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ผลงานทีเ่ ป็ นผลการดาเนินงานทีผ่ ่านมา
1. ชื่อผลงาน

การพัฒนาระบบการแจ้งเตือนวิธีคานวณขนาดการสั่งใช้ยาเด็กในโรงพยาบาลผูส้ ู งอายุบางขุนเทียน

2. ระยะเวลาทีด่ าเนินการ ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม – 31 พฤษภาคม 2558
3. ความรู้ ทางวิชาการหรือแนวคิดทีใ่ ช้ ในการดาเนินการ
ขนาดยาที่ให้ 
ในผู้ 
ป่ วย แต่ 
ละ กลุ่ 
มมี ความแตกต่ 
า งกันโดยเฉพาะในผู ้ 
ป่วยเด็ก เนื่องจาก
Pharmacokinetic process ของเด็กยังไม่สมบูรณ์ การใช้ยาในเด็กจึงต้องให้ ด้วยความระมัดระวังในการใช้ยา
อย่างเหมาะสม มิฉะนั้นอาจทาให้เกิดปั ญหาต่าง ๆ ตามมาได้ สิ่ งสาคัญที่ควรรู ้เบื้องต้น คือ การแบ่งช่วงอายุ
ของเด็ก1 แบ่งเป็ นระยะต่าง ๆ ดังนี้
1. เด็กแรกเกิด (New born) หมายถึง เด็กแรกคลอด จนถึง 4 สัปดาห์
2. เด็กอ่อนหรื อทารก (infant) หมายถึง เด็กแรกคลอดถึง 1 ปี
3. เด็กเล็ก หมายถึง เด็ก 1 ถึง 6 ปี
4. เด็กโต หมายถึง เด็ก 6 ปี ถึง 12 ปี
ส่ วนเด็กที่อายุเกิน 12 ปี ขึ้นไป ให้ถือว่าร่ างกายทางานได้ดีเท่าผูใ้ หญ่ สามารถใช้ขนาดยาต่างๆ
เท่ากับขนาดยาผูใ้ หญ่ได้ โดยเหตุผลหลักที่ทาให้การใช้ยาในเด็กอายุต่ากว่า 12 ปี แตกต่างจากผูใ้ หญ่ คือ
1. ระบบการดูดซึ มยาทั้งทางเดินอาหารและผิวหนังของเด็กต่างจากผูใ้ หญ่
ปกติสภาวะในกระเพาะอาหารของผูใ้ หญ่ จะมีฤทธิ์ เป็ นกรดอ่อน ๆ ซึ่ งจะช่วยดูดซึ มยาที่เป็ นกรด
อ่อนได้ดี แต่ในเด็กแรกเกิดกระเพาะอาหารจะมีความเป็ นกรดน้อยมาก จึงส่ งผลให้การดูดซึ มยาที่เป็ นกรด
อ่อนไม่ดี เช่น ยาลดไข้แก้ปวดกลุ่มแอสไพริ น แต่จะดูดซึ มยาที่เป็ นด่างอ่อนได้ดีกว่า ซึ่ งเด็กจะมีการพัฒนา
ระบบย่อยอาหารให้การดูดซึ มยาเหมือนผูใ้ หญ่เมื่ออายุประมาณ 2 ปี ขึ้นไป
กระเพาะอาหารของเด็กอ่อน (เด็กแรกคลอดถึง 1 ปี ) จะบีบตัวมากกว่าผูใ้ หญ่ จึงทาให้การดูดซึ มยา
และอาหารได้เร็ วกว่า ในขณะที่เด็กอายุได้ 6 เดือนขึ้นไปจึงจะมีการบีบตัวของกระเพาะอาหารเหมือนกับ
ผูใ้ หญ่
ชั้นของผิวหนังของเด็กจะบอบบางกว่าผูใ้ หญ่อย่างมาก การใช้ยาทางผิวหนังจึงดูดซึ มได้ง่ายกว่า
ดังนั้นทายาผิวหนังให้เด็กให้ทาบาง ๆ การทาหนาหรื อทาถี่กว่าที่กาหนดจะทาให้เด็กได้รับยามากเกินไป
2. การเผาผลาญทาลายยาและการขับถ่ายออกของยา
ตับและระบบเอนไซม์ที่จาเป็ นต่อขบวนการดังกล่าวของเด็กยังพัฒนาไม่สมบูรณ์ ทาให้ขจัดยาได้ไม่
ดี เช่น ยา Chloramphenicol อาจทาให้เด็กเกิดอาการตัวซี ดเทา เพราะขาดออกซิ เจน ที่เรี ยกว่า grey syndrome
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ไตของเด็กจะทางานได้ดีเท่าผูใ้ หญ่เมื่ออายุ 6 เดือนถึง 1 ปี นอกจากนี้ น้ าปั สสาวะของเด็กแรกเกิดจะ
มีความเป็ นกรดมากกว่าผูใ้ หญ่ ส่ งผลให้ขบั ถ่ายยาได้ต่างจากผูใ้ หญ่
3. น้ าหนัก ส่ วนสู ง และพื้นที่ผวิ ของร่ างกาย
เด็กมีน้ าหนักตัว ส่ วนสู ง และพื้นที่ผวิ ของร่ างกายน้อยกว่าผูใ้ หญ่ ดังนั้นขนาดยาของเด็กจึงใช้
ปริ มาณที่นอ้ ยกว่าขนาดยาของผูใ้ หญ่ ซึ่ งการคิดขนาดยาของเด็กต้องประเมินจากพื้นที่ผวิ หรื อน้ าหนักของ
ร่ างกาย แล้วจึงนามาเปรี ยบเทียบสัดส่ วนกับร่ างกายผูใ้ หญ่ อย่างไรก็ตาม เมื่อคานวณขนาดยาเสร็ จแล้ว ต้อง
คานึงถึงอายุ ความสมบูรณ์ของสุ ขภาพ ผลทางสรี รวิทยาของยานั้น รวมทั้งภาวะของโรคนั้น ๆ ร่ วมด้วย
หลักการใช้ยาในเด็ก2
1. ใช้ยาเมื่อมีขอ้ บ่งชี้ และควรใช้ดว้ ยความระมัดระวัง
2. เลือกใช้ยาที่ผา่ นการรับรองว่ามีประสิ ทธิ ภาพในการรักษา โดยต้องเหมาะสมกับโรคและผูป้ ่ วย
ประวัติการแพ้ยา ชนิดของยาและราคายา
3. ต้องมีความรู ้ทางเภสัชวิทยาเกี่ยวกับยานั้น ๆ
4. ต้องทราบขนาด วิธีการให้ และระยะเวลาที่ให้
5. คานึงถึงโรคประจาตัว เช่น G6PD deficiency จะเกิดภาวะเม็ดเลือดแดงแตก (hemolysis) เมื่อ
ได้รับยา sulfa
6. การได้ยาหลายชนิดต้องคานึงถึงอันตรกิริยาระหว่างยา (drug-drug interaction)
7. ทารกแรกเกิดมีพ้นื ที่ผวิ กายผูใ้ หญ่ถึง 3 เท่า จึงดูดซึ มยาทางผิวหนังมากกว่าผูใ้ หญ่ 3 เท่า ดังนั้น
ควรเลือกความเข้มข้นของยาให้เหมาะสม
8. การดูดซึมยาในเด็กเรี ยงลาดับจากเร็ ว ไปช้า ดังนี้ รู ปแบบ สารละลาย (liquid) > ยาน้ าแขวน
ตะกอน (suspension) > ยาเม็ดแคปซูล (capsule) > ยาเม็ด tablet > ยาเม็ดรู ปแบบที่มีการปลดปล่อยยาอย่าง
ช้าๆ เป็ นระยะเวลานาน (sustained release tablet)
9. ควรแนะนาวิธีการใช้ยาให้พอ่ แม่หรื อผูด้ ูแลเด็กเข้าใจและนาไปปฏิบตั ิได้ถูกต้อง
วิธีคานวณขนาดยาที่ใช้ในเด็ก
1. คานวณจากน้ าหนักตัว
2. ขนาดสู งสุ ด
(Maximum dose) ที่คานวณได้โดยใช้น้ าหนักตัวเป็ นหลัก ถ้าเกินขนาดที่ใช้ในผูใ้ หญ่
ต้องให้ในขนาดที่ใช้ในผูใ้ หญ่
3. ถ้าเด็กอ้วน ต้องใช้ Ideal body weight มาคานวณ
4. เด็กที่บวม ต้องใช้น้ าหนักตัวก่อนบวมมาคานวณ
5. เด็กที่มีการทางานของไตลดลงหรื อเสี ยไป ต้องปรับลดขนาดยาชนิดที่ขบั ออกทางไต
ดังนั้น หากใช้ยาไม่ถูกต้องอาจจะส่ งผลร้ายแรงได้ โดยเฉพาะการใช้ยาในเด็กที่ร่างกา ยยังเติบโตไม่
เต็มที่ จึงต้องเพิม่ ความระมัดระวัง มากกว่าปกติ เพราะหากเกิดความผิดพลาดขึ้นแล้วผลเสี ยที่เกิดกับเด็กจะ
ร้ายแรงกว่าที่เกิดกับผูใ้ หญ่หลายเท่า
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4. สรุ ปสาระสาคัญของเรื่องและขั้นตอนการดาเนินการ
โรงพยาบาลผูส้ ู งอายุบางขุนเทียนเปิ ดเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ให้บริ การตรวจรักษาผูป้ ่ วย
นอก ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.00 - 16.00 น.
ในโรงพยาบาลมีเพียง แพทย์ทางด้านกระดูกและข้อ 1 ท่านและ แพทย์ทางอายุรกรรม 2 ท่าน
เนื่องจากอัตรากาลังที่จากัด ทาให้ ที่ผา่ นมาเมื่อมีผปู้ ่ วยเด็กมารับบริ การแพทย์ตอ้ งใช้เวลาในการค้นหาวิธี
คานวณขนาดยาแต่ละชนิดที่ใช้สาหรับเด็กทางอินเทอร์เน็ตหรื อโทรสอบถามจากงานเภสัชกรรม
ปี พ.ศ. 2557 มี จานวนใบสั่งยาทั้งหมด 7,896 ใบ เมื่อเก็บสถิติความคลาดเคลื่อนทางยา ช่วงเดือน
สิ งหาคม2557 ถึง ธันวาคม 2557 ในจานวนนี้มี 461 ใบ มาจากคลินิกเด็ก (คิดเป็ นร้อยละ 6 ) แต่สถิติความ
คลาดเคลื่อนทางยาจานวน 512 ครั้ง มาจากคลินิกเด็กถึง 127 ครั้งหรื อคิดเป็ นร้อยละ 25 รายละเอียดดังตาราง
ตารางที่ 1 ตารางแสดงจานวนครั้งความคลาดเคลื่อนทางยาที่พบจากใบสัง่ ยาที่มาจากคลินิกเด็ก ในช่วงวันที่
1 สิ งหาคม 2557 – 31 ธันวาคม 2557
ความคลาดเคลื่อนทางยา
การสั่งใช้ยาในขนาดที่ต่าเกินไป
การสั่งใช้ยาในขนาดที่สูงเกินไป
ไม่ระบุวธิ ี ใช้ยา
สั่งใช้ยาผิดรู ปแบบ
สัง่ ใช้ยาผิดวิธี
สั่งใช้ยาผิดปริ มาณ/จานวน
สัง่ ใช้ยาที่ผปู ้ ่ วยมีประวัติแพ้
รวม

จานวน(ครั้ง)
53
39
15
7
6
5
2
127

คิดเป็ นร้อยละ
42
31
12
5
5
4
1
100

กรณี ที่เกิดความคลาดเคลื่อนทางยาทาให้ตอ้ งมีการยกเลิกใบเสร็ จ รอการแก้ไขจากแพทย์ ทาให้
ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยของผูป้ ่ วยจากคลินิกเด็กนานกว่าผูป้ ่ วยจากคลินิกอื่นๆ (ระยะเวลารอคอยจากคลินิก
อื่น ๆ เฉลี่ย 12.52 นาที และคลินิกเด็กเฉลี่ย 20.33 นาที)
จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น จึงนาความคลาดเคลื่อนที่พบ มาแบ่งประเภท วิเคราะห์เพื่อค้นหาสาเหตุ
และแนวทางแก้ไขปั ญหา โดยงานเภสัชกรรมนาหลักคิดเรื่ อง Lean มาใช้
Lean3 คือ กระบวนการที่ลดความสู ญเปล่า หรื อลดกิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดคุณค่าแก่ผมู ้ ารับบริ การอาจจะเป็ น
สิ่ งที่ถูกออกแบบไว้ในระบบโดยผูป้ ฏิบตั ิงานไม่รู้ตวั ว่าเป็ นความสู ญเปล่า หรื ออาจจะเป็ นสิ่ งที่ผปู ้ ฏิบตั ิงาน
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ต้องทาเพื่อแก้ไขความผิดพลาด ซึ่ งบางครั้งทาเป็ นประจาจนเกิดความรู ้สึกว่าเป็ นหน้าที่ปกติ
แนวคิด
Lean ช่วยให้งานเภสัชกรรมพบว่าความคลาดเคลื่อนในการสั่งใช้ยาในผูป้ ่ วยเด็กแต่ละครั้ง
นั้นคือความสู ญเปล่าอย่างหนึ่งที่เรี ยกว่า defect rework คือข้อบกพร่ องที่ตอ้ งทางานซ้ าเพื่อแก้ไข ซึ่ งเป็ น
ความสู ญเปล่าที่สามารถป้ องกันได้ดว้ ยการทาให้ถูกตั้งแต่ตน้ ทางเพื่อลดข้อบกพร่ องที่ตอ้ งทางานซ้ าเพื่อ
แก้ไข เพราะเมื่อต้องทาการแก้ไขความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้น งานเภสัชกรรมต้องยกเลิกใบเสร็ จรับเงินของ
ผูป้ ่ วยก่อนเพื่อเข้าสู่ กระบวนการแก้ไขรายการยา/วิธีใช้/จานวน/รู ปแบบยาจากแพทย์ใหม่อีกครั้ง ทั้งหมดนี้
นอกจากจะเป็ นการสิ้ นเปลืองค่าใช้จ่ายแล้ว ยังเป็ นการทาให้ระยะเวลารอคอยของผูป้ ่ วยเพิ่มมากขึ้น
งานเภสัชกรรม ได้ วิเคราะห์ ปั ญหาและทดลองแก้ไขด้วยการพิมพ์วธิ ี คานวณขนาดยาสาหรับเด็กที่มีใน
โรงพยาบาลไปติดตามห้องตรวจ หลังจากนั้นเก็บสถิติความคลาดเคลื่อนอีกครั้ง แต่พบว่ายังใกล้เคียงกับที่
ผ่านมา เมื่อสอบถามกับแพทย์ผตู ้ รวจ พบว่า ขนาดยาที่พิมพ์และติดไว้ตามห้องตรวจไม่สะดวกต่อการใช้
งาน จึงปรึ กษากับเจ้าหน้าที่ผดู ้ ูแลระบบสารสนเทศของโรงพยาบาลแล้ว
จึงดาเนิน การแก้ไขระบบ
คอมพิวเตอร์ ให้สามารถแสดงวิธีคานวณขนาดการสั่งใช้ยาทุกครั้งที่แพทย์สั่งใช้ยานั้น ๆ ดังรู ปที่แสดง
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การนาหลักคิด
Lean มาใช้ในการแก้ไขปั ญหานี้ทาให้ความคลาดเคลื่อนในการสั่งใช้ยาในผูป้ ่ วยเด็ก
ที่มารับบริ การที่โรงพยาบาลผูส้ ู งอายุบางขุนเทียนลดลงตามตารางที่ 2 ส่ งผลให้ระบบงานเภสัชกรรม ลด
ขั้นตอนในส่ วนที่เป็ นการยกเลิกใบเสร็ จ จัดยาใหม่ตามคาสั่งแพทย์ที่มีการแก้ไข ซึ่งนอกจากจะล ดความ
คลาดเคลื่อนทางยาได้ แล้ว ยังทาให้ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยของผูป้ ่ วยในคลินิกเด็กลดลงจากเดิม 20.33 นาที
เหลือเพียง 13.00 นาที) และเมื่อสอบถามความพึงพอใจของแพทย์ผตู้ รวจให้คะแนน 9.5 จาก 10 โดยแพทย์
ให้ความคิดเห็นว่าควรให้ระบบแสดงเป็ นวิธีใช้ต่อช่วงน้ าหนักจะส่ งผลดีในการใช้งานได้เพิ่มมากขึ้น
ดังนั้นก่อนการใช้ยาในผูป้ ่ วยแต่ละครั้ง นอกจากจะต้องคานึงความจาเป็ นในการใช้ยา ข้อบ่งใช้และ
ความเหมาะสม ซึ่ง ต้อง อาศัยความรู้ทาง เภสัชจลนศาสตร์ (Pharmacokinetics) และเภสัชพลศาสตร์
(Pharmacodynamics) โดยเฉพาะผูป้ ่ วยเด็ก เนื่องจากเภสัชจลนศาสตร์และเภสัชพลศาสตร์ ของการใช้ยาบาง
ชนิดจะต่างจากผูใ้ หญ่
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. รวบรวมสถิติความคลาดเคลื่อนทางยาในช่วงก่อนพัฒนาระบบ
2. นาเสนอปั ญหาเข้าประชุมคณะทางานบริ หารความเสี่ ยงและควบคุมภายในหน่วยงาน
โรงพยาบาลผูส้ ู งอายุบางขุนเทียนเพื่อหาแนวทางป้ องกันและแก้ไข
3. วางแนวทางในการพัฒนาระบบ
4. รวบรวมสถิติความคลาดเคลื่อนทางยาหลังพัฒนาระบบ
5. สรุ ปและประเมินผลการพัฒนาระบบ
5. ผู้ร่วมดาเนินการ
“ไม่มี”
6. ส่ วนของงานทีผ่ ้ เู สนอเป็ นผู้ปฏิบัติ
คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 100 โดยมีรายละเอียดของงานที่ปฏิบตั ิดงั นี้
6.1 ขั้นตอนรวบรวมสถิติความคลาดเคลื่อนทางยาในช่วงก่อนพัฒนาระบบ ได้ดาเนินการ ดังนี้
- เก็บสถิติความคลาดเคลื่อนทางยาที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาล ได้แก่ จานวนครั้งและประเภทของ
ความคลาดเคลื่อนทางยา ชื่อยา ระดับความรุ นแรงของความคลาดเคลื่อนทางยา คลินิกหน่วยตรวจโรค วันที่
เกิดความคลาดเคลื่อนทางยา และ ระยะเวลารอคอยของผูป้ ่ วย ในการแก้ไขความคลาดเคลื่อนทางยา (กรณี ที่
ระดับความรุ นแรงระดับ B)
- วิเคราะห์สาเหตุของความคลาดเคลื่อนทางยาที่เกิดขึ้น
- หาแนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อลดความคลาดเคลื่อนทางยา โดยจัดทาเอกสารการคานวณขนาดยาเด็ก
เพื่อเป็ นข้อมูลให้แพทย์ในห้องตรวจโรคทุกแผนก และเมื่อเก็บจานวนความคลาดเคลื่อนทางยาอีกครั้งกลับมี
จานวนความคลาดเคลื่อนทางยาที่ไม่ลดลง
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- หาแนวทางแก้ไขปั ญหาโดยจัดทาโปรแกรมการคานวณขนาดยาเด็ก โดยใช้ระบบสารสนเทศของ
โรงพยาบาล (ระบบ e-PHIS) ในการสั่งใช้ยาของแพทย์เพื่อความสะดวก และง่ายต่อการใช้งาน
6.2 นาเสนอปั ญหาเข้าประชุมคณะทางานบริ หารความเสี่ ยงและควบคุมภายในหน่วยงาน
โรงพยาบาลผูส้ ู งอายุบางขุนเทียนเพื่อหาแนวทางป้ องกันและแก้ไข
- รายงานปัญหาความคลาดเคลื่อนทางยา ประเภทความคลาดเคลื่อนทางยา และระดับความรุ นแรง
ให้ที่ประชุมรับทราบ
- นาเสนอแนวทางในการแก้ปัญหาเพื่อลดความคลาดเคลื่อนทางยาโดยโปรแกรมการคานวณขนาด
ยาเด็กผ่านระบบสารสนเทศของโรงพยาบาล (ระบบ e-PHIS)
- คณะทางานบริ หารความเสี่ ยงและควบคุมภายในหน่วยงานโรงพยาบาลผูส้ ู งอายุบางขุนเทียน มีมติ
เห็นชอบให้ดาเนินการตามแนวทางที่เสนอเพื่อลดปั ญหาความคลาดเคลื่อนทางยาที่เกิดขึ้น
6.3 วางแนวทางในการพัฒนาระบบ
- รวบรวมข้อมูลด้านยาสาหรับเด็กที่มีในโรงพยาบาล ได้แก่ ขนาดยา ความแรงของยา วิธีคานวณ
ขนาดยาที่เหมาะสมโดยสอดคล้องกับน้ าหนัก และอายุของเด็ก
- ปรึ กษาเจ้าหน้าที่ผดู้ ูแลระบบสารสนเทศของโรงพยาบาลเพื่อพัฒนาโปรแกรมการคานวณขนาดยา
เด็ก เพื่อบันทึกข้อมูลขนาดยาเด็ก น้ าหนัก และอายุ ลงในระบบ e-PHIS
- ทดลองการใช้โปรแกรมคานวณขนาดยาเด็กในช่วงแรก เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่
ได้บนั ทึก
- หลังจากตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่บนั ทึกในโปรแกรมเรี ยบร้อยแล้วจึงนาไปใช้ใน
โรงพยาบาล
6.4 รวบรวมสถิติความคลาดเคลื่อนทางยาหลังพัฒนาระบบ
- เก็บข้อมูลหลังจากที่ได้ใช้โปรแกรม ได้แก่ จานวนครั้งความคลาดเคลื่อนทางยา ประเภทของความ
คลาดเคลื่อนทางยา ชื่อยา ระดับความรุ นแรงของความคลาดเคลื่อนทางยา คลินิกหน่วยตรวจโรค วันที่เกิด
ความคลาดเคลื่อนทางยา และ ระยะเวลารอคอยของผูป้ ่ วย ในการแก้ไขความคลาดเคลื่อนทางยา (กรณี ที่
ระดับความรุ นแรงระดับ B)
6.5 สรุ ปและประเมินผลการพัฒนาระบบ
ประเมินผลการพัฒนาระบบโดยเปรี ยบเทียบข้อมูลก่อน และหลังจากใช้โปรแกรมคานวณขนาดยา
เด็ก ซึ่ งได้ผล ดังนี้
- ข้อมูลความคลาดเคลื่อนทางยา พบว่าจานวนครั้งของความคลาดเคลื่อนทางยาลดลงหลังจากใช้
โปรแกรมการคานวณยาเด็ก
- ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยของผูป้ ่ วยในผูป้ ่ วยเด็กลดลง
7. ผลสาเร็จของงาน
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1. มีระบบการแจ้งเตือนวิธีคานวณขนาดการสั่งใช้ยาเด็กในโรงพยาบาลผูส้ ู งอายุบางขุนเทียน ทาให้
ป้ องกันความคลาดเคลื่อนที่จะเกิดขึ้นได้ถึง 94.49 % ดังตาราง
ก่อนมีระบบแจ้งเตือน (ครั้ง)
หลังมีระบบแจ้งเตือน (ครั้ง)
ความคลาดเคลื่อนทางยา
(เดือนสิ งหาคม - ธันวาคม57)
(เดือนมกราคม – พฤษภาคม58)
การสั่งใช้ยาในขนาดที่ต่าเกินไป
53 (41.73 %)
4 (57.14 %)
การสั่งใช้ยาในขนาดที่สูงเกินไป
39 (30.71 %)
1 (14.29 %)
ไม่ระบุวธิ ี ใช้ยา
15 (11.81 %)
1 (14.29 %)
สั่งใช้ยาผิดรู ปแบบ
7 (5.51 %)
0 (0 %)
สั่งใช้ยาผิดวิธี
6 (4.72 %)
0 (0 %)
สั่งใช้ยาผิดปริ มาณ/จานวน
5 (3.93 %)
0 (0 %)
สั่งใช้ยาที่ผปู ้ ่ วยมีประวัติแพ้
2 (1.57 %)
1 (14.29 %)
รวม
127 (100 %)
7 (100 %)
2. ลดระยะเวลารอคอยเฉลี่ย ของผูป้ ่ วยเด็กที่มารับบริ การในโรงพยาบาลผูส้ ู งอายุบางขุนเทียน (จาก
เดิม 20.33 นาที หลังการพัฒนาระบบเหลือ 13 นาที)
8. การนาไปใช้ ประโยชน์
จากการพัฒนาระบบการแจ้งเตือนวิธีคานวณขนาดการสั่งใช้ยาเด็กในโรงพยาบาลผูส้ ู งอายุบางขุนเทียน
1. ทาให้ความคลาดเคลื่อนทางยาจากการคานวณขนาดยาเด็กลดลง
2. ลดระยะเวลารอคอยของผูป้ ่ วยเด็กที่มารับบริ การที่โรงพยาบาลผูส้ ู งอายุบางขุนเทียน
3. ลดการโทรศัพท์ปรึ กษาจากงานเภสัชกรรม ซึ่งเป็ นการรบกวนแพทย์ขณะตรวจ
9. ความยุ่งยาก ปัญหา อุปสรรคในการดาเนินการ
เนื่องจากระบบคอมพิวเตอร์ ที่โรงพยาบาลใช้อยูจ่ ากัดจานวนตัวอักษรที่แจ้งเตือน
รู ปแบบการแจ้งเตือนให้เหมาะสม
10. ข้ อเสนอแนะ
1. ควรปรับแก้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ของโรงพยาบาลเพื่อรองรับการใช้งาน
2. หากขยายกรอบอัตรากาลังแล้ว ควรมีแพทย์เฉพาะทางเพื่อดูแลผูป้ ่ วยโดยเฉพาะ

ทาให้ตอ้ งปรับ
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ข้ อเสนอ แนวคิด วิธีการเพือ่ พัฒนางานหรือปรับปรุ งงานให้ มีประสิ ทธิภาพมากขึน้
ของ นางสาวอุษา ลัภนลาภลอย
เพื่อประกอบการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง เภสัชกรชานาญการ (ด้านเภสัชกรรมคลินิก)
(ตาแหน่งเลขที่ รพข. 8) สังกัดกลุ่มงานบริ การทางการแพทย์
โรงพยาบาลผูส้ ู งอายุบางขุนเทียน สานักการแพทย์
เรื่อง การพัฒนาระบบการแจ้งเตือนวิธีคานวณขนาดการสั่งใช้ยาผูป้ ่ วยสู งอายุในโรงพยาบาลผูส้ ู งอายุ
บางขุนเทียน
หลักการและเหตุผล
ประเทศไทยกาลังอยูใ่ นช่วงการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ สังคมผูส้ ู งอายุโดยสมบูรณ์ ( Aged Society) โดยจาก
ข้อมูลของ United Nations World Population Aging พบว่า หลังจากปี 2552 ประชากรที่อยูใ่ นวัยพึ่งพิง
ได้แก่ เด็กและผูส้ ู งอายุ จะมีจานวนมากกว่าประชากรในวัยแรงงาน และในปี 2560 จะเป็ นครั้งแรกใน
ประวัติศาสตร์ ที่ประชากรเด็กน้อยกว่าผูส้ ู งอายุ สถานการณ์น้ ีเป็ นผลมาจากการลดภาวะเจริ ญพัน ธุ์อย่าง
รวดเร็ ว และการลดลงอย่างต่อเนื่องของระดับการตายของประชากร ทาให้จานวนและสัดส่ วนประชากร
สู งอายุของไทยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ ว 1 ส่ งผลให้ทุกฝ่ ายต้องมีการปรับตัวเพื่อ เตรี ยมรับมือ กับสังคมผูส้ ู งอายุที่
กาลังจะมาถึงในไม่ชา้ นี้ โดยเฉพาะบุคลากรทางแพทย์ ต้องระลึกอยูเ่ สมอว่าผูส้ ู งอายุน้ นั มีสมรรถภาพทาง
ร่ างการเสื่ อมถอยลงจากความชรา ทาให้มี อาการและอาการแสดงของโรคที่ไม่จาเพาะเจาะจง ประกอบกับ
ตอบสนองของร่ างกายต่อความเจ็บป่ วยต่างไปจากผูป้ ่ วยอายุนอ้ ยกว่าอย่างชัดเจน โดยเมื่อผูส้ ู งอายุ ป่วย มัก มี
พยาธิ สภาพหลาย ๆ อย่างเกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน เมื่อรวมกับ ผลจากความชรา ที่ทาให้แต่ละอวัยวะทางาน
ลดลง ผลของความเจ็บป่ วยส่ งผลให้สุขภาพโดยรวมทรุ ดโทรม เพราะการที่ผสู้ ู งอายุ ได้รับยาสาหรับแต่ละ
อาการ อาจทาให้จานวนของยามากเกินความจาเป็ น เนื่องจากการรักษาโรคใดโรคหนึ่งไม่วา่ จะเป็ นการให้ยา
หรื อการผ่าตัด มักส่ งผลให้อีกโรคหนึ่งมีอาการเลวลงได้ โดยเฉพาะยาเหล่านี้จะมีปฏิกิริยาต่อกันทั้งทาง
ชีวเคมีและทางเภสัชวิทยา เช่น ยาขับปั สสาวะในกลุ่ม thiazides ทาให้ระดับน้ าตาลในเลือดและระดับกรด
ยูริกในโลหิ ตสู ง ผูป้ ่ วยที่มีโรคเบาหวานอยู่ ก็ตอ้ งการขนาดยารักษาเบาหวานสู งเกินจาเป็ น หรื อยาขับ
ปั สสาวะในกลุ่ม thiazides นี้อาจทาให้ระดับโซเดียมในโลหิ ตต่าลง กรณี ที่ผปู ้ ่ วยมีภาวะสมองเสื่ อมก็อาจทา
ให้เกิดอาการซึ มสับสนได้ง่า ย เป็ นต้น 2 ดังนั้น การรักษาผูป้ ่ วยสู งอายุควรให้การรักษาโดยดูแลแบบองค์
รวมและหากจาเป็ นต้องให้ยาควรใช้ดว้ ยความระมัดระวังอย่างมาก
วัตถุประสงค์ และหรือเป้าหมาย
1. เพื่อสร้างระบบการแจ้งเตือนวิธีคานวณขนาดการสั่งใช้ยาผูป้ ่ วยสู งอายุในโรงพยาบาล
ผูส้ ู งอายุบางขุนเทียน
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2. เพื่อเฝ้ าระวังการใช้ยาที่มีขอ้ ห้ามใช้ในผูป้ ่ วยสู งอายุที่มารับบริ การในโรงพยาบาลผูส้ ู งอายุ
บางขุนเทียน
3. เพื่อเฝ้ าระวังการเกิดผลข้างเคียงจากการใช้ยาในผูป้ ่ วยสู งอายุ
กรอบการวิเคราะห์ แนวคิด ข้ อเสนอ
จากแบบประเมินความพึงพอใจจากปี 2557 - 2559 พบว่าโรงพยาบาลผูส้ ู งอายุบางขุนเทียนเป็ น
ความคาดหวังของประชาชนที่มาใช้บริ การ เนื่องจากเป็ นโรงพยาบาลภาครัฐแห่งเดียวของพื้นที่ฝั่งใต้ของ
กรุ งเทพมหานคร ซึ่ งครอบคลุมการให้บริ การรักษาพยาบาลในพื้นที่เขตบางขุนเทียน เขตบางบอน เขตทุ่ง
ครุ เขตจอมทอง เขตราษฎร์ บูรณะ และจังหวัดใกล้เคียง ได้แก่ อาเภอพระสมุทรเจดีย ์ จังหวัดสมุทรปราการ
และ อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร โดยเฉพาะกลุ่มผูป้ ่ วยสู งอายุตามชื่อของโรงพยาบาล ดังจะเห็นได้จาก
ผูส้ ู งอายุที่มาใช้บริ การที่โรงพยาบาลผูส้ ู งอายุบางขุนเทีย นซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี โดยมีผสู ้ ู งอายุที่มารับ
บริ การผูป้ ่ วยนอก (OPD) ของโรงพยาบาลเพิ่มขึ้นใน 4 ปี ย้อนหลัง (พ.ศ. 2556 – 2559) จานวน 1,603,
4,194, 5,945 และ 11,187 คน ตามลาดับ ในขณะที่อตั รากาลังของแพทย์ยงั มีเท่าเดิม คือ แพทย์ทางด้าน
กระดูกและข้อ จานวน 1 ท่าน แพทย์ทางด้านอายุรกรรมทัว่ ไป 1 ท่าน (ปั จจุบนั ลาศึกษาต่อ) และแพทย์
ตรวจโรคทัว่ ไป 1 ท่าน
เนื่องจากผูป้ ่ วยที่มีอายุเพิ่มขึ้นทาให้แต่ละระบบจะมีความเสื่ อมเนื่องจากความชราไม่เท่ากัน ส่ งผล
ต่อการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ คือ การเปลี่ยนแปลงทาง เภสัชจลนศาสตร์(pharmacokinetic changes) และการ
เปลี่ยนแปลงทางเภสัชพลศาสตร์ (pharmacodynamic changes) โดยผูป้ ่ วยกลุ่มนี้มกั ได้รับยาหลายชนิด
เนื่องจากมีโรคประจาตัวหลายอย่าง สิ่ งเหล่านี้อาจทาให้ผสู ้ ู งอายุมีโอกาสเกิดปั ญหาจากการใช้ยามากขึ้น
สาเหตุของการเกิดปั ญหาในการใช้ยาในผูส้ ู งอายุ นอกจากการได้รับยาหลายอย่าง ทาให้ยาอาจมีผลต่อกัน
ผูส้ ู งอายุยงั มีการเปลี่ยนแปลงของร่ างกายที่มีผลต่อการทางานของยา เช่น
- การดูดซึ มยาลดลง แต่มกั ไม่ค่อยเกิดปั ญหามากนักในผูส้ ู งอายุ
- การกระจายตัวของยา ผูส้ ู งอายุมีสัดส่ วนของไขมันเพิ่มขึ้นและน้ าลดลงในร่ างกาย ทาให้ยาหลายชนิด
มีระดับยาสู งขึ้นในร่ างกาย อาจเกิดพิษได้ง่ายและยาออกฤทธิ์ นานกว่าปกติ
- เมตะบอลิสมของยาหรื อการเปลี่ยนแปลงยาในร่ างกาย โดยเฉพาะที่ตบั เปลี่ยนแปลงไป จากการที่ตบั
มีขนาดเล็กลง เลือดมาเลี้ยงลดลง ทาให้มีโอกาสที่จะมียาคัง่ ค้างสู ง
- การกาจัดยาทางไต ทาได้ลดลงเนื่องจากไตทางานลดลงตามอายุ จึงอาจทาให้ขบั ยาออกจากร่ างกาย
ไม่ได้ 3
นอกจากนั้นผูส้ ู งอายุยงั มีการเปลี่ยนแปลงทางร่ างกายอีกหลายอย่างที่ส่งผลต่อการใช้ยา เช่น มีความไว
ต่อยาบางชนิดเพิ่มขึ้น ในขณะที่ยาบางชนิดผูส้ ู งอายุกลับมีความไวต่อยาลดลง เป็ นต้น สิ่ งเหล่านี้จึงอาจ
ก่อให้เกิดปั ญหากับการสัง่ ใช้ยาในผูส้ ู งอายุเป็ นอย่างมาก ที่ผา่ นมางานเภสัชกรรมทาได้เพียงปรึ กษาแพทย์
เป็ นครั้ง ๆไป ซึ่ งไม่ได้ท้ งั หมด เนื่องจากอัตรากาลังที่จากัด เภสัชกรที่มีเพียงหนึ่งตาแหน่งทาให้ไม่สามารถ
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เฝ้ าระวังได้ตลอดเวลา จึงคิดที่จะพัฒนาระบบแจ้งเตือนการใช้ยาในผูส้ ู งอายุ ไม่วา่ จะเป็ นยาที่ตอ้ งมีการปรับ
ขนาดตามค่าการทางานของตับ/ไต ยาที่ตอ้ งมีการตรวจติดตามขนาดยาในเลือดอย่างใกล้ชิด หรื อยาที่มีขอ้
ห้ามใช้
ดังนั้น กลุ่มผูป้ ่ วยสู งอายุจึงควรได้รับความเอาใจใส่ ในการรักษาและให้คาแนะนาอย่างรอบคอบ
และระมัดระวังอย่างมากจากบุคลากรทางการแพทย์ทุกประเภทโดยเฉพาะเรื่ องการใช้ยาที่เหมาะสมในผูป้ ่ วย
สู งอายุ งานเภสัชกรรมได้เล็ง เห็นถึงความสาคัญในด้านการดูแลผูส้ ู งอายุ ประกอบกับได้ลองพัฒนาระบบ
แจ้งเตือนวิธีคานวณขนาดยาเด็กมาแล้ว พบว่าสามารถนามาใช้ในทางปฏิบตั ิได้ผลดีอย่างชัดเจน และสะดวก
ต่อการใช้งานในการแจ้งเตือนแพทย์ดว้ ยข้อความสั้น ๆ ซึ่ งไม่รบกวนการตรวจของแพทย์ ดังนั้น งานเภสัช
กรรมจึงเริ่ มดาเนินการวางแผนพัฒนาต่อ ยอดในการดูแลกลุ่มผูป้ ่ วยสู งอายุซ่ ึ งเป็ นประชากรหลักของผูม้ ารับ
การบริ การของโรงพยาบาลด้วยแนวคิดเดิมแต่เพิม่ ข้อความในตัวยาอื่น ๆ โดยเฝ้ าระวัง การใช้ยาของผูป้ ่ วย
ผูส้ ู งอายุ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยจากการใช้ยาต่อผูป้ ่ วยสู งอายุ รวมทั้งช่วยลดภาระงานให้ แพทย์ผตู้ รวจและ
เภสัชกรเพื่อให้ปฏิบตั ิงานได้อย่างสะดวกและมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
1. ผูป้ ่ วยสู งอายุที่มารับบริ การที่โรงพยาบาลผูส้ ู งอายุบางขุนเทียนได้รับการรักษาด้วยยาใน
ขนาดที่ถูกต้อง เหมาะสม ปลอดภัย และเกิดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดในการรักษา
2. เพื่อให้ผปู้ ่ วยสู งอายุที่มารับบริ การในโรงพยาบาลผูส้ ู งอายุบางขุไม่
นเทีได้ยรนับยาที่มีขอ้ ห้ามใช้
3. ลดการโทรศัพท์ปรึ กษารบกวนแพทย์ขณะตรวจ
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
1. มากกว่าร้อยละ 80 ของผูป้ ่ วยสู งอายุได้รับยาที่ถูกต้อง ในขนาดที่เหมาะสม
2. มากกว่าร้อยละ 80 ของผูป้ ่ วยสู งอายุไม่ได้รับยาที่มีขอ้ ห้ามใช้ในผูป้ ่ วยสู งอายุ
3. มากกว่าร้อยละ 80 ของผูป้ ่ วยสู งอายุได้รับการเฝ้ าระวังการเกิดปฏิกิริยาระหว่างยากับยา
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