ผลงานทีเ่ ป็ นผลการดาเนินงานทีผ่ ่านมา
1. ชื่อผลงาน การพัฒนางานให้คาปรึ กษาและติดตามการใช้ยาในคลินิกเวชศาสตร์ผสู้ ู งอายุ
โรงพยาบาลเจริ ญกรุ งประชารักษ์
2. ระยะเวลาทีด่ าเนินการ 1 มกราคม 2558 - 31 ธันวาคม 2559
3. ความรู้ ทางวิชาการหรือแนวคิดทีใ่ ช้ ในการดาเนินการ
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงระดับมหภาคของโลก ในปั จจุบนั คือโลกกาลังก้าวเข้าสู่ สังคมผูส้ ู งอายุ
จากการคาดการณ์ขององค์การสหประชาชาติ คาดว่าในปี ค .ศ.2030 ประชากรโลกจะเพิ่มขึ้นเป็ นมากกว่า
แปดพันล้านคน ประชากรในทุกทวีปจะมี อายุยนื ยาวขึ้น ขณะเดียวกันอัตราการเกิดจะลดลง โดยจานวน
ผูส้ ู งอายุที่จะเพิ่มขึ้นจากปี ค.ศ.2015 ถึงปี ค.ศ.2030 จะมีจานวนถึง 390 ล้านคน สาหรับประเทศไทย สัดส่ วน
ผูส้ ู งอายุที่อายุ 60 ปี ขึ้นไปมีมากเกินกว่าร้อยละ 10 ตั้งแต่ปี พ .ศ.2547 จึงเป็ นปี แรกที่ประเทศไทยได้เข้ าสู่
สังคมผูส้ ู งอายุ (aging society) ตามเกณฑ์ขององค์การอนามัยโลก ในปี พ.ศ.2559 ผูส้ ู งอายุไทยมีสัดส่ วน
ประมาณ 16.5 ของประชากรไทย และกาลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ วคาดว่าในปี พ .ศ.2563 จะเพิ่มเป็ นร้อยละ
17.5(1 )
ผูส้ ู งอายุจดั เป็ นกลุ่มประชากรที่มีการใช้ยาในสัดส่ วนสู งที่สุดเมื่อเทียบกับประชากรทั้งหมด โดยอาจ
เป็ นทั้งยาที่แพทย์สั่งและยาจากแหล่งอื่น ๆ เช่น ยาที่ซ้ื อกินเอง ยาสมุนไพร ดังนั้นแพทย์และเภสัชกรที่ดูแล
ผูส้ ู งอายุจึงมีความจาเป็ นต้องเข้าใจหลักการและปั ญหาที่พบเกี่ยวกับการใช้ยาในผูส้ ู งอายุ ทั้งนี้การสั่งยาอย่าง
เหมาะสมใ นผูส้ ู งอายุเป็ นกระบ วนการซึ่ งมีความซับซ้อนและท้าทาย เนื่องจากผูส้ ู งอายุมกั มีโรคร่ วมหลาย
อย่าง มีโอกาสได้รับยาหลายชนิด แต่ขอ้ มูลทางการแพทย์ที่เป็ นหลักฐานเชิงประจักษ์
(evidence-based
medicine) เกี่ยวกับผลการรักษาด้วยยาในผูส้ ู งอายุยงั มีอยูค่ ่อนข้างจากัด โดยเฉพาะอย่างยิง่ ผูท้ ี่อายุมาก ๆ เช่น
อายุมากกว่า 75 ปี และผูส้ ู งอายุที่มีโรคร่ วมหลายชนิด ร่ วมกับการที่ผสู ้ ู งอายุมีการเปลี่ยนแปลงทางเภสัช
จลนศาสตร์ และเภสัชพลศาสตร์ ที่แตกต่างไปจากวัยอื่น ๆ นอกเหนือไปจากนั้น ผูส้ ู งอายุจานวนไม่นอ้ ยมี
ปั ญหาเรื่ องความสามารถในการช่วยเ หลือตนเองในการดารงชีพ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ความสามารถในการจัด
ยาเอง ทาให้ผสู ้ ู งอายุเป็ นกลุ่มที่มีความเสี่ ยงสู งที่จะเกิดผลข้างเคียงอันเกิดจากยา และแพทย์มีโอกาสสัง่ ใช้ยา
ซึ่ งจัดเป็ นยาที่ไม่เหมาะสมได้บ่อย(2)
บทบาทในการดูแลผูป้ ่ วย สู งอายุ เป็ นหน้าที่หนึ่งในกระบวนการ ให้การบริ บาลทางเภสัชกรรม ซึ่ง
เป็ นบทบาทที่ตอ้ งอาศัย ความรู้ความชานาญ เพื่อสามารถให้คาปรึ กษาผูป้ ่ วย ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ช่วยให้
ผูป้ ่ วยเกิดความปลอดภัยในการใช้ยา และช่วยส่ งเสริ มให้แผนการรักษาด้วยยาของแพทย์บรรลุเป้ าหมาย โดย
เภสัชกรมีบทบาทสาคัญในการ ประเมินความถูก ต้องของใบสัง่ ยา ความถูกต้องของการใช้ยา การคัดกรอง
และให้ความรู ้กบั ผูส้ ู งอายุและครอบครัว
/ผูด้ ูแล ที่รับประทานยาหลายชนิด
(Polypharmacy)
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ยาที่มีความเสี่ ยงสู ง (High alert drug) หรื อเสี่ ยงต่อการแพ้ยาหรื อผลข้างเคียงจากยา (adverse drug reaction)
เป็ นต้น และค้นหาปั ญหาเกี่ยวกับการใช้ยา (drug related problems) อื่น ๆ ซึ่งหากเภสัช กรสามารถป้ องกัน
และลดปั ญหาต่าง ๆ ของผูป้ ่ วยดังที่กล่าวมาแล้วได้ ผูป้ ่ วยสู งอายุจะมีความปลอดภัยในการใช้ยาเพิ่มขึ้น
ตามนโยบายสานักการแพทย์ เพื่อการพัฒนาระบบบริ การสุ ขภาพผูส้ ู งอายุ โรงพยาบาลเจริ ญกรุ ง
ประชารักษ์ เป็ นโรงพยาบาลในสังกัดสานักการแพทย์ กรุ งเทพมหานคร
จึง ได้จดั ตั้งคลินิก เวชศาสตร์
ผูส้ ู งอายุ ขึ้น เริ่ มเปิ ดให้บริ การตั้งแต่ เดือน มิถุนายน 2557 ณ บริ เวณชั้น 8 อาคาร 72 พรรษามหาราชินี
เปิ ดบริ การทุกวันอังคาร และวันพุธ เวลา 8.00 น-12.00 น. โดยให้ บริ การตรวจรักษาผูป้ ่ วยที่มีอายุต้ งั แต่
60 ปี ขึ้นไป โดยทีมสหสาขาวิชาชีพ ซึ่ งเภสัชกรมีหน้ าที่ให้บริ การในประเด็นการใช้ยา คลอบคลุมทั้งในเรื่ อง
การใช้ยาอย่างเหมาะสม การเข้าถึงยาที่จาเป็ น ความปลอดภัยในการใช้ยาของผูส้ ู งอายุ เป็ นต้น โดยในปี 2557
เภสัชกร ได้ ให้ คาปรึ กษาด้านยาแก่ผปู ้ ่ วย จานวน 283 ครั้ง ปี 2558 จานวน 583 ครั้ง และปี 2559 จานวน
522 ครั้ง
4. สรุ ปสาระสาคัญของเรื่องและขั้นตอนการดาเนินการ
คลินิกเวชศาสตร์ผสู้ ู งอายุ ของโรงพยาบาล เจริ ญกรุ งประชารักษ์ มีการทางานประสานกันระหว่าง
ทีมสหสาขาวิชาชีพ ซึ่งประกอบด้วย แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ นักจิตวิทยา นักโภชนากร
และนักกิจกรรมบาบัด โดยเภสัชกรเป็ นผูใ้ ห้คาแนะนาปรึ กษาด้านยาแก่ผมู ้ ารับบริ การและบุคลากรทางการ
แพทย์ มีเป้ าหมายเพื่อสร้างระบบการดูแลผูป้ ่ วย สู งอายุ มุ่งส่ งเสริ มให้ผปู ้ ่ วยมีความรู ้ความเข้าใจเกี่ย วกับยา
และอาการข้างเคียงจากยาที่อาจเกิดขึ้น การปฏิบตั ิตวั ระหว่างใช้ยา และการป้ องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อน
ต่าง ๆ ที่เกิดจากยา ผูป้ ่ วยสามารถใช้ยาได้ถูกต้องตามแพทย์สั่ง และเพื่อให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผูป้ ่ วย
และบุคลากรทางการแพทย์ อีกทั้งมีการรวบรวม ข้อมูลและวิ เคราะห์ เพื่อนาผลการสรุ ปข้อมูลมาใช้เป็ น
ประโยชน์ในโรงพยาบาลต่อไป
ขั้นตอนการดาเนินการ
4.1 พัฒนางานให้คาปรึ กษาและติดตามการใช้ยาในคลินิกเวชศาสตร์ผสู้ ู งอายุ ร่ วมกับ ทีมสหสาขา
วิชาชีพ โดยร่ วมกันวางแผนการดาเนินการ กาหนดแนวทางการให้คาปรึ กษาและติดตามการใช้ยาในผูป้ ่ วย
สู งอายุ และการส่ งต่อผูป้ ่ วย
4.2 บันทึกการให้คาปรึ กษาแนะนาเรื่ องการใช้ยา ปั ญหาการใช้ยาที่พบ และเสนอแนวทางแก้ไข ใน
OPD card เพื่อเป็ นการส่ งต่อข้อมูลระหว่างสหสา ขาวิชาชีพ อีกทั้ง เพื่อเป็ นข้อมูลในการติดตามและประเมิน
การใช้ยาอย่างต่อเนื่อง
4.3 จัดทาแบบประเมินอาการไม่พึงประสง ค์จากการได้รับยาความเสี่ ยงสู งในผูป้ ่ วยสู งอายุตาม
Beers’ Criteria 2015
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4.4 พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์บนั ทึกข้อมูล การให้คาปรึ กษาด้านยา ของผูป้ ่ วย และการจัดทา
รายงาน
4.5 พัฒนานวัตกรรมเพื่อประเมินและเพิ่มความร่ วมมือในการรับประทานยา
4.6 สรุ ปผลการดาเนินงานและประเมินผล
4.7 นาผลสรุ ปและข้อมูลที่วเิ คราะห์ได้ พัฒนาเป็ นแนวทางเบื้อ งต้นการคัดกรองคาสั่งการใช้ยาของ
แพทย์ ให้เป็ นมาตรฐานการคัดกรองใบสั่งยาของห้องจ่ายยาผูป้ ่ วยนอกและห้องจ่ายยาผูป้ ่ วยใน
5. ผู้ร่วมดาเนินการ
นายวีรวิชญ์ เสาววัฒนพัฒน์

สัดส่ วนของผลงานร้อยละ 20

6. ส่ วนของงานทีผ่ ้ เู สนอเป็ นผู้ปฏิบัติ
ผูข้ อประเมินปฏิบตั ิงานร้อยละ 80 ได้แก่
6.1 พัฒนางานให้คาปรึ กษาและติดตามการใช้ยาในคลินิกเวชศาสตร์ผสู้ ู งอายุ ร่ วมกับ ทีมสหสาขา
วิชาชีพ โดยร่ วมกันวางแผนการดาเนินการ กาหนดแนวทางการให้คาปรึ กษาและติดตามการใช้ยาในผูป้ ่ วย
สู งอายุ และการส่ งต่อผูป้ ่ วย เช่น กาหนดแนวทางการส่ งต่อผูป้ ่ วยเพื่อเข้ารับคาปรึ กษาการใช้ยากับ เภสัชกร
กาหนดบทบาทของแต่ละวิชาชีพในการดูแลผูป้ ่ วย และกาหนดแนวทา งการส่ งต่อข้อมูลระหว่างวิชาชีพ
(ภาคผนวกหน้า 1)
6.2 บันทึกการให้คาปรึ กษา ด้านยา แนะนาเรื่ องการใช้ยา ปัญหาการใช้ยาที่พบ และเสนอ
แนวทางแก้ไข
กระบวนการประเมินการใช้ยาของผูป้ ่ วย คือ เจ้าหน้าประจาคลินิกเวชศาสตร์ ผสู ้ ู งอายุเป็ นผูส้ งั่ พิมพ์
รายการยาเดิมของผูป้ ่ วยแนบกับ OPD card จากนั้นเภสัชกรเปรี ยบเทียบรายการยาเดิมที่ผปู้ ่ วยใช้ ประกอบกับ
ยาที่ผปู้ ่ วยนามาจากบ้าน กรณี ผปู ้ ่ วยไม่ได้นา ยาเดิม มาเภสัชกร ใช้ Drug identification book ร่ วมในการ
ประเมินปัญหาการใช้ยา จากนั้น สอบถามรายการยา ที่ผปู ้ ่ วยได้รับจากสถานพยาบาลอื่นหรื อซื้ อใช้เอง
สมุนไพร และอาหารเสริ มที่ผปู ้ ่ วยรับประทานร่ วมด้วย ค้นหาปัญหาจากการใช้ยา หากพบปัญหาเภสัชกร ให้
คาปรึ กษา และให้ความรู้ ผูป้ ่ วยหรื อผูด้ ูแล พร้อม เสนอแนวทางแก้ไขให้บุคลากรทางการแพทย์ทราบ
(ภาคผนวกหน้า 2) จากนั้น สรุ ปผลการประเมินข้อมูลการใช้ยาของผูป้ ่ วยโดยบันทึก ใน OPD card แบบ
บันทึก Drug counseling [OPD] worksheet (ภาคผนวกหน้า 3) และบันทึก ลงคอมพิวเตอร์ หน้า ซักประวัติ
หน้าห้องตรวจ หัวข้อ “สหสาขา” (ภาคผนวกหน้า 4) เพื่อเป็ นการส่ งต่อข้อมูลระหว่างสหสา ขาวิชาชีพ อีกทั้ง
เพื่อเป็ นข้อมูลในการติดตามและประเมินการใช้ยาอย่างต่อเนื่อง
6.3 จัดทาแบบประเมินอาการไม่พึงประสงค์จากการได้รับยาความเสี่ ยงสู งในผูป้ ่ วยสู งอายุตาม
Beers’ Criteria 2015 (ภาคผนวกหน้า 5) โดยพัฒนาแบบประเมิน จากข้อมูลเกณฑ์ 2015 AGS Beers Criteria
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for Potentially Inappropriate Medication Use in Older Adults(3) โดยคัดเลือกเฉพาะรายการยาที่มี ใช้ใน
โรงพยาบาลเ จริ ญกรุ งประชารักษ์ หรื อรายการยาที่พบการใช้บ่อย และระบุอาการไม่พึงประสงค์ของแต่ละ
กลุ่ มยา เพื่อให้เภสัชกรสามารถคัดกรองรายการยาและติดตามการใช้ยาได้อย่างครบถ้วนและเป็ นแนวทาง
ปฏิบตั ิเดียวกัน
6.4 พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์บนั ทึกข้อมูล การให้คาปรึ กษาด้านยา ของผูป้ ่ วย และการจัดทารายงาน
เพื่อให้เกิดความสะดวก สามารถเก็บข้อมูลในการติดตามและประเมินการใช้ยาได้ ครบถ้วน โดยเภสัช กรนา
ข้อมูลที่ได้จากแบบบันทึก Drug counseling [OPD] worksheet มาบันทึก รายละเอียดในคอมพิวเตอร์เพื่อ เป็ น
ข้อมูลในการติดตามการใช้ยาของผูป้ ่ วยแต่ละราย (ภาคผนวกหน้า 6)
6.5 พัฒนานวัตกรรมเพื่อประเมินและเพิ่มความร่ วมมือในการรับประทานยา
มีการพัฒนา Drug identification book โดยนาตัวอย่างเม็ดยาแต่ละชนิดที่มีการใช้บ่อยในผูป้ ่ วย
สู งอายุมาแสดงในรู ปแบบแผงยา เม็ดยาด้านหน้า ด้านหลัง จัดแบ่งยาตามกลุ่มยา และเรี ยงตามตัวอักษร
(ภาคผนวกหน้า 7) เพื่อความสะดวกในการใช้งานของเภสัชกร และเป็ นเครื่ องมือที่สาคัญในการ ใช้ประเมิน
ความร่ วมมือในการใช้ยา และค้นหาปั ญหาจากการใช้ยาของผูป้ ่ วย
มีการออกแบบ รู ปแบบการรับประทานยา เพื่อให้เกิด ความสะดวกและสอดคล้องกับ
ชีวติ ประจาวันของผูป้ ่ วย เพื่อให้ผลการรักษาของผูป้ ่ วยได้ตามเป้ าหมาย เช่น การทาปฏิทินการรับประทานยา
กล่องจัดยา เครื่ องตัดเม็ดยา เป็ นต้น ให้กบั ผูป้ ่ วยที่พบปัญหา ไม่สามารถรับประทานยาได้ตามแพทย์สั่ง เช่น
ผูป้ ่ วยที่ สับสนในการ รับประทานยา ผูป้ ่ วยที่มีปัญหาในการมองเห็น หรื อ ผูป้ ่ วยที่ไม่สามารถจัดยาได้ดว้ ย
ตนเอง (ภาคผนวกหน้า 8)
6.6 สรุ ปผลการดาเนินงานและประเมินผลโดยรวบรวมสถิติและข้อมูลของผูป้ ่ วยสู งอายุ เช่น จานวน
ผูป้ ่ วยที่ เข้ารับคาปรึ กษาด้านยา ปั ญหาจากการใช้ยาที่พบ จานวนผูป้ ่ วยที่เกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการ
ใช้ยา ส่ งกลุ่มงานเภสัชกรรม และกลุ่มงานอายุรกรรม
6.7 นาผลสรุ ปและข้อมูลที่วเิ คราะห์ได้ พัฒนาเป็ นแนวทางเบื้องต้นการคัดกรอ งคาสั่งการใช้ยาของ
แพทย์ (ภาคผนวกหน้า 9-11) เพื่อ เป็ นมาตรฐานการคัดกรองใบสัง่ ยาของห้องจ่ายยาผูป้ ่ วยนอกและ
ห้องจ่ายยาผูป้ ่ วยใน
7. ผลสาเร็จของงาน
การดาเนินโครงการในครั้งนี้เริ่ ม เก็บข้อมูล ตั้งแต่ วนั ที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559
รวมระยะเวลาทั้งสิ้ น 24 เดือน พบว่าเภสัชกรสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลการติดตามผูป้ ่ วยและให้คาปรึ กษา
ด้านยาแก่ผปู้ ่ วยสู งอายุ ได้ท้ งั หมด 1,105 ครั้ง โดยในปี 2558 จานวน583 ครั้ง และปี 2559 จานวน 522 ครั้ง
เกิดการทางานประสานกันระหว่างทีมสหสาขาวิชาชีพ เพื่อให้เกิดการดูแลผูป้ ่ วยสู งอายุแบบองค์รวม มีระบบ
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การส่ งต่อและติดตามผูป้ ่ วยอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดย มีเภสัชกรเป็ นผูใ้ ห้คาแนะนาปรึ กษาด้านยาแก่ผมู ้ ารับ
บริ การและบุคลากรทางการแพทย์ที่คลินิกเวชศาสตร์ผสู้ ู งอายุ
สรุ ปผลสาเร็ จจากการดาเนินโครงการ การพัฒนางานให้คาปรึ กษาและติดตามการใช้ยาในคลินิ ก
เวชศาสตร์ผสู้ ู งอายุ โรงพยาบาลเจริ ญกรุ งประชารักษ์ มีดงั นี้
7.1 โรงพยาบาลมีระบบการให้คาปรึ กษาและติดตามการใช้ยาในผูป้ ่ วยสู งอายุ อาทิ ระบบการคัด
กรองรายการยาที่มีความเสี่ ยงสู งในผูส้ ู งอายุตาม Beers’ criteria 2015 ระบบการส่ งผูป้ ่ วยเพื่อขอรับคาปรึ กษา
ด้านยาจากเภสั ชกร และการส่ งต่อข้อมูลระหว่างบุคลากรทางการแพทย์ การพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มความ
ร่ วมมือในการใช้ยาของผูป้ ่ วย พัฒนานวัตกรรม Drug identification book เพื่อช่วยประเมินความร่ วมมือใน
การใช้ยาและค้นหาปัญหาการใช้ยา
ผลการติดตามการใช้ยาความเสี่ ยงสู งตาม Beers’ Criteria 2015 ของผูป้ ่ วยสู งอายุ พบว่าในปี 2558
มีผปู้ ่ วยสู งอายุที่ได้รับยาความเสี่ ยงสู งตาม Beers’criteria 2015 จานวน 53 ราย (ร้อยละ 9.09) และปี 2559
ลดลงเป็ น 34 ราย (ร้อยละ 6.51) โดยกลุ่มยาความเสี่ ยงสู งที่ผปู ้ ่ วยได้รับมากที่สุด ปี
2558 คือกลุ่มยา
Anticholinergic 23 ราย (ร้อยละ 3.94) รองลงมาคือกลุ่มยา Alpha-1 blocker 13 ราย (ร้อยละ2.23) กลุ่มยา
NSAIDs 8 ราย (ร้อยละ 1.4) ตามลาดับ ส่ วนในปี 2559 คือกลุ่มยา Alpha-1 blocker 21 ราย (ร้อยละ4.0)
รองลงมาคือ กลุ่มยา Anticholinergic 8 ราย (ร้อยละ 1.5) และกลุ่มยา Antipsychotic 3 ราย (ร้อยละ 0.6)
ตามลาดับ
เมื่อวิเคราะห์ ข้อมูลตั้งแต่ 1 มกราคม 2558 – 31 ธันวาคม 2559 ในด้านการ เกิด ผลอัน ไม่พึง
ประสงค์จากการใช้ยาความเสี่ ยงสู ง พบว่าผูป้ ่ วยที่ได้รับยาในกลุ่มยา Anticholinergic ได้แก่ Amitriptyline
Dimenhydrinate Chlorpheniramine Hydroxyzine Cyproheptadine เป็ นกลุ่มผูป้ ่ วยที่เกิดอาการไม่พึงประสงค์
จากยามากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 72.73 ของผูป้ ่ วยที่ได้รับยากลุ่มดังกล่าวทั้งหมด ผลอาการไม่พึงประสงค์ที่พบ
ได้แก่ ปากแห้ง คอแห้ง ท้องผูก รองลงมาคือผูป้ ่ วยที่ได้รับยาในกลุ่มยา Alpha-1 blocker ได้แก่ Prazosin
Doxazosin คิดเป็ นร้อยละ 42.4 ผลอาการไม่พึงประสงค์ที่พบ ได้แก่ ภาวะความดันต่าจากการเปลี่ยนท่าทาง
(Orthostatic hypotension) อันดับสามคือผูป้ ่ วยที่ได้รับยาในกลุ่ม NSAIDs ได้แก่ Meloxicam Diclofenac ผล
อาการไม่พึงประสงค์ที่พบ ได้แก่ คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง ดังแสดงในรู ปที่ 3
ดังนั้นจากข้อมูลที่ได้รับเภสัชกรได้นามาพัฒนาแนวทางเบื้องต้นการคัดกรองคาสั่งการใช้ยาของ
แพทย์ หัวข้อ ยาที่ควรระวังการใช้ในผูป้ ่ วยสู งอายุ เพื่อเป็ นแนวทางปฏิบตั ิให้เภสัชกรที่หอ้ งจ่ายยาผูป้ ่ วยนอก
และผูป้ ่ วยใน ใช้เป็ นข้อมูลยาทางเลือกที่มี ความปลอดภัยในผูส้ ู งอายุแก่แพทย์ และการให้คาแนะนาการ
ปฏิบตั ิตวั และเฝ้ าระวังอาการไม่พึงประสงค์แก่ผปู ้ ่ วยหรื อผูด้ ูแล หากแพทย์จาเป็ นต้องใช้ยากลุ่มที่ควร
หลีกเลี่ยง

6

40
35
30
25
20
15
10
5
0

34
23
17

total

15

ADR

8

6

2
Anticholinergic

Alpha-1 blocker

3

1

NSAIDs

Muscle relaxant

1

Antipsychotic

รู ปที่ 3 จาแนกกลุ่มยาความเสี่ ยงสู งตาม Beers’ Criteria 2015 ที่ผปู้ ่ วยสู งอายุได้รับ และผลการเกิด อาการไม่
พึงประสงค์จากการใช้ยา (ข้อมูลตั้งแต่ 1 มกราคม 2558 – 31 ธันวาคม 2559)
ผลการติดตามปั ญหาจากการใช้ยาในรายการยาอื่น ๆ ที่ผปู ้ ่ วยใช้ แยกตามประเภทการเกิดอาการไม่
พึงประสงค์จากการใช้ยา ชนิด Type A และ Type B พบว่าในปี 2558 มีผูป้ ่ วยเกิดอาการไม่พึงประสงค์จาก
การใช้ยารวม 32 ราย แบ่งเป็ นชนิด Type A จานวน 31 ราย และ Type B จานวน 1 ราย และในปี 2559 พบ 22
ราย แบ่งเป็ นชนิด Type A จานวน 18 ราย และ Type B จานวน 4 ราย
จากข้อมูลตั้งแต่ 1 มกราคม 2558 – 31 ธันวาคม 2559 พบว่ารายการยาที่พบอาก ารไม่พึงประสงค์
ชนิด Type A มากที่สุดคือ ยากลุ่ม Calcium channel blocker พบจานวน 14 ราย โดยพบในผูป้ ่ วยที่ได้รับยา
Amlodipine 10 ราย เกิดอาการขาบวม มือบวม รองลงมาคือ Glipizide พบจานวน 9 รายเกิดภาวะน้ าตาลใน
เลือดต่า และ Simvastatin จานวน 6 ราย เกิดอาการปวดเมื่ อยกล้ามเนื้อ ดังแสดงในรู ปที่ 4 ส่ วนอาการไม่พึง
ประสงค์ชนิด Type B พบมากที่สุดในผูป้ ่ วยที่รับประทานยา Fenofibrate จานวน 3 ราย เกิดจ้ าดาขึ้นตามตัว
และผืน่ คันตามตัว รองลงมา คือ Allopurinol 1 ราย และ Naproxen 1 ราย เกิดผืน่ คันขึ้นตามตัว
other, 13
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รู ปที่ 4 จาแนกรายการยาที่ผปู้ ่ วยสู งอายุได้รับ และเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา ชนิด Type A
(ข้อมูลตั้งแต่ 1 มกราคม 2558 – 31 ธันวาคม 2559)
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7.2 มีเภสัชกรเป็ นผูใ้ ห้คาแนะนาปรึ กษาด้านยาแก่ผมู ้ ารับบริ การและบุคลากรทางการแพทย์ที่คลินิก
เวชศาสตร์ ผสู ้ ู งอายุ มีการทางานประสานกันระหว่างทีมสหสาขาวิชาชีพ ซึ่ งประกอบด้วย แพทย์ ทันตแพทย์
เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ นักจิตวิทยา นักโภชนากร และนักกิจกรรมบาบัด
มีการจัด อบรมบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลเจริ ญกรุ งประชารักษ์ เรื่ องการใช้ยาใน
ผูส้ ู งอายุ ประกอบด้วย Physical change Pharmacokinetic change ในผูส้ ู งอายุ หลักการรักษาด้วยยาใน
ผูส้ ู งอายุ ปั จจัยเสี่ ยงที่ทาให้ผสู ้ ู งอายุเกิด ADE และเกณฑ์การคัดกรองรายการยาที่มีความเสี่ ยงสู งในผูส้ ู งอายุ
ตาม Beers’ criteria 2015 และแนวทางการปฏิบตั ิในการดูแลผูป้ ่ วยสู งอายุของโรงพยาบาลเจริ ญกรุ งประชา
รักษ์ เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์สามารถดาเนินการเป็ นแนวทางเดียวกัน
7.3 เภสัชกรสามารถค้นหาปั ญหาจากการใช้ยา ป้ องกันและแก้ไขปั ญหาจากการใช้ยาได้มากขึ้น
ผลการติดตามและให้คาปรึ กษาผูป้ ่ วยสู งอายุ พบว่าปั ญหาการใช้ยาที่พบมากที่สุดคือ การไม่สามารถ
ใช้ยาได้ตามแพทย์สั่ง รองลงมา คือปั ญหาการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจาก
ผูป้ ่ วยยังขาดความรู้และทักษะในการดูแลตนเอง เช่น ไม่เคยได้รับคาแนะนาในการปฏิบตั ิตวั ได้รับคาแนะนา
ไม่เพียงพอหรื อได้รับคาแนะนาไม่ต่อเนื่อง ไม่มีความรู ้เรื่ องโรค อาหาร การใช้ยา ไม่ทราบการปฏิบตั ิตวั เมื่อ
เกิดผลอาการไม่พึงประสงค์จากยา รวมทั้งไม่ทราบถึงผลเสี ยของการไม่รับประทานยาอย่างต่อเนื่อง
ผูป้ ่ วยส่ วนใหญ่เป็ นผูส้ ู งอายุจึงมักมีการรับประทานยาหลายชนิดร่ วมกัน การที่เภสัชกรมีส่วนร่ วมในการดูแล
ผูป้ ่ วยทาให้สามารถค้นหาปัญหาจากการใช้ ยาและ ช่วย แก้ไขปั ญหาจากการใช้ยา ของผูป้ ่ วย ได้ มากขึ้น
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รู ปที่ 1 จานวนปัญหาการใช้ยาที่พบในผูป้ ่ วยสู งอายุ ปี 2558 และปี 2559
จากข้อมูลตั้งแต่ 1 มกราคม 2558 – 31 ธันวาคม 2559 กลุ่มผูป้ ่ วยที่พบปั ญหาการใช้ยาม ากที่สุด คือ
กลุ่มผูป้ ่ วยที่ใช้ยาอินซูลิน พบจานวน 20 ราย โดยปั ญหาการใช้ยาที่พบ ได้แก่ ปั ญหาการฉี ดยาและทาน
อาหารไม่สัมพันธ์กนั ทาให้ผปู ้ ่ วยเกิดภาวะน้ าตาลในเลือดต่า ตาแหน่งการจัดเก็บยาอินซูลินในตูเ้ ย็นไม่
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ถูกต้อง ยาหมดก่อนนัดแต่ผปู ้ ่ วยไม่มาพบแพทย์ก่อนทาให้เกิด hyperglycemia ตาแหน่งการฉี ดยาอินซูลินไม่
ถูกต้องทาให้ผปู ้ ่ วยเกิดไตแข็งบริ เวณที่ฉีดยา ซึ่ งส่ งผลต่อการดูดซึ มยา ผูป้ ่ วยไม่ทราบการแก้ไขภาวะน้ าตาล
ในเลือดต่าที่ถูกต้อง จากปั ญหาการใช้ยาอินซูลินที่พบเป็ นจานวนมาก กาหนดให้เภสัชกรทบทวนความรู ้เรื่ อง
ยาและเทคนิคการใช้ยาอินซูลินในผูป้ ่ วยที่มีประวัติใช้ยาอินซูลินทุกราย
รองลงมาคือกลุ่มผูป้ ่ วยที่ตอ้ งหักแบ่งเม็ดยา ปั ญหาที่พบได้แก่ ผูป้ ่ วยไม่มีอุปกรณ์ที่เหมาะสมในการ
หักแบ่งเม็ดยา โดยส่ วนใหญ่ใช้มีดปลอกผลไม้หนั่ แบ่ง ใช้กรรไกรตัด หรื อใช้ฟันกัด ทาให้เกิดปั ญหาการได้
ปริ มาณยาในแต่ละค รั้งไม่ตรงตามแพทย์สั่ง การร่ วงหล่นของเม็ดยาขณะหักแบ่ง เกิดปั ญหาปริ มาณยาไม่
เพียงพอจนถึงวันนัด บางรายไม่สามารถหักแบ่งเม็ดยาได้ผปู ้ ่ วยจึงแกะยาออกจากแผงและตั้งในอากาศ 1 วัน
จนเม็ดยานิ่มจึงหักแบ่งเม็ดยา ส่ งผลให้ผปู ้ ่ วยได้รับยาที่เสื่ อมสภาพเข้าสู่ ร่างกาย ดังนั้นแ นวทางเบื้องต้นใน
การแก้ปัญหาคือ หากพบว่ารายการยาของผูป้ ่ วยต้องมีการหักแบ่งเม็ดยา เภสัชกรพิจารณาหากโรงพยาบาลมี
ขนาดยาชนิดนั้นที่ไม่ตอ้ งหักแบ่งเภสัชกรแจ้งแพทย์เพื่อปรับเปลี่ยนยา แต่หากโรงพยาบาลไม่มีขนาดยาชนิด
นั้น เภสัชกรจะมอบเครื่ องตัดเม็ดยาและสอนเทคนิคการใช้ใ
นผูป้ ่ วยรายที่พบปัญหา พร้อมแนะนา
ความสาคัญของการหักแบ่งเม็ดยาที่ถูกต้อง
7.4 ผูป้ ่ วยได้รับความปลอดภัยในการใช้ยามากขึ้น
จากข้อมูล จานวนปัญหาการใช้ยาที่พบในผูป้ ่ วย สู งอายุ ทั้งหมดจานวน 383 ครั้ง เภสัชกรมีแนว
ทางการจัดการปั ญหาที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยา โดย แบ่งเป็ นกา รจัดการปั ญหาโดยการให้คาปรึ กษาแก่ผปู ้ ่ วย
และการจัดการปัญหาโดยการปรึ กษาแพทย์
การจัดการปั ญหาที่เกี่ยวข้องกับยา
จานวน (ครั้ง)
1. การจัดการปั ญหาโดยการให้คาปรึ กษาแก่ผปู ้ ่ วย
1.1 ทบทวนการรับประทานยากับผูป้ ่ วยและผูด้ ูแล
321
1.2 สอนการใช้ยาเทคนิคพิเศษ เช่น ยาอินซูลิน ยาพ่นสู ด
51
1.3 แนะนาการป้ องกันอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา
95
1.4 แนะนาการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
126
1.5 การมอบอุปกรณ์ช่วยในการใช้ยา เช่น เครื่ องตัดเม็ดยา กล่องจัดยา
35
2. การจัดการปัญหาโดยการปรึ กษาแพทย์
2.1 แนะนาการปรับยาตามค่าผลทางห้องปฏิบตั ิการ
1
2.2 รายงานปั ญหาความไม่ร่วมมือในการใช้ยา
321
2.3 แนะนาการเปลี่ยน/ปรับยา เนื่องจากพบอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา
76
2.4 การเพิ่ม/ลด ชนิดยาที่ผปู้ ่ วยใช้ตามความเหมาะสม
13
ตารางที่ 1 แนวทางการจัดการปั ญหาที่เกี่ยวข้องกับยา
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8. การนาไปใช้ ประโยชน์
8.1 ต่อผูป้ ่ วย
- ผูป้ ่ วยได้รับความปลอดภัยจากการใช้ยาเพิม่ มากขึ้น และได้รับผลการรักษาจากยาอย่างมี
ประสิ ทธิภาพสู งสุ ด
- การทางานในคลินิกเวชศาสตร์ผสู้ ู งอายุ แบบ One-stop service มีการทางานประสานกัน
ระหว่างทีมสหสาขาวิชาชีพ มีเภสัชกรเป็ นผูใ้ ห้คาแนะนาปรึ กษาแก่ผมู ้ ารับบริ การและบุคลากรทางการแพทย์
มีการค้นหาปั ญหาจากการใช้ยา รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อวิเคราะห์และนาสู่ การปรับปรุ งระบบ
การดูแลผูป้ ่ วยสู งอายุอย่างต่อเนื่อง
8.2 ต่อโรงพยาบาล
โรงพยาบาลมีระบบติดตามและให้คาปรึ กษาในผูป้ ่ วยสู งอายุที่ชดั เจน
9. ความยุ่งยาก ปัญหา อุปสรรคในการดาเนินการ
9.1 ผูป้ ่ วยหรื อผูด้ ูแลขาดความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาที่ได้รับ หรื อไม่ตระหนักถึงความสาคัญของ
การรับประทานยาอย่างสม่าเสมอ
9.3 บุคลากรทางการแพทย์ยงั ไม่ให้ความสาคัญกับการที่ผปู ้ ่ วยนายาเดิมมาให้ดู ทาให้ผปู้ ่ วยมักไม่ได้
นายาเดิมที่ตนเองใช้อยูม่ าโรงพยาบาลด้วย ทาให้การประเมินการใช้ยาของผูป้ ่ วยทาได้ยาก
9.4 คอมพิวเตอร์ ที่มีจานวนจากัดทาให้การเข้าถึงข้อมูลของผูป้ ่ วย เช่น ผลการวินิจฉัย ข้อมูล รายการ
ยาเดิม ผลทางห้องปฏิบตั ิการของผูป้ ่ วยแต่ละรายไม่สะดวก ดังนั้น การพิมพ์ รายการยาเดิมของผูป้ ่ วยเพื่อ
ประกอบการประเมินการใช้ยาของเภสัชกร จึงต้องพิมพ์โดยเจ้าหน้าที่ประจาคลินิกเวชศาสตร์ผสู้ ู งอายุ ซึ่ง
พบว่ามีการพิมพ์ชุดรายการยาไม่ถูกต้องในบางครั้ง
10. ข้ อเสนอแนะ
10.1 ผูป้ ่ วยจานวนมากสับสนกับวิธีรับประทานยาซึ่ งมีการปรับเปลี่ยนการรับประท านยาบ่อยครั้ง
เภสัชกรควรมีส่วนร่ วมในการออกแบบรู ปแบบการรับประทานยาหรื อเพิ่มอุปกรณ์ช่วยในการจัดยาให้ผปู ้ ่ วย
เพื่อเพิ่มความร่ วมมือในการใช้ยา
10.2 ควรมีการ กระตุน้ หรื อรณรงค์ ให้บุคลากรทางการแพทย์ภายในโรงพยาบาลตระหนักถึง
ความสาคัญของการ ทบทวนรายการยาที่ผปู้ ่ วยใช้ปัจจุบ ั น และสร้างความตระหนักให้ผปู ้ ่ วยนายาที่ใช้อยู่
ประจามาโรงพยาบาลทุกครั้ง
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ภาคผนวก

Geriatrics Clinic Flow Chart

แบบบันทึกการให้ คาปรึกษาด้ านยา
(Drug counseling [OPD] worksheet)

บันทึกคอมพิวเตอร์ซกั ประวัติ หน้าห้องตรวจ หัวข้อ “สหสาขา”

แบบประเมินอาการไม่ พงึ ประสงค์ จากการได้ รับยาความเสี่ ยงสู งในผู้ป่วยสู งอายุตาม Beer’ Criteria 2015

พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ บันทึกข้ อมูลการให้ คาปรึกษาด้ านยาของผู้ป่วย และการจัดทารายงาน

สมุด Drug Identification

การออกแบบรู ปแบบการรับประทานยาเพือ่ เพิม่ ความร่ วมมือในการใช้ ยา

ก่ อนจัดยา พบปั ญหา
- ผู้ป่วยสับสนในการใช้ ยา เนื่องจากมียาหลาย
รายการ และรับประทานหลายมื ้อ
- ยาเสือ่ มสภาพ

หลังจัดยา ทบทวนการใช้ยาจากใช้แผ่นแสดงรายการยา และแนะนาเรื่ องการเก็บรักษายา ผูป้ ่ วยมีความเข้าใจ
ในการใช้ยาดีข้ ึน มีความพึงพอใจในการช่วยแก้ปัญหาของเภสัชกร

ข้ อเสนอ แนวคิด วิธีการเพือ่ พัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้ มปี ระสิ ทธิภาพมากขึน้
ของนางสาวสุ พรรษา ใหม่ เอีย่ ม
เพือ่ ประกอบการขอรับเงินประจาตาแหน่ ง เภสัชกรชานาญการ (ด้านเภสัชกรรมคลินิก)
(ตาแหน่งเลขที่ รพจ. 360)
สั งกัด กลุ่มงานเภสัชกรรม กลุ่มภารกิจด้านบริ การตติยภูมิ
โรงพยาบาลเจริ ญกรุ งประชารักษ์ สานักการแพทย์
เรื่ อง การพัฒนาฉลากยาเสริ มของ 13 กลุ่มยา ตามโครงการโรงพยาบาลส่ งเสริ มการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
(RDU hospital) ในรู ปแบบ QR code
หลักการและเหตุผล
โครงการ “โรงพยาบาลส่ งเสริ มการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ” กาหนดให้การจัดทาฉลากยาเพื่อส่ งเสริ ม
การใช้ยาอย่างสมเหตุผล เป็ นกุญแจสาคัญดอกหนึ่งในการนาโครงการ ฯ ไปสู่ ความสาเร็ จ โดยในช่วงแรก
กาหนดให้จดั ทาฉลากยาเสริ มของ 13 กลุ่มยา ซึ่ งเป็ นยาที่ใช้บ่อย เพื่อให้ผปู ้ ่ วยรับทราบข้อมูลที่สาคัญเกี่ยวกับ
ยาได้อย่างสะดวกและครบถ้วน ช่วยให้ผปู ้ ่ วยใช้ยาได้อย่างถูกต้องปลอดภัยมากขึ้น ช่วยเภสัชกรในการให้
คาอธิ บายที่สาคัญเกี่ยวกับยาได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และช่วยแพทย์ในการสั่งใช้ยาได้อย่างสมเหตุผลมากขึ้น
เนื่องจากฉลากยามาตรฐานในปั จจุบนั มีขนาดเล็ก จึงใส่ ขอ้ มูลให้กบั ผูป้ ่ วยได้อย่างจากัด การจัดทาฉลากยา
เสริ ม จึงเป็ นแนวคิดในการส่ งเสริ มให้เกิดการใช้ยาอย่างเหมาะสมแก่ประชาชน โดยข้อมูลในฉลากยาเสริ ม
ประกอบด้วย ชื่อยาภาษาไทย ข้อมูลสาคัญซึ่ง เป็ น ภาษาที่อ่านง่ายสาหรับป ระชาชน มีใจความที่ส้ นั และ
กระชับ ข้อมูลควรสาคัญที่บรรจุไว้ในฉลากยาเสริ ม(1) ได้แก่
1. คาแนะนาการใช้ยาอย่าง สมเหตุผล โดยเฉพาะประเด็นของข้อบ่งชี้ เช่น คาแนะนาไม่ให้ใช้ยา
ปฏิชีวนะในโรคติดเชื้อไวรัส การไม่แนะนาให้ใช้ยาต้านฮิสตามีนรุ่ นที่สองในโรคหวัด เป็ นต้น
2. การระบุขอ้ บ่งชี้อื่น ๆ ที่สาคัญของยานอกเหนือจากที่ระบุไว้บนฉลากยา หรื อการแจ้งให้ทราบว่า
แพทย์อาจใช้ยานี้ดว้ ยสาเหตุอื่นนอกเหนือจากภาวะที่แสดงไว้บนฉลากยา
3. ข้อห้ามใช้และผลข้างเคียงสาคัญ นอกเหนือจากที่ระบุไว้บนฉลากยา
4. การแจ้งเตือนเกี่ยวกับการใช้ยาอย่างซ้ าซ้อน เช่น อย่าใช้เอ็นเสดมากกว่า
1 ชนิดร่ วมกัน
เพราะไม่เกิดประโยชน์แต่เพิ่มอันตรายจากยา
5. ขนาดยา โดยเฉพาะกรณี ที่พบว่ามีการใช้ยาผิดขนาดในหมู่ประชาชน เช่น พาราเซตามอล
6. วิธีปฏิบตั ิตวั อย่างถูกต้อง เช่น การควบคุมอาหาร การหยุดสู บบุหรี่ เป็ นต้น
7. วิธีการเก็บรักษายาที่เสื่ อมสภาพง่าย เช่น ไม่ควรแกะยาจากแผงล่วงหน้าเป็ นเวลานาน
ในส่ วนงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลเจริ ญกรุ งประชารักษ์ จากข้อมูล ของงานให้คาปรึ กษาด้านยา
ปัญหาการใช้ยาที่พบมากที่สุด คือ ผูป้ ่ วยไม่สามารถใช้ตามแพทย์สงั่ สาเหตุเกิดจากผูป้ ่ วยยังขาดความรู้และ
ทักษะในการดูแลตนเอง เช่น ไม่เคยได้รับคาแนะนาในการปฏิบตั ิตวั ได้รับคาแนะนาไม่เพียงพอหรื อได้รับ
คาแนะนาไม่ต่อเนื่ อง ไม่มีความรู ้เรื่ องโรค อาหาร การใช้ยา ไม่ทราบการปฏิบตั ิตวั เมื่อเกิดผลอาการ
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ไม่พึงประสงค์จากยา รวมทั้งไม่ทราบถึงผลเสี ยของการรับประทานยาไม่ต่อเนื่อง ในระยะแรกกลุ่มงานเภสัช
กรรมได้ จดั ทาฉลากยาเสริ ม โดยจัดทาเป็ นแบบกระดาษแทรกในซองยา ซึ่งพบปั ญหาความไม่ต่อเนื่องขอ ง
งาน เนื่องจากฉลากยาเสริ มหมดระหว่างปฏิบตั ิงาน และเพิ่มภาระงานของห้องจ่ายยา
เหตุน้ ีกลุ่มงาน
เภสัชกรรมจึงมีแนวคิดในการนาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาพัฒนาฉลากยาเสริ ม โดยการนาข้อมูลสาคัญของยา
ไปสู่ ผใู ้ ช้ยาในรู ปแบบ QR code เพื่อให้เกิดความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูล เกิดความยัง่ ยืนของระบบงาน
และลดภาระงาน ผูป้ ่ วยสามารถใช้โทรศัพท์สแกน QR code เพื่อความสะดวกใน เข้าถึงข้อมูลยา สามารถ
จัดเก็บข้อมูลรายการยาที่ใช้ประจาได้ ทั้งนี้ เพื่อมุ่งหมายให้ผปู ้ ่ วยมีความปลอดภัยและได้รับประสิ ทธิ ภาพใน
การรักษาสู งสุ ด
วัตถุประสงค์ และหรื อเป้าหมาย
1. เพื่อพัฒนาฉลากยาเสริ มในรู ปแบบ QR code ช่วยให้ผปู ้ ่ วยรับทราบข้อมูลที่สาคัญเกี่ยวกับยาได้
อย่างสะดวกและครบถ้วน
2. ผูป้ ่ วยสามารถใช้ยาได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยมากขึ้น
3. บุคลากรทางการแพทย์ สามารถใช้ฉลากยาเสริ มในการอธิบายข้อมูลยาให้กบั ผูป้ ่ วยได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
กรอบการวิเคราะห์ แนวคิด ข้ อเสนอ
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. รวบรวมข้อมูลของฉลากยาเสริ มของยา 13 กลุ่ม และจัดวางรู ปแบบข้อความในการแสดงผล
2. สารวจความคิดเห็นของบุคลากรทางการแพทย์ต่อฉลากยาเสริ ม โดยจัดทาเป็ นแบบสอบถาม
ความคิดเห็น แบ่งเป็ น 3 ส่ วน คือ ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป ส่ วนที่ 2 เป็ นฉลากยาเสริ มต้นแบบ ส่ วนที่ 3 คาถาม
ปลายเปิ ด เพื่อให้แสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะสาหรับการปรับปรุ งฉลากยาเสริ ม
3. รวบรวมแบบสอบถามนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ และปรับปรุ งรู ปแบบฉลากยาเสริ มก่อนพิมพ์
ฉลากยาเสริ มในรู ปแบบ QR code ลงบนฉลากยา
4. ประสานเจ้าหน้าที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ ปรับรู ปแบบการวางข้อความบนฉลากยา จัดพื้นที่การวาง QR
code บนฉลากยา และแปลงข้อมูลยาแต่รายการเป็ น QR code
5. ประชาสัมพันธ์ฉลากยาเสริ มในรู ปแบบ QR code ให้บุคลากรทางการแพทย์ และผูป้ ่ วยหรื อผูม้ า
รับบริ การทราบ โดยผ่า นบอร์ ดประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาล หน้าห้องจ่ายยา และ
website ของ
โรงพยาบาลเจริ ญกรุ งประชารักษ์
6. ประเมินผลความพึงพอใจของผูป้ ่ วยหรื อผูร้ ับบริ การต่อฉลากยาเสริ มในรู ปแบบ QR code

3

1

เอกสารอ้างอิง
(1) คณะทางานพัฒนาฉลากยาและข้อมูลสู่ ประชาชน ภายใต้คณะอนุกรรมการส่ งเสริ มการใช้ยาอย่างสม
เหตุผล. ข้อเสนอแนะการปรับปรุ งแก้ไขฉลากยาและการจัดทาฉลากยาเสริ ม เพื่อส่ งเสริ มการใช้ยาอย่างสม
เหตุผล 2559: 25-7

