ผลงานทีเ่ ป็ นผลการดาเนินงานทีผ่ ่ านมา
1. ชื่อผลงาน การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพยาเตรี ยมเคมีบาบัด รวดเร็ ว ถูกต้อง ถูกใจ by LEAN
ในโรงพยาบาลเจริ ญกรุ งประชารักษ์
2. ระยะเวลาทีด่ าเนินการ 1 ตุลาคม 2558 - 31 พฤษภาคม 2559
3. ความรู้ ทางวิชาการหรือแนวคิดทีใ่ ช้ ในการดาเนินการ
ยาเคมีบาบัดมีบทบาทสาคัญในการรักษาโรคมะเร็ ง ร่ วมกับการผ่าตัดและการฉายรังสี ในแต่ละปี มี
ผูป้ ่ วยที่ได้รับการรักษามะเร็ งโดยใช้ยาเคมีบาบัดเพิ่มมากขึ้นเรื่ อย ๆ ในปั จจุบนั มียาเคมีบาบัดมากกว่า 100
ชนิด ที่ใช้ในการรักษาโรคมะเร็ ง ซึ่ งยาแต่ละตัวก็มีคุณสมบัติที่แตกต่ างกัน ทั้งทางเคมี การบริ หารยาเข้าสู่
ร่ างกาย ประสิ ทธิ ภาพในการรักษาโรคมะเร็ งแต่ละชนิด และผลข้างเคียงของยาแต่ละชนิด กลไกการออกฤทธิ์
เพื่อการรักษามะเร็ งของยาเคมีบาบัดส่ วนใหญ่เป็ นการยับยั้งการแบ่งเซลล์ของเนื้อเยือ่ มะเร็ งและเนื้อเยือ่ ปกติ
ทัว่ ทั้งร่ างกาย ผลข้างเคี ยงจากยาเคมีบาบัด เช่น พิษต่อตับ ไต กล้ามเนื้อหัวใจ ไขกระดูก เนื้อเยือ่ ปอด ระบบ
ภูมิคุม้ กัน ระบบประสาท การรับเสี ยง ผิวหนัง และเนื้อเยือ่ อื่น ๆ ที่มีการแบ่งตัวเพิ่มจานวนบ่อยครั้ง นอกจากนี้
แล้วยังมีรายงานการเกิดผลกระทบต่อระบบสื บพันธุ์และความผิดปกติของทารกในครร ภ์ในสัตว์ทดลองและ
ผูป้ ่ วยที่ได้รับยาเคมีบาบัด(1)
สาหรับโรงพยาบาลเจริ ญกรุ งประชารักษ์ ได้เปิ ดให้บริ การเตรี ยมยาเคมีบาบัด ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 เปิ ด
ให้บริ การทุกวันในเวลาราชการ ให้กบั ผูป้ ่ วยมะเร็ งที่ได้รับยาเตรี ยมเคมีบาบัดทั้งผูป้ ่ วยนอกและผูป้ ่ วยใน โดยมี
เภสัชก รที่ผา่ นการฝึ กอบรมจากสถาบันที่ได้รับการรับรองหลักสู ตรจากสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล
(ประเทศไทย) เป็ นผูเ้ ตรี ยมยาเคมีบาบัด ใช้เทคนิค เตรี ยมยาปราศจากเชื้อที่ดี (Good aseptic techniques) ภายใต้
ตู้ Isolator ซึ่งเป็ นตูป้ ลอดเชื้อที่ให้อากาศ สะอาดระดับ class 100 มีความดันภายในตูต้ ่ากว่านอกตู ้ (negative
pressure) สามารถป้ องกันยาเคมีบาบัดรั่วไหลออก มา มีการสวมอุปกรณ์ป้องกัน อันตรายจากยาเคมีบาบัด
(Personal Protective Equipment : PPE) มีการกาจัด ขยะเคมีบาบัดโดยวิธี ส่งเผาที่อุณหภูมิมากกว่า 1,000 องศา
เซลเซียส และมีชุด spill kit ในการจัดการเมื่อยาหกหรื อตกแตก รวมถึงก่อนเตรี ยมยาเคมีบาบัดทุกครั้ง จะมีการ
ประเมินความถูกต้องของใบสั่งยา (pre-printed order) อาทิ ขนาดยา ความเหมาะสมของตัวทาละลาย การให้ยา
ป้ องกัน (pre-med) เพื่อให้ผปู้ ่ วยเกิดความปลอดภัยจากการได้รับยาเตรี ยมเคมีบาบัด(2)
อย่าง ไรก็ตาม ในช่วงปี พ.ศ. 2553-2558 แม้วา่ ในการเตรี ยมยาเคมีบาบัดจะปฏิบตั ิตาม มาตรฐาน
สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) แล้ว แต่ก็ยงั พบปัญหาผูป้ ่ วยรอยาเตรี ยมเคมีบาบัดนานมาก กว่า
2 ชัว่ โมงโดยพบข้อร้องเรี ยนจากผูป้ ่ วยและเจ้าหน้าที่หอ้ งให้ยาเคมีบาบัดว่าได้รับยาเตรี ยมเคมีบาบัดช้า มากกว่า
1 ครั้ง /เดือน ผูเ้ สนอผลงานจึง นาแนวคิด LEAN มาใช้ เพื่อ พัฒนากระบวน การเตรี ยมยาเคมีบาบัด ให้มี
ประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
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LEAN หมายถึง แนวคิดในการบริ หารจัดการการผลิต หรื อองค์กรให้มีประสิ ทธิภาพสู งสุ ดโดย
ปราศจากความสู ญเปล่า (waste) ในทุก ๆ กระบวนการ เป็ นการเปลี่ยนจากความสู ญเปล่า (waste) ไปสู่ คุณค่า
(value) ในมุมมองของผูร้ ับผลงาน ปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงอย่างไม่ รู้จบ โดยเน้นสร้างประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด และ
ลดการสู ญเสี ยในวงจรการผลิตที่มุ่งเน้นในเรื่ องการไหล (flow) ของงานเป็ นหลัก(3)
ความสู ญเปล่า (waste) หรื อ DOWNTIME แบ่งออกได้เป็ น 8 ประการ ได้แก่
1. D : Defect rework
ทางานซ้ าเพื่อแก้ไขข้อบกพร่ อง
2. O : Over processing
การผลิตหรื อให้บริ การมากเกินจาเป็ น
3. W : Waiting
การรอคอย
4. N : Not using staff talent
ภูมิรู้ที่สูญเปล่าหรื อไม่ใช้ศกั ยภาพของบุคลากร
5. T : Transportation
การเคลื่อนย้ายงานด้วยความไม่จาเป็ น
6. I : Inventory
วัสดุคงคลังหรื อการเก็บงานไว้ทา
7. M : Motion
การเคลื่อนไหวที่ไม่จาเป็ นของผูป้ ฏิบตั ิงาน
8. E : Excessive processing
มีข้ นั ตอนการดาเนินงานที่มากเกินความจาเป็ น
ในการศึกษาครั้งนี้ได้นาเครื่ องมือ LEAN มาใช้เพื่อลดความสู ญเปล่า (waste) ได้แก่ Quick set up, Rearrange, Visual control, Minimize batching และ Error proof โดยมีความหมายดังนี้
1. Quick set up การเตรี ยมความพร้อมก่อน ปฏิบตั ิงาน เช่น เตรี ยมเครื่ องมือ เตรี ยมสถานที่ เตรี ยม
บุคลากร ลดเวลาในการเตรี ยมความพร้อมของกระบวนการ ทาให้สามารถปฏิบตั ิงานได้รวดเร็ วขึ้น
2. Re-arrange การลาดับขั้นตอนใหม่ ให้เหมาะสม
3. Visual control การใช้หลักการมองเห็น เช่น สี รู ปร่ าง กราฟ ไฟสี ไฟกระพริ บ แสง เพื่อบอกความ
แตกต่าง ช่วยควบคุมการทางานหรื อบริ หารจัดการ
4. Minimize batching การทางานต่อเนื่องควรมีการลดขนาดของจานวนชิ้น /งาน คือ ทาให้ไหลลื่นที
ละ 1 ถ้าไม่สามารถทาให้ไหลได้ทีละ 1 ให้ลดขนาดจานวนชิ้น/งาน ให้นอ้ ยที่สุดเท่าที่จะเป็ นไปได้
5. Error proof การป้ องกันความผิดพลาดของเจ้าหน้าที่หรื อระบบ เช่น มีระบบเตือนหรื อไม่ยอมให้
สั่งในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ อาทิ การสั่งยาที่ผปู ้ ่ วยเคยแพ้ การสั่งยาซ้ า (4)
4. สรุ ปสาระสาคัญของเรื่องและขั้นตอนการดาเนินการ
สาระสาคัญของเรื่อง
การให้บริ การเตรี ยมยาเคมีบาบัดของโรงพยาบาลเจริ ญกรุ งประชารักษ์ได้ดาเนินการมาตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2553 แต่ก็ยงั พบข้อร้องเรี ยนจากผูป้ ่ วยและเจ้าหน้าที่หอ้ งให้ยาเคมีบา บัดว่าได้รับยาเตรี ยมเคมีบาบัดช้า
มากกว่า 1 ครั้ง/เดือน พบว่า ผูป้ ่ วยเคสแรกของแต่ละวันรอคอยยาจากห้องเตรี ยมยาเคมีบาบัดนานกว่า 2 ชัว่ โมง
เจ้าหน้าที่หอ้ งให้ยาเคมีบาบัดต้องอยูบ่ ริ หารยาให้กบั ผูป้ ่ วยจนถึงนอกเวลาราชการเป็ นประจา ในกระบวนการ
เตรี ยมยาเคมีบาบัดยังพบปัญหาหลายอย่างที่ทาให้เกิดความล่าช้าและมีความเสี่ ยงในการเกิดความคลาดเคลื่อน
ทางยา อาทิ การจัดลาดับขั้นตอนการเตรี ยมยาไม่เหมาะสม ไม่ได้ประเมินความถูกต้องของใบสั่งยา
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(Pre-printed order) ล่วงหน้าก่อนวันเตรี ยมยา ยาสารองไม่เพียงพอ ต้องเสี ยเวลากดเบิกยาด่วนจากคลังยา ยาที่
เปิ ดใช้แล้ว หากยาเหลือ จะทิ้งยา ไม่เก็บยาไว้เตรี ยมในครั้งต่อไป ทาให้เกิดการสิ้ นเปลือง ยา ยาที่เตรี ยมได้ไม่
แยกคน บรรจุ ใส่ กล่องปะปนรวมกัน ไม่ได้เตรี ยมยาที่ตอ้ งใช้ต่อเนื่องให้ผปู ้ ่ วย ยังไม่มีระบบการบันทึก ความ
คลาดเคลื่อนทางยา จากปั ญหาดังกล่าวผูเ้ สนอผลงานจึงดาเนินการศึกษา โดยมีวตั ถุประสงค์ดงั นี้
1. เพิ่มประสิ ทธิ ภาพในกระบวนการเตรี ยมยาเคมีบาบัด ≥ ร้อยละ 80
2. ไม่มีขอ้ ร้องเรี ยนจากผูป้ ่ วยและเจ้าหน้าที่หอ้ งให้ยาเคมีบาบัดว่าได้รับยาเตรี ยมเคมีบาบัดช้า
3. ลดระยะเวลาผูป้ ่ วยเคสแรกของแต่ละวันรอคอยยาจากห้องเตรี ยมยาเคมีบาบัด < 15นาที
(ระยะเวลาผูป้ ่ วยเคสแรกของแต่ละวันรอคอยยาจากห้องเตรี ยมยาเคมีบาบัด หมายถึง ระยะเวลา
ตั้งแต่พยาบาลห้องให้ยาเคมีบาบัดโทรศัพท์แจ้งชื่อผูป้ ่ วยเคสแรก จนถึงห้องเตรี ยมยาเคมีบาบัดโทรศัพท์แจ้ง
ห้องให้ยาเคมีบาบัดมารับยาของผูป้ ่ วยเคสแรก)
4. มีการสารองยาเพียงพอ โดยไม่มีการกดเบิกยาด่วนจากคลังยา
5. เกิดมูลค่าประหยัดยา โดยยาที่เปิ ดใช้แล้ว หากยาเหลือ จะเก็บไว้ใช้ในการเตรี ยมยาครั้งต่อไป
6. มีระบบการบันทึกความคลาดเคลื่อนทางยา และ Dispensing error = 0
7. ความพึงพอใจของผูป้ ่ วย ≥ ร้อยละ 80
8. ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่หอ้ งให้ยาเคมีบาบัด ≥ ร้อยละ 80
ขั้นตอนการดาเนินการ ทาการศึกษา ในผูป้ ่ วยมะเร็ งที่ได้รับยาเตรี ยมเคมีบาบัดที่เป็ นผูป้ ่ วยนอก โดย
ตรวจจากแผนกอายุรกรรม ในโรงพยาบาลเจริ ญกรุ งประชารักษ์
1. เก็บข้อมูลก่อนการพัฒนาระบบ (PRE-LEAN)
2. พัฒนาระบบโดยวิเคราะห์ปัญหาและดาเนินการแก้ไขปัญหา โดยนาเครื่ องมือ LEAN มาใช้
3. เก็บข้อมูลหลังการพัฒนาระบบ (POST-LEAN)
4. วิเคราะห์ขอ้ มูล และสรุ ปผลการศึกษาก่อนและหลังการพัฒนาระบบ
5. ผู้ร่วมดาเนินการ
“ไม่มี”
6. ส่ วนของงานทีผ่ ้ เู สนอเป็ นผู้ปฏิบัติ
ผูเ้ สนอผลงานเป็ นผูเ้ ก็บข้อมูลก่อนการพัฒนาระบบ พัฒนาระบบ และหลังการพัฒนาระบบ วิเคราะห์
และสรุ ปผลก ารศึกษา ก่อนและหลังการพัฒนา ระบบ โดยมีสัดส่ วนของผลงานดังกล่าว 100% โดยมี
รายละเอียดขั้นตอนการดาเนินงานดังนี้
1. เก็บข้อมูลก่อนการพัฒนาระบบ (PRE-LEAN)
ผูเ้ สนอ ผลงาน เขียนลาดับขั้นตอนตั้งแต่ผู ้ ป่ วยมาโรงพยาบาล เข้าพบ แพทย์ จนกระทัง่ เข้าสู่
กระบวนการเตรี ยมยา โดยระบุเวลาที่ใช้ในแต่ละขั้นตอน พร้อมคานวณร้อยละของประสิ ทธิภาพ ใน
กระบวนการเตรี ยมยาเคมีบาบัด (Efficiency) ของห้องเตรี ยมยาเคมีบาบัด ดังนี้
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PRE-LEAN 7 ขั้นตอน ใช้ เวลา 170 นาที
วันนัดให้ ยา

ก่ อนวันนัดให้ ยา
กระบวนการ
ทางานหลัก

ผูป้ ่ วยมา
โรงพยาบาล

พบแพทย์

คนงานห้องให้ยาเคมีบาบัดมารับยาเตรี ยมเคมีบาบัด
และพยาบาลบริ หารยาให้ผปู ้ ่ วย
กระบวนการ
ทางานย่อย

จุดเริ่มต้ น

ระยะเวลา
ผูป้ ่ วยเคส
แรก
ของแต่ละวัน
รอคอยยา
เตรี ยมเคมี
บาบัด

จุดสิ้นสุ ด

ห้องตรวจอายุรกรรมส่งใบสัง่ ยา
(Pre-printed order) ล่วงหน้า

พยาบาลห้องให้ยาเคมีบาบัด
โทรศัพท์แจ้งชื่อผูป้ ่ วยที่มาตามนัด

กระบวนการเตรียมยาของห้ องเตรียมยาเคมีบาบัด (เฉลีย่ 10 case/วัน)

DT
กระบวนการทางานย่ อย
ผูป้ ่ วยมาที่หอ้ งให้ยาเคมีบาบัด และคนงานห้องเตรี ยมยาเคมีบาบัดเปิ ดตูเ้ ตรี ยมยาให้พร้อมทางาน
กระบวนการเตรียมยาของห้ องเตรียมยาเคมีบาบัด (เฉลีย่ 10 case/วัน)
1. คนงานห้องเตรี ยมยาเคมีบาบัดรับโทรศัพท์แจ้งเคสจากพยาบาลห้องให้ยาเคมีบาบัด

2. เภสัชกรห้วงเวลาเริ่ มปฏิบตั ิงาน 9.00 น.
3. เภสัชกรประเมินใบสัง่ ยา อาทิ คานวณขนาดยา ความเหมาะสมของตัวทาละลาย ฯลฯ
พร้อมกับจัดทาฉลากยาในโปรแกรม excel ( 5 นาที/case) (10 case = 50 นาที)
4. เภสัชกรคิดราคายาในโปรแกรม ephis เมื่อคิดราคายาเสร็ จจะส่งต่อให้คนงานจัดยา
(3 นาที/case) (10 case = 30 นาที)
(กรณี ยาสารองไม่เพียงพอ ต้องกดเบิกยาด่วนจากคลังยา จะใช้เวลา > 10 นาที)
5. เภสัชกรรอจนปริ มาณเคสมากพอหรื อรอจนครบทุกเคสจึงจะเข้าเตรี ยมยา
6. เภสัชกรเข้าห้องเตรี ยมยาเคมีบาบัด โดยเริ่ มจากกระบวนการล้างมือ (2 นาที)
สวมอุปกรณ์ PPE (3 นาที) สวมถุงมือในตูเ้ ตรี ยมยา (3 นาที) เตรี ยมยา (เฉลี่ย 5 นาที)
(รวม 13 นาที) (ยาที่เปิ ดใช้แล้ว หากยาเหลือ จะทิ้งยา ไม่เก็บยาไว้เตรี ยมในครั้งต่อไป)
7. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบยาก่อนส่งมอบ ไม่แยกคน บรรจุใส่กล่องปะปนรวมกัน พร้อมกับ
บันทึกชื่อผูป้ ่ วยลงในสมุดจ่ายยา และโทรศัพท์แจ้งห้องให้ยาเคมีบาบัดมารับยาของ
ผูป้ ่ วยเคสแรก (2 นาที/case)
กรณี ผปู ้ ่ วย 10 case/วัน Process time (PT) = 95 นาที

Time

8.00 น.
8.15 น.

45 นาที
-

9.00 น.
9.50 น.

-

10.20 น.

>30 นาที
-

10.50 น.
11.03 น.

-

11.05 น.

Delay time (DT) = 75 นาที
Total turnaround time (TAT) = PT+DT = 170 นาที
Efficiency = (PT/TAT) X100 = (95/170) X100 = ร้อยละ 55.88
หมายเหตุ(5) 1. Process time (PT) = ระยะเวลาที่ใช้ในกระบวนการ
2. Delay time (DT) = ระยะเวลาการรอคอยในแต่ละกระบวนการ
3. Total turnaround time (TAT) = PT+DT = รอบเวลาทั้งหมดที่ใช้ในกระบวนการจากจุดเริ่ มต้นจนสิ้นสุดกระบวนการ
4. Efficiency = (PT/TAT) X100 = ประสิ ทธิภาพของกระบวนการ มีหน่วยเป็ นร้อยละ
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2. พัฒนาระบบโดยวิเคราะห์ปัญหาและดาเนินการแก้ไขปั ญหา ซึ่ งพบว่าในกระบวนการเตรี ยมยายังมี
ความสู ญเปล่าในด้านการรอคอย (W : Waiting) จึงได้นาเครื่ องมือ LEAN มาใช้ ได้แก่ Quick set up, Re-arrange,
Visual control, Minimize batching และ Error proof เพื่อดาเนินการแก้ไขปั ญหา ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ปัญหาและการดาเนินการแก้ไขปัญหาโดยใช้เครื่ องมือ LEAN
ปัญหา/ความสู ญเปล่ า (waste)
1. เภสัชกรห้วงเวลาเริ่ มปฏิบตั ิงานช้า
โดยเริ่ มงาน 9.00 น.

การดาเนินการแก้ ไขปัญหาโดยใช้ เครื่องมือ LEAN
- Quick set up
ให้เภสัชกรห้วงเวลาเริ่ มปฏิบตั ิงานเร็ วขึ้น โดยเริ่ มเวลา 8.00 น.

2. จัดลาดับขั้นตอนการเตรี ยมยาไม่เหมาะสม

- Re-arrange จัดลาดับขั้นตอนการเตรี ยมยาเคมีบาบัดใหม่
ระบบใหม่ : ประเมินใบสัง่ ยา จัดทาฉลาก จัดยา (ทาก่อนวันนัด) สวมอุปกรณ์
ระบบเดิม : ประเมินใบสัง่ ยา จัดทาฉลาก คิด
ราคายา จัดยา สวมอุปกรณ์ เตรี ยมยา (ทุก (ทาในวันนัดก่อนพยาบาลแจ้งเคส) เตรี ยมยา คิดราคายา (ทาในวันนัดให้ยา)
ขั้นตอนทาในวันนัดให้ยา)
3. ไม่ได้เตรี ยมความพร้อมก่อนปฏิบตั ิงาน ซึ่ง มัก - Quick set up
พบปั ญหาต่างๆ เช่น พบความคลาดเคลื่อนจาก ก่ อนวันนัดให้ ยา เภสัชกรเตรี ยมความพร้อ มล่วงหน้า ได้แก่ ประเมิน ความถูกต้อง
การสัง่ ยาของแพทย์ ยาสารองไม่เพียงพอ ทาให้ ของใบสัง่ ยา จัดทาฉลากยา จัดยาใส่ตะกร้าแยกคน แยกวัน
วันนัด ให้ ยา เภสัชกรเข้าห้องเตรี ยมยาเพื่อ สวมอุปกรณ์ให้พร้อม เมื่อ พยาบาลแจ้ง
เกิดความล่าช้าในการเตรี ยมยา
เคสจะได้เตรี ยมยาทันที
- Visual control (ภาคผนวกหน้า 1)
 จัดยาแยกคน แยกวันโดยใช้สีตะกร้ายาตามสี วน
ั เพื่อป้ องกันการเตรี ยมยาผิดวัน
 จัดทาป้ าย “ยาในตูเ้ ย็น ” ใส่ ในตะกร้ายา ทาให้ทราบว่ามียาที่ตอ
้ งจัด เก็บอยูใ่ น
ตูเ้ ย็น
4. เภสัชกรรอจนจานวนเคสมากพอจึงเข้าเตรี ยมยา - Minimize batching เภสัชกรเตรี ยมยาทันทีเมื่อได้รับแจ้งเคส
5. หากยาเหลือ จะทิ้งยา ไม่เก็บยาไว้เ ตรี ยมในครั้ง - จัดทาข้อมูลความคงตัวของยาเคมีบาบัดหลังผสมยากับตัวทาละลายและหลังเปิ ด
ใช้ ดังนั้นหากยาเหลือจะเก็บไว้ใช้ในการเตรี ยมยาครั้งต่อไป เกิดมูลค่าประหยัดยา
ต่อไป
(ภาคผนวกหน้า 1)
6. ยาที่เตรี ยมได้ ไม่แยกคน บรรจุใส่กล่อง ปะปน - Error proof
ยาที่เตรี ยมเสร็ จ ใส่ถุงหูหิ้วแยกคนพร้อมระบุชื่อผูป้ ่ วย แล้วบรรจุใส่กล่อง
รวมกัน
เพื่อลดความคลาดเคลื่อนจากการบริ หารยาผิดคน (ภาคผนวกหน้า 2)
7. ไม่ได้เตรี ยม ยาที่ตอ้ งใช้ ต่อเนื่องให้ผปู ้ ่ วย
- Visual control
จัดทาคลิปหนีบและป้ าย “ยาต่อเนื่อง” เพื่อเป็ นสัญลักษณ์วา่ เป็ นใบสัง่ ยาที่ตอ้ ง
เนื่องจากเก็บใบสัง่ ยาไปทาสถิติแล้ว
เตรี ยมยาต่อเนื่อง (ภาคผนวกหน้า 2)
8. ไม่มีระบบการบันทึกความคลาดเคลื่อนทางยา - มีระบบการบันทึกความคลาดเคลื่อนทางยา ทาให้เกิดการทบทวนข้อมูล นาไปสู่
การพัฒนาระบบให้ดีข้ ึน
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3. เก็บข้อมูลหลังการพัฒนาระบบ (POST-LEAN)
POST-LEAN

3 ขั้นตอน ใช้ เวลา 7 นาที

ก่ อนวันนัดให้ ยา
กระบวนการ
ทางานหลัก

ผูป้ ่ วย
มา รพ.

ห้องเตรี ยมยา
คิดราคายาใน
โปรแกรม ephis

พบแพทย์

คนงานห้องให้ยาเคมี
บาบัดมารับยาเตรี ยมฯ
และพยาบาลบริ หารยา
ให้ผปู ้ ่ วย

ห้องตรวจอายุรกรรมส่งใบสัง่ ยา
(Pre-printed order) ล่วงหน้า

กระบวนการเตรี ยม
ยาของห้องเตรี ยมยา
เคมีบาบัด
(เฉลี่ย 10 case/วัน)

ห้องเตรี ยมยา ฯ ประเมินใบสัง่ ยา
จัดทาฉลากยา จัดยาล่วงหน้า

พยาบาลห้องให้
ยาฯโทรศัพท์
แจ้งชื่อผูป้ ่ วย
ที่มาตามนัด

เภสัชกรเข้าห้อง
เตรี ยมยาฯ โดยล้าง
มือ สวมอุปกรณ์
PPE สวมถุงมือใน
ตูเ้ ตรี ยมยา

วันนัดให้ ยา
กระบวนการ
ทางานย่อย

จุดเริ่มต้ น
ระยะเวลาผูป้ ่ วย
เคสแรกรอคอย
ยาเตรี ยมเคมี
บาบัด

จุดสิ้นสุ ด

กระบวนการทางานย่ อย
DT
ผูป้ ่ วยมาที่หอ้ งให้ยาเคมีบาบัด และคนงานห้องเตรี ยมยาเคมีบาบัดเปิ ดตูเ้ ตรี ยมยาให้พร้อมทางาน
เภสัชกรห้วงเวลาเริ่ มปฏิบตั ิงาน 8.00 น. และเข้าห้องเตรี ยมยาเคมีบาบัด
โดยเริ่ มจากกระบวนการล้างมือ (2 นาที) สวมอุปกรณ์ PPE (3 นาที)
สวมถุงมือในตูเ้ ตรี ยมยา (3 นาที) (รวม 8 นาที)
กระบวนการเตรียมยาของห้ องเตรียมยาเคมีบาบัด (เฉลีย่ 10 case/วัน)
1. คนงานห้องเตรี ยมยาเคมีบาบัดรับโทรศัพท์แจ้งเคสจากพยาบาลห้องให้ยาเคมีบาบัด

Time
8.00 น.
8.08 น.

2. เภสัชกรเตรี ยมยาเคมีบาบัดทันที (เฉลี่ย 5 นาที/case)
(ยาที่เปิ ดใช้แล้ว หากยาเหลือ จะเก็บไว้ใช้ในการเตรี ยมยาครั้งต่อไป เกิดมูลค่าประหยัดยา)
3.เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบยาก่อนส่งมอบ ใส่ถุงหูหิ้ว แยกคน พร้อมกับระบุชื่อผูป้ ่ วย บรรจุใส่
กล่อง บันทึกชื่อผูป้ ่ วยลงในสมุดจ่ายยา และโทรศัพท์แจ้งห้องให้ยาเคมีบาบัด มารับยาของ
ผูป้ ่ วยเคสแรก (2 นาที/case)
Process time (PT) = 7 นาที

8.20 น.

Delay time (DT) = 0 นาที
Total turnaround time (TAT) = PT+DT = 7 นาที
Efficiency = (PT/TAT) X100 = (7/7) X100 = ร้อยละ 100

-

8.15 น.

8.22 น.
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4. วิเคราะห์ขอ้ มูล และสรุ ปผลการศึกษาก่อนและหลังการพัฒนาระบบ
รวบรวมข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics) ในรู ปแบบของร้อยละ
ความถี่ และสรุ ปผลการศึกษาก่อนและหลังการพัฒนาระบบ
7. ผลสาเร็จของงาน
การศึกษาในครั้งนี้ ทาการศึกษาตั้งแต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 รวมระยะเวลา
ทั้งสิ้ น 8 เดือน ภายหลังจากการนาแนวคิด LEAN มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบงานเตรี ยมยาเคมีบาบัด
พบว่า กระบวนการเตรี ยมยาเคมีบาบัด มีประสิ ทธิ ภาพเพิม่ มากขึ้น จากร้อยละ 55.88 เป็ นร้อยละ 100 (เพิม่ ขึ้น
ร้อยละ 44.12) สามารถแก้ปัญหาข้อร้องเรี ยนจากผูป้ ่ วยและเจ้าหน้าที่หอ้ งให้ยาเคมีบาบัด โดยก่อนพัฒนา
ระบบพบข้อร้องเรี ยนมากกว่า 1 ครั้ง/เดือน ภายหลังการพัฒนาระบบพบว่า ไม่มีขอ้ ร้องเรี ยนว่าได้รับยาเตรี ยม
เคมีบาบัดช้า อีก ผลลัพธ์ที่ได้ ลดลงถึงร้อยละ 100 ระยะเวลาผูป้ ่ วยเคสแรกของแต่ละวันรอคอยยาจากห้อง
เตรี ยมยาเคมีบาบัดจากเดิมใช้เวลานานถึง 170 นาที ภายหลังการพัฒนาระบบเหลือเพียง 7 นาที เวลาลดลง 163
นาที (ลดลงร้อยละ 95.88) มีการสารองยาเพียงพอ โดยไม่มีการกดเบิกยาด่วนจากคลังยา (ลดลงร้อยละ 100) มี
การจัดทาข้อมูลความคงตัวของยาเคมี บาบัด หลังผสมยากับตัวทาละลายและหลังเปิ ดใช้ โดยยาที่เปิ ดใช้แล้ว
หากยาเหลือ จะเก็บไว้ใช้ในการเตรี ยมยาครั้งต่อไป เกิดมูลค่าประหยัดยาให้กบั รพ . สู งถึง 611,160 บาท มี
ระบบการบันทึกความคลาดเคลื่อนทางยา พบความคลาดเคลื่อนอยู่ ในระดับ B ซึ่ งความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้น
ยังไม่ถึงผูป้ ่ วย การพัฒนากระบวนการต่างๆ ส่ งผลให้ ผูป้ ่ วยและเจ้าหน้าที่หอ้ งให้ยาเคมีบาบัดเกิดความพึง
พอใจเป็ นอย่างมาก โดยความพึงพอใจของผูป้ ่ วย เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 48.33 เป็ น ร้อยละ 88.33 (เพิ่มขึ้นร้อยละ
40.00) และความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่หอ้ งให้ยาเคมีบาบัด เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 40 เป็ นร้อยละ 86.67 (เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 46.67) ผลลัพธ์แสดงดังตารางที่ 2 ดังนี้
ตารางที่ 2 ผลลัพธ์เปรี ยบเทียบก่อนการพัฒนาระบบ (PRE-LEAN) และหลังการพัฒนาระบบ (POST-LEAN)
รายการ
เป้าหมาย
PRE-LEAN POST-LEAN
ผลลัพธ์
1. ประสิ ทธิภาพในกระบวนการเตรี ยม ≥ ร้อยละ 80 ร้อยละ 55.88
ร้อยละ 100 ประสิ ทธิ ภาพเพิ่มขึ้น
ยาเคมีบาบัด (Efficiency)
( ร้อยละ 44.12)
2. ข้อร้องเรี ยนจากผูป้ ่ วยและเจ้าหน้าที่
0 ครั้ง
พบข้อร้องเรี ยน
0 ครั้ง
0 ครั้ง
ห้องให้ยาเคมีบาบัดว่ าได้รับยาเตรี ยม
> 1 ครั้ง/เดือน
( ร้อยละ 100)
เคมีบาบัดช้า
3. ระยะเวลาผูป้ ่ วยเคสแรกของแต่ละวัน < 15 นาที
170 นาที
7 นาที
เวลาลดลง 163 นาที
รอคอยยาจากห้องเตรี ยมยาเคมีบาบัด
( ร้อยละ 95.88 )
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ตารางที่ 2 ผลลัพธ์เปรี ยบเทียบก่อนการพัฒนาระบบ (PRE-LEAN) และหลังการพัฒนาระบบ (POST-LEAN) (ต่อ)
รายการ
เป้าหมาย
PRE-LEAN POST-LEAN
ผลลัพธ์
4. การสารองยาเพียงพอ โดยไม่มี
0 ครั้ง
> 5 ครั้ง/เดือน
0 ครั้ง
0 ครั้ง
การกดเบิกยาด่วนจากคลังยา
( ร้อยละ 100 )
5. เกิดมูลค่าประหยัดยา โดยยาที่เปิ ด เกิดมูลค่า ยาที่เปิ ดใช้แล้ว
เกิดมูลค่า
เกิดมูลค่าประหยัดยา
ใช้แล้ว หากยาเหลือ จะเก็บไว้ใช้ ประหยัดยา หากยาเหลือ จะ ประหยัดยา
611,160 บาท
ในการเตรี ยมยาครั้งต่อไป
ทิง้ ยา ไม่เก็บยา 611,160 บาท
ไว้
6. มีระบบการบันทึกความ
มีระบบ การ ไม่มีระบบการ
มีระบบการ พบความคลาดเคลื่อนทาง
คลาดเคลื่อนทางยา
บันทึกความ บันทึกความ
บันทึกความ ยา
คลาดเคลื่อน คลาดเคลื่อน
คลาดเคลื่อน - Pre-Dispensing error
ทางยา และ ทางยา
ทางยา
= 9 ครั้ง (ระดับ B)
Dispensing
-Dispensing error
error = 0
= 5 ครั้ง (ระดับ B)
-Prescribing error
= 12 ครั้ง (ระดับ B)
7. ความพึงพอใจของผูป้ ่ วย
≥ ร้อยละ 80 ร้อยละ 48.33
ร้อยละ 88.33
ความพึงพอใจเพิ่มขึ้น
( ร้อยละ 40.00)
8. ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่หอ้ ง ≥ ร้อยละ 80 ร้อยละ 40.00 ร้อยละ 86.67
ความพึงพอใจเพิ่มขึ้น
ให้ยาเคมีบาบัด
( ร้อยละ 46.67)
สรุ ปผลสาเร็ จจากการดาเนินโครงการการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพยาเตรี ยมเคมีบาบัด รวดเร็ ว ถูกต้อง ถูกใจ
by LEAN ในโรงพยาบาลเจริ ญกรุ งประชารักษ์ มีดงั นี้
1. โรงพยาบาลมีกระบวนการเตรี ยมยาเคมีบาบัดที่มีประสิ ทธิ ภาพเพิ่มมากขึ้นโดยนาแนวคิด LEAN มาใช้
ในการพัฒนาระบบงาน พบว่าไม่มีข ้ อร้องเรี ยนจากผูป้ ่ วยและเจ้าหน้าที่หอ้ งให้ยาเคมีบาบัดว่าได้รับยาเตรี ยม
เคมีบาบัดช้า ระยะเวลาผูป้ ่ วยเคสแรกของแต่ละวันรอคอยยาจากห้องเตรี ยมยาเคมีบาบัดลดลง มีการสารองยา
เพียงพอ โดยไม่มีการกดเบิกยาด่วนจากคลังยา มีระบบการบันทึกความคลาดเคลื่อนทางยา มีการจัดทาข้อมูล
ความคงตัวของยาเคมีบาบัดหลังเปิ ดใช้และหลัง ผสมยากับตัวทาละลาย โดยยาที่เปิ ดใช้แล้ว หากยาเหลือ จะ
เก็บไว้ใช้ในการเตรี ยมยาครั้งต่อไป เกิดมูลค่าประหยัดยาให้กบั รพ . การพัฒนากระบวนการต่าง ๆ ทาให้ผปู ้ ่ วย
และเจ้าหน้าที่หอ้ งให้ยาเคมีบาบัดเกิดความพึงพอใจเป็ นอย่างมาก และผู ้ ป่ วยได้รับความปลอดภัยในการใช้ยา
มากขึ้น

9
2. มีการประสานงานระหว่างสหสาขาวิชาชีพได้สะดวกและรวดเร็ วขึ้น โดยสื่ อสารผ่านทางกลุ่มไลน์
“CHEMOTHERAPY CKP”
3. ปั ญหาจากกระบวนการทางานและปั ญหาของผูป้ ่ วยได้รับการแก้ไข โดยมีการประชุมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
อย่างสม่าเสมอ ระหว่างสหสาขาวิชาชีพ ซึ่งประกอบด้วย แพทย์ เภสัชกร พยาบาล และผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับการให้
ยาเคมีบาบัด
8. การนาไปใช้ ประโยชน์
8.1 โรงพยาบาลมีกระบวนการเตรี ยมยาเคมีบาบัดที่มีประสิ ทธิภาพ ให้บริ การรวดเร็ ว และถูกต้อง
8.2 มีการประชุมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ระหว่างสหสาขาวิชาชีพ ซึ่ งประกอบด้วย แพทย์ เภสัชกร พยาบาล และ
ผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับการให้ยาเคมีบาบัด
8.3 ผูป้ ่ วยและเจ้าหน้าที่หอ้ งให้ยาเคมีบาบัดเกิดความพึงพอใจเป็ นอย่างมาก
8.4 ผูป้ ่ วยได้รับความปลอดภัยจากการใช้ยาเพิ่มมากขึ้น
9. ความยุ่งยาก ปัญหา อุปสรรค ในการดาเนินการ
9.1 การศึกษานี้ทาการศึกษาเฉพาะในผูป้ ่ วยมะ เร็ งที่ตรวจแผนกอายุรกรรมและมีการส่ ง pre-printed order
ล่วงหน้า เภสัชกรจะเตรี ยมความพร้อมโดย ประเมินใบสั่งยาและจัดยาไว้ ทาให้เตรี ยมยาได้อย่างรวดเร็ วและ
ถูกต้อง แต่ยงั ไม่ครอบคลุมในกรณี ที่แพทย์ส่ง pre-printed order แล้วให้เตรี ยมยาทันที ทาให้ผปู้ ่ วยต้องรอคอย
ยาเตรี ยมเคมีบาบัดนานกว่าการศึกษาในครั้งนี้
9.2 ห้องเตรี ยมยาเคมีบาบัดกับห้องให้ยาเคมีบาบัดอยูค่ นละตึก ทาให้ตอ้ งใช้เวลาในการขนส่ งยา ซึ่ ง มีผลต่อ
ระยะเวลารอคอยยาเตรี ยมเคมีบาบัดของผูป้ ่ วยที่แท้จริ ง
10. ข้ อเสนอแนะ
10.1 ห้องตรวจควรส่ ง pre-printed order ล่วงหน้า ทุกเคสก่อนวันนัดให้ยา ทาให้เภสัชกรสามารถประเมิน
ใบสั่งยาและจัดยาไว้ล่วงหน้าได้ เพื่อให้ผปู้ ่ วยได้รับบริ การที่รวดเร็ วและถูกต้อง
10.2 พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยจัดทาเป็ น patient profile ของผูป้ ่ วยมะเร็ งแต่ละคน ทาให้ทราบ
ประวัติการใช้ยาที่ผปู ้ ่ วยได้รับในแต่ละรอบ (cycle) สามารถดักจับ ความคลาดเคลื่อนจากใบสั่ งยาได้ ผูป้ ่ วยเกิด
ความปลอดภัยจากการใช้ยาเพิม่ มากขึ้น
10.3 ควรทาการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการให้บริ บาลทางเภสัชกรรมในผูป้ ่ วยมะเร็ งที่ได้รับยาเคมีบาบัดเพื่อ
ใช้เป็ นแนวทางในการดูแลผูป้ ่ วยมะเร็ ง รวมทั้งป้ องกันและลดอาการไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นได้
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ข้ อเสนอ แนวคิด วิธีการเพือ่ พัฒนางานหรือปรับปรุ งงานให้ มีประสิ ทธิภาพมากขึน้
ของ นางวารุ ณี ทฤษณาวดี
เพือ่ ขอรับเงินประจาตาแหน่ ง เภสัชกรชานาญการ (ด้านเภสัชกรรมคลินิก )
(ตาแหน่งเลขที่ รพจ. 658) กลุ่มงานเภสัชกรรม กลุ่มบริ การทางการแพทย์
โรงพยาบาลเจริ ญกรุ งประชารักษ์ สานักการแพทย์
เรื่อง การพัฒนาเชิงระบบการดูแลผูป้ ่ วยมะเร็ งที่ได้รับยา Paclitaxel inj เพื่อลดการเกิดภาวะ
Hypersensitivity Reaction ในโรงพยาบาลเจริ ญกรุ งประชารักษ์
หลักการและเหตุผล
ยา Paclitaxel inj เป็ นยาเคมีบาบัดที่มีการใช้อย่างแพร่ หลายในปั จจุบนั ทั้งการใช้เป็ นยาอันดับแรก
(first–line drug) และยาที่ใช้ในการรักษากรณี ที่กลับเป็ นซ้ าของมะเร็ งในหลายส่ วนของร่ างกายเช่น มะเร็ งรังไข่
มะเร็ งเต้านม มะเร็ งปอดชนิด non-small cell มะเร็ งเยือ่ บุโพรงมดลูก เป็ นต้น มีรายงานถึงผลข้างเคียงจากการใช้
Paclitaxel inj หลายประการ เช่น ผลข้างเคียงต่อระบบประสาท การกดไขกระดูก ผมร่ วง ผลข้างเคียงต่อหัวใจ แต่
ผลข้างเคียงที่พบมากที่สุดในการใช้Paclitaxel inj ได้แก่ การเกิดภาวะHypersensitivity Reaction (HSR)(1)
ภาวะ Hypersensitivity Reaction (HSR) หรื อ ภาวะภูมิไวเกิน คือ ภาวะที่ร่างกายตอบสนองทางภูมิคุม้ กัน
มากเกินพอดีต่อสารที่ทาให้เกิดอาการแพ้ซ่ ึ งเรี ยกว่า allergen ทาให้มีการอักเสบทาลายเนื้อเยือ่ ตนเอง โดยปกติ
แล้วเมื่อมีเชื้อโรคหรื อสิ่ งแปลกปลอมเข้ามาในร่ างกาย ร่ างกายก็จะสร้างภูมิคุม้ กันขึ้นมาเพื่อทาลายเชื้อโรคหรื อ
สิ่ งแปลกปลอมนั้นให้หมดไป แต่ในบางโอกาสจะด้วยธรรมชาติของสิ่ งแปลกปลอมหรื อพันธุ กรรมของคนๆนั้น
ก็ตาม ภูมิคุม้ กันที่ร่างกายสร้างขึ้นมากลับไปทาลายเนื้อเยื่ อของตัวเองทาให้เกิดภาวะภูมิไวเกิน (2) โดยอาการที่
พบมีต้ งั แต่อาการไม่รุนแรง เช่น คันตามตัว เกิดผืน่ ตามร่ างกาย จนถึงกลุ่มที่มีอาการรุ นแรงที่ทาให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงของความดัน โลหิ ต การหดรัดตัวของกล้ามเนื้อเรี ยบที่หลอดลมหรื อเสี ยชีวติ จากภาวะ severe
anaphylaxis
Paclitaxel inj เป็ นยาเคมีบาบัดที่สกัดมาจากเปลือกของต้นสน Taxus brevifolia เป็ นยาที่ไม่ละลายน้ า
แต่สามารถละลายใน polyoxyethylated castor oil (cremophor EL,CrEL) เอทานอล (ethanol) เมทานอล
(methanol) อะซีโตน (acetone) และอีเทอร์ (ether) ยาที่ใช้ในทางคลินิ กในปัจจุบนั ละลายใน 50% CrEL และ
50% dehydrated ethanol (Taxol; Bristol-mayers Squibb) ในปั จจุบนั เชื่อว่าการเกิด HSR เป็ นผลมาจากการใช้
CrEL เนื่องจากยาอื่นที่มีการใช้ CrEL เป็ นตัวทาละลาย ได้แก่ cyclosporine A, teniposide, diazepam และ
propofol ก็มีรายงานการเกิด HSR เช่นเดียวกัน แต่ตวั ยา Paclitaxel inj ละลายยากจึงทาให้ตอ้ งใช้ตวั ทาละลาย
ในปริ มาณที่สูงเมื่อเทียบกับยาอื่นๆ ทาให้พบการเกิด HSR จากการใช้ Paclitaxel inj ได้บ่อยกว่า การเกิด HSR
ที่รุนแรง มัก เกิดขึ้นในเวลาประมาณ 10-15 นาที ภายหลังจากที่เริ่ มให้ ยาทางหลอดเลือดดาและมักเกิ ด
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ในการรับยาครั้งที่หนึ่งหรื อสองได้ บ่อยกว่า การรับยาในครั้งหลังๆ ส่ วนอาการที่เกิดภายหลังจากที่เริ่ มให้ ยา
ทางหลอดเลือดดาที่นานกว่านี้มกั จะมีอาการเพียงเล็กน้อยและไม่จาเป็ นต้องให้การรักษาที่จาเพาะ(1)
ในปี พ.ศ. 2559 โรงพยาบาลเจริ ญกรุ งประชารักษ์พบอุบตั ิการณ์การเกิด HSR ในผูป้ ่ วยมะเร็ งที่ได้รับยา
เตรี ยมเคมีบาบัดจานวนทั้งหมด 30 ราย จากการทบทวนพบว่า ผูป้ ่ วยเกิดภาวะ HSR จากยา Paclitaxel inj มาก
ที่สุด จานวน 24 ราย รองลงมาได้แก่ ยา Carboplatin inj จานวน 4 ราย Docetaxel inj จานวน 1 ราย และ
Methotrexate inj จานวน 1 ราย จะเห็นได้วา่ อุบตั ิการณ์การเกิด HSR จากยา Paclitaxel inj ในรพ.สู งมาก ผูเ้ สนอ
ผลงานจึงเห็นความสาคัญในการพัฒนาเชิงระบบการดูแลผูป้ ่ วยมะเร็ งที่ได้รับยา Paclitaxel inj โดยเน้นการ
ทางานแบบสหสาขาวิชาชีพ เพื่อลดการเกิดภาวะ HSR ในโรงพยาบาลเจริ ญกรุ งประชารักษ์ ทาให้ผปู้ ่ วย
ได้รับความปลอดภัยจากการใช้ยาเพิ่มขึ้น
วัตถุประสงค์ หรือเป้าหมาย
1. เพื่อลดการเกิดภาวะ Hypersensitivity Reaction ในผูป้ ่ วยมะเร็ งที่ได้รับยา Paclitaxel inj
2. เพือ่ สร้างมาตรฐานแนวทางปฏิบตั ิให้เป็ นแนวทางเดียวกันในผูป้ ่ วยทุกรายที่ได้รับยา Paclitaxel inj
3. เพื่อให้ผปู้ ่ วยที่ได้รับยา Paclitaxel inj มีความปลอดภัยมากขึ้น
กรอบการวิเคราะห์ แนวคิด ข้ อเสนอ
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. จัดประชุมทีมสหสาขาวิชาชีพร่ วมกันทบทวนข้อมูลการเกิ ดภาวะ HSR จากการได้รับยา Paclitaxel
inj ในโรงพยาบาล โดยใช้หลัก clinical tracer ประกอบกับทบทวนข้อมูล งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง อาทิ การเพิ่ม
ระยะเวลาในการให้ยา (prolongation of infusion time) การให้ ยาป้ องกัน (premedication combination drugs)
เพื่อลดการเกิดภาวะ HSR ในผูป้ ่ วยมะเร็ งที่ได้รับยา Paclitaxel inj
2. นาข้อมูลที่ได้จากข้อ 1. มาสร้างมาตรฐานแนวทางปฏิบตั ิ ของโรงพยาบาลให้เป็ นแนวทางเดียวกัน
ในผูป้ ่ วยทุกรายที่ได้รับยา Paclitaxel inj เพื่อพัฒนากระบวนการดูแลผูป้ ่ วย (Patient care process) ตั้งแต่
กระบวนการก่อนให้ยา ขณะให้ ยา และหลังให้ยา Paclitaxel inj ซึ่ง ต้องมีการเฝ้ าระวังผูป้ ่ วย อย่างใกล้ชิด
ตลอดจนการให้การรักษาที่เหมาะสมและรวดเร็ วเพื่อลดผลกระทบต่อผูป้ ่ วยในกรณี ที่มีการเกิด HSR ทาให้
ผูป้ ่ วยเกิดความปลอดภัยมากขึ้น
3. นาแนวทางปฏิบตั ิ ที่ได้มาทบทวนโดยใช้หลักการ PDSA ( Plan Do Study Act คือการขับเคลื่อน
การพัฒนาและการเรี ยนรู้) (3)
4. วิเคราะห์ปัญหาและพัฒนาแนวทางปฏิบตั ิให้ดีข้ ึนโดยกาหนดเป็ นแนวทางเดียวกันในผูป้ ่ วยทุกราย
ที่ได้รับยา Paclitaxel inj
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ภาคผนวก
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Visual control : จัดยาแยกคน แยกวันโดยใช้ สีตะกร้ ายาตามสีวนั เพือ่ ป้ องกันการเตรียมยาผิดวัน

Visual control : จัดทาป้ าย “ยาในตู้เย็น” ใส่ ในตะกร้ ายา
ทาให้ ทราบว่ ามียาทีต่ ้ องจัด เก็บอยู่ในตู้เย็น

จัดทาข้ อมูลความคงตัวของยาเคมีบาบัดหลังผสมยาและหลังเปิ ดใช้
ดังนั้นหากยาเหลือ จะเก็บไว้ ใช้ ในการเตรียมยาครั้งต่ อไป เกิดมูลค่ าประหยัดยา

2

Error proof : ยาทีเ่ ตรียมเสร็จ ใส่ ถุงหูหวิ้ แยกคนพร้ อมระบุชื่อผู้ป่วย แล้ วบรรจุใส่ กล่ อง
เพือ่ ลดความคลาดเคลือ่ นจากการบริหารยาผิดคน

Visual control : จัดทาคลิปหนีบและป้ าย “ยาต่ อเนื่อง” เพือ่ เป็ นสัญลักษณ์ ว่าเป็ นใบสั่งยาทีต่ ้ องเตรียมยาต่ อเนื่อง

