ผลงานประกอบการพิจารณาประเมินบุคคล
เพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ
ตําแหนง เภสัชกรชํานาญการ (ดานเภสัชกรรมคลินิก)

เรื่องที่เสนอใหประเมิน
1. ผลงานที่เปนผลการดําเนินงานที่ผานมา
เรื่อง การปรับระบบการจายยาผูปวยใน โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ
2. ขอเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
เรื่อง บูรณาการจัดการปญหาระบบยาอินซูลินของผูปวยใน

เสนอโดย
นายคมสัน โสตางกูร
ตําแหนง เภสัชกรปฏิบัตกิ าร
(ตําแหนงเลขที่ รพจ. 617)
กลุมบริการทางการแพทย กลุมงานเภสัชกรรม
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ สํานักการแพทย

ผลงานที่เปนผลการดําเนินงานที่ผานมา
1. ชื่อผลงาน การปรับระบบการจายยาผูปวยใน โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ
2. ระยะเวลาที่ดําเนินการ เมษายน 2548 - ตุลาคม 2552
3. ความรูทางวิชาการหรือแนวคิดที่ใชในการดําเนินการ
3.1 แนวทางปฏิบัติงานการจายยาผูปวยใน โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ เปรียบเทียบกับ
มาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรรม ของสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) อางอิงในมาตรฐานการ
ตรวจประเมินคุณภาพ ของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคการมหาชน) พบวาจุดออนของการ
จายยาระบบเดิมคือ เมื่อแพทยเขียนคําสั่งการรักษาแลว พยาบาลบนหอผูป วยจะคัดลอกลงในใบสั่งยา ซึ่ง
ระบุเฉพาะรายการยาและจํานวนที่ตองการ และมักไมระบุวธิ ีใชยา สงผลใหเกิดความคลาดเคลื่อนขึ้นไดงาย
ความคลาดเคลื่อนที่พบ ไดแก ไมไดคัดลอกรายการยาและเวชภัณฑ หรือคัดลอกผิดชื่อยาและเวชภัณฑ ไม
ระบุความแรง ระบุจํานวนที่ตองการคลาดเคลื่อน ไมคัดลอกวิธีใชยา ทําใหคํานวณจํานวนยาที่เหมาะสม
ไมได และเภสัชกรไมสามารถประเมินความถูกตองทางเภสัชศาสตรได สงผลใหผูปวยไดรับยาไมถูกตอง
ครบถวนตามแผนการรักษา จุดออนที่สําคัญที่สุดของวิธีการดังกลาวคือขาดหวงโซที่ทวั่ โลกกําหนดใหเปน
มาตรฐานของความปลอดภัยดานยา นั่นคือการตรวจสอบขามสายงานระหวางวิชาชีพแพทย พยาบาล และ
เภสัชกร เพื่อใหเกิดความมั่นใจสูงสุดวาผูปว ยจะไดรับความปลอดภัยจากการใชยา
3.2 จากการศึกษาดูงานวิธีปฏิบัติงานของโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหลา โรงพยาบาล
ราชวิถี โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห และโรงพยาบาลอืน่ ๆ พบวามีการ
พัฒนารูปแบบการใหบริการจายยาผูปวยในโดยคําสั่งการรักษาของแพทยจะถูกสงไปที่หอ งจายยาโดยตรง
มีทั้งรูปแบบที่เปนสําเนาเอกสารลายมือแพทย หรือแพทยสง ขอมูลผานระบบคอมพิวเตอร มีการจัดทําแบบ
บันทึกการใชยาผูปวยใน หรือจัดระบบคอมพิวเตอรของโรงพยาบาลใหเอือ้ อํานวยตอการติดตามตรวจสอบ
การใชยา
3.3 ผลการศึกษาเบื้องตน สรุปไดวาหากนําแนวทางของโรงพยาบาลตาง ๆ มาประยุกตและ
ปรับปรุงระบบการบริการจายยาผูปวยในของโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษจะสามารถแกไขขอบกพรอง
จากระบบการบริการแบบเดิม แพทยผสู ั่งใชยาสามารถวางแผนการใชยาไดอยางเหมาะสม และผูปวยมี
ความปลอดภัยจากยาทีไ่ ดรับ สงผลใหภาพรวมของการใชยาในโรงพยาบาลมีประสิทธิภาพสูงสุด
4. สรุปสาระสําคัญและขั้นตอนในการทํางาน
4.1 ศึกษาขอมูลการดําเนินงาน และแบบบันทึกตาง ๆ ของโรงพยาบาล วางแผนการ
ดําเนินงาน ประสานงานกับผูบริหารและเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน
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4.2 จัดเตรียมแบบบันทึกตาง ๆ ไดแก บันทึกการใชยาของผูปวยใน พรอมทั้งวางระบบ
การจัดเก็บและสืบคน จัดเตรียม Doctor order sheet ชนิดที่เปนสําเนาในตัว ปรับปรุงใบ refill ยาและ
เวชภัณฑ และจัดทําคูมือแนวทางปฏิบัติงานตาง ๆ
4.3 ใหความรูแกบุคลากรโดยจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการใหเจาหนาที่
ชี้แจงใหแพทย พยาบาล เพือ่ ใหรับทราบวิธีปฏิบัติ

เขารวมประชุม

4.4 ประสานงานกับศูนยคอมพิวเตอรใหจดั ทํารายงานรายชื่อผูปวยในระบบคอมพิวเตอร
4.5 เริ่มทดลองในหอผูปว ยนํารอง สรุปผลการดําเนินการเพื่อนํามาพัฒนางานตอไป
5. ผูรวมดําเนินการ “ไมม”ี
6. สวนของงานที่ผูเสนอเปนผูปฏิบัติ
จากการทบทวนรายละเอียดของกระบวนการ
จายยาผูปว ยใน พบวาเดิมเปนระบบที่จายยาตาม
ใบสั่งยา ซึ่งประกอบดวยรายการและจํานวนยา
หรือเวชภัณฑตามตองการ โดยพยาบาลจะเปน
ผูคัดลอกรายการยาจากคําสั่งการรักษาของแพทย
(Doctor order sheet) พรอมกับเวชภัณฑที่มีการ
ใชลงในใบสั่งยา และแพทยจะตรวจสอบทบทวน
พรอมลงลายมือชื่อกํากับ กอนสงไปที่หองจายยา
ปญหาที่พบคือพยาบาลตองคัดลอกคําสั่งการ
รักษาจากคําสัง่ ตนฉบับ ลงในใบสั่งยา พรอมทั้ง
ระบุจํานวนทีต่ องการ โดยสวนใหญไมระบุวิธีใช
ยา โดยที่ขอมูลดังกลาวมีความจําเปนสําหรับการ
รูปที่ 1 ใบสั่งยา
ตรวจสอบยา เปรียบเทียบกับความรูดานเภสัชศาสตร วามีความเหมาะสมกับผูปวย แตละรายหรือไม
นอกจากนี้หากผูคัดลอกลืมลงรายการที่แพทยสั่งจาย หรือมีการคัดลอกผิดชื่อยา โดยเฉพาะอยางยิ่ง
รายการยาที่มลี ักษณะ ”ชื่อพอง มองคลาย หลายความแรง” ซึ่งทําใหผูปวยไมไดรับยาที่แพทยตองการ
นอกจากนี้ยังพบวามีการคัดลอกรายการยาของผูปวยสลับคนกันอีกดวย
ความรูทางวิชาการที่ใชในการดําเนินการคือ ความรูทางดานเภสัชกรรมคลินิก แนวคิดดาน
การสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ และความรูเรื่องมาตรฐานการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัย ทั้งมาตรฐาน
วิชาชีพเภสัชกรรม ของสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) และมาตรฐานการเปนโรงพยาบาล
คุณภาพ ของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคการมหาชน)

3
การปรับระบบการจายยาผูปวยใน เปนกิจกรรมที่ตองดําเนินการในหลายกิจกรรมยอย ไดแก
การประสานงานกับผูบริหาร เพื่อกําหนดนโยบายในการบริหารยาของผูปวยใน โดยตองขอความรวมมือ
จากทีมแพทย พยาบาล ในการจัดหอผูปวยนํารองทดสอบระบบการจายยาใหม มีการอบรมใหความรูแก
บุคลากรผูเกี่ยวของ จัดทําแบบบันทึกตาง ๆ จนกระทัง่ นําลงสูการปฏิบัติ ติดตามประเมินผลและแกไข
ปรับปรุงใหดียงิ่ ขึ้น
เปาหมายหลักของการปรับระบบการจายยาผูปวยใน คือการสรางระบบตรวจสอบระหวาง
วิชาชีพที่ใหการดูแลรักษาผูปว ย โดยแพทยวินจิ ฉัยสั่งใชยา พยาบาลตรวจทานเบื้องตนกอนสงเบิกยา
เภสัชกรเมื่อไดคําสั่งการรักษาตรวจสอบทางเภสัชศาสตร หากพบปญหาสามารถประสานงานกับแพทย
เพื่อใหทบทวนการสั่งจายยา และเมื่อพยาบาลไดรับยาแลวจะตรวจสอบยากับคําสั่งการรักษาของแพทย
โดยตรง ซึ่งหากพบความคลาดเคลื่อนสามารถปรึกษากับเภสัชกร หรือแพทยไดทนั ที อันจะทําใหเกิด
ความรวมมือของสหสาขาวิชาชีพในการดูแลผูปวยใหครอบคลุมทุกมิติ ชวยลดความคลาดเคลื่อน และ
เพิ่มประสิทธิภาพของการรักษาพยาบาล ทั้งนี้การดําเนินการสรุปไดตามลําดับดังนี้
เปรียบเทียบ
1. ศึกษาขอมูลการดําเนินงาน และแบบบันทึกของโรงพยาบาลตาง ๆ
แนวทางปฏิบัติ พิจารณาหาแนวทางที่เหมาะสมสําหรับโรงพยาบาล

รูปที่ 2 แบบบันทึกการใชยาของโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหลา (ดานหนาและหลัง)

รูปที่ 3 แบบบันทึกการใชยาของโรงพยาบาลราชวิถี (ดานหนาและหลัง)
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2. ออกแบบและจัดทําแบบบันทึกการใชยาของผูปวยใน (Patient Drug Profile) สําหรับ
เภสัชกรเพื่อบันทึกการใชยาของผูปวยตลอดเวลาที่รักษาตัวในโรงพยาบาล โดยเก็บไวที่หองจายยา

รูปที่ 4 แบบบันทึกการใชยาของผูปวยใน

การจัดเก็บบันทึกการใชยาของผูปวยใน
เบื้องตนจัดเก็บในกลองใสแฟมแขวน โดยมีการแยก
เก็บ 1 คนตอแฟมผูปวย พบปญหาวาคนหาและ
จัดเก็บบันทึกการใชยาไมสะดวก เพราะตองคนหา
แฟมใหตรงตําแหนง รวมทัง้ กลองมีขนาดใหญมาก
เกินไป เมื่อขยายการบริการในเวลาตอมาจึงเปลี่ยน
การจัดเก็บเปนรวบรวมใสแฟมหนีบ แยกหอผูปว ย
ละ 1 แฟม ทําใหสามารถคนหาเอกสารไดสะดวก
รูปที่ 5 กลองแฟมเก็บบันทึกการใชยาของผูปวย
รวดเร็วมากขึน้ และไมกีดขวางพื้นที่ปฏิบัติงาน
3. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการใหเภสัชกรและเจาพนักงานเภสัชกรรมทุกคน ใหเขาใจหลักการ
และวิธีการใชแบบบันทึกการใชยาของผูปวยใน ในการติดตามการใชยาของผูปวยอยางมีประสิทธิภาพ
เมื่อตนเดือนกรกฎาคม 2548

รูปที่ 6 เนื้อหาวิชาการที่จัดอบรมใหเภสัชกร และเจาพนักงานเภสัชกรรม
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รูปที่ 7 ขอมูลสมมติสําหรับทดสอบความเขาใจในการอบรมเชิงปฏิบัติการ พรอมเฉลย

4. ทดลองใชแบบบันทึกการใชยา
ของผูปวยใน ประสานงานกับฝายการพยาบาล
โดยเริ่มทดลองใชกับหอผูปว ยศัลยกรรมหญิง
เมื่อเดือนกรกฏาคม 2548 เพื่อเปนการเตรียม
ความพรอมใหกับเจาหนาทีก่ ลุมงานเภสัชกรรม
วางแผนขยายการปฏิบัติงาน สําหรับหอผูปวย
อายุรกรรมหญิง และหอผูปวยกุมารเวชกรรม
ภายในเดือนสิงหาคม 2548
จัดทําใบรายนามผูปวย เพื่อติดตาม
การรับคําสั่งการรักษา การสงมอบยา และใช
อางอิงตําแหนงแฟมที่จัดเก็บ เพื่อความสะดวก
รวดเร็วในการคนหาแบบบันทึกการใชยาของ
ผูปว ยใน แตเนื่องจากเปนการบันทึกดวยมือ
การปรับปรุงรายนามผูปวยใหเปนปจจุบันทํา
ไดยาก และหากมีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อบอย
รูปที่ 8 ใบรายนามผูปวย
ตองเสียเวลาเขียนใบใหมเพิ่มเติม
5. นําเสนอตอคณะกรรมการบริหารยาและเวชภัณฑ ชีแ้ จงขอมูลแนวคิดและวิธีการ
เบื้องตน และไดรับอนุมัติใหดําเนินการ โดยมีตัวแทนของทีมสหสาขาวิชาชีพที่ดแู ลผูปวยเขารวมเปน
คณะทํางาน
6. กําหนดขอตกลงในการปฏิบัติงาน โดยประสานงานกับตัวแทนแพทย และพยาบาล ซึ่ง
ตองมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการปฏิบัติงานในทุก ๆ วิชาชีพ เชน แพทย ตองปรับวิธีการสั่งหยุดยา ใหหยุด
ในวันที่ปจจุบนั พยาบาลที่รับคําสั่งตองทบทวนกับแพทยเพื่อทวนสอบคําสั่ง และปรับระบบการใหยา
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ผูปวยโดยใช Medication Administration Record (MAR) แทนการใชการดยาเพื่อลดการคัดลอก ซึ่ง
เปนสาเหตุหนึง่ ของความคลาดเคลื่อนทางยา เภสัชกรตองทบทวนคําสั่งการรักษาและจัดทําบันทึกการ
ใชยาของผูปวยที่เปนปจจุบนั โดยเขารวมประชุมชี้แจงกับที่ประชุมองคกรแพทย ที่ประชุมแพทย และ
ที่ประชุมฝายการแพยาบาล
7. จัดเตรียมแบบบันทึกตาง ๆ ที่เกี่ยวของ โดยพิจารณารวมกับแพทย พยาบาล ยึดแนวทาง
ใหการปฏิบัติงานของทุกฝายงายขึ้น และสอดคลองกับกฎระเบียบตาง ๆ ดังนี้
7.1 จัดทํา Doctor order sheet ชนิดที่เปนสําเนาในตัว ประกอบดวย
- ใบแรกสุดสีขาว เปนตนฉบับ แพทยสั่งการรักษาแลว เก็บใบนี้ไวในเวชระเบียน
- สําเนาใบแรกเปนสีเหลือง สงเบิกยาจากหองจายยา เมือ่ เภสัชกรตรวจสอบแลว
เก็บเปนหลักฐานที่หองจายยา
- สําเนาใบที่สองเปนสีชมพู หอผูปวยสงไปที่หองจายยาพรอมกับสําเนาสีเหลือง
เมื่อหองจายยาตรวจสอบแลว จะสงกลับคืนพรอมกับยาเพื่อใหหอผูปวยตรวจสอบ
7.2 ปรับปรุงใบ Refill ยาและเวชภัณฑของผูป วยใน ใหเปนชนิดที่เปนสําเนาในตัว
สําหรับพยาบาลเบิกยาที่ใชตอ เนื่อง โดยอางอิงตามคําสั่งที่มีอยูเดิม และการเบิกเวชภัณฑตาง ๆ เมื่อ
หองจายยาตรวจสอบเสร็จแลว จะเก็บใบแรกซึ่งเปนสีขาวเปนหลักฐาน และสงสําเนาสีฟาสงคืนหอ
ผูปวยเพื่อตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง

รูปที่ 9 Doctor order sheet

รูปที่ 10 ใบ Refill ยาและเวชภัณฑของผูปวยใน
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8. ประชาสัมพันธขอมูลเบื้องตนเพื่อใหแกผูที่เกี่ยวของรับทราบ และเตรียมพื้นที่ในการ
ทดลองดําเนินการ ประสานงานผานตัวแทนแพทย และพยาบาล ในเบื้องตนไดทดลองใชแบบฟอรม
ใหม โดยเริ่มนํารองที่หอผูปวยศัลยกรรมหญิง อายุรกรรมหญิง อายุรกรรมชาย สูต-ิ นรีเวชกรรม และ
หออภิบาลผูปวยหนักทารกแรกเกิด และไดทยอยขยายการดําเนินการจนครอบคลุมทุกหอผูปวย เมื่อ
เดือนพฤษภาคม 2549
9. ยกเลิกการใชใบสั่งยาของผูปวยนอกสําหรับการสั่งยาผูปวยใน และยกเลิกใบ Green
card ซึ่งพยาบาลเปนผูคัดลอกรายการยาไปเบิกที่หองจายยาสําหรับผูปวยประกันสังคม ประกันสุขภาพ
และโรงพยาบาลใหการสงเคราะห โดยใหใชเฉพาะใบ Doctor order sheet และใบ Refill ยาและ
เวชภัณฑของผูปวยใน ชนิดที่มีสําเนาในตัวสําหรับการเบิกยาเทานั้น รวมทั้งการเบิกยาใหเจาหนาที่หอ
ผูปวยเปนผูนาํ คําสั่งใชยาไปเบิกที่หองจายยา โดยไมตองใหผูปวยหรือญาติตองไปเบิกยาเอง ลดปญหา
การรอคอยหนาหองจายยาและสรางความพึงพอใจใหแกผูมาใชบริการ
10. จัดทํารายงานรายชื่อผูปวยในดวยระบบคอมพิวเตอรโรงพยาบาล สืบเนื่องมาจากพบ
ความคลาดเคลื่อนในการเก็บยาของหอผูปวยสลับกัน รวมทั้งไมสามารถติดตามไดวา ใบสั่งยานั้นอยูใน
ขั้นตอนการดําเนินการใดแลว จึงประสานงานกับศูนยคอมพิวเตอรออกแบบรายงานรายชื่อผูปวยที่
สามารถเรียกพิมพไดทหี่ องจายยา เพื่อใชตรวจสอบอางอิงกับการเบิก/รับยาของหอผูปวย
11. ปรับปรุงแบบบันทึกใหสอดคลอง
กับการปฏิบัติงาน และเพิ่มการบันทึกขอมูลสําคัญ
ใหครบถวน เชน จากการทบทวนอุบัติการณความ
คลาดเคลื่อน พบวามีการจายยาที่ผูปวยมีประวัตแิ พ
ขึ้นไปใหผูปว ย จึงปรับแบบบันทึกการใชยาของ
ผูปวยใน เนนชองแพยาใหใหญและชัดเจนมากขึน้
นอกจากนี้ไดปรับเพิ่มขอมูลการจายอุปกรณในการ รูปที่ 11 ปรับชองแพยาใน Patient drug profile ให
ชัดเจนมากขึ้น
บําบัดโรคที่สําคัญ ปรับปรุงวิธีการบันทึกขอมูล
โดยคําสั่งตลอดไปใหบันทึกไลจากรายการบนลงลาง สวนคําสั่งหนึ่งวันบันทึกจากดานลางขึ้นบน การ
ทําเครื่องหมายวันที่แพทยทบทวนการใชยาใหม ฯลฯ เพื่อเปนการสื่อสารขอมูลใหกับผูปฏิบัติงาน
นําไปพิจารณาการใชยา ครอบคลุมตลอดระยะ เวลาการรักษาไดอยางถูกตองเหมาะสม
12. การบริหารยาที่ผูปวยนําติดตัวมาจากบาน ซึ่งบางสวนเปนยาที่มใี นโรงพยาบาล แต
บางรายการไมอยูในบัญชียาของโรงพยาบาล ดังนั้น เพื่อเปนการสื่อสารระหวางทีมที่ดูแลผูปวยให
ไดรับทราบขอมูลรายการยาที่ผูปวยเคยใชอยูเดิม จะไดพิจารณาสั่งการรักษาไดอยางถูกตอง สงผลให
ผูปวยไมเสียโอกาสในโรคเดิมที่เคยรักษาตัวอยู จึงกําหนดแนวทางการบริหารยาที่ผูปวยนํามาจากบาน
ใหหอผูปว ยสงยาไปใหหองจายยา เมื่อเภสัชกรตรวจสอบแลวจะสงบันทึกรายการยาคืนไปใหหอผูปวย
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หากเปนยาที่มใี นบัญชีโรงพยาบาลใหใชยาของโรงพยาบาลกอน สําหรับรายการยาที่ไมอยูในบัญชีของ
โรงพยาบาลหองจายยาจะจัดเก็บและจัดสงใหหอผูปว ยตาม
แนวทางของโรงพยาบาลตอไป
13. ทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงาน ปรับปรุงให
การทํางานสะดวกมากขึ้น เชน การลดขั้นตอนการรับรอง
รายการยาที่ผปู วยยินยอมชําระเงินเอง ใหแพทยระบุเหตุผล
พรอมทั้งแพทยและผูปว ยลงชื่อกํากับ เฉพาะครั้งแรกทีส่ ั่งใช
ยา และปรับระบบการสงใบ บจ.8 สําหรับควบคุมกํากับการ
ใชวัตถุออกฤทธิ์ ใหสงเฉพาะครั้งแรกที่มคี ําสั่งใชยาเชนกัน

รูปที่ 12 บันทึกตรวจสอบยาที่ผูปวยนํามาจากบาน
7. ผลสําเร็จของงาน
7.1 มีการทบทวน และปรับปรุงระบบการรับคําสั่งการรักษาและการจายยาของผูปวยใน
7.2 มีแนวทางปฏิบัติดานการจายยาของผูปวยใน รวมประชุมทบทวนกับองคกรแพทย
ฝายการพยาบาล และเภสัชกร นําเสนอคณะกรรมการบริหารยาและเวชภัณฑพิจารณาและประกาศใช
7.3 มีแบบบันทึกการใชยาของผูปวยใน (Patient Drug Profile) กําหนดแนวทางการ
บันทึกขอมูลใหครบถวน ใชติดตามการใชยาของผูปวยไดสะดวก และทบทวนปรับปรุงแบบบันทึกการ
ใชยาของผูปวยในใหสอดคลองกับการปฏิบัติงาน ปรับปรุงครั้งลาสุดเมื่อตุลาคม 2552
7.4 มีการอบรมเจาหนาที่กลุมงานเภสัชกรรม เรื่อง แนวทางการใหบริการแนวใหมเพื่อ
รองรับการเห็นลายมือแพทย และจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช Patient drug profile ในการ
ปฏิบัติงาน และมีการสื่อสารไปยังแพทย พยาบาล ใหสามารถดําเนินการเปนรูปแบบเดียวกัน
7.5 ขยายวิธีการปฏิบัติงานสําหรับผูปวยในไปยังทุกหอผูปว ย มีการใช Doctor order
sheet และ ใบ Refill ยาและเวชภัณฑของผูป วยใน ครอบคลุมครบทั้งโรงพยาบาล

8. การนําไปใชประโยชน
8.1 ลดปญหาความคลาดเคลื่อนในการคัดลอกคําสั่งการรักษา
8.2 เกิดความรวมมือระหวางวิชาชีพในการรวมกันตรวจสอบการใชยา และการดูแล
รักษาผูปวย
8.3 สนับสนุนใหเกิดการพัฒนางานในการดูแลผูปวยอยางตอเนื่อง ไดแก การปองกัน
การจายยาที่ทราบประวัติการแพยาซ้ํา การติดตามประเมินความเหมาะสมในการใชยาปฏิชีวนะ การ
เยี่ยมสํารวจยาบนหอผูปวย
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รูปที่ 13 เปรียบเทียบขอดีจากการปรับปรุงระบบการจายยาผูปวยใน

9. ความยุงยาก ปญหา อุปสรรค ในการดําเนินการ
9.1 การปฏิบัติงานของเจาหนาทีซ่ ึ่งมิไดประจําที่หองจายยาผูป วยใน พบวาชวงแรกไมได
รับความรวมมือเทาที่ควร ตองมีการทําความเขาใจและใหความรู รวมทั้งใหกําลังใจในการดําเนินการ
ประชาสัมพันธใหเห็นถึงความปลอดภัยทีผ่ ูปวยจะไดรับจากการไดรับยาที่ถูกตอง
9.2 ระยะเวลารอคอยยาในชวงแรกเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากผูปฏิบัติงานยังมีความสับสน
การสรางความเขาใจและการฝกฝนใหเกิดทักษะทีพ่ ึงประสงคจําเปนตองใชเวลา และตองเตรียมความ
พรอมกอนที่จะเริ่มโครงการ โดยในเบื้องตนเปนการปฏิบัติงานผสมผสานทั้งระบบเกาและระบบใหม
ทําใหปญหาทีเ่ กิดขึ้นในชวงแรกสามารถควบคุมไดในวงจํากัด
9.3 ใชเวลาในการประสานงานทําความเขาใจกับทีมสหสาขาวิชาชีพ เนื่องจากวิธกี าร
ดําเนินการที่กาํ หนดเปนการปฏิวัตแิ นวทางปฏิบัติเดิมทีเ่ คยทํามานาน ทําใหตองมีการประสานขอมูลการ
ไมปฏิบัติตามแนวทางที่กําหนด สงไปใหตวั แทนของแตละวิชาชีพเพื่อนําไปแจงใหผูปฏิบัติงานทราบ
เปนรายบุคคล และตองมีการทบทวนซ้ําเปนระยะ ๆ
9.4 แบบบันทึกตาง ๆ ที่ใชในชวงการทดลองดําเนินงานชวงแรกเปนเอกสารชุดเดิม การ
จัดทําสําเนาโดยใชกระดาษคารบอนสอดระหวางแบบฟอรม พบปญหาวาตัวสําเนาคําสั่งที่สงไปที่หอง
จายยาไมชัดเจน เนื่องจากแพทยบางทานลายมือเบา บางทานใชปากกาชนิดเจล (gel) ทําใหวิธีการเขียน
ไมตองลงน้ําหนักมือ รวมทั้งกระดาษมีความหนามาก เภสัชกรตองทวนสอบกับแพทยและหอผูป วย
บอยครั้ง
10. ขอเสนอแนะ
10.1 ควรมีการพัฒนาระบบคอมพิวเตอรของโรงพยาบาล เพื่อชวยในการแสดงขอมูล
การใชยาที่สามารถติดตามตรวจสอบไดงาย เห็นภาพรวมในคราวเดียว เพื่อชวยลดการบันทึกดวยมือ
10.2 พัฒนาการบันทึกรายการยาที่ผูปวยใชกอนมารักษาที่โรงพยาบาล รายการยาที่ผูปวย
ใชระหวางอยูใ นโรงพยาบาล และรายการยาที่จะสงใหผปู วยกลับบาน (Medication reconciliation)
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ขอรับรองวาผลงานดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ
ลงชื่อ ....................................................
(นายคมสัน โสตางกูร)
ผูขอรับการประเมิน
........../........../..........
ไดตรวจสอบแลวขอรับรองวาผลงานดังกลาวขางตนถูกตองตรงกับความเปนจริงทุกประการ
ลงชื่อ ....................................................
(นางสาวชวลี มณีฉาย)
ตําแหนง เภสัชกรชํานาญการพิเศษ (ดานเภสัชกรรมคลินิก)
หัวหนากลุมงานเภสัชกรรม
กลุมบริการทางการแพทย กลุมงานเภสัชกรรม
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ
........../........../..........

ลงชื่อ ....................................................
(นายประพาศน รัชตะสัมฤทธิ์)
ตําแหนง ผูอํานวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ
........../........../..........

ขอเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ของ นายคมสัน โสตางกูร
เพื่อประกอบการแตงตัง้ ใหดาํ รงตําแหนง เภสัชกรชํานาญการ (ดานเภสัชกรรมคลินิก)
(ตําแหนงเลขที่ รพจ. 617)
สังกัด กลุมบริการทางการแพทย กลุมงานเภสัชกรรม
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ สํานักการแพทย
เรื่อง บูรณาการจัดการปญหาระบบยาอินซูลินของผูปวยใน
หลักการและเหตุผล
ยาอินซูลิน เปนยาที่ทวั่ โลกใหความสําคัญในฐานะทีเ่ ปนยาซึ่งเมื่อเกิดความคลาดเคลื่อนขึ้น
อาจสงผลใหผูปวยเสียชีวิตไดจากภาวะน้ําตาลในเลือดต่าํ เนื่องมาจากการไดรับอินซูลินมากเกินไป และ
เปนทีน่ าสังเกตวาการเกิดอุบตั ิการณดงั กลาวสวนหนึง่ เกิดขึ้นจากการใชยาภายในโรงพยาบาล จากการ
ทบทวนอุบัติการณความเสี่ยงของโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ พบวาเกิดอุบัตกิ ารณความคลาดเคลื่อน
จากยาอินซูลินทุกเดือน โดยตัง้ แตเดือนสิงหาคม 2550 ถึงเดือนกุมภาพันธ 2551 พบรายงานจํานวน 9 ครั้ง
ซึ่งเปนความรุนแรงตั้งแตระดับ E (เปนอันตรายตอผูปว ย และตองรักษาเพิ่มเติม) ขึ้นไป 3 ครั้ง แมวา
ภายหลังโรงพยาบาลจะจัดใหอินซูลินเขาอยูในบัญชียาทีม่ ีความเสีย่ งสูง และไดมกี ารดําเนินการระบุ
สัญลักษณยาทีม่ ีความเสีย่ งสูงบนฉลากยา ภาชนะบรรจุยา รวมทัง้ หองจายยาจะสงใบคูมอื การเฝาระวังยา
อินซูลินแนบไปกับการจายยาเพื่อติดบนปกแฟมประวัติผปู วยทุกครั้งก็ตาม แตกย็ ังพบความคลาดเคลือ่ น
จากยาอินซูลินอยูเสมอ
เมื่อทบทวนขอมูลในเรื่องปญหาทีพ่ บจากการรักษาดวยยาอินซูลิน พบวาสอดคลองกับ
การศึกษารายงานความคลาดเคลื่อนของ USP’s MEDMARX ระหวางป ค.ศ. 2000 ถึง 2001 พบวาเกิด
ความคลาดเคลือ่ นจากการใชอินซูลิน 4,764 ราย ในจํานวนนี้ 6.6% เปนความคลาดเคลือ่ นรุนแรงตั้งแต
ระดับ E ขึ้นไป นอกจากนี้ USP Patient Safety CAPSLink (Center of the Advancement of Patient Safety)
ไดเสนอขอมูลของ Endocrinology Expert Committee ดังนี้
• ไมใช long acting insulin ใน sliding scale
• การสั่ง sliding scale ใหสั่งเฉพาะยา regular insulin
• ใหเขียนระบุหนวยเปน units หามใชตวั ยอวา “U” ในคําสั่งการรักษา
• ไมใชคําสั่งฉีดยา insulin เปน 0 unit ในคําสัง่ การรักษา (เชนเมื่อผูปวยมีระดับน้ําตาลใน
เลือดอยูในเกณฑปกติ ไมจาํ เปนตองฉีดอินซูลินในคาบนั้น)
• ใชระบบตรวจสอบซ้ํา (double check) ในทุก ๆ ขั้นตอนทีเ่ กี่ยวกับการบริหารยา
อินซูลิน (เพื่อใหสามารถแกไขไดทันกอนการการบริหารยาใหผูปว ย)
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• กําหนดความเขมขนมาตรฐานของสารละลายอินซูลิน ในกรณีที่นําไปเจือจางเพื่อหยด
ใหผูปวย
• เมื่อเปดใชยาแลวใหทิ้งกลองยา เพื่อปองกันการเก็บยาอินซูลินสลับกลอง
เมื่อวิเคราะหสาเหตุของการเกิดความคลาดเคลื่อนจากยาอินซูลิน พบวาเกิดจาก
1. ทีมผูใหการรักษาพยาบาล ไดแกแพทย พยาบาล เภสัชกร ขาดความรู ความเขาใจในการ
เฝาระวังการใชยาอินซูลิน
2. โรงพยาบาลไมมีแนวทางปฏิบัติในการบริหารยาอินซูลินที่เปนมาตรฐาน
3. ขาดความชัดเจนในการระบุตัวผูปวย และชนิดของยาอินซูลินที่ผูปวยใช
4. ผูปวยและญาติขาดความรูเกี่ยวกับโรคและการปฏิบัติตวั และบางรายรับประทาน
อาหารนอกเหนือจากที่โรงพยาบาลจัดให
จากเหตุผลดังกลาว จึงมีความจําเปนที่จะตองจัดระบบในการดูแลผูปวยที่ใชยาอินซูลนิ
โดยเปนปฏิบตั ิการที่ตองอาศัยความรวมมือของทีมสหสาขาวิชาชีพ เนือ่ งจากตองมีการปรับวิธีการ
ทํางานทั้งหมด ตั้งแตการสั่งใชยา การเตรียมผูปวย การใหความรูแ กผปู วยและญาติ การคัดเลือกยาที่มี
ความเหมาะสม การจายยา การบริหารยาใหแกผูปว ย และการสรางความมีสวนรวมในการดูแลตนเอง
ของผูปวยและญาติ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการใชยาอินซูลินใหแกผูปวย ทั้งการใชภายใน
โรงพยาบาลและตอเนื่องไปจนถึงขณะที่ผปู วยใชยาที่บาน
วัตถุประสงคและหรือเปาหมาย
1. เพื่อลดความคลาดเคลื่อนทางยาที่เกิดขึ้นกับการใชยาอินซูลิน ขณะที่ผูปวยพักรักษาตัว
อยูในโรงพยาบาล
2. เพื่อลดระดับความรุนแรงของอุบัติการณความคลาดเคลื่อนจากการใชอินซูลินในระดับ
รุนแรงจนเปนอันตรายตอรางกาย หรือชีวติ
กรอบการวิเคราะห แนวคิด ขอเสนอ
1. ตามมาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรรมโรงพยาบาล ในเรื่องการกระจายและการควบคุมยา
กําหนดใหโรงพยาบาลมีวิธีปฏิบัติงาน และมาตรการควบคุมการกระจายยาที่ตองติดตามเปนพิเศษ
ตลอดจนมีนโยบายและวิธีปฏิบัติในการปองกันและรายงานความคลาดเคลื่อนทางยา
2. จากมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับฉลองสิริราชสมบัติ 60 ป พ.ศ. 2549
กําหนดใหมีการวางระบบเพือ่ ใหเกิดการบริหารยาหรือใหยาแกผูปวยอยางชัดเจน รวมทั้งปองกัน
ความคลาดเคลื่อนที่อาจเกิดขึ้นจากอุปกรณที่เกีย่ วของ นอกจากนี้โรงพยาบาลยังตองจัดใหมีการให
ความรู การเสริมทักษะ โดยใหผูปวย/ญาติ เขารวมเปนสวนหนึ่งของกระบวนการดูแลเพื่อความถูกตอง
บรรลุประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการใชยา
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3. ขอเสนอการดําเนินการ
3.1 ทบทวนวิธกี ารใชยาอินซูลินกับทีมแพทย พยาบาล เภสัชกร ที่ใหการดูแลผูปวย
มีการนําอุบัตกิ ารณมาทบทวน มีกจิ กรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู และตอยอดประสบการณในการ
รักษาพยาบาล
3.2 สรางแนวทางมาตรฐานในการใชยาอินซูลิน เชน ทบทวนวิธกี ารสั่งใชยาของแพทย
การจัดทําแนวทางการใชยาอินซูลิน วิธีการบริหารยาอินซูลิน การจัดทําปายสัญลักษณเตือนที่เปนรูปแบบ
เดียวกัน
3.3 ทบทวน syringe ที่ใหอินซูลิน เนื่องจากชนิดที่มีในโรงพยาบาลเปนชนิด 1 ขีด
มีปริมาตรเทากับ 2 ยูนิต เพือ่ ใหเกิดความเขาใจที่ถูกตองรวมกัน
3.4 ทบทวนสภาพแวดลอมอื่นทีเ่ กี่ยวของกับสภาวะโรคของผูป วย เชน มื้ออาหารที่มีผล
ตอระดับน้าํ ตาลในเลือด หรือการที่ผูปว ยรับประทานอาหารอื่นนอกเหนือจากที่โรงพยาบาลจัดให
3.5 กระตุน ใหผูปวยและญาติมีสว นรวมในการดูแลตนเอง โดยเนนการใหความรู
การปรับพฤติกรรม พยาบาลและญาติทดี่ แู ลผูปวยชวยสังเกตอาการของผูปวยที่เปลีย่ นแปลงไป
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. ผูปวยไดรับความปลอดภัยจากการใชยาอินซูลิน
2. บุคลากรทางการแพทยสามารถบริหารยาอินซูลินไดอยางถูกตองเหมาะสม มีการใช
แนวทางปฏิบัตทิ ี่เปนมาตรฐาน และมีขอ มูลวิชาการที่เพียงพอสําหรับใชอางอิงในการปฏิบัติงาน
3. ผูปวยและญาติไดรับความรูเ กี่ยวกับการใชยาอินซูลิน และมีสวนรวมในการดูแลตนเอง
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1. อัตราอุบัติการณความคลาดเคลื่อนจากการใชยาอินซูลินในโรงพยาบาลลดลงอยางนอย
รอยละ 50
2. ไมพบผูปวยทีม่ ีความรุนแรงของอุบัติการณความคลาดเคลื่อนจากการใชอินซูลินใน
ระดับรุนแรงจนเปนอันตรายตอรางกาย หรือชีวิต
ลงชื่อ....................................................
(นายคมสัน โสตางกูร)
ผูขอรับการประเมิน
…………/……………../……………

