

เพื่อเป็นการสอบทวนความถกูตอ้งในการสั่งใชย้าใหผู้ป่้วยก่อนจา่ยยา 
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Dispensing error: IPD ปี 2555-2559 (ครัง้: 1000 วนันอน) 

- ผดิคน: วางแนวทางการระบตุวัผูป่้วยรว่มกบัคณะกรรมการ PCT ไดแ้ก่ ก่อนจ่ายยาจะตอ้งขอดู

สทิธิบตัร/บตัรประชาชนเปรยีบเทียบกบัช่ือในใบสั่งยา/ฉลากยาทกุครัง้ กรณีที่ไมม่ีบตัรมาแสดงให้

ผูป่้วยทวนช่ือ-สกลุดว้ยตนเอง 

- ผดิชนดิ/ความแรง: จดัท ารายการ LASA drug สง่ขอ้มลูใหง้านบรหิารเวชภณัฑเ์พื่อหลกีเลีย่งการ

สั่งยาคูเ่หมือน, สรา้งความแตกตา่งของฉลากยาคูท่ีม่ีช่ือพอ้งกนั (Tall man letter) , แยกการ

จดัเก็บยาคูท่ี่พบความคลาดเคลือ่นบอ่ย, ท าปา้ยช่ือยา/ความแรงใหช้ดัเจนกรณียาทีม่ีมากกวา่ 1 

ความแรง 

- วิธีบรหิารยา/จ านวนรายการยา: เพิ่มเภสชักรในจดุตรวจสอบยากอ่นจ่ายเป็น 2 คน, จดัอบรมการ

ใชย้าตา้นไวรสั รว่มกบัคณะกรรมการ IC (หวัขอ้ PEP ส าหรบับคุลากรทางการแพทยห์ลงัสมัผสั

เชือ้), สรา้งสตูรยา PEP ส าหรบับคุลากรทางการแพทยใ์นโปรแกรมสั่งยา Hos xp, วางระบบการ

บรหิารยาวณัโรครว่มกบัคณะกรรมการ PCT ไดแ้ก่ การเขียนสตูรการรกัษา, การลงขอ้มลูน า้หนกั

ตวั 
 

2) ความคลาดเคล่ือนจากการจ่ายยาผู้ป่วยใน Dispensing error: IPD 
การด าเนินกิจกรรม: 

การเก็บรายงานความคลาดเคลือ่นจากการจา่ยยาผูป่้วยในไดจ้ากการตรวจสอบยาโดยพยาบาลในหอ

ผูป่้วยหลงัจา่ยยาแบบรายวนั (ระบบ Unit dose) และผูป่้วยที่ไดร้บัยากลบับา้น หรอืไดร้บัรายงานจาก

แพทย/์ผูป่้วยที่น  ายาที่ไดร้บักลบัมาใหด้แูลว้พบวา่มคีวามคลาดเคลือ่นเกิดขึน้ ลงบนัทกึรายละเอยีดในสมดุ

รายงานความคลาดเคลือ่นทางยา น าเสนอตอ่คณะกรรมการบรหิารระบบยาและคณะกรรมการบรหิาร

โรงพยาบาลทกุเดือนเพื่อวางแนวทางแกไ้ขปัญหาความคลาดเคลือ่นท่ีเกิดขึน้ หากความคลาดเคลือ่นที่

เกิดขึน้มีความรุนแรง (ระดบั D ขึน้ไป) ใหร้ายงานแก่ผูบ้รหิารและเจา้หนา้ที่ท่ีเก่ียวขอ้งทนัที 

ผลการด าเนินกิจกรรม: 
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Dispensing error: IPD 
แสดงชนิดความคลาดเคลือ่นท่ีพบในปี 2559 (รอ้ยละ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dispensing error: IPD  ปีงบประมาณ 2557 จ าแนกตามระดบัความรุนแรง 

ระดบัความรุนแรง จ านวนรายงาน (รอ้ยละ) 

A 0 

B 88.14 

C 10.17 

D 1.70 

 

เป้าหมาย: ความคลาดเคลือ่นจากการจา่ยยาผูป่้วยใน < 1 ครัง้: 1000 วนันอน 

การแปลผลและการใช้ประโยชน์: 

ปี 2557 พบรายงานความคลาดเคลือ่นจากการจ่ายยาผูป่้วยใน 3 ครัง้: 1000 วนันอน  

ความคลาดเคลือ่นเพิ่มจากปีที่ผา่นมาและไมอ่ยูใ่นเปา้หมาย ชนิดความคลาดเคลือ่นท่ีพบมากที่สดุไดแ้ก่ 

จ่ายยาไมค่รบตามจ านวนรายการยา รองลงมาเป็นความคลาดเคลือ่นเก่ียวกบัการจ่ายยาผิดชนิด, จ านวน/

ปรมิาณยา, วิธีบรหิารยา เป็นตน้ รายงานความคลาดเคลือ่นสว่นใหญ่พบความรุนแรงอยูใ่นระดบั B พบ

รายงานความคลาดเคลือ่นความรุนแรงอยูใ่นระดบั D 1 รายงาน (1.7%) ไดแ้ก่ จ่ายยาผิดชนิด โดยแพทย์
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สั่ง Salbutamol MDI ใหผู้ป่้วยกลบับา้น แตจ่่าย Budesonide MDI ใหผู้ป่้วย หลงัจากที่ผูป่้วยกลบับา้นได้

ใชย้าพน่แลว้อาการไมด่ีขึน้จงึกลบัมาโรงพยาบาลซ า้อีกครัง้ 

 

 

 

บทเรียนจากการพัฒนา/การเปลีย่นแปลงทีเ่กิดขึน้ 

จากการทบทวนรายงานความคลาดเคลือ่นจากการจ่ายยาผูป่้วยนอกที่ผา่นมาตัง้แตปี่ 2546 ถึงปัจจบุนั มี

การวางแนวทางการลดความคลาดเคลือ่น ดงันี ้

- ตัง้แตปี่ 2553 มีการเปลีย่นระบบการจา่ยยาผูป่้วยในเป็น unit dose มีการลดขัน้ตอนการคดัลอก

ค าสั่งแพทยเ์พื่อลดความคลาดเคลือ่นทางยาและลดภาระงานของพยาบาลโดยใชร้ะบบส าเนา

ค าสั่งใชย้า 

- ผิดชนิด/ความแรง: จ่ายยาผิดชนดิพบความคลาดเคลือ่นมีความรุนแรงอยูใ่นระดบั D เป็นยากลุม่ 

LASA drug แกไ้ขปัญหาโดยการจดัท าปา้ยแสดงความแตกตา่งของยารูปแบบ MDI เพื่อใหผู้จ้ดั

ยาแยกความแตกตา่งไดช้ดัเจนมากขึน้ และก่อนจา่ยยาเภสชักรจะตอ้งตรวจสอบความถกูตอ้ง

และลงช่ือทกุครัง้ 

- จ านวนรายการยา: สว่นใหญ่พบการจา่ยยาไมค่รบจ านวนรายการยาตามที่แพทยส์ั่ง จ่ายยาใน

รายการท่ีแพทยห์ยดุสั่งใชแ้ลว้ ความคลาดเคลือ่นท่ีเกิดขึน้ยงัไมถ่งึตวัผูป่้วยเนื่องจากพยาบาล

ประจ าหอผูป่้วยจะเป็นผูต้รวจสอบความถกูตอ้งก่อนบรหิารยา จากการทบทวนสาเหตเุกิดจาก

ความไมส่มบรูณข์องส าเนาใบสั่งยา ทัง้ส  าเนาใบสั่งยาไมช่ดัเจน รายละเอยีดของส าเนาใบสั่งยา

ไมค่รบถว้น เนื่องจากดงึส าเนาออกมาก่อนการสั่งยา จากปัญหาดงักลา่วคณะกรรมการบรหิาร

ระบบยาไดม้ีแนวทางการสั่งใชย้าผูป่้วยในพยาบาลจะตอ้งตรวจสอบส าเนาใบสั่งยาทกุครัง้ก่อน

สง่มาเบิกยาวา่มีความสมบรูณ ์ครบถว้นหรอืไม่ 
 

3) ความคลาดเคล่ือนในกระบวนการก่อนจ่ายยาผู้ป่วยนอก Pre-dispensing error: OPD 
การด าเนินกิจกรรม: 

การเก็บรายงานความคลาดเคลือ่นในกระบวนการก่อนจ่ายยาผูป่้วยนอก ไดจ้ากการขัน้ตอนการตรวจสอบ

ความถกูตอ้งของยาโดยเภสชักรก่อนจ่ายยา ลงบนัทกึรายละเอียดในสมดุรายงานความคลาดเคลือ่นทาง

ยา น าเสนอตอ่คณะกรรมการบรหิารระบบยาและคณะกรรมการบรหิารโรงพยาบาลทกุเดือนเพื่อวางแนว
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Pre-dispensing error: OPD 
แสดงชนิดความคลาดเคลือ่นที่พบในปี 2559 (รอ้ยละ) 

ทางแกไ้ขปัญหาความคลาดเคลือ่นท่ีเกิดขึน้ หากความคลาดเคลือ่นท่ีเกิดขึน้มคีวามรุนแรง (ระดบั D ขึน้

ไป) ใหร้ายงานแก่ผูบ้รหิารและเจา้หนา้ที่ท่ีเก่ียวขอ้งทนัที 

 

 

 

 

 

ผลการด าเนินกิจกรรม: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pre-dispensing error: OPD  ปีงบประมาณ 2557 จ าแนกตามระดบัความรุนแรง 

ระดบัความรุนแรง จ านวนรายงาน (รอ้ยละ) 

A 0 
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B 98.04 

C 1.96 

D 0 

เป้าหมาย: ความคลาดเคลือ่นในกระบวนการก่อนจา่ยยาผูป่้วยนอก < 4 ครัง้: 1000 ใบสั่งยา 

 

 

การแปลผลและการใช้ประโยชน์: 

ปี 2557 พบรายงานความคลาดเคลือ่นในกระบวนการก่อนจ่ายยาผูป่้วยนอก 1 ครัง้: 1000 ใบสั่งยา 

ความคลาดเคลือ่นเพิ่มจากปีที่ผา่นมาแตไ่มเ่กินเปา้หมาย ชนิดความคลาดเคลือ่นท่ีพบมากที่สดุไดแ้ก่ จดั

ยาผิดชนดิ รองลงมาเป็นความคลาดเคลือ่นเก่ียวกบัการจดัยาผิดความแรง ชนดิความคลาดเคลือ่นอื่นๆที่

พบ ไดแ้ก่ จ านวนรายการยา, จ านวน/ปรมิาณยา, รูปแบบและวิธีบรหิารยา รายงานความคลาดเคลือ่นสว่น

ใหญ่พบความรุนแรงอยูใ่นระดบั B เนื่องจากมกีารตรวจสอบความถกูตอ้งของยาโดยเภสชักรก่อนจ่ายยา

ทกุครัง้ท าใหค้วามคลาดเคลือ่นสว่นใหญ่นัน้ไปไมถ่ึงตวัผูป่้วย ไมพ่บรายงานความคลาดเคลือ่นที่มคีวาม

รุนแรงอยูใ่นระดบั D  

บทเรียนจากการพัฒนา/การเปลีย่นแปลงทีเ่กิดขึน้ 

จากการทบทวนรายงานความคลาดเคลือ่นจากการจ่ายยาผูป่้วยนอกที่ผา่นมาตัง้แตปี่ 2546 ถึงปัจจบุนั มี

การวางแนวทางการลดความคลาดเคลือ่น ดงันี ้

- ผดิชนดิ/ความแรง: จดัท ารายการ LASA drug สง่ขอ้มลูใหง้านบรหิารเวชภณัฑเ์พื่อหลกีเลีย่งการ

สั่งยาคูเ่หมือน, สรา้งความแตกตา่งของฉลากยาคูท่ีม่ีช่ือพอ้งกนั (Tall man letter) , แยกการ

จดัเก็บยาคูท่ี่พบความคลาดเคลือ่นบอ่ย, ท าปา้ยช่ือยา/ความแรงใหช้ดัเจนกรณียาทีม่ีมากกวา่ 1 

ความแรง, น าเสนอรายงานความคลาดเคลือ่นทางยาใหผู้เ้ก่ียวขอ้งทราบ, ก าหนดใหม้กีารลงช่ือ

ผูป้ฏิบตัิงานทกุครัง้ในใบสั่งยา 
 

4) ความคลาดเคล่ือนในกระบวนการก่อนจ่ายยาผู้ป่วยใน Pre-dispensing error: IPD 
การด าเนินกิจกรรม: 

การเก็บรายงานความคลาดเคลือ่นในกระบวนการก่อนจ่ายยาผูป่้วยใน ไดจ้ากการขัน้ตอนการตรวจสอบ

ความถกูตอ้งของยาโดยเภสชักรประจ าหอผูป่้วย ก่อนการสง่มอบยาผูป่้วยในแบบรายวนัระบบ Unit dose 

และยาที่ผูป่้วยไดร้บักลบับา้น ลงบนัทกึรายละเอยีดในสมดุรายงานความคลาดเคลือ่นทางยา น าเสนอตอ่

คณะกรรมการบรหิารระบบยาและคณะกรรมการบรหิารโรงพยาบาลทกุเดือนเพื่อวางแนวทางแกไ้ขปัญหา
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Pre-dispensing error: IPD 
จ าแนกตามชนิดความคลาดเคลือ่นท่ีพบในปี 2557 (รอ้ยละ) 

ความคลาดเคลือ่นท่ีเกิดขึน้ หากความคลาดเคลือ่นท่ีเกิดขึน้มีความรุนแรง (ระดบั D ขึน้ไป) ใหร้ายงานแก่

ผูบ้รหิารและเจา้หนา้ที่ท่ีเก่ียวขอ้งทนัที 

 

 

 

 

ผลการด าเนินกิจกรรม: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pre-dispensing error: IPD  ปีงบประมาณ 2557 จ าแนกตามระดบัความรุนแรง 

ระดบัความรุนแรง จ านวนรายงาน (รอ้ยละ) 

A 0 
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B 89.29 

C 7.14 

D 3.57 

เป้าหมาย: ความคลาดเคลือ่นในกระบวนการก่อนจา่ยยาผูป่้วยใน < 3 ครัง้: 1000 วนันอน 

 

 

การแปลผลและการใช้ประโยชน์: 

ปี 2557 พบรายงานความคลาดเคลือ่นในกระบวนการก่อนจ่ายยาผูป่้วยใน 1.5 ครัง้: 1000 วนันอน 

ความคลาดเคลือ่นเพิ่มจากปีที่ผา่นมาแตไ่มเ่กินเปา้หมาย ชนิดความคลาดเคลือ่นท่ีพบมากที่สดุไดแ้ก่ จดั

ยาไมค่รบตามจ านวนรายการยา รองลงมาเป็นความคลาดเคลือ่นเก่ียวกบัการจ่ายยาผิดชนิด, จ านวน/

ปรมิาณยา, ความแรง และรูปแบบ เป็นตน้ ขอ้มลูความคลาดเคลือ่นในกระบวนการก่อนจ่ายยานัน้สมัพนัธ์

กบัการเกิดความคลาดเคลือ่นในการจา่ยยา ถึงแมจ้ะมีระบบการตรวจสอบความถกูตอ้งของยาโดยเภสชักร

ก่อนสง่มอบยาแลว้ก็ตาม 

รายงานความคลาดเคลือ่นสว่นใหญ่พบความรุนแรงอยูใ่นระดบั B พบรายงานความคลาดเคลือ่นความ

รุนแรงอยูใ่นระดบั D 1 รายงาน (3.57%) ไดแ้ก่ จดัยาผิดชนิดที่ผา่นขัน้ตอนการตรวจสอบและจา่ยยาไป

จนกระทั่งถงึตวัผูป่้วย โดยแพทยส์ั่ง Salbutamol MDI ใหผู้ป่้วยกลบับา้น แตจ่่าย Budesonide MDI ผูป่้วย

ใชย้าพน่แลว้อาการไมด่ีขึน้จงึกลบัมาโรงพยาบาลซ า้อีกครัง้  

บทเรียนจากการพัฒนา/การเปลีย่นแปลงทีเ่กิดขึน้ 

- ผิดชนิด/ความแรง: จดัยาผิดชนดิพบความคลาดเคลือ่นมีความรุนแรงอยูใ่นระดบั D เป็นยากลุม่ 

LASA drug แกไ้ขปัญหาโดยการจดัท าปา้ยแสดงความแตกตา่งของยารูปแบบ MDI เพื่อใหผู้จ้ดั

ยาแยกความแตกตา่งไดช้ดัเจนมากขึน้ และก่อนจา่ยยาเภสชักรจะตอ้งตรวจสอบความถกูตอ้ง

และลงช่ือทกุครัง้ 

- จ านวนรายการยา: สว่นใหญ่พบการจดัยาไมค่รบจ านวนรายการยาตามที่แพทยส์ั่ง จดัยาใน

รายการท่ีแพทยห์ยดุสั่งใชแ้ลว้ จากการทบทวนสาเหตเุกิดจากความไมส่มบรูณข์องส าเนาใบสั่ง

ยา ทัง้ส  าเนาใบสั่งยาไมช่ดัเจน รายละเอยีดของส าเนาใบสั่งยาไมค่รบถว้น เนื่องจากดงึส าเนา

ออกมาก่อนการสั่งยา ท าเภสชักรผูป้ระจ าหอผูป่้วยไมเ่ห็นค าสั่งการใชย้าทัง้หมดจึงเกิดความ

คลาดเคลือ่นทางยาตัง้แตก่ระบวนการคดัลอกค าสั่งใชย้าและก่อใหเ้กิดความคลาดเคลือ่นในการ

จดัยาตามมา จากปัญหาดงักลา่วคณะกรรมการบรหิารระบบยาไดม้ีแนวทางการสั่งใชย้าผูป่้วย
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ในพยาบาลจะตอ้งตรวจสอบส าเนาใบสั่งยาทกุครัง้ก่อนสง่มาเบิกยาวา่มคีวามสมบรูณ ์ครบถว้น

หรอืไม ่
 

 

 

 

 

 

 

 

5) ความคลาดเคล่ือนจากการจัด-จ่ายยาในกลุ่มยาทีม่ีความเส่ียงสูง (High Alert Drug) 
การด าเนินกิจกรรม: 

ความคลาดเคลือ่นจากการจดั-จ่ายยาในกลุม่ยาที่มีความเสีย่งสงู (High Alert Drug) จะมกีารเก็บรวบรวม

ขอ้มลูจากรายงานความคลาดเคลือ่นในกระบวนการก่อนจา่ยยาผูป่้วยนอก/ผูป่้วยใน (Pre-dispensing 

error: OPD, IPD) และรายงานความคลาดเคลือ่นจากการจา่ยยาผูป่้วยนอก/ผูป่้วยใน (Dispensing error: 

POD, IPD) โดยพิจารณาเฉพาะความคลาดเคลือ่นทีเ่กิดขึน้ในกลุม่ยาทีม่ีความเสีย่งสงู (High Alert Drug) 

ผลการด าเนินกิจกรรม: 

รายงานความคลาดเคลือ่นจากการจดั-จ่ายยาในกลุม่ High Alert Drug 

ปีงบประมาณ 2555 2556 2557 

รายงานความคลาดเคลือ่น (ครัง้) 0 1 1 

ระดบัความรุนแรง - B B 

เป้าหมาย: ความคลาดเคลือ่นจากการจดั-จ่ายยาในกลุม่ยาที่มคีวามเสีย่งสงู (HAD) = 0 

การแปลผลและการใช้ประโยชน์: 

ปี 2556 พบรายงานความคลาดเคลือ่นจากการจดั-จ่ายยาในกลุม่ High Alert Drug จ านวน 1 ครัง้ 

ไดแ้ก่ การจดัยาผิดชนิด (แพทยส์ั่งใช ้digoxin tablet แตจ่ดัเป็น Doxazosin tab) มีความรุนแรงอยูใ่นระดบั 

B ความคลาดเคลือ่นท่ีเกิดขึน้ยงัไมถ่ึงตวัผูป่้วยเนื่องจากมีการตรวจสอบยาความถกูตอ้งของยาโดยเภสชักร

ก่อนสง่มอบยาใหผู้ป่้วย 

ปี 2557 พบรายงานความคลาดเคลือ่นจากการจดั-จ่ายยาในกลุม่ High Alert Drug จ านวน 1 ครัง้ 

ไดแ้ก่ การจา่ยยาผูป่้วยในไมค่รบตามจ านวน/ปรมิาณยา 1 ครัง้ (Dopamine injection ไมค่รบตามจ านวน) 

มีความรุนแรงอยูใ่นระดบั B ความคลาดเคลือ่นท่ีเกิดขึน้ยงัไมถ่งึตวัผูป่้วยเนื่องจากมีการตรวจสอบยาความ

ถกูตอ้งของยาโดยพยาบาลในหอผูป่้วยหลงัจา่ยยาแบบรายวนั (ระบบ Unit dose) 

บทเรียนจากการพัฒนา/การเปลีย่นแปลงทีเ่กิดขึน้: 
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- ทบทวนมาตรการความปลอดภยัของการใชย้าทีม่ีความเสีย่งสงู (High Alert Drug) ที่

คณะกรรมการบรหิารระบบยาไดม้ีการก าหนด ไดแ้ก่ การแยกเก็บยาที่มคีวามเสีย่งสงู (High 

Alert Drug) ออกจากยากลุม่อื่น ใสใ่นตูท้ี่มกีญุแจ มีการเขา้ถึงไดย้าก ในสถานท่ีส ารองยาทกุ

หนว่ยบรกิาร และตดิแถบสแีดงทีบ่รรจภุณัฑข์องยาที่มีความเสีย่งสงู (High Alert Drug) เพื่อ

แสดงความแตกตา่งจากจากทั่วไป 

- มีระบบเฝา้ระวงัความคลาดเคลือ่นจากการจดั-จ่ายยาในกลุม่ยาที่มีความเสีย่งสงู (High Alert 

Drug) หากเกิดความคลาดเคลือ่นขึน้ในยากลุม่นี ้ใหร้ายงานแก่หวัหนา้ฝ่ายและเจา้หนา้ที่ท่ี

เก่ียวขอ้งทนัที หากความคลาดเคลือ่นท่ีเกิดขึน้มีความรุนแรง (ระดบั D ขึน้ไป) ตอ้งรายการแก่

ผูบ้รหิารใหร้บัทราบดว้ย  
 

6) การป้องกันการเกิดอาการไม่พงึประสงคร้์ายแรงจากการใช้ยากลุ่มทีต่้องเฝ้าระวังการ

แพ้ยาที่รุนแรง 
การด าเนินกิจกรรม: 

เมื่อผูป่้วยไดร้บัยาที่อาจก่อใหเ้กิดการแพย้าที่รุนแรงเป็นครัง้แรกจ าเป็นตอ้งมีการสงัเกตอุาการผิดปกติ

ตา่งๆ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในช่วง 6 เดือนหลงัไดร้บัยา โดยยากลุม่ที่ตอ้งเฝา้ระวงัการแพย้าที่รุนแรงมี จ านวน 

8 รายการ ไดแ้ก่ Cotrimoxazole, Phenobarbital, Phenytoin, Nevirapine, Efavirenz, GPO-vir S30, 

GPO-vir Z250 และ Allopurinol เมื่อผูป่้วยไดร้บัยากลุม่นีค้รัง้แรกจะตอ้งสง่ผูป่้วยเขา้รบัการใหค้  าปรกึษา

โดยเภสชักรเรือ่งการเฝา้ระวงัอาการท่ีบง่บอกวา่อาจแพย้า พรอ้มแจกบตัรเฝา้ระวงัการแพย้ารุนแรงใหก้บั

ผูป่้วย 

ผลการด าเนินกิจกรรม: 

ปีงบประมาณ 2555 2556 2557 

จ านวนผูป่้วยที่ไดร้บัยากลุม่ที่ตอ้งเฝา้

ระวงัการแพย้าที่รุนแรง (คน) 
462 538 426 

จ านวนผูป่้วยที่เกิดอาการไมพ่งึประสงค์

รา้ยแรงจากการใชย้ากลุม่ที่ตอ้งเฝา้ระวงั

การแพย้าที่รุนแรง (คน) 

0 0 0 

เป้าหมาย: จ านวนผูป่้วยเกิดอาการไมพ่งึประสงคร์า้ยแรงจากการใชย้ากลุม่ที่ตอ้งเฝา้ระวงัการแพย้าที่

รุนแรง = 0 

การแปลผลและการใช้ประโยชน์: 
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จากผลการด าเนินงานไมพ่บผูป่้วยที่มีอาการไมพ่งึประสงคจ์ากการใชย้ากลุม่ทีเ่ฝา้ระวงัการแพย้าทีรุ่นแรง 
บทเรียนจากการพัฒนา/การเปลีย่นแปลงทีเ่กิดขึน้ 

มีการวางระบบปอ้งกนัการเกิดอาการไมพ่งึประสงคร์า้ยแรงจากการใชย้ากลุม่ที่เฝา้ระวงัการแพย้าที่รุนแรง 
ในช่วงแรกของการด าเนินงานพบปัญหาการคน้หาผูป่้วย จึงไดม้กีารพฒันาระบบการเตือนในโปรแกรม 
Hos xp กรณีที่ผูป่้วยรบัยาในกลุม่ที่ตอ้งเฝา้ระวงัการแพย้ารุนแรงเป็นครัง้แรก จะมีขอ้ความแจง้เตอืนขึน้มา
ที่หนา้จอของการรบัใบสั่งยาและพิมพส์ติก๊เกอรย์า จากนัน้จึงสง่ผูป่้วยเขา้รบัการใหค้  าปรกึษาโดยเภสชักร 
พรอ้มแจกบตัรเฝา้ระวงัการแพย้ารุนแรง 
 

7) การป้องกันการเกิดแพ้ยาซ า้ 
การด าเนินกิจกรรม: 

การเกิดแพย้าซ า้จะมีการเก็บรวบรวมขอ้มลูจากรายงานความคลาดเคลือ่นทางยาทกุกระบวนการ หากเกิด

การแพย้าซ า้ใหร้ายงานแก่หวัหนา้ฝ่ายและเจา้หนา้ที่ท่ีเก่ียวขอ้งทนัที หากความคลาดเคลือ่นท่ีเกิดขึน้มี

ความรุนแรง (ระดบั D ขึน้ไป) ตอ้งรายการแก่ผูบ้รหิารใหร้บัทราบดว้ย 

คณะกรรมการบรหิารระบบยาไดก้ าหนดแนวทางปอ้งกนัการเกิดแพย้าซ า้ ดงันี ้

ผูป่้วยนอก 

- แพทยส์อบถามประวตัิแพย้าทกุครัง้ก่อนมคี าสั่งใชย้า 

- พยาบาลจดุซกัประวตัิสอบถามขอ้มลูการแพย้า หากพบวา่ผูป่้วยมีประวตัิแพย้าแลว้ยงัไมม่ีการลง

บนัทกึใหส้ง่ผูป่้วยพบเภสชักรเพือ่ซกัประวตัิแพย้า 

- เภสชักรซกัประวตัิแลว้พบวา่ผูป่้วยแพย้าจะตอ้งติดสติก๊เกอรส์ชีมพพูรอ้มทัง้ลงรายการแพย้าบน

ปกเวชระเบียน, แนบใบประเมินการแพย้าในเวชระเบียน, ออกบตัรแพย้า/เฝา้ระวงัการใชย้า และ

ลงขอ้มลูการแพย้าลงในโปรแกรม Hos xp 

- ใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร ์HOSXPในการแจง้เตือนการแพย้าทีส่ามารถเห็นขอ้มลูไดท้กุจดุบรกิาร 

ผูป่้วยใน 

- แพทยส์อบถามประวตัิแพย้าก่อนมีค าสั่งใชย้าพรอ้มทัง้ลงขอ้มลูการแพย้าทกุครัง้ 

- พยาบาลประจ าหอผูป่้วยสอบถามขอ้มลูการแพย้าและลงบนัทกึทกุครัง้ในผูป่้วยแรกรบั 

- หากพบวา่ผูป่้วยมีประวตัิแพย้า พยาบาลประจ าหอผูป่้วยติดใบแสดงประวตักิารแพย้าพรอ้มทัง้

ลงรายการยาที่แพบ้นหนา้ชารต์ผูป่้วย เพื่อใหแ้พทยเ์ห็นประวตัิการแพย้าไดช้ดัเจนมากขึน้ก่อนมี

ค าสั่งใชย้า 

- ติดใบแสดงประวตัิการแพย้าพรอ้มทัง้ลงรายการยาที่แพท้ีช่่องเก็บยาของผูป่้วยบนรถกระจายยา

แบบรายวนั (unit dose) เพื่อใหพ้ยาบาลเห็นประวตักิารแพย้าไดช้ดัเจนมากขึน้ก่อนการบรหิารยา 
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จ านวนครัง้การเกิดแพย้าซ า้ 

สั่งยาที่แพซ้  า้ 

สั่ง-จา่ย-บรหิารยาที่แพซ้  า้ 

- ใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร ์HOSXPในการแจง้เตือนการแพย้าทีส่ามารถเห็นขอ้มลูไดท้กุจดุบรกิาร 

 

 

 

ผลการด าเนินกิจกรรม: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เป้าหมาย: จ านวนผูป่้วยเกิดแพย้าซ า้ = 0 

การแปลผลและการใช้ประโยชน์: 

ปี 2557 พบรายงานการเกิดแพย้าซ า้ 1 ครัง้ มคีวามรุนแรงระดบั D ไดแ้ก่ ผูป่้วยมีประวตัิแพย้า ceftriaxone 

injection และ diclofenac injection ไดร้บัยา diclofenac injection ที่หอ้งอบุตัิเหต-ุฉกุเฉิน (stat order) 

ผูป่้วยไมไ่ดพ้กบตัรแพย้าและจ าช่ือยาที่แพไ้ดเ้พียงตวัเดียวคือ ceftriaxone injection แตม่ีการลงขอ้มลูการ

แพย้าทัง้สองรายการไวใ้นโปรแกรม Hos xp และมีการติดสติก๊เกอรแ์สดงประวตัแิพย้าทัง้สองรายการไวท้ี่

หนา้ปกเวชระเบียน 

บทเรียนจากการพัฒนา/การเปลีย่นแปลงทีเ่กิดขึน้: 

- ทบทวนระบบการเบกิ/บรหิารยา stat order  

- เมื่อแพทยส์ั่งใชย้า stat order ทัง้ผูป่้วยนอกและผูป่้วยใน พยาบาลจะเป็นผูเ้ขียนเบิกยาโดยใชใ้บ

เบิกยาดว่น โดยในใบเบิกยาดว่นที่น ามาเบิกที่หอ้งยาจะตอ้งมีรายละเอียดเก่ียวกบั ช่ือ-สกลุผูป่้วย

, เตยีง, ประวตัิการแพย้า, รายการยาที่เบิก พรอ้มลงลายมือช่ือพยาบาลผูเ้บิกและผูต้รวจสอบ 

จากนัน้เภสชักรจะเป็นผูต้รวจสอบประวตัิแพย้าอีกครัง้พรอ้มทัง้ลงลายมือช่ือก่อนท าการจ่ายยา 

- เภสชักรมีหนา้ที่แจง้ใหผู้ป่้วยและญาติรบัรู ้เขา้ใจ และตระหนกัในเรือ่งการพกบตัรแพย้า 
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8) การให้ค าปรึกษาด้านยาในคลินิกพเิศษ 
การด าเนินกิจกรรม: 

คลนิิกโรคหืด เภสชักรมีบทบาทในการใหค้  าปรกึษาผูป่้วยที่เขา้รบัการรกัษาในคลนิิกโรคหืดเก่ียวกบัการใช้

ยาพน่ MDI, สอนการใชย้าพน่ในผูป่้วยที่รบัยาครัง้แรก, ใหค้วามรูเ้ก่ียวกบัการใชย้าเพื่อควบคมุและบรรเทา

อาการของโรค และประเมินความถกูตอ้งของการใชย้าพน่ MDI ทกุครัง้ที่ผูป่้วยมารบับรกิารพรอ้มทัง้ลง

บนัทกึผลการประเมินเพื่อติดตามดแูลผูป่้วยอยา่งตอ่เนื่อง 

คลนิิกเอดส ์เภสชักรมีบทบาทในการใหค้  าปรกึษาผูป่้วยที่เขา้รบัการรกัษาในคลนิิกเอดส ์ใหค้วามรูเ้รือ่งการ

กินยาตา้นไวรสัเอดสแ์ละอาการไมพ่งึประสงคจ์ากการใชย้าในผูป่้วยที่รบัยาครัง้แรก ประเมินความรว่มมือ

ในการกินยาตา้นไวรสัเอดส/์อาการไมพ่งึประสงคจ์ากการกินยา ทกุครัง้ที่ผูป่้วยมารบับรกิารพรอ้มทัง้ลง

บนัทกึผลการประเมินเพื่อติดตามดแูลผูป่้วยอยา่งตอ่เนื่อง 

คลนิิกวณัโรค เภสชักรมีบทบาทในการใหค้  าปรกึษาผูป่้วยที่เขา้รบัการรกัษาในคลนิิกวณัโรค ใหค้วามรูเ้รือ่ง

การกินยาตา้นวณัโรคและอาการไมพ่งึประสงคจ์ากการใชย้าในผูป่้วยที่รบัยาครัง้แรก ประเมินความรว่มมือ

ในการกินยาตา้นวณัโรค/อาการไมพ่งึประสงคจ์ากการกินยา ทกุครัง้ที่ผูป่้วยมารบับรกิารพรอ้มทัง้ลงบนัทกึ

ผลการประเมินเพื่อติดตามดแูลผูป่้วยอยา่งตอ่เนื่อง 

ผลการด าเนินกิจกรรม: 
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เป้าหมาย: คลนิิกโรคหืด รอ้ยละ 100 ผูป่้วยใชย้า MDI ถกูตอ้งไดค้ะแนนการประเมิน > 90% 

                  คลนิิกเอดส ์รอ้ยละ 100 ผูป่้วยมีความรว่มมือในการกินยาตา้นไวรสั > 95% 

การแปลผลและการใช้ประโยชน์: 

คลนิิกโรคหืด ผลการด าเนินงานในช่วงปี 2555-2557 พบวา่ผูป่้วยที่เขา้คลนิิกโรคหดืสามารถใชย้าพน่ได้

ถกูตอ้งเพิ่มมากขึน้แตย่งัไมเ่ป็นไปตามเปา้หมาย ซึง่จะตอ้งมีการวางแนวทางในการแกไ้ขปัญหาตอ่ไป 

คลนิิกโรคเอดส ์ผลการด าเนินงานในช่วงปี 2555-2557 พบวา่ผูป่้วยที่เขา้คลนิิกเอดสม์คีวามรว่มมอืในการ

กินยาตา้นไวรสัเพิม่มากขึน้ และเป็นไปตามเปา้หมาย 100%  

บทเรียนจากการพัฒนา/การเปลีย่นแปลงทีเ่กิดขึน้: 
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ผูป่้วยโรคหืด, เอดส ์และวณัโรค ไดร้บัการติดตามดแูลเก่ียวกบัการใชย้าอยา่งตอ่เนื่อง เป็นการเพิ่ม

ประสทิธิภาพและความปลอดภยัในการรกัษาผูป่้วยกลุม่นี ้
 

 

 

 

9) การดูแลผู้ป่วยผู้ป่วยโรคเรือ้รัง ผู้สูงอายุ ผู้พกิารในชุมชนร่วมกับทมีสหสาขาวิชาชีพ 
การด าเนินกิจกรรม:   

เภสชักรออกเยี่ยมบา้นรว่มกบัทีมสหสาขาวชิาชีพ สปัดาหล์ะ 2 ครัง้ทกุวนัพธุและศกุร ์ดแูลเรือ่งการใชย้าใน

ผูป่้วยโรคเรือ้รงั ผูส้งูอาย ุผูพ้ิการในชมุชนอยา่งตอ่เนื่อง   

ผลการด าเนินกิจกรรม: 

ปีงบประมาณ ผูป่้วยที่ไดร้บัการเยี่ยมบา้น 

(คน) 

พบปัญหาจากการใชย้า (คน) ไดร้บัการติดตามตอ่เนื่องแลว้

พบวา่ดีขึน้ (คน) 

2556 55 26 (47.3%) 11 (42.3%) 

2557 115 33 (28.7%) 21 (63.6%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เป้าหมาย: ผูป่้วยที่ไดร้บัการเยีย่มบา้นไดร้บัการติดตามตอ่เนื่องแลว้พบวา่ดีขึน้มากกวา่ 80% 

การแปลผลและการใช้ประโยชน์:  

ผูป่้วยที่รบัการเยี่ยมบา้นโดยทมีสหสาขาวชิาชีพสว่นใหญ่จะเป็นผูป่้วยโรคเรือ้รงั (เบาหวาน ความดนั โรค

หลอดเลอืดสมอง) ปัญหาจากการใชย้าสว่นใหญ่ ไดแ้ก่ ขาดการรกัษาตอ่เนื่อง ขาดยา เนื่องจากมฐีานะ

ทางเศรษฐกิจไมด่ี เดินทางมาโรงพยาบาลล าบาก มกีารกินยาผิด/ปรบัยากินเอง เนื่องจากมคีวามเช่ือที่ไม่
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ถกูตอ้งเก่ียวกบัเรือ่งโรคและยา เช่น ถา้มีอาการปวดหวัถงึจะกินยา เป็นตน้ ผูป่้วยบางรายจะพบปัญหาการ

ใชย้าซ า้ซอ้นเนื่องจากมียาเหลอืใชส้ะสมหรอืรบัยาจากสถานพยาบาลหลายแหง่ 

บทเรียนจากการพัฒนา/การเปลีย่นแปลงทีเ่กิดขึน้:  

เภสชักรมีบทบาทในการ คน้หาปัญหาดา้นยา และมีสว่นรว่มในการแกไ้ขปัญหาจากการใชย้าของผูป่้วย

เฉพาะราย ตวัอยา่งเช่น ผูป่้วยขาดยาเนื่องจากมีปัญหาการเดินทางล าบาก เมื่อแพทยป์ระเมินวา่สามารถ

สง่ตอ่ผูป่้วยให ้รพสต.ในเขตที่รบัผิดชอบดแูลได ้เภสชักรด าเนินการจดัสง่ยาส ารองใหผู้ป่้วย ผูป่้วยที่มีความ

เช่ือที่ไมถ่กูตอ้งเก่ียวกบัเรือ่งโรคและการกินยาจะไดร้บัค าแนะน าทีถ่กูตอ้งและมีการประเมินความเขา้ใจใน

การใชย้า ผูป่้วยที่พบปัญหาการใชย้าซ า้ซอ้นเนื่องจากมยีาเหลอืสะสมเป็นจ านวนมากหรอืรบัยาจาก

สถานพยาบาลหลายแหง่ เภสชักรจะเป็นผูจ้ดัและคดัแยกยา อธิบายใหผู้ป่้วยและญาติเขา้ใจและจดัเก็บยา

ที่ซ  า้ซอ้นกลบัคืน จากการติดตามผูป่้วยอยา่งตอ่เนื่องพบวา่ผูป่้วยมีความเขา้ใจในการใชย้ามากขึน้ เภสชักร

มีโอกาสรบัรูแ้ละเขา้ใจปัญหาของผูป่้วยจากบรบิทที่แทจ้รงิมากขึน้ เกิดการพฒันางานเภสชักรรมในชมุชน

อยา่งตอ่เนื่อง 
 

4.2 การพัฒนาคุณภาพที่อยู่ระหว่างด าเนินการ 

1) กระบวนการเปรียบเทยีบและประสานรายการยาผู้ป่วยนอก 
การด าเนินกิจกรรม: 

- เริม่ด  าเนินงานในผูป่้วยโรคหลอดเลอืดหวัใจ (PCI with stent) หลงัไดข้อ้มลูการรกัษาสง่มาจาก

โครงการเครอืขา่ยใสใ่จ ไรร้อยตอ่ โรงพยาบาลสระบรุี เดือนกนัยายน 2557 ไดเ้ริม่ด  าเนินงานใน

ผูป่้วยทกุคนในโครงการเครอืขา่ยใสใ่จ ไรร้อยตอ่ โรงพยาบาลสระบรุี 

- เภสชักรตรวจสอบประวตักิารใชย้าที่สง่มาจากโรงพยาบาลสระบรุี จากนัน้บนัทกึขอ้มลูลงแบบ

บนัทกึประวตัิการใชย้า เปรยีบเทยีบค าสั่งใชย้าใหมก่บัยาเดิม 

- เภสชักรแจง้แพทยเ์มื่อพบปัญหาจากการใชย้า/ไดร้บัยาซ า้ซอ้น/มกีารเปลีย่นแปลงขนาดยา 

- ประเมินผลการด าเนินงานทกุเดอืน 

ผลการด าเนินกิจกรรม: 

จ านวนผูป่้วยในโครงการเครอืขา่ยใสใ่จ ไรร้อยตอ่ โรงพยาบาลสระบรุี (ตัง้แต ่2553-2557) 

โรค จ านวนผูป่้วย (คน) 

HT, DM, DLP, Stroke 158 

โรคหลอดเลอืดหวัใจ (PCI with stent) 13 

จิตเวช 57 
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วณัโรค 11 

เอดส ์ 7 

อื่นๆ เช่น ทาลสัซีเมีย, โรคหืด, cirrhosis 21 

รวมทัง้หมด 267 

 

ตวัชีว้ดั/ปีงบประมาณ 2557 เปา้หมาย ผลลพัธ ์

อตัราผูป่้วยไดร้บัยาครบถว้นไมข่าดยา รอ้ยละ 100 รอ้ยละ 100 

อตัราผูป่้วยไดร้บัการดแูลตอ่เนื่อง 

ไดแ้ก่ โรคหลอดเลอืดหวัใจ (PCT with stent) 
ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 80 รอ้ยละ 100 

จ านวนครัง้การเกิดปัญหาจากระบบการเบิก

ยาในโครงการ 
0 ครัง้ 2 ครัง้ 

การแปลผลและการใช้ประโยชน์: 

- ผูป่้วยโรคหลอดเลอืดหวัใจ (PCI with stent) ตามโครงการเครอืขา่ยใสใ่จ ไรร้อยตอ่ โรงพยาบาล

สระบรุถีกูสง่กลบัมารบัยาตอ่เนื่องที่โรงพยาบาลแก่งคอยจ านวน 13 คน 

- จ านวนผูป่้วยที่มกีารรบัสง่ตอ่ระหวา่งโรงพยาบาลแลว้เกิดปัญหาดา้นยาในปีงบประมาณ 2557 มี

จ านวน 2 คน ปัญหาที่เกิดขึน้เกิดจากระบบการสง่ตอ่ขอ้มลูท าใหไ้มไ่ดเ้บิกยาส ารองไวใ้หผู้ป่้วย 

บทเรียนจากการพัฒนา/การเปลีย่นแปลงทีเ่กิดขึน้ 

- น าเรือ่งเขา้ที่ประชมุประจ าเดือนเพื่อหาแนวทางในการแกไ้ขปัญหาดา้นยาในระบบรบัสง่ตอ่ผูป่้วย 

(Refer Back) ระหวา่งโรงพยาบาลในจงัหวดัสระบรุที  าใหก้ระบวนการดแูลรกัษาผูป่้วยเป็นไป

อยา่งมีประสทิธิภาพ เกิดความปลอดภยั 

- จดัเตรยีมยาส ารองไวใ้หผู้ป่้วยในโครงการ 
 

2) กระบวนการเปรียบเทยีบและประสานรายการยาผู้ป่วยใน 
การด าเนินกิจกรรม: 

กลุม่เปา้หมายเป็นผูป่้วยในแรกรบัท่ีมีประวตัิไดร้บัยาโรคเรือ้รงั เภสชักรตรวจสอบประวตัิการใชย้า บนัทกึ

ขอ้มลูลงแบบบนัทกึประวตัิการใชย้า เปรยีบเทียบค าสั่งยาใหมก่บัยาเดิม ภายใน 24 ชั่วโมง เภสชักรแจง้

แพทยเ์มื่อพบปัญหาจากการใชย้า/ไดร้บัยาซ า้ซอ้น/มีการเปลีย่นแปลงขนาดยา/มีการเปลีย่นแปลงวิธี

บรหิารยา/หยดุใชย้าโดยไมท่ราบเหตผุล โดยเขียนใบ consult แนบในชารต์ของผูป่้วย 

ผลการด าเนินกิจกรรม: 
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รายการ ปีงบประมาณ 2557 

การประสานรายการยาผูป่้วยใน (คน) 37 

ค าสั่งใชย้าที่ผูป่้วยไดร้บัมีความเหมาะสม (คน) 33 

พบปัญหาค าสั่งใชย้าระหวา่งการรกัษาไมเ่หมาะสม (คน) 1 

พบปัญหาค าสั่งใชย้าที่ไดร้บักลบับา้นไมเ่หมาะสม (คน) 3 

การแปลผลและการใช้ประโยชน์: 

- เริม่ด  าเนินการเดือนกนัยายน 2557 มีผูป่้วยในแรกรบัทีไ่ดร้บัการเปรยีบเทียบและประสานรายการ

ยาทัง้หมด 37 คน พบปัญหาค าสั่งใชย้าไมเ่หมาะสมจ านวน 4 คน (2.70%) ปัญหาที่พบ ไดแ้ก่ 

ไมไ่ดส้ั่งยาเดิมใหผู้ป่้วยขณะนอนโรงพยาบาลและไมเ่ขียนค าสั่งหยดุใชย้ากรณีผูป่้วยกลบับา้น 

บทเรียนจากการพัฒนา/การเปลีย่นแปลงทีเ่กิดขึน้ 

พฒันาระบบมาตรฐานและความปลอดภยัจากการใชย้ามากขึน้ ผูป่้วยไดร้บัการติดตามแกไ้ขปัญหากรณีที่

มียาเดิม เพื่อลดปัญหาการใชย้าซ า้ซอ้นหรอืการใชย้าไมค่รบถว้น 
 

3) การตดิตามและประเมินการใช้ยาทีม่ีความเส่ียงสูง (High Alert Drug) ในหอผู้ป่วย 
การด าเนินกิจกรรม: 

เภสชักรประจ าหอผูป่้วยเป็นผูต้ดิตามและประเมินการใชย้าที่มีความเสีย่งสงู (High Alert Drug) ตาม

มาตรการความปลอดภยัของการใชย้าที่มีความเสีย่งสงู คณะกรรมการบรหิารระบบยาไดม้กีารก าหนดดงันี ้

- มีการแยกเก็บยาที่มีความเสีย่งสงูออกจากยากลุม่อื่น ใสใ่นตูท้ีม่ีกญุแจ มีการเขา้ถึงไดย้าก ใน

สถานท่ีส ารองยาทกุหนว่ยบรกิารไดแ้ก่ หอ้งจา่ยยา, หอผูป่้วย, หอ้ง ER 

- ที่บรรจภุณัฑข์องยาที่มีความเสีย่งสงู มีการติดแถบสแีดงเพื่อแสดงความแตกตา่งจากจากทั่วไป 

- การเขยีนค าสั่งใชย้าที่มีความเสีย่งสงู ตอ้งเป็นไปตามมาตรฐาน มกีารใชช้ดุค าสั่ง protocol 

- เมื่อมกีารถา่ยทอดค าสั่งใชย้าทีม่คีวามเสีย่งสงูทางวาจาแพทยต์อ้งมาลงช่ือก ากบัการสั่งใชย้า

ทนัทีหรอืโดยเรว็ที่สดุ 

- เภสชักรจะตอ้งเห็นค าสั่งใชย้าทีม่ีความเสีย่งสงูเมื่อมีการสั่งใชใ้นผูป่้วย 

- การสง่มอบยาที่มคีวามเสีย่งสงูจะตอ้งมกีารตรวจสอบโดยเภสชักรพรอ้มทัง้แนบใบเฝา้ระวงัการ

ใชย้าทกุครัง้ 

- ติดใบเฝา้ระวงัการใชย้าที่มีความเสีย่งสงูหนา้ชารต์ของผูป่้วย 

- แนบแบบบนัทกึการเฝา้ระวงัการใชย้าที่มีความเสีย่งสงู ในชารต์ผูป่้วยพรอ้มทัง้มีการบนัทกึขอ้มลู

ครบถว้น 
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จ านวนผูป่้วยที่ไดร้บั High Alert Drug ในหอผูป่้วย (คน) 

2557 

2556 

2555 

- การบรหิารยา/รบัค าสั่งใชย้าทีม่ีความเสีย่งสงู โดยพยาบาลจะตอ้งมีการทวนสอบสองบคุคล หรอื

หากเป็นบคุคลเดยีวกนัจะตอ้งมกีารตรวจสอบอยา่งนอ้ย 2 ครัง้ 

- แขวนปา้ยสญัลกัษณแ์สดงใหเ้หน็ชดัเจนวา่มีการใชย้าที่มีความเสีย่งสงู (High Alert Drug) ท่ีเสา

น า้เกลอืของผูป่้วย  

 

ผลการด าเนินกิจกรรม:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการประเมินการใชย้าที่มีความเสีย่งสงู (High Alert Drug) ในหอผูป่้วย 

หวัขอ้ เปา้หมาย 
ผลการประเมิน 

(รอ้ยละท่ีผา่นเกณฑ)์ 

การสั่งใชย้า 

- ค าสั่งใชย้าเป็นมาตรฐาน 

- ใชช้ดุค าสั่ง protocol 

- แพทยเ์ป็นผูเ้ขียนค าสั่งใชย้า 

 

100 % 

100 % 

100 % 

 

100 % 

(ไมผ่า่นเกณฑ)์ 

100 % 

การถา่ยทอดค าสั่ง 

- เภสชักรเห็นค าสั่งใช ้HAD ทกุราย 

 

100 % 

 

100 % 

การจา่ยยา 

- เภสชักรตรวจสอบและสง่มอบยา 

- สง่มอบยาพรอ้มใบแนบเฝา้ระวงั HAD 

 

100 % 

100 % 

 

100 % 

100 % 

การบรหิารยา   
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- แนบใบเฝา้ระวงั HAD หนา้ชารต์ผูป่้วย 

- แนบแบบบนัทกึการเฝา้ระวงั HAD ในชารต์ผูป่้วยพรอ้มทัง้มี

การบนัทกึขอ้มลูครบถว้น 

- รบัค าสั่ง เตรยีมยา บรหิารยา HAD โดยพยาบาล 2 คน 

- แขวนปา้ยเฝา้ระวงั HAD ที่เตียงผูป่้วย 

100 % 

100 % 

 

100 % 

100 % 

100 % 

100 % 

 

100 % 

100 % 

การแปลผลและการใช้ประโยชน์: 

มีการวางแนวทางการตดิตามและประเมินการใชย้าทีม่ีความเสีย่งสงู (High Alert Drug) ตามมาตรการ

ความปลอดภยัของการใชย้าที่มคีวามเสีย่งสงู (High Alert Drug) เริม่ด  าเนินการในเดือนกนัยายน 2557 มี

ผูป่้วยจ านวน 4 ราย ผลการประเมินพบปัญหาการสั่งใชย้าไมไ่ดใ้ชช้ดุค าสั่ง protocol สว่นหวัขอ้การ

ประเมินในเรือ่งการถา่ยทอดค าสั่ง การจา่ยยาและการบรหิารยาผา่นเกณฑ ์100% 

บทเรียนจากการพัฒนา/การเปลีย่นแปลงทีเ่กิดขึน้ 

มีการก าหนดมาตรการความปลอดภยัของการใชย้าที่มีความเสีย่งสงู (High Alert Drug) ตัง้แตปี่ 2546 แต่

ไมไ่ดม้ีการตดิตามและประเมินการใชย้าวา่ตรงตามมาตรฐานท่ีก าหนดหรอืไม ่ 

กนัยายน 2557คณะกรรมการ มีการวางแนวทางการติดตามและประเมินการใชย้าทีม่ีความเสีย่งสงู (High 

Alert Drug) ตามมาตรการความปลอดภยัของการใชย้ากลุม่นี ้โดยเภสชักรประจ าหอผูป่้วยจะเป็นผูต้ิดตาม

และประเมินเมื่อมีการใชย้าทีม่ีความเสีย่งสงู (High Alert Drug) จากนัน้จะมีการรายงานผลการตดิตาม

และประเมินใหก้บัคณะกรรมการบรหิารระบบยาทราบทกุเดือน  

ผลการประเมินการใชย้าที่มีความเสีย่งสงู (High Alert Drug) ในหอผูป่้วย กนัยายน 2557 พบปัญหาการ

สั่งใชย้าไมไ่ดใ้ชช้ดุค าสั่ง protocol จากปัญหาดงักลา่วคณะกรรมการบรหิารระบบยาไดม้ีการก าหนด

ชดุค าสั่ง protocol พรอ้มทัง้แจง้ใหแ้พทย ์พยาบาล และเจา้หนา้ทีท่ี่เก่ียวขอ้งรบัทราบ ซึง่จะตอ้งมีการ

ติดตามและประเมินผลตอ่ไป 
 

4) การทบทวนการตรวจรักษาโดยผู้ไม่ใช่แพทยน์อกเวลาราชการ 
การด าเนินกิจกรรม: 

มิถนุายน 2557 เริม่ด  าเนินการทบทวนการตรวจรกัษาโดยผูไ้มใ่ชแ่พทยน์อกเวลาราชการท่ีเภสชักรไมไ่ดข้ึน้

ปฏิบตัิงาน โดยเภสชักรจะตรวจสอบความเหมาะสมในการสั่งใชย้าจากใบสั่งยาและสามารถสบืคน้ขอ้มลู

เพิ่มเติมไดจ้ากบนัทกึประวตัิของผูป่้วยในโปรแกรม Hos xp แบง่ชนิดปัญหาที่เกิดจากการใชย้าออกเป็น 

ผูป่้วยไมไ่ดย้าที่สมควรจะไดร้บั, ไดร้บัยาไมเ่หมาะสม, ไดร้บัยาถกูตอ้งแตข่นาดมากเกินไป, ไดร้บัยาถกูตอ้ง

แตข่นาดนอ้ยเกินไป, เกิดอาการไมพ่งึประสงคจ์ากการใชย้า, เกิดปฏิกิรยิาระหวา่งยา, ไมไ่ดร้บัยาตามที่



Service profile กลุ่มงานเภสชักรรมชมุชน โรงพยาบาลแก่งคอย มิถนุายน 2560  34 

 

2 2 

20 

59 

17 

0
10
20
30
40
50
60
70

ชนิดของปัญหาทีเกิดจากการใชย้านอกเวลาราชการ (รอ้ยละ) 

แพทยส์ั่ง และไดร้บัยาที่ไมม่ขีอ้บง่ชีท้างวชิาการ หลงัจากมีการทบทวนแลว้จะสรุปผลสง่ใหก้บัหนว่ยงานท่ี

เก่ียวขอ้งทกุสปัดาห ์และน าเสนอขอ้มลูใหก้บัคณะกรรมการบรหิารระบบยาเดือนละ 1 ครัง้ เพื่อน าปัญหา

การใชย้าที่ไมเ่หมาะสมมาทบทวนและหาแนวทางในการปอ้งกนัและแกไ้ขปัญหาตอ่ไป    

 

 

ผลการด าเนินกิจกรรม: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การแปลผลและการใช้ประโยชน์: 

จากการรวบรวมขอ้มลูตัง้แต ่1 มิถนุายน ถงึ 31 สงิหาคม 2557 มีการทบทวนตรวจรกัษาโดยผูไ้มใ่ช่แพทย์

นอกเวลาราชการท่ีเภสชักรไมไ่ดข้ึน้ปฏิบตัิงาน ทัง้หมด 1,983 ใบสั่งยา พบปัญหาจากการใชย้า 41 ใบสั่ง

ยา (รอ้ยละ 2.22) ชนิดของปัญหาที่พบมากที่สดุจะเก่ียวกบัขนาดการสั่งใชย้าในผูป่้วยเด็ก โดยรอ้ยละ 59 

พบการสั่งใชย้าถกูตอ้งแต่ขนาดนอ้ยเกินไป รองลงมารอ้ยละ 20 พบการสั่งใชย้าถกูตอ้งแต่ขนาดมากเกินไป 

บทเรียนจากการพัฒนา/การเปลีย่นแปลงทีเ่กิดขึน้ 

- น าขอ้มลูสง่ใหห้นว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อหาแนวทางในการด าเนินการแกไ้ขปัญหา 

- ทบทวนแนวทางการสั่งใชย้าในผูป่้วยเด็ก 

- มีการทบทวนและสรา้งระบบรายงานอยา่งตอ่เนื่อง น าเสนอตอ่หนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
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5) งานบริบาลเภสัชกรรมในหอผู้ป่วย (Acute care) 
การด าเนินกิจกรรม: 

เริม่ด  าเนินการในผูป่้วยที่เขา้รบัการรกัษาในโรงพยาบาลดว้ยภาวะ Hypoglycemia/ hyperglycemia โดยมี

ขัน้ตอนการด าเนินงาน ดงันี ้

- พยาบาลในหอผูป่้วยโทรแจง้เภสชักรทราบ เมือ่มีผูป่้วยที่รบัการรกัษาตวัในโรงพยาบาลดว้ยภาวะ 

hypoglycemia/ hyperglycemia 

- หากพบปัญหาเก่ียวกบัการใชย้าใหแ้นบแบบสรุปปัญหาความไมร่ว่มมือในการใชย้าตามสั่ง ลงใน 

OPD card   

- ลงบนัทกึปัญหาของผูป่้วยพรอ้มทัง้ผลการใหค้  าปรกึษาลงในโปรแกรม Hos xp  

- เขียนปัญหาเก่ียวกบัการใชย้าทีพ่บในผูป่้วยลงใน Progress Note เพื่อเป็นการสง่ขอ้มลูระหวา่ง

สหสาขาวชิาชีพ หากจ าเป็นตอ้งสง่ตอ่ขอ้มลูอยา่งตอ่เนื่องใหล้งบนัทกึในโปรแกรม Hos xp 

- หากจ าเป็นตอ้งตดิตามผูป่้วยหลงัออกจากโรงพยาบาล ใหล้งบนัทกึนดัพบเภสชักรในบตัรนดัของ

ผูป่้วย 

- ติดตามและประเมินผลผูป่้วยหลงัไดร้บัการใหค้  าปรกึษาในวนันดัหลงัจากผูป่้วยออกจาก

โรงพยาบาล โดยประเมินจากคา่ FBS 

ผลการด าเนินกิจกรรม: 

การใหก้ารบรบิาลทางเภสชักรรมในผูป่้วยนอนโรงพยาบาลดว้ยภาวะ hypoglycemia 

จ านวนผูป่้วย (คน) 12  

ผลการใหบ้รบิาลทางเภสชักรรม: FBS อยูใ่นเกณฑด์ีขึน้ 3 (25%) 

ผลการใหบ้รบิาลทางเภสชักรรม: FBS อยูใ่นเกณฑแ์ยล่ง 3 (25%) 

ผลการใหบ้รบิาลทางเภสชักรรม: ไมม่ีขอ้มลู 6 (50%) 

 

การใหก้ารบรบิาลทางเภสชักรรมในผูป่้วยนอนโรงพยาบาลดว้ยภาวะ hyperglycemia 

จ านวนผูป่้วย (คน) 17 
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ผลการใหบ้รบิาลทางเภสชักรรม: FBS อยูใ่นเกณฑด์ีขึน้ 12 (71%) 

ผลการใหบ้รบิาลทางเภสชักรรม: FBS อยูใ่นเกณฑแ์ยล่ง 0 

ผลการใหบ้รบิาลทางเภสชักรรม: ไมม่ีขอ้มลู 5 (29%) 

 

การแปลผลและการใช้ประโยชน์: 

ขอ้มลูช่วงมิถนุายน – สงิหาคม 2557  มีผูป่้วยที่เขา้รบัการรกัษาตวัในโรงพยาบาลดว้ยภาวะ 

Hypoglycemia/ hyperglycemia สง่เขา้รบัการใหค้  าปรกึษาดา้นยาทัง้หมดจ านวน 29 ราย พบชนดิของ

ปัญหา ดงันี ้ใชย้าผิดขนาด, ลมืใชย้า และหยดุใชย้าก่อนแพทยส์ั่ง 

บทเรียนจากการพัฒนา/การเปลีย่นแปลงทีเ่กิดขึน้ 

ในช่วงแรกของการด าเนินกิจกรรม มีแนวทางใหเ้ขียนผลการใหค้  าปรกึษาใน chart ผูป่้วย บรเิวณ 

Progress Note เพื่อเป็นการสง่ขอ้มลูระหวา่งสหสาขาวิชาชีพเทา่นัน้ หลงัจากด าเนินกิจกรรมไประยะหนึง่

แลว้พบปัญหาการขาดการติดตามผลการใหค้  าปรกึษาและการสง่ตอ่ขอ้มลูของผูป่้วยหลงัจากที่ผูป่้วยออก

จากโรงพยาบาลแลว้ ที่ประชมุคณะกรรมการ PCT จึงมีมตใิหเ้พิม่ขัน้ตอนการด าเนินงาน ดงันี ้

- ท าแบบฟอรม์การใหค้  าปรกึษาดา้นยาแนบ OPD card เพื่อสง่ตอ่ขอ้มลูหลงัผูป่้วยออกจาก

โรงพยาบาล โดยแบง่ชนิดของปัญหาออกเป็น 6 ประเภท ไดแ้ก่ ใชย้าผิดขนาด, จ านวนครัง้ตอ่วนั

ตา่งไปจากที่แพทยส์ั่ง, หยดุใชย้าก่อนแพทยส์ั่ง, ใชย้าที่แพทยส์ั่งใหห้ยดุใชแ้ลว้, ลมืใชย้า, ใชย้า

ผิดเวลา 

- ลงขอ้มลูผลการใหค้  าปรกึษาดา้นยาลงในโปรแกรม hox xp 

- กรณีผูป่้วยที่พบปัญหาดา้นยาทีต่อ้งไดร้บัการติดตามแกไ้ข ใหน้ดัพบเภสชักรหลงัผูป่้วยออกจาก

โรงพยาบาล 
 

6) การพัฒนาสถานทีจั่ดเก็บและส ารองยาตามมาตรฐานเพือ่คงคุณภาพของยา 
การด าเนินกิจกรรม: 

พฒันามาตรฐานและความปลอดภยัของการเก็บส ารองยา ดงันี ้

- มีการจดัการเรือ่งอณุหภมูิและความชืน้เป็นไปตามขอ้ก าหนด บนัทกึอณุหภมูิและความชืน้คลงัยา

วนัละ 2 ครัง้ ติดตัง้เครือ่งปรบัอากาศเพิ่มเติมพรอ้มตัง้เวลาการเปิดแอรค์รอบคลมุ 24 ชั่วโมง มี

การบนัทกึอณุหภมูิและความชืน้ในสถานท่ีส ารองยาทกุหนว่ยบรกิาร ไดแ้ก่ หอ้งจ่ายยา, หอผูป่้วย

, หอ้งอบุตัเิหต-ุฉกุเฉิน (เปา้หมายอณุหภมูิไมเ่กิน 25ºC, ความชืน้สมัพทัธไ์มเ่กิน 60%) 
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- มีระบบการปอ้งกนัการโจรกรรมและปอ้งกนัการเขา้ถึงโดยบคุคลที่ไมใ่ช่เจา้หนา้ที่รบัผิดชอบ

เฉพาะโดยการตดิตัง้กลอ้งวงจรปิด 

- มีระบบตรวจสอบควนัไฟ (Smoke detector) เพื่อแจง้เตือนกรณีเกิดเหตเุพลงิไหม ้และมีแผน

อคัคีภยักรณีเกิดเหตเุพลงิไหม ้

- มีแผนเตรยีมความพรอ้มกรณีเกิดเหตกุารณฉ์กุเฉินในระบบลกูโซค่วามเย็น 

- มีการแยกเก็บยากลุม่ที่มคีวามเสีย่งสงู (High Alert Drug), วตัถอุอกฤทธ์ิตอ่และจิตประสาท, ยา

เสพติด ในตูใ้สก่ญุแจที่มีการเขา้ถึงไดย้าก ในสถานท่ีส ารองยาทกุหนว่ยบรกิารไดแ้ก่ หอ้งจา่ยยา, 

หอผูป่้วย, หอ้งอบุตัิเหต-ุฉกุเฉิน 

- มีพาเลทพลาสตกิส าหรบัวางยาเพื่อปอ้งกนัปัญหาความชืน้ 

ผลการด าเนินกิจกรรม: 

อยูร่ะหวา่งการประเมินผลอณุหภมูิ/ความชืน้ในคลงัยาหลงัมกีารติดตัง้เครือ่งปรบัอากาศพรอ้มตัง้เวลาการ

เปิดแอรค์รอบคลมุ 24 ชั่วโมง และการประเมินผลการบนัทกึอณุหภมูิ/ความชืน้ในสถานท่ีส ารองยาทกุ

หนว่ยบรกิาร  

บทเรียนจากการพัฒนา/การเปลีย่นแปลงทีเ่กิดขึน้ 

สถานท่ีเก็บรกัษายามีมาตรฐานและความปลอดภยั รกัษาคณุภาพของยาก่อนสง่มอบใหผู้ป่้วย แยกเก็บยา 

HAD, วตัถอุอกฤทธ์ิตอ่จิตประสาท, ยาเสพติด เพื่อการเขา้ถึงไดย้ากลดความคลาดเคลือ่นทางยาที่อาจ

เกิดขึน้ได ้
 

5) แผนการพัฒนาต่อเน่ือง 
พัฒนาระบบบริหารเวชภณัฑ ์

1) พฒันาการใชโ้ปรแกรมบรหิารเวชภณัฑ ์เพื่อน ามาใชป้ระโยชนเ์ก่ียวกบัการปอ้งกนัการเกิดรายการยาขาด

และใชต้รวจสอบและรายงานยาใกลห้มดอายใุนหนว่ยบรกิารทกุจดุทัง้ในและนอกโรงพยาบาล 

2) พฒันามาตรฐานและสรา้งระบบการเบิก-จ่ายยาแก่ โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพต าบลจ านวน 19 แหง่ 

พัฒนาคุณภาพงานเภสชักรรมด้านมาตรฐานและความปลอดภยัในการใช้ยา 

1) สง่เสรมิการรายงานความคลาดเคลือ่นทางยาโดยเฉพาะความคลาดเคลือ่นในการบรหิารยา (Pre-

administration error, Administration error) ในทกุหนว่ยบรกิารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชย้า 

2) ด าเนินโครงการใชย้าปฏิชีวนะอยา่งสมเหตผุล (Antibiotic smart use) 

3) ด าเนินการประเมินการใชย้า (Drug use evaluation: DUE) และทบทวนปัญหาอยา่งตอ่เนื่อง 

พัฒนางานเภสชักรรมปฐมภมิูเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของเครือข่ายบริการสุขภาพ 



Service profile กลุ่มงานเภสชักรรมชมุชน โรงพยาบาลแก่งคอย มิถนุายน 2560  38 

 

1) พฒันาระบบการควบคมุและตดิตามการสง่มอบวคัซีนผา่นระบบลกูโซค่วามเย็นในหนว่ยบรกิารปฐมภมูิ 

2) สรา้งเครอืขา่ยการรายงานอาการไมพ่งึประสงคจ์ากการใชย้าระหวา่งหนว่ยบรกิารปฐมภมูิ 

พัฒนางานคุ้มครองผู้บริโภคดา้นสาธารณสุข 

4) เฝา้ระวงัความปลอดภยัดา้นอาหารในโรงพยาบาล ตรวจหาสารปนเป้ือนในอาหารสด ในโรงพยาบาลอยา่ง

ตอ่เนื่อง 


