
                                                                
 
 
 

 
 

แบบประเมินตนเองตามมาตรฐาน HA 
(บันทึกความก้าวหน้าในการพัฒนา/สื่อสารขอ้มูลเพื่อการเย่ียมส ารวจ) 

 

ส่วนที่ III ข้อมูลระดับหน่วยงาน 
 

ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชนและคุ้มครองผู้บริโภค 
 

เดือน มีนาคม 2560 
โรงพยาบาลพรหมพิราม 

จังหวัดพิษณุโลก 



1. บริบท (Context)   
 ก. หน้าที่และเป้าหมาย 

ให้บริการด้านเภสัชกรรม ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว พึงพอใจและปลอดภัยตาม
มาตรฐานวิชาชีพ  

ข.ขอบเขตการให้บริการ   
 ขอบเขตการให้บริการคือ บริการเภสัชภัณฑ์ ได้แก่ การจัดซื้อ จัดหา จัดเก็บส ารอง และบริการ
เบิกจ่ายยาและเวชภัณฑ์ให้กับหน่วยเบิก  บริการเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก ได้แก่การจัดและจ่ายยา การให้
ค าแนะน าการใช้ยาตามใบสั่งยา การให้ค าปรึกษาการใช้ยา  บริการเภสัชกรรมผู้ป่วยใน ได้แก่ การจัดและ
จ่ายยาแบบ One Day Dose   การแนะน าการใช้ยาให้ผู้ป่วยในก่อนกลับบ้าน มีการให้บริบาลทางเภสัช
กรรมโดยให้ค าแนะน า การเฝ้าระวัง การติดตามการใช้ยาตลอดจนป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านยาต่างๆ ใน
กลุ่มผู้ที่มีปัญหาด้านยาต่างๆ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และกลุ่มยาที่มีความเสี่ยงสูง เช่น ผู้ป่วยที่มีภาวะ 
hypo/hyperglycemia, ผู้ป่วยโรคหืด ถุงลมโป่งพองที่มีอาการก าเริบ, ผู้ป่วยวัณโรค, ผู้ป่วยที่รับประทาน
ยา warfarin  และการติดตามและเฝ้าระวังอาการอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา  การสนับสนุนข้อมูล
ข่าวสาร ด้านยา  การประเมินความเหมาะสมของการสั่งใช้ยา  การพัฒนาระบบยาให้เกิดความปลอดภัยใน
การใช้ยา เช่น   การลดความคลาดเคลื่อนทางยา การเฝ้าระวังและติดตามการใช้ยาที่มีความเสี่ยงสูง เป็น
ต้น บริการด้านเภสัชกรรมชุมชน  ได้แก่ บริการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข การให้บริการด้านยาแก่
รพ.สต. เช่น งานบริการจ่ายยาให้ค าแนะน าการใช้ยา และงานเยี่ยมบ้าน การให้บริการด้านยาในการออก
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เช่น อ าเภอยิ้มและพอสว. เช่น  โดยมีเภสัชกรให้บริการด้านยาตลอดเวลาราชการ
ปกต ิ และมีเจ้าพนักงานเภสัชกรรมและ/หรือเภสัชกรให้บริการด้านยาในช่วงวันหยุดราชการ กรณีห้องยา
ปิดท าการ (ตั้งแต่เวลา 20.30 น. ถึง 8.30 น.) ก าหนดให้ห้องฉุกเฉินเป็นหน่วยจ่ายยาแทน ในส่วนของ
ขั้นตอนการจัดและการจ่ายเจ้าหน้าที่ห้องฉุกเฉินจะปฏิบัติตาม SP-PTC-007-00 การจ่ายยาโดยบุคลากรที่
ไม่ใช่เภสัชกร และงานเภสัชกรรมจัดระบบ on call  เภสัชกรได้กรณีแพทย์มีความจ าเป็นต้องใช้ยาหรือมี
ปัญหาในการใช้ยา    
  มีการก าหนดอัตลักษณ์ของหน่วยงานที่มีความสอดคล้องกับนโยบายของโรงพยาบาลเพื่อเพ่ิม
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ได้แก่ ปิยะวาจา สามัคคี มีวินัย  
 ค. ผู้รับผลงานและความต้องการที่ส าคัญ 
 ความต้องการของผู้ป่วย : 

ผู้รับบริการ ความต้องการ แนวทางการตอบสนอง 

1. ผู้ป่วย/ญาติ -ได้รับยาอย่างถูกต้อง 
ครบถ้วน  รวดเร็ว 
ปลอดภัย 
- ได้รับค าแนะน าในการ
ใช้ยาครบถ้วน เข้าใจง่าย 

-จัดระบบการจัดจ่ายยาที่มีการตรวจสอบซ้ า (double check) 
-มีการให้ค าปรึกษาการใช้ยาเทคนิคพิเศษในกรณีท่ีผู้ป่วยได้รับยาที่มี
วิธีการใช้เฉพาะ เช่น ยาฉีด insulin , ยาพ่น 
-มีแนวทางปฏิบัติในการให้ค าแนะน าด้านยา อธิบายชนิดยาและ
วิธีการใช้อย่างครบถ้วน  มีฉลากหรือแผ่นพับช่วยในการให้ค าแนะน า
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ผู้รับบริการ ความต้องการ แนวทางการตอบสนอง 

-ยาที่ได้รับมีคุณภาพ  
-พฤติกรรมบริการที่ดี 
 

กรณีท่ียามีวิธีการใช้ซับซ้อน 
-เน้นหลักการถาม prime questions เพ่ือยืนยันตัวผู้ป่วยและอาการ
ที่มาพบแพทย์ รวมทั้งช่วยตรวจสอบความถูกต้องในการใช้ยาของ
ผู้ป่วย เพื่อลดความคลาดเคลื่อนทางยา 
-มีการประเมินแพ้ยาและอาการข้างเคียงจากการใช้ยา 
-มีการติดตามยาเดิมของผู้ป่วย (Medication reconciliation) 
-มีการตรวจสอบวันหมดอายุของยาทุกจุดส ารองในห้องจ่ายยา 
-มียา pre pack อย่างเพียงพอระบุชื่อยา วันหมดอายุ และจ านวน 
และมีการสุ่มตรวจสอบความถูกต้องของยา prepack 
-มีการเก็บรักษายาอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 
-ก าหนดพฤติกรรมการบริการของเจ้าหน้าที่ร่วมกัน และปฏิบัติใน
ทิศทางเดียวกัน 

 
ความต้องการของหน่วยงานภายในที่ส าคัญ : 

ผู้รับบริการ ความต้องการ แนวทางการตอบสนอง 

1.แผนกผู้ป่วยใน 
 
 
 
 
 
 
 
 

-จัดยา one day dose 
ได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง 
ตรงตามเวลา 
-เป็นทีมสหสาขาวิชาชีพ
ในการดูแลด้านยาของ
ผู้ป่วย 
- ได้รับยาที่เบิกจ่าย
ประจ าสัปดาห์อย่าง
ครบถ้วน ตรงเวลา 
 -ข้อมูลทางวิชาการเกี่ยว
ด้านยาที่เป็นปัจจุบัน 
-พฤติกรรมบริการที่ดี 

-มีเภสัชกรรับผิดชอบการตรวจสอบความถูกต้องของยาที่จัดทุกวัน 
มีการตรวจสอบข้ามสายงานระหว่างฝ่ายเภสัชกรรมกับแผนกผู้ป่วย
ใน 
-บริการจ่ายยาผู้ป่วยที่จ าหน่ายออกจากรพ.และให้ค าแนะน าการใช้
ยา 
-การติดตามการใช้ยา และแก้ไขปัญหาด้านยาของผู้ป่วยในหอผู้ป่วย 
-ก าหนดแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกับแผนกผู้ป่วยใน ได้แก่ ถุงสี
แสดงความเร่งด่วนของใบเบิกยา, การแจ้งกลับเมื่อจัดยาเสร็จ  
–มีแนวทางในการตรวจสอบรายการยาเดิมของผู้ป่วย 
-มีระบบการคืนยาเดิมในผู้ป่วยที่จ าหน่ายออกจากรพ. หรือ refer 
-มีการตรวจสอบยาหมดอายุในทุกจุดที่มีการส ารองยา 
-จัดท าแนวทางการผสมยา ความคงตัวของยาหลังเปิดใช้ 
-ตอบค าถามวิชาการด้านยาได้ถูกต้อง ทันเวลา 
-มีการทบทวนเวชระเบียนร่วมกันกับทีมสหสาขาวิชีพ 

2.แผนกผู้ป่วยนอก/
แผนกฉุกเฉิน/ห้อง
คลอด/ห้องผ่าตัด/

-มีการประสานงานกัน ใน
ลักษณะสหวิชาชีพ  
-ได้รับยาที่เบิกจ่ายประจ า

-มีระบบจ่ายยาและให้ค าแนะน าการใช้ยา ประเมินปัญหาด้านยา
ตามแผนกและคลินิกต่างๆ เช่น คลินิกเบาหวาน คลิกนิกโรคหืดและ
ถุงลมโป่งพอง 
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ผู้รับบริการ ความต้องการ แนวทางการตอบสนอง 

คลินิกโรคเรื้อรัง/
คลินิกพิเศษ 

สัปดาห์อย่างครบถ้วน 
ตรงเวลา 
-ข้อมูลข่าวสารด้านยา 

-มีการประสานทีมสหสาขาวิชาชีพกรณีที่พบปัญหา  
-จัดระบบการเบิกจ่ายยาให้เอ้ือต่อการท างานและสอดคล้องกับ
ความต้องการของทุกฝ่าย 
-มีการตรวจสอบยาหมดอายุในทุกจุดที่มีการส ารองยา 
-ตอบค าถามวิชาการด้านยาได้ถูกต้อง ทันเวลา 

3.องค์กรแพทย์ และ
องค์กรพยาบาล 

-มียาในบัญชียาหลักใช้
อย่างเพียงพอในระบบ
และตรงตามความ
ต้องการของแพทย์ 
-ข้อมูลด้านยาที่ถูกต้อง 
ทันสมัย รวดเร็ว  
สามารถใช้ประโยชน์ใน
การรักษาผู้ป่วย 

-ประชุม PTC ร่วมกันเพื่อก าหนดรายการยาเข้า-ออกจากบัญชี
ยาร.พ.ภายใต้ข้อมูลทางวิชาการและสอดคล้องกับนโยบายร.พ. 
-จัดหาหนังสืออ้างอิงที่เป็นปัจจุบันเพ่ือให้สามารถตอบปัญหาด้านยา
ได้อย่างถูกต้อง 
-แจ้งข้อมูลเวชภัณฑ์ เช่น ยาที่มีการเปลี่ยนบริษัท ยาขาด ยาใกล้
หมดอายุให้แพทย์รับทราบ 

4. ศูนย์สุขภาพ
ชุมชน/สถานีอนามัย 

-เป็นทีมสหสาขาวิชาชีพ
ในการดูแลด้านยาของ
ผู้ป่วย 
-ได้รับยาที่เบิกจ่ายอย่าง
ครบถ้วน ตรงเวลา และ
พฤติกรรมบริการที่ดี 
-ข้อมูลข่าวสารด้านยา 

-บริการจ่ายยาและให้ค าแนะน าการใช้ยาแก่ผู้ป่วยในรพ.สต.  และ
ติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วยรายที่พบปัญหา 
-จัดระบบการเบิกจ่ายยาให้เอ้ือต่อการท างานและสอดคล้องกับ
ความต้องการของทุกฝ่าย 
-การประเมินมาตรฐานด้านเภสัชกรรมปฐมภูมิในรพ.สต. 
-โครงการอบรมฟ้ืนฟูให้ความรู้ด้านยาแก่เจ้าหน้าที่ 
-จัดท าคู่มือเอกสารความรู้ด้านยา มีระบบ on call เภสัชกรในกรณี
ที่ต้องการสอบถามข้อมูลด้านยา 

5.ทีมชุมชนเชิงรุก -ความร่วมมือของสห
วิชาชีพในการดูแลผู้ป่วย
อย่างต่อเนื่องที่บ้าน 

-ร่วมทีมเยี่ยมบ้านในผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านยา  
-สนับสนุนข้อมูล และร่วมวางแนวทางแก้ไขปัญหาการใช้ยาของ
ผู้ป่วยเฉพาะราย 

 
5. ลักษณะส าคัญของงานบริการและปริมาณงาน : 

ลักษณะงานบริการ ปี 2557 ปี2558 ปี 2559 
 

ปี 2560 
(ต.ค.59-
มี.ค.60) 

1. งานบริการผู้ป่วยนอก (ใบสั่งยา) 67,546 70,573 74,437 37,760 
2. งานบริการผู้ป่วยใน (จ านวนวันนอน) 12,318 13,372 12,030 5,496 
3. งานให้ค าปรึกษาด้านยา (ราย) 479 579 589 257 
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4.งานเฝ้าระวังการใช้ยาผู้ป่วยโรคเรื้อรัง (ครั้ง) 
 - คลินิกเบาหวาน 
 - คลินิกAsthma/COPD 
 - คลินิก HIV 
 - คลินิก warfarin 
 - คลินิกวัณโรค 
 - คลินิกจิตเวช 
 - คลินิกโรคไต 

 
 

5,073 
1830 
914 
838 
397 
NA 
NA 

 
 

5,489 
1843 
1,077 
1083 
460 
NA 
NA 

 
 

6411 
1862 
1,409 
1308 
489 

2,046 
99 

 
 

1068 
714 
615 
638 
242 
879 
935 

5. งานเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์จากยา 
(ราย) 

531 528 650 339 

6. การแบ่งบรรจุยา (รายการ) 30 40 43  36 
7. งานบริการจ่ายยาที่รพ.สต.เครือข่าย 27600 28650 29,700 18,880 
8. การผลิตยาในโรงพยาบาล (รายการ) 2 2 2  2 
9. การเตรียมยาให้กับผู้ป่วยเฉพาะราย (ราย) NA NA 165  43 
10. การเยี่ยมบ้านผู้ป่วยร่วมกับทีมสหสาขา
วิชาชีพ (ราย) 

NA NA 69 26 

 
ง. ประเด็นคุณภาพที่ส าคัญ  
1.ให้บริการจ่ายยา และให้ค าปรึกษาด้านยาแก่ผู้ป่วยอย่างถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ปลอดภัย 
2. คัดเลือก จัดซื้อ จัดหา ผลิต ควบคุม เก็บรักษา และกระจายยาแก่หน่วยงานในโรงพยาบาล 

และรพ.สต.เครือข่ายให้ถูกต้อง เพียงพอ 
3. การให้บริการข้อมูลทางยาแก่ผู้ป่วยและบุคลากรที่สนใจอย่างถูกต้อง รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ 
4. ส่งเสริมให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล 

จ. ความท้าทาย ความเสี่ยงที่ส าคัญ  
ความเสี่ยงที่ส าคัญในหน่วยงาน: 

1. จ่ายยาโดยไม่มีการ double check 
2. จ่ายยาผิดคน, ชนิด, จ านวน  
3. จ่ายยาไม่ครบ 
4. จ่ายยาโดยไม่ดูรายละเอียดการสั่งยาของแพทย์ในคอมพิวเตอร์ 
5. จ่ายยาโดยไม่สอบถามประวัติแพ้ยา 
6. ยาไม่เพียงพอ พร้อมใช้ทั้งคลังยาใหญ่, คลังยาย่อย, ห้องยา 
7. Admit ผู้ป่วยโดยไม่สอบถามประวัติยาเดิมผู้ป่วย/ประวัติแพ้ยาของผู้ป่วย 
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8. ผู้ป่วยโรคเรื้อรังไม่ได้รับการตรวจสอบประวัติการรับยาเดิมครั้งล่าสุด/เวลาให้ยาครั้งล่าสุด 
9. ไม่คืนยาเดิมผู้ป่วยเมื่อผู้ป่วย discharge หรือ refer 
10. key ยาไม่ถูกต้อง ผิดคน, ชนิด, ขนาดยา, จ านวน       

ความเสี่ยงที่ส าคัญในหน่วยงาน (High risk) 
ความเสี่ยง โอกาสพัฒนา 

1. 1. ความคลาดเคลื่อนในการจ่ายยาให้
ผู้ป่วย 

 จ่ายยาผิดชนิด 
 
 

 จ่ายยาไม่ตรงตามค าสั่งแพทย์ 

จากการวิเคราะห์อุบัติการณ์เพ่ือหาสาเหตุของความคลาดเคลื่อนท าให้เกิด
แนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมในกระบวนการท างาน ดังนี้ 

- ก าหนดแนวทางการคืนยาให้มีผู้รับผิดชอบการคืนยาและมีการ
ตรวจสอบระหว่างกัน 

- การติดฉลากยาบนซองยาติดฉลากด้านแผงยาที่มีชื่อยา 
- ดูรายการยาใน HosXp ประกอบการจ่ายยาทุกครั้งเพ่ือทราบ

ค าสั่งยาครั้งล่าสุด 
- เจ้าหน้าที่ท่ีท าหน้าที่ double check ต้องดูฉลากยายืนยันกับ

ข้อมูลในแฟ้มผู้ป่วย 
2. การติดตามแก้ไขปัญหาด้านยา
ผู้ป่วยในตามกลุ่มโรคเป้าหมาย 

– เภสัชกรตรวจสอบค าสั่งแพทย์ในใบ copy doctor’s order sheet เพ่ือ
รับทราบข้อมูลปัญหาด้านยาของผู้ป่วย  
- เภสัชกรเข้าไปติดตามประวัติยาเดิม และค้นหาปัญหาด้านยาของผู้ป่วยในหอ
ผู้ป่วยในทุกวัน โดยมีการส่งต่อข้อมูลที่ต้องติดตามในใบรายชื่อผู้ป่วยใน และใน 
doctor’s order sheet ให้สหสาขาวิชาชีพรับทราบ  

 
ความเสี่ยงทีพ่บบ่อยในหน่วยงาน (High volume) 
ความเสี่ยง โอกาสพัฒนา 

1. จัดยาผิดชนิด ขนาด ความ 
แรง  จ านวน 
 

1. ทบทวนอุบัติการณ์ความคลาดเคลื่อนทางยาที่พบ 
2. ค้นหาคู่ LASA ในหน่วยงาน 
3. วิเคราะห์ช่วงเวลาที่มักพบความคลาดเคลื่อนทางยา 
4. ทบทวนกระบวนการจัดยากับผู้ปฏิบัติงาน 
5. แยกยา HAD ออกจากยาทั่วไป 
6. มีการแบ่งโซนการจัดยาเพ่ือเพ่ิมความรวดเร็วและถูกต้อง ลดความวุ่นวาย

ในการเดินจัดยา 
7. หากมีอุบัติการณ์จัด จ่ายผิดที่กระทบถึงตัวผู้ป่วยต้องมีการทบทวนใน

หน่วยงานภายใน 24 ชั่วโมง รวมถึงน าอุบัติการณ์ คู่ท่ีจัดจ่ายผิดแล้ว
เกิดผลต่อผู้ป่วยระดับ E - I เสนอเข้าบัญชียาคู่ LASA เพ่ือให้เพ่ิมความ
ระมัดระวังทั้งระบบยาของ รพ. และทบทวนอุบัติการณ์ในฝ่ายเพ่ือหา
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ความเสี่ยง โอกาสพัฒนา 
สาเหตุและแนวทางแก้ไข 

 
ฉ. ปริมาณงานและทรัพยากร  
ด้านผู้ปฏิบัติงาน  

บุคลากร จ านวน บทบาท ความรับผิดชอบ 
1. เภสัชกร 6 งานบริหารงานทั่วไปในฝ่าย : รับนโยบายมาจัดท าแผนประจ าปี/

แผนประจ าเดือนในการปฏิบัติงานต่าง ๆ 
งานบริหารเวชภัณฑ์  : การจัดระบบการบริหารเวชภัณฑ์ โดย
ก าหนดรายการยา คัดเลือก – จัดหา จัดเก็บ และ การเบิกจ่าย 
งานบริการเภสัชกรรม : งานบริการจ่ายยาผู้ป่วยนอก, งานบริการ
จา่ยยาผู้ป่วยใน ตรวจสอบความถูกต้องของยาก่อนจ่าย 
งานเภสัชกรรมคลินิก : งานติดตามและเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์
จากการใช้ยา, การใหค้ าปรึกษาดา้นยา การติดตามและแก้ปัญหาด้าน
ยาของผู้ป่วย 
งานคุณภาพด้านยา : การรายงานอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา, 
การด าเนินงานด้านยาที่ต้องระมัดระวังสูง, การด าเนินการประเมิน
และทบทวนการใช้ยา, การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล 
งานบริการคลินิกพิเศษ : คลินิกผู้ป่วย HIV, คลินิกวัณโรค, คลินิก
โรคเบาหวาน คลินิกจิตเวช คลินิกวาร์ฟารินและ คลินิก Asthma/ 
COPD 
งานสารสนเทศและวิชาการ 
งานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 
งานติดตามความคลาดเคลื่อนทางยา 

2. เจ้าพนักงานเภสัช
กรรม 

5 งานคลังเวชภัณฑ์ยา : การเบิกจ่ายเวชภัณฑ์ให้กับหน่วยเบิกของ
โรงพยาบาลและ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ รวมถึงดูแลจัดการคลัง
เวชภัณฑ์ให้เป็นระบบตามแนวทางท่ีก าหนด 
งานบริการ : จัดยาผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน จัดยาคืนstockยาห้อง
ฉุกเฉิน แบง่บรรจุยาทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน 
เตรียมอุปกรณ์ในการท างานให้พร้อมใช้ 
ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
งานคุ้มครองผู้บริโภค : ออกปฏิบัติงานร่วมกับเภสัชกร 

3. เจ้าหน้าที่งานเภสัช 1 งานคลังเวชภัณฑ์ยา : การเบิกจ่ายเวชภัณฑ์ให้กับหน่วยเบิกของ
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กรรม โรงพยาบาลและ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ รวมถึงดูแลจัดการคลัง
เวชภัณฑ์ให้เป็นระบบตามแนวทางท่ีก าหนด 

 
 ด้านเครื่องมือ 

ล าดับ รายการ จ านวน ศักยภาพและข้อจ ากัด 
1 คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 4 เครื่อง มีการตรวจสอบความพร้อมใช้โดยผู้รับผิดชอบทุกวัน 
2 เครื่องพิมพ์เอกสารทั่วไป 1 เครื่อง มีการตรวจสอบความพร้อมใช้โดยผู้รับผิดชอบทุกวัน 
3 เครื่องพิมพ์ฉลากยา 2 เครื่อง มีการตรวจสอบความพร้อมใช้โดยผู้รับผิดชอบทุกวัน 

    4 เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิห้อง 3 เครื่อง มีการตรวจสอบความพร้อมใช้โดยผู้รับผิดชอบทุกวัน 
5 เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิตู้เย็น 4 เครื่อง มีการตรวจสอบความพร้อมใช้โดยผู้รับผิดชอบทุกวัน 
6 ตู้เย็นเก็บยาและวัคซีน 4 เครื่อง - มีการตรวจและบันทึกอุณหภูมิทุกวัน วันละ 2  

 ครั้ง 
- ก าหนดการควบคุมอุณหภูมิตู้เย็นให้อยู่ในช่วง   
 2-8 องศาเซลเซียส โดยมีการเทียบอุณหภูมิ  
 กับเทอร์โมมิเตอร์ที่สอบเทียบแล้ว (Digital  
 thermometer) ปีละครั้ง 

7 ถาดนับเม็ดยา 3 ชุด - มีแยกถาดเฉพาะส าหรับยาทั่วไป และยา   
ปฏิชีวนะ 
- เช็ดท าความสะอาดทุกครั้งก่อน และหลังใช้  
งาน 

8 เครื่องปรับอากาศ 10 เครื่อง - ก าหนดเวลาเปิด ปิด 
- เปิดที่ 25 องศาเซลเซียสตามมาตรฐานการเก็บรักษา
ยาในอุณหภูมิห้อง 

 
ด้านเทคโนโลยี 

ได้น าระบบ HosXp เข้ามาใช้ในการลงข้อมูลยาผู้ป่วย การสืบค้นหาประวัติยาเดิม อันตรกิริยา 
การแพ้ยา ค่าผลตรวจทางห้องปฏิบัติการที่เก่ียวข้อง การลงข้อมูลการให้ค าปรึกษาด้านยาการรักษาผู้ป่วย 
ค้นหาข้อมูลรายงานประจ าเดือน ซึ่งท าให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกยิ่งขึ้น ลดการคัดลอกที่ไม่
จ าเป็น  
2. กระบวนการส าคัญ  
งานบริการผู้ป่วยนอก 

กระบวนการส าคัญ 
Key Process 

สิ่งที่คาดหวังจากกระบวนการ 
Process Requirement 

ตัวชี้วัดส าคัญ 
Performance Indicator 
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 1. การรับ order การสั่งยา 
 
 2. การประเมิน order 
 
 3. การจัดยา 
 
 
 4. การตรวจสอบ 
 
 
 5. การจ่ายยา 

- ทราบความต้องการในการใช้ยา
ของผู้ป่วยแต่ละคน 
- เพ่ือประเมินความเหมาะสมในการ
สั่งจ่ายยาของแพทย์ 
- จัดยาได้อย่ างถูกต้องครบถ้วน 
รวดเร็ว ตามความต้องการใช้ยาของ
ผู้ป่วยแต่ละคน 
- เพ่ือความมั่นใจว่าจัดยาได้อย่าง
ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามชื่อผู้ป่วย 
- เพ่ือจ่ายยาให้ที่เหมาะสม ถูกต้อง 
ตรงกับผู้ป่วย ผู้ป่วยเข้าใจวิธีการใช้ 
และค าแนะน าเพ่ิมเติมในการปฏิบัติ
ตัว 
เพ่ือทบทวนยาและอาการของผู้ป่วย
ว่ามีความสัมพันธ์กันและได้รับยา
ครบตามอาการ 

- ค ว า ม ค ล า ด เ ค ลื่ อ น ใ น ก า ร สั่ ง ย า 
(Prescribing error)  
- ความคลาดเคลื่อนในการคัดลอกค าสั่ง
ยา (Transcribing error)  
- ความคลาดเคลื่อนในการจัดยา (Pre-
dispensing error)  
 
- ความคลาดเคลื่อนในการจัดยา (Pre-
dispensing error)  
 
- ความคลาด เคลื่ อน ในการจ่ ายยา 
(Dispensing error)  
 

 
งานบริการผู้ป่วยใน  

กระบวนการส าคัญ 
Key Process 

สิ่งที่คาดหวังจากกระบวนการ 
Process Requirement 

ตัวชี้วัดส าคัญ 
Performance Indicator 
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1. การรับ order การสั่งยา 
 
 
2. การประเมิน order 
 
3. การจัดยา 
 
 
 
4. การตรวจสอบ 
 
5. การส่งมอบ 

- รวบรวมความต้องการใช้ยา ใน
การใช้หนึ่งวันของผู้ป่วยแต่ละคน 
- เพ่ือประเมินความเหมาะสม 
ถูกต้องในการสั่งยาของแพทย์ 
- จัดยาให้ครบถ้วน ถูกต้องตาม
ความจ าเป็นและจัดเข้าล็อคยาให้
ถูกต้องตรงตามชื่อผู้ป่วย เตียง 
- เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของ
การจัดยา 
- ส่งมอบยาที่จัดเสร็จให้หอผู้ป่วย
และผู้ป่วยกลับบ้านพร้อมให้
ค าอธิบายวิธีการใช้อย่างครบถ้วน 
ให้ค าแนะน าที่เหมาะสมเพียงพอ 

- ค ว า ม ค ล า ด เ ค ลื่ อ น ใ น ก า ร สั่ ง ย า 
(Prescribing error)  
 
- ความคลาดเคลื่อนในการคัดลอกค าสั่งยา 
(Transcribing error)  
- ความคลาดเคลื่อนในการจัดยา (Pre-
dispensing error)  
 
 
- ความคลาดเคลื่อนในการจัดยา (Pre-
dispensing error)  
- ความคลาดเคลื่อนในการจ่ายยา 
(Dispensing error)  
 

 

งานบริหารเวชภัณฑ์   
กระบวนการส าคัญ 

Key Process 
สิ่งที่คาดหวังจากกระบวนการ 

Process Requirement 
ตัวชี้วัดส าคัญ 

Performance Indicator 

 1. ท าแผนการจัดซื้อ 
 
 
 2. การด าเนินการจัดซื้อ 
 
 
  
3. การตรวจรับเวชภัณฑ์ 
 
 
  
4. การเก็บรักษา 
 
 5. การเบิกจ่าย 

- เ พ่ื อ เป็ นแนวทา งกา รบริ ห า ร
เวชภัณฑ์ประจ าปี ที่สัมพันธ์กับสถิติ
การใช้ 
- เพ่ือจัดซื้อเวชภัณฑ์ให้ที่มีคุณภาพดี 
ราคาเหมาะสม ให้เพียงพอต่อความ
ต้องการในการใช้ 
 
- ได้รับเวชภัณฑ์ถูกต้องครบถ้วนตาม
จ านวนที่สั่งซื้อและเวชภัณฑ์อยู่ใน
สภาพดีรวดเร็ว ตามความต้องการใช้
ยาของผู้ป่วยแต่ละคน 
- เพ่ือเก็บรักษาเวชภัณฑ์ให้คงอยู่ใน
สภาพดี พร้อมใช้งาน 
- จั ด ก า ร ไ ด้ ถู ก ต้ อ ง  ค ร บ ถ้ ว น 

- มีแผนการจัดซื้อยาประจ าปีงบประมาณ 
 
-จ านวนรายการยาในบัญชียารพ.ขาดเกิน
กว่า 24 ชั่วโมง 
- จ านวนครั้งยาช่วยชีวิตขาดคลัง 
- จ านวนครั้งของการค้างจ่ายยาผู้ป่วย 
-ความถูกต้องของจ านวนยาที่สั่งซื้อต่อ
จ านวนยาที่ได้รับ 
  
 
-มูลค่ายาหมดอายุ เสื่อมสภาพ 
 
- การตรวจสอบยาคงคลัง 

 



 

 

10 

เหมาะสมตามความต้องการในการใช้
งานของหน่วยต่างๆ 

 
3. ตัวช้ีวัดผลการด าเนินงาน 
 

เคร่ืองชี้วัด 
 

เป้าหมาย 

ผลงาน ปีงบประมาณ  
2556 2557 2558 2559 

 
2560 

ตค.59-มี.ค.
60 

การบริหารจัดการงานเภสัชกรรม 
1. บุคลากรในหน่วยงานเข้าร่วมประชุมวิชาการ≥ 1 
ครั้ง/คน/ปี  
2. หน่วยงานมีผลงานวิชาการ (CQI) 

 
100% 

 

 3 เรื่อง/ป ี

 
100 

 
2 

 
100 

 
4 

 
100 

 
1 

 
100 

 
5 

 
100 

 
1 

การบริการเภสัชสนเทศและการให้การศึกษาด้านยา 
3. ร้อยละการสนับสนุนข้อมูลยาให้แก่ทีม PTC 
4. ร้อยละความพึงพอใจในการตอบค าถาม 

 
 

≥ 80 % 
≥ 80 % 

 
 

100 
N/A 

 
 

100 
N/A 

 
 

100 
N/A 

 
 

100 
71.43 

 
 

100 
80 

การส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล 
5. การประเมินการใช้ยา ในยา ceftazidime 
6. จ านวนครั้งการเกิดแพ้ยาซ้ า 
7. ผู้ป่วยคลินิกโรคหดืและถุงลมโป่งพองใช้ยาได้
ถูกต้อง 
8. ผู้ป่วยคลินิกเบาหวานใช้ยาได้ถูกต้อง 
13. ผู้ป่วยคลินิกวาร์ฟารินรับประทานยาได้ถูกต้อง 
14. ผู้ป่วยโรคหดืและถุงลมโป่งพองที่เข้ารับการรักษา
ในหอผู้ป่วยใช้ยาได้อยา่งถูกต้อง 
15. ผู้ป่วยเบาหวานท่ีมี hypo/hyperglycemia ได้รับ
การติดตามความถูกต้องของการใช้ยา 
16. ผู้ป่วยในท่ีรับประทานยาวารฟ์ารินไดร้ับการ
ติดตามความถูกต้องของการใช้ยาและอาการข้างเคียง 
17. การตรวจสอบข้อมลูยาเดิมในผู้ป่วยท่ีเข้ารับการ
รักษาในหอผู้ป่วย 

 
≥ 80 % 

0 
≥ 80 % 

 
≥ 80 % 
≥ 80 % 
≥ 80 % 

 
≥ 80 % 

 
≥ 80 % 

 
 

≥ 80 % 
 

 
69.49 

1 
97.44 

 
N/A 
N/A 
N/A 

 
88 
 

N/A 
 
 

88.95 

 
61.29 

1 
94.77 

 
73 

91.30 
65.63 

 
66.67 

 
N/A 

 
 

98.61 

 
60 
0 

88.64 
 

67.03 
88.89 
56.14 

 
66.11 

 
97.22 

 
 
86.99 

 

 
79.6 

0 
89.20 

 
82.42 
95.27 
77.90 

 
87.30 

 
71.83 

 
 
86.78 

 
85.72 

1 
84.47 

 
81.45 
96.43 

90 
 

86.04 
 

80 
 

 
85.71 
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การกระจายและการควบคุมยา 
18. Pre - dispensing Error ผู้ปว่ยนอก   
19. Pre - dispensing Error ผู้ปว่ยใน     
20. Dispensing  Error ผู้ป่วยนอก   
21. Dispensing  Error ผู้ป่วยใน     
22. ความคลาดเคลื่อนระดับ D-I ในยาที่มีความเสี่ยง
สงู 

 
<  5: 1000 
<  5: 1000 
< 1 : 1000 
< 1 : 1000 

0 
 

 
0.18 
0.40 
0.26 
1.53 

0 
 

 
0.89 
3.41 
0.31 
1.32 

0 
 

 
1.47 
0.96 
0.63 
0.75 

0 
 

 
2.17 
3.45 
0.11 
2.98 

0 

 
5.60 
2.98 
0.13 
1.92 

0 

ความพึงพอใจในการรับบริการ 
23. ระยะเวลาในการรอรับยาเฉลีย่  
24. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ  

 
< 30 นาที 
≥ 80 % 

 
17 

82.55 

 
15.47 
92.13 

 
24.6 
 85.5 

 
28.08 
71.6 

 
รอประเมิน 
รอประเมิน 

การบริหารเวชภัณฑ ์ 
25. รายการยาหมดอายุ ,  ยาเสื่อมคุณภาพ    
26. ปริมาณเวชภณัฑ์ยาคงคลัง 
27.  จ านวนครั้งยาช่วยชีวิต ขาดคลัง 
28. จ านวนครั้งท่ียาจ าเป็นขาดคลงัขาดเกินกว่า 24 
ช่ัวโมง 
29.  จ านวนครั้งของการค้างจ่ายยาผู้ป่วย 

 
< 3 รายการ/ปี 

< 3 เดือน 
0 
0 
 

< 3 ครั้ง/เดือน 

 
4 

1.99 
0 
10 
 

20 

 
8 

2.35 
0 
8 
 
9 

 
10 

2.55 
1 
10 
 

29 

 
16 

2.02 
1 
5 
 

15 

 
6 

2.47 
0 
5 
 
6 

การบริการทางเภสัชกรรมปฐมภมูิ 
30. หน่วยบริการปฐมภูมิ ของโรงพยาบาลพรหมพิราม
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการด าเนินงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ
( ≥ 75%) ตามแบบประเมินงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ
ของ สปสช. ในด้านต่างๆ ได้แก ่
1. งานบริหารเวชภณัฑ์ในงานเภสชักรรมปฐมภูมิ  
2. การส่งมอบและให้ค าแนะน าในการใช้ยา 
3. การดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องทางเภสชักรรม 
4. งานคุ้มครองผู้บริโภค 
5. งานด้านสมุนไพร 
จ านวนแห่งที่ผ่านเกณฑ์ ≥ 80% 
คะแนนเฉลีย่ของแต่ละแห่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19 แห่ง 
≥ 80% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19 
87.42 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19 
95.79 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19 
96.51 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 
80.36 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 
82.28 

 
4.กระบวนการหรือระบบงานเพื่อบรรลุเป้าหมายและมีคุณภาพ 
4.1 ระบบงานที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน 
กิจกรรมทบทวนทางคลินิก 

การทบทวน การปรับปรุงระบบท่ีเป็นผลจากการทบทวน 
การทบทวนค าร้องเรียน/ข้อคิดเห็น 
จากผลการประเมินการให้บริการของฝ่าย

 
-ประชุมร่วมกับทีมน าเพ่ือก าหนดการนัดผู้ป่วยให้มีความ
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เภสัชกรรมปี 2559  มีดังนี้ 
1. ด้านกระบวนการขั้นตอนการ

ให้บริการ = 66.4% 
2. ด้านการบริการของเจ้าหน้าที่ =  

75.67% 
3. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก = 

70.67% 
4. ด้านผลลัพธ์การให้บริการ = 74% 

     ผลความพึงพอใจรวม = 71.60% 

เหมาะสม 
-ทบทวนระบบการให้บริการเร่งด่วนของป้ายแดง  
-ประสานทีม ENV จัดหาเก้าอ้ีให้เพียงพอ จัดโซนที่นั่งให้
เหมาะสม 
-มีห้องให้ค าปรึกษาแยกเฉพาะในการให้ค าปรึกษาการใช้ยา
เทคนิคพิเศษ  

การทบทวนการส่งต่อ 
การส่งต่อจาก รพศ มายัง รพช 
 
 
 
 

 
มีการก าหนดแนวทางการส่งต่อผู้ป่วยจากรพ.พุทธมารับการ
รักษาต่อเนื่องยังรพ.พรหมพิราม ดังนี้ 

- เจ้าหน้าทีห่้องยาระบุเวลาที่รพ.พุทธให้ยาฉีดลง
ในใบ doctor order sheet รวมถึงจ านวนยา
ที่ได้รับ 

- ดูความครบถ้วนของจ านวนยาที่รับเพ่ือยาตาม
แผนการรักษา 

- ดูความสอดคล้องต่อเนื่องทางยาจากรพ.พุทธ
มายังรพ.พรหมพิราม 

- ประสานงานไปยังศูนย์ยาเดิมรพ.พุทธกรณีพบ
ปัญหาการใช้ยาของผู้ป่วย 

การตรวจรักษาโดยผู้ช านาญ - จากเดิมการเบิกจ่ายคืน stock ที่ ERตามการใช้จริงตาม
ใบสั่งยา โดยที่ห้องยาจะจัดรายการยาคืนให้ตามใบสั่งยา 
และจะมีการตรวจสอบซ้ าก่อนการจัดเก็บ เปลี่ยนมาใช้ระบบ
ใหม่โดยการ เบิกยาตามจริงจากใบสั่งยา เวรเช้าจนท. ER 
ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของการเบิกยา ส่งใบสั่งยา
และใบเบิกมายังห้องยา ห้องยาจัดยาและตรวจสอบซ้ าโดย
เภสัชกร และ จนท.ห้องยาน ายาไปคืน stock ที่ห้อง ER 

การค้นหาความเสี่ยง,การทบทวน
อุบัติการณ์ 
- ผู้ป่วย admit มีประวัติกินยา ARV แต่
เจ้าหน้าที่ ลงประวัติว่าไม่มีประวัติยาเดิม
โดยไม่ได้ตรวจสอบประวัติยาเดิมใน 

 
 
- เน้นย้ าการความส าคัญในการปฏิบัติตามกระบวนการ
ติดตามข้อมูลยาเดิม 
- ก าหนดให้การทบทวนยาเดิม ต้องมีการทบทวนประวัติ
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HosXP ซึ่งหากผู้ป่วยขาดยาแล้วอาจดื้อยา 
ARV ได ้

ย้อนหลังอย่างน้อย 3 เดือน 

การทบทวนการติดเชื้อในโรงพยาบาล - มีการคัดแยกขยะติดเชื้อ   
- มีการทบทวนล้างมือ 7 ขั้นตอน  
- การแยกจุดจ่ายยาในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงโรคติดเชื้อทางเดิน
หายใจ ผู้ป่วยวัณโรค 

การทบทวนความคลาดเคลื่อนทางยา 
-แพทย์มีค าสัง off ยา ceftazidime แต่
ห้องยาจัดยาต่อ 
 
-ผู้ป่วยมีประวัติแพ้ยา Naproxen แต่ไม่มี
การลงการแพ้ยาในใบ doctor order 
sheet 
-แพทย์ D/C หลังยาครบเวลา 18.00 น. 
พยาบาลท าจ าหน่ายผู้ป่วย เบิกยา D/C 
ห้องยาจึงไม่ได้จัดยาฉีด dose 18.00 น. 
มาให้ ward 
-ห้องยาไม่ได้จัดยา MgSO4  
4 ml+NSS 100 ml IV drip day 3 มาให้
ผู้ป่วย 
-แพทย์สั่งยา ceftazidime 2 g IV q 8 hr 
ward เข้าใจว่าห้องยาจ่ายยาเกินมา 1 do 
 
-พบผู้ป่วยประเมินการแพ้ยา ceftriaxone 
แบบ anaphylaxis  ที่ ward มีการลง
ข้อมูลในเวชระเบียน มีการออกบัตรแพ้ยา
ให้ผู้ป่วย แต่ยังไม่มีการลงข้อมูลใน HosXp 
 
-มีค าสั่งให้ยา clindamycin 900 mg IV q 
8 hr เวลา 2-10-18 ตามใบส่งตัวจากรพ.
พุทธ แต่ห้องยา key ฉลากยาระบุเวลา 6-
14-22 
-แพทย์มีค าสั่งใช้ยา silver cream ท าแผล 

 
-รายการยาที่มีการระบุวันเวลาที่หยุดยาให้ลงวันที่ยาครบใน
ใบ drug profile ให้ครบถ้วนตั้งแต่วันแรกที่รับ admit 
-เภสัชกรทบทวนประวัติแพ้ยา ประวัติยาเดิมในใบ doctor 
order sheet ให้ถูกต้องครบถ้วนทุกครั้ง 
-ประสานเวลาการให้ยา dose สุดท้ายให้ผู้ป่วยได้รับยาครบ
ก่อนแล้วจึงมาเบิกยา D/C เนื่องจากลดความเสี่ยงที่ผู้ป่วยจะ
น ายาจากถุง D/C มารับประทานท าให้เกิดความซ้ าซ้อน 
-ห้องยา key MgSO4 ในฝั่ง continue ระบุวันที่ off และ
เขียนระบุวันที่ off ใน drug profile ตั้งแต่วันแรกที่รับ 
order 
-ทบทวนเวลาการ stat ยาให้มีความเข้าที่ตรงกัน กรณีพบ
ปัญหาควรโทรสอบถามห้องยาเพ่ือป้องกันไม่ไห้ผู้ป่วยไม่ได้
รับยา 
-การ key ฉลากยาให้แยกค าสั่ง stat dose ให้ชัดเจน 
-ถ้ามีการประเมินอาการไม่พึงประสงค์จากยาในผู้ป่วยที่ 
admit ให้มีการลงข้อมูลอาการไม่พึงประสงค์จากยาใน
โปรแกรม HosXp ที่หอผู้ป่วยในเลย 
เภสัชกรเขียนส่งต่อข้อมูลในใบ drug profile เพ่ือให้ผู้ที่มา
ปฏิบัติงานต่อรับทราบ 
 
-กรณีผู้ป่วยที่มีการให้ต่อจากรพ.อื่นให้ดูเวลาให้ยาในใบส่งตัว
ด้วยทุกครั้ง และ key ฉลากยาระบุเวลาให้ยาตามเวลาใบส่ง
ตัว 
-ยาที่ไม่สามารถระบุการใช้ยาที่ชัดเจนได้ เช่น silver 
cream, brown mixture, ยาอมมะแว้ง, lidocaine 
viscous ให้เขียนเบิกยาในส่วนของ progress note หาก
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ห้องยาไม่ได้จัดยา silver cream ให้ในวัน
ถัดๆ 
 
-พบอุบัติการณ์ 5%DN/2 ขาด stock
จ านวน 6 ขวด (ส.ค.59) ที่หอผู้ป่วยใน 
-ทบทวนระบบสารน้ าในหอผู้ป่วย       (8 
ก.พ.60) 

ต้องการยาเพิ่ม 
-ทบทวนระบบการเบิกจ่ายสารน้ า โดยก าหนดให้พยาบาล
ตรวจสอบความถูกต้องของฉลากสารน้ าทั้งชื่อผู้ป่วย ชนิด 
จ านวน อัตราการให้สารน้ า ถ้ามีฉลากสารน้ าออกแสดงว่ามี
การ key ยาใน HosXp (ตรวจสอบฉลากยาเหมือนกับการ
ตรวจสอบยาเม็ด)  
- ก าหนดให้เภสัชกรมีการ round การให้สารน้ าของผู้ป่วย
โดยเบื้องต้นก าหนดให้ round ในผู้ป่วยรายที่มีการใช้ยาที่มี
ความเสี่ยงสูงและผู้ป่วยที่เภสัชการต้องเข้าไปติดตามการใช้
ยา เช่น ผู้ปว่ยที่มีภาวะ hypo/hyperglycemia ผลการ
ด าเนินงานยังไม่พบอุบัติการณ์สารน้ าขาด stock แต่พบมี
ผู้ป่วย 1 รายที่ฉลากยาไม่มีการการลงข้อมูลเวลาที่เริ่มให้สาร
น้ าและเวลาที่สารน้ าหมด (ส.ค.-ต.ค.59) 
- มีการก าหนดให้ใช้ Infusion pump ในผู้ป่วยที่ใช้ยา HAD, 

สารน้ าในเด็ก, ผู้ป่วย BP drop 
- ถ้ามีการเปลี่ยนชนิดของสารน้ าตาม DTX ให้ระบุสารน้ าที่
เปลี่ยนในใบ doctor order sheet และระบุเวลาที่เปลี่ยน 
order ด้วย 
- ทบทวนผ่านทีมระบบยาร่วมกับพยาบาลก าหนดให้มีการลง
เวลาการให้สารน้ าแบบ real time ในใบ MAR และติดป้าย 
IV ระบุเวลาที่เริ่มให้ทุกเตียง 

การทบทวนเวชระเบียน 
ผู้ป่วยได้รับยา allopurinol 100 mg 1x1 
เมื่อวันที่ 30/3/59 หลังได้รับยาไป
ประมาณ 1 เดือนผู้ป่วยมีอาการเจ็บปาก มี
แผลที่ปาก ญาตินึกว่าผู้ป่วยเป็นร้อนในจึง
ไปซื้อยาแก้ร้อนในมาทาให้ผู้ป่วย 

 
- ทบทวนระบบการเฝ้าระวัง ADR เชิงรุก (Intensive ADR) 
ให้มีการส่งมอบบัตรเฝ้าระวังเพ่ือลดการแพ้ยาที่รุนแรง ใน
ผู้ป่วยที่เริ่มใช้ยา cotrimoxazole, carbamazepine, 
phenytoin, sodium valproate, Phenobarbital, 
allopurinol ทุกราย โดยติดใบเฝ้าระวังดังกล่าวตั้งแต่โต๊ะ
เช็คฉลากยา 

การทบทวนการใช้ทรัพยากร 
- กิจกรรม 5 ส 
 
 
 

 
- ทบทวนการใช้ทรัพยากรตาม 5 ส มีการ reduce reuse 
และ recycle โดยการรับบริจาคถุงผ้าเพ่ือน ามาใส่ยาให้
ผู้ป่วยที่มารับยาที่รพ.และรพ.สต.เครือข่าย และให้ผู้ป่วยน า
ถุงมาที่แจกมาใส่ยาทุกครั้ง 
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- ยาเดิมที่เหลือจากผู้ป่วย 
 
 
 

- มีโครงการรณรงค์ให้ผู้ป่วยน ายาเดิมมาคืนเพ่ือหมุนวน/ ลด
จ านวนการจ่ายยา  
 ปี56 ปี57 ปี58 ปี59 ปี60 

มูลค่า
ยาคืน 
(บาท) 

94,801 115,506 102,930 163,719 53,500 

 
การทบทวนข้างเตียงผู้ป่วย ( C3THER-
HELP ) 
- ผู้ป่วยที่มีภาวะ Asthma/ COPD with 
exacerbation 
 
- ผู้ป่วยที่มานอนโรงพยาบาลด้วยภาวะ 
hypo/hyperglycemia 
 
 
-ติดตามการใช้ยาที่มีความเสี่ยงสูง 

- เข้าร่วมกับทีม PCT เพ่ือสืบค้นปัญหาในการใช้ยาของ
ผู้ป่วย  
- มีแนวทางปฏิบัติส าหรับเภสัชกรผู้ป่วยใน เพ่ือประเมินการ
ใช้ยา และการพ่นยาในผู้ป่วยที่เป็น Asthma/ COPD wit h 
exacerbation ทุกราย 
- มีแนวทางปฏิบัติส าหรับเภสัชกรผู้ป่วยใน เพ่ือประเมิน
ความถูกต้องในการใช้ยา และปัญหาในการเกิดภาวะ 
hypo/hyperglycemia ในผู้ป่วยที่เป็น 
hypo/hyperglycemia ทุกราย 
-ผู้ป่วยที่ใช้ยาที่มีความเสี่ยงสูงได้รับการติดตามความถูกต้อง
ของการใช้ยาและอาการไม่พึงประสงค์จากยา 

การทบทวนการใช้ความรู้ทางวิชาการ - ส่งเจ้าหน้าที่ไปอบรมเพ่ิมทักษะอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ได้มี
การจัดส่งเจ้าหน้าที่ไปอบรมครบ 100 % 
- อบรมความรู้วิชาการส่วนขาดภายในหน่วยงาน 
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การติดตามเครื่องชี้วัดส าคัญ 

1. ร้อยละความพึงพอใจในการตอบ
ค าถาม (≥ 80 %) 

 
 
 

2. รายการยาหมดอายุ (< 3 
รายการ/ปี) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานตัวชี้วัดให้เป็นปัจจุบันไม่เกินวันที่ 5 ของเดือน และ
ทบทวนรายการตัวชี้วัดทุก 1 ปี 
ปัญหาที่พบ: ความรวดเร็วในการเข้าถึงระบบ, ระยะเวลาใน
การได้รับค าตอบ 
การพัฒนา:เพ่ิมความสะดวกในการเข้าถึงระบบสอบถาม
ปัญหาด้านยาผ่านทาง social media/ line group  
ปัญหาที่พบ:  
-ยาที่หมดอายุแบ่งเป็น  
1.ยาในบัญชียารพ.ที่มีการสั่งใช้น้อย เช่น ferrous drop, 
thioridazine, penicillin V, salbutamol tab, ferrous 
drop, adrenaline inj, amiodarone inj, ยาสมุนไพร 
2.ยาที่ซื้อมาส าหรับผู้ป่วยเฉพาะราย เช่น magnesium 
solution, Ampho B, phosphate solution 
3.ยาที่เสื่อมสภาพเนื่องจากการเก็บที่ไม่ถูกต้อง ได้แก่ วัคซีน 
IPV 
 การพัฒนา: 
- น าข้อมูลยาที่มีการสั่งใช้น้อยมาประกอบการพิจารณาบัญชี
ยา  
-การตัดสต๊อคยาให้เป็นปัจจุบันตรงตามความเป็นจริง 
-แจ้งข้อมูลยาใกล้หมดอายุแก่แพทย์ เพ่ืออาจพิจารณาสั่งใช้
ตามความเหมาะสม 
-วางระบบการตรวจสอบรายการยาที่จุดส ารองยาต่างๆ
ภายในรพ.ให้ครอบคลุมทุกหน่วยงานที่มีการส ารองยา เช่น 
ในรถยา emergency ของหน่วยงานแพทย์แผนไทยและ
ก าหนดเภสัชกรผู้รับผิดชอบประจ าในแต่ละจุดให้มีการ
ตรวจสอบทุก 3 เดือน 
-ยาส าหรับผู้ป่วยเฉพาะราย จะจัดซื้อกรณีผู้ป่วยจ าเป็นต้อง
ใช้ ไม่มีการส ารองยา 
-ให้ความรู้ในเรื่องการเก็บวัคซีนที่ถูกต้องแก่เจ้าหน้าที่ 
ผลลัพธ์ ปี60 (ต.ค.-ธ.ค.59) พบยาหมดอายุ จ านวน 4 
รายการ ได้แก่ 1)ยา 2 PAM เป็นยาที่จ าเป็นต้องมีเพราะ
เป็น antidote 2) albendazole syr, vitK10 mg inj มีการ
ใช้น้อย 3) sodium phosphate ซื้อมาส ารองเกินปริมาณที่
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3. จ านวนรายการยาในบัญชีขาดคลัง
เกิน 24 ชั่วโมง 

 
 

4. จ านวนครั้งที่ยาค้างจ่าย 
 
 
 
 
 

 
5. จ านวนรพ.สต.ที่ผ่านเกณฑ์ (19 

แห่ง) 

ผู้ป่วยใช้จริง 
ปัญหาที่พบ: บริษัทไม่จัดส่งยา, จัดส่งล่าช้า 
การพัฒนา: - มีแบบแจ้งเตือนยาใกล้หมดคลัง ตรวจสอบ
จ านวนยาทุกสัปดาห์ 

-ยืมยาในรพ.เครือข่ายก่อนยาขาดคลัง 
ปัญหาที่พบ: เป็นรายการยาที่ไม่อยู่ในบัญชียาของรพ. เช่น 
levodopa+benserazide, ertapenem inj 
การพัฒนา: แจ้งแพทย์ถึงแนวทางการสั่งใช ้ยาส าหรับผู้ป่วย
เฉพาะรายที่ไม่มีอยู่ในบัญชียา,  
ผลลัพธ์ ปี 60 พบอุบัติการณ์ค้างจ่ายยาที่ไม่มีในบัญชีโดย
ได้รับยาจ านวนไม่ครบตามที่แพทย์สั่ง แต่ไม่มีผู้ป่วยที่ไม่ได้
รับยา 
ปัญหาที่พบ:  
-เจ้าหน้าที่รพ.สต.ไม่ได้บันทึกความคลาดเคลื่อนทางยาที่พบ
อย่างต่อเนื่อง และไม่ได้รับการวางแนวทางป้องกันที่
เหมาะสม  
-เจ้าหน้าที่รพ.สต.ลงบันทึก รบ.301 ไม่ถูกต้องและต่อเนื่อง
ท าให้จ านวนยาใน รบ.301 ไม่ตรงกับปริมาณยาที่มีอยู่จริงใน
คลังยา 
-การควบคุมอุณหภุมิการเก็บรักษายา (อุณหภูมิห้องสูงเกิน 
25 องศาเซลเซียส) 
การพัฒนา: 
-วางระบบให้เภสัชกรประจ ารพ.สต.ตรวจสอบการบันทึก
ความคลาดเคลื่อนทางยาของรพ.สต.ทุกเดือน และร่วมท า 
RCA เพ่ือแก้ไขปัญหาและวางแนวทางป้องกันการเกิดซ้ า 
-เภสัชกรประจ ารพ.สต.ตรวจสอบการบริหารคลังยาของรพ.
สต.ทุกเดือนเพ่ือความถูกต้องและต่อเนื่อง 
-รพ.สต.พัฒนาการควบคุมอุณหภูมิห้องให้ได้ตามเกณฑ์ 

 
 

4.2 การพัฒนาคุณภาพที่อยู่ระหว่างด าเนินการ 
4.2.1 การพัฒนาเพื่อลดความคลาดเคลื่อนในกระบวนการจัดยา (pre-dispensing error) KPI < 
5:1000 ใบสั่งยา 
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ในส่วนกระบวนการความคลาดเคลื่อนจากการจัดยาที่พบในปี 2560 ในไตรมาสแรก 

5.60 ต่อ 1000 ใบสั่งยา จากการน าอุบัติการณ์จัดยาผิดมาทบทวนในหน่วยงานพบว่าจากคู่ยา
ที่จัดผิดจ านวน 49 คู่ มีเพียง 1 คู่ท่ีเกิดอุบัติการณ์จัดยาผิดบ่อยได้แก่คู่ amlodipine และ 
simvastatin (6 ครั้ง) สาเหตุหลักในการจัดยาผิดจึงไม่น่าใช่จากยา LASA เมื่อสอบถาม
กระบวนการจัดยาของผู้ปฏิบัติงานพบว่าไม่ได้มีการปฏิบัติตามหลัก 3 อ่าน ได้แก่ 1.อ่านชื่อยา
ก่อนหยิบ 2. ขณะใส่ซอง 3. หลังใส่ซองยาแล้ว จึงได้ท าการกระตุ้นกิจกรรมการปฏิบัติตาม
แนวทางการจัดยา กระตุ้น 3 อ่าน เพ่ือลดความผิดพลาดในการจัดยา และเพ่ือเป็นการติดตาม
การปฏิบัติตามแนวทางที่ก าหนดการรายงานความเคลื่อนทางยาช่วงนี้จะมีการระบุชื่อผู้จัดยา
ผิดเผื่อท าการค้นหาปัจจัยบุคคลที่ส่งผลต่อความคลาดเคลื่อนทางยาต่อไป และเนื่องจ านวน
ผู้รับบริการที่นัดมีจ านวนมากในช่วงเช้าซึ่งมีความสอดคล้องกับช่วงเวลาที่มักพบความ
คลาดเคลื่อนทางยาคือช่วงเวลา 11.00-12.00 น. ร้อยละ 38.01 ฝ่ายเภสัชกรรมได้แจ้งปัญหา
เพ่ือด าเนินการแก้ไขในทีมคลินิกบริการเรื่องการนัดจ านวนรับผู้บริการในแต่ละคลินิกให้ไม่เกิน
จ านวนที่ก าหนด และก าหนดช่วงเวลาในการนัดผู้รับบริการให้มีความเหมาะสม 

 
 

 
4.2.2 การพัฒนาเพื่อลดความคลาดเคลื่อนในกระบวนการจ่ายยา (Dispensing error)  
KPI < 1:1000 ใบสั่งยา 
 

ชดุข้อมลู1, ปี56, 0.18 

ชดุข้อมลู1, ปี57, 0.89 

ชดุข้อมลู1, ปี58, 1.47 

ชดุข้อมลู1, ปี59, 2.17 

ชดุข้อมลู1, ปี60, 5.6 Pre-dispensing error OPD 
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 อุบัติการณ์ dispensing error ที่พบส่วนใหญ่คือจ่ายยาไม่ครบรายการ (ร้อยละ 31.81) รองลงมา
คือ ผิดชนิด (ร้อยละ15.90) และผิดขนาด (ร้อยละ15.90) ระดับความรุนแรงที่พบส่วนใหญ่อยู่ในระดับ C  

แนวทางแก้ไขป้องกันพัฒนาโดยใช้การ independent double check ในขั้นตอนการจ่ายยาไป
ยังหอผู้ป่วยโดยเภสัชกรตรวจสอบยาที่เจ้าพนักงานเภสัชกรรมเป็นผู้จัด โดยตรวจสอบจากใบ drug profile 
ซึ่งปี 60 นี้ได้มีการก าหนดให้เภสัชกรผู้ตรวจสอบยาต้องมีการดูใบ drug profile ประกอบกับใบ copy 
doctor’s order sheet ทุกครั้ง เพื่อยืนยันความครบถ้วนถูกต้องของค าสั่งแพทย์ ส่วนพยาบาลหอผู้ป่วย
จะตรวจสอบยาใน locker ยาของผู้ป่วยเทียบ รายการ/จ านวนยาตามใบ MAR 
4.2.3 ฝ่ายเภสัชกรรมมีการให้บริบาลทางเภสัชกรรม โดยเพิ่มบทบาทของเภสัชกรในการวินิจฉัยทางเภสัช
กรรมเพ่ือค้นหา แก้ไข และป้องกันปัญหาที่เกี่ยวกับการใช้ยาของผู้ป่วยเฉพาะราย การด าเนินงานในผู้ป่วย
นอกท าในรูปแบบของคลินิกพิเศษ ได้แก่ 1. Easy Asthma & COPD clinic         2. คลินิกเบาหวาน 6. 
คลินิกวาร์ฟาร์ริน และการให้บริบาลเภสัชกรรมยังหอผู้ป่วยในกลุ่มโรคเข็มมุ่งของโรงพยาบาล ได้แก่ ผู้ป่วย
เบาหวานที่มีhypo/hyperglycemia, ผู้ป่วยที่รับประทานยาวาร์ฟาร์ริน, ผู้ป่วยที่รับประทานยาต้านวัณโรค
, ผู้ป่วยติดเตียง, ผู้ป่วย palliative care และผู้ป่วยโรคหืดและถุงลมโป่งพองที่มีภาวะ exacerbation 
KPI:  1.ผู้ป่วยคลินิกโรคหืดและถุงลมโป่งพองใช้ยาได้ถูกต้อง ≥ 80 % 

2.ผู้ป่วยคลินิกเบาหวานใช้ยาได้ถูกต้อง ≥ 80 % 

3.ผู้ป่วยคลินิกวาร์ฟารินรับประทานยาได้ถูกต้อง ≥ 80 % 

         4.ผู้ป่วยโรคหืดและถุงลมโป่งพองที่เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยใช้ยาได้อย่างถูกต้อง ≥ 80 % 

          5.ผู้ปว่ยเบาหวานที่มี hypo/hyperglycemia ได้รับการติดตามความถูกต้องของการใช้ยา ≥    

               80 % 

          6.ผู้ปว่ยในที่รับประทานยาวาร์ฟารินได้รับการติดตามความถูกต้องของการใช้ยาและอาการ      
            ข้างเคียง ≥ 80 % 
          7.การตรวจสอบข้อมูลยาเดิมในผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วย ≥ 80 % 

ชดุข้อมลู1, ปี56, 1.53 
ชดุข้อมลู1, ปี57, 1.32 

ชดุข้อมลู1, ปี58, 0.75 

ชดุข้อมลู1, ปี59, 2.98 

ชดุข้อมลู1, ปี60, 1.92 

Dispensing error IPD 
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ผลการด าเนินงาน: 
1.ผู้ป่วยคลินิกโรคหืดและถุงลมโป่งพองใช้ยาได้ถูกต้อง ≥ 80 % 

       
 
2.ผู้ป่วยคลินิกเบาหวานใช้ยาได้ถูกต้อง ≥ 80 % 

 

     
 

3. ผู้ป่วยคลินิกวาร์ฟารินรับประทานยาได้ถูกต้อง ≥ 80 % 

ชดุข้อมลู1, ปี56, 97.44 

ชดุข้อมลู1, ปี57, 94.77 

ชดุข้อมลู1, ปี58, 88.64 ชดุข้อมลู1, ปี59, 89.2 

ชดุข้อมลู1, ปี60, 84.47 

ผู้ป่วยคลินิกโรคหืดและถุงลมโป่งพองใช้ยาได้ถูกต้อง 

ชดุข้อมลู1, ปี56, 0 

ชดุข้อมลู1, ปี57, 73 
ชดุข้อมลู1, ปี58, 67.03 

ชดุข้อมลู1, ปี59, 82.42 ชดุข้อมลู1, ปี60, 81.45 
ผู้ป่วยคลินิกเบาหวานใช้ยาได้ถูกต้อง 
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4.ผู้ป่วยโรคหืดและถุงลมโป่งพองที่เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยใช้ยาได้อย่างถูกต้อง ≥ 80 % 
 

          
 
 
 
 
 
 
 

5 ผู้ป่วยเบาหวานที่มี hypo/hyperglycemia ได้รับการติดตามความถูกต้องของการใช้ยา ≥ 80 % 

ชดุข้อมลู1, ปี56, 0 

ชดุข้อมลู1, ปี57, 91.3 ชดุข้อมลู1, ปี58, 88.89 
ชดุข้อมลู1, ปี59, 95.27 ชดุข้อมลู1, ปี60, 96.43 

ผู้ป่วยคลินิกวาร์ฟารินรับประทาน 
ยาได้ถูกต้อง 

ชดุข้อมลู1, ปี56, 0 

ชดุข้อมลู1, ปี57, 65.63 

ชดุข้อมลู1, ปี58, 56.14 

ชดุข้อมลู1, ปี59, 77.9 

ชดุข้อมลู1, ปี60, 90 
ผู้ป่วยโรคหืดและถุงลมโป่งพองในหอผู้ป่วยได้รับการติดตาม

ความถูกต้องของการใช้ยา 
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6. ผู้ป่วยในที่รับประทานยาวาร์ฟารินได้รับการติดตามความถูกต้องของการใช้ยาและอาการ 
     ข้างเคียง ≥ 80 % 
 

             
 

งานบริบาลเภสัชกรรมในหอผู้ป่วยเดิมยังไม่ผ่านเกณฑ์ตามตัวชี้วัดที่ก าหนด (≥ 80% ) จึงได้มีการพัฒนา
ระบบการส่งต่อข้อมูลของผู้ป่วยที่เภสัชกรต้องเข้าไปติดตามการใช้ยาตามโรคเข็มมุ่งท่ีก าหนดในใบรายชื่อ
ผู้ป่วยที่ Admit ปัจจุบัน 
 
5.แผนพัฒนาต่อเนื่อง 

ชดุข้อมลู1, ปี56, 88 

ชดุข้อมลู1, ปี57, 66.67 ชดุข้อมลู1, ปี58, 66.11 

ชดุข้อมลู1, ปี59, 87.3 ชดุข้อมลู1, ปี60, 86.04 

ผู้ป่วยเบาหวานท่ีมีภาวะ hypo/hyperglycemia ได้รับ
การตดิตามความถูกต้องของการใช้ยา 

ชดุข้อมลู1, ปี58, 97.22 

ชดุข้อมลู1, ปี59, 71.83 
ชดุข้อมลู1, ปี60, 80 

ผู้ป่วยในท่ีรับประทานยาวาร์ฟารินได้รับการตดิตามความ
ถูกต้องของการใช้ยาและอาการข้างเคียง 
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 การให้บริบาลเภสัชกรรมในคลินิกโรคไต เนื่องจากในกลุ่มผู้ป่วยดังกล่าวมีการใช้ยาหลายชนิดเพื่อ
รักษาโรคร่วมและภาวะแทรกซ้อน และอาจเพ่ิมความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาจากการใช้ยา การให้ความรู้
ผู้ป่วยโดยเภสชักรจึงน่าจะมีส่วนช่วยให้ผู้ป่วยมีความเข้าใจในการใช้ยา และเพ่ิมประสิทธิภาพในการรักษา
ได้ 
 
 
 

 
 
 

 


