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บทคัดย่อ
การจัดการระบบด้านยา เป็ นการจัดการกระบวนการในระบบบริการทีม่ คี วามซับซ้อน เนื่องจากมี
ความเกีย่ วข้องกับวิชาชีพทีห่ ลากหลาย เช่น แพทย์, พยาบาล และเภสัชกร เป็ นต้น การดําเนินงานในแต่ละ
กระบวนจะมีความเชือ่ มโยงต่อเนื่องซึง่ กันและกัน ดังนัน้ ในภาพรวมของการจัดการระบบในโรงพยาบาลจึง
ต้ อ งมีก ารแต่ ง ตัง้ คณะกรรมการที่ม าจากสหวิช าชีพ คือ คณะกรรมการเภสัช กรรม และการบํ า บัด
(Pharmaceutical and therapeutic Committee: PTC) ทําหน้ าที่ดําเนินการจัดการใน 2 บทบาทหลัก คือ
การจัดการระบบตํารับยา และการจัดการด้านความปลอดภัยจากการใช้ยา มีการกําหนดนโยบาย และกลวิธี
การดําเนินการให้ผทู้ เ่ี กีย่ วข้องทัง้ หมดในระบบยา ส่งเสริมและสนับสนุ นให้เกิดกระบวนการในการสร้างความ
เข้าใจ และการเชื่อมโยงกันในการดําเนินงานได้อย่างเหมาะสมในองค์กร จนสามารถที่จะบรรลุได้ตาม
เป้ าประสงค์สาํ คัญของระบบยาในการสร้างความปลอดภัยของผูป้ ่ วยจากการใช้ยา
บทนํา
ระบบการจัดการด้านยา เป็ นระบบหนึ่งทีม่ คี วามสําคัญมากในการพัฒนาคุณภาพในสถานพยาบาล
เพือ่ ให้ผปู้ ่ วยเกิดความปลอดภัยจากการใช้ยาเป็ นเป้ าหมายสําคัญ ซึง่ ในกระบวนการจัดการในระบบของการ
ให้บ ริก ารจะมีค วามเกี่ย วข้อ งกับ วิช าชีพ ที่ห ลากหลาย เช่ น แพทย์, พยาบาล และเภสัช กร เป็ นต้ น
กระบวนการดําเนินงานต่าง ๆ จะมีความเชื่อมโยงต่อเนื่องซึง่ กัน และกัน เพราะหากเกิดความคลาดเคลื่อน
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ในกระบวนการใดกระบวนการหนึ่งก็อาจจะส่งผลให้กระบวนการต่อไปเกิดความเสีย่ ง หรือความคลาด
เคลื่อนขึน้ ได้ การวางระบบเพือ่ ให้เกิดการดักจับ คัดกรอง และตรวจสอบให้เกิดการจัดการทีม่ คี วามถูกต้อง
และเหมาะสมกับกระบวนการทีเ่ กีย่ วข้องกับการใช้ยาทัง้ หมด ตัง้ แต่การคัดเลือกยา การจัดทําบัญชียา การ
สํารองยา การสังใช้
่ ยา การคัดกรองคําสัง่ การกระจายยา การบริหารยา และติดตามผลหลังจากการบริหาร
ยา ตลอดจนหากมีการทบทวนแนวทางการใช้ยา การประเมินการใช้ยา จะเป็ นองค์ประกอบสําคัญทีจ่ ะทําให้
การพัฒนาระบบการจัดการด้านยามีประสิทธิภาพ
ในการพัฒนาระบบจัดการด้านยาให้มปี ระสิทธิภาพ จําเป็ นต้องมีการกําหนดนโยบาย และเป้ าหมาย
ของการจัดการที่ชดั เจนมีความสอดคล้องกับนโยบาย และเป้ าประสงค์ของระดับองค์กร ซึ่งการกําหนด
นโยบายจําเป็ นต้องอาศัยการดําเนินงานเป็ นทีม ในการจัดการด้านยาที่ผ่านมาจะเน้ นให้ความสําคัญกับ
ระดับทีม คือคณะกรรมการเภสัชกรรม และการบําบัดเป็ นสําคัญ ในต่างประเทศชื่อเรียกของคณะกรรมการ
ชุดนี้จะพบในลักษณะทีแ่ ตกต่างกันทัง้ Pharmacy and Therapeutics Committee หรือ Pharmaceutical &
therapeutic committee (คํ า ย่ อ PTC หรื อ บางครั ้ง ย่ อ ว่ า P&T committee) หรื อ เรี ย กว่ า Drug and
Therapeutics Committee (DTC) ซึ่งพบว่าการแต่งตัง้ คณะกรรมการทัง้ หมดจัดตัง้ ขึ้นเพื่อให้ท ีมเกิดการ
ดําเนินงานในระบบการจัดการด้านยา ซึ่งโรงพยาบาลภายใต้สงั กัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มี
การกํ า หนดให้ม ีก ารแต่ ง ตัง้ คณะกรรมการเภสัช กรรม และการบํ า บัด (Pharmacy and Therapeutics
Committee : PTC) มาตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2530 เพื่อทําหน้ าทีบ่ ริหารจัดการเวชภัณฑ์ให้มปี ระสิทธิภาพ โดยมี
บทบาททีเ่ กีย่ วข้องในการบริหารจัดการด้านยาโดยตรง
PTC กับความสําคัญในการมองภาพรวม
องค์การอนามัยโลกได้ระบุวา่ PTC เป็ นเครื่องมือหนึ่งทีส่ าํ คัญในการทําให้เกิดการใช้ยาทีเ่ หมาะสม
โดยบทบาทหน้ า ที่สําคัญ คือ ความรับผิดชอบดูแลกํากับ ระบบยาในโรงพยาบาล ซึ่งประกอบด้วยการ
คัดเลือกยา การจัดซื้อจัดหา การกระจายยา และการใช้ยา โดยมีเป้ าหมายเพื่อให้ผปู้ ่ วยได้รบั การรักษาทีม่ ี
ประสิทธิผล และมีคณ
ุ ภาพในการรักษาทีด่ ที ส่ี ดุ
เนื่องจากการรักษาด้วยยานัน้ มีโอกาสเกิดอันตรายทีอ่ าจมาจากความคลาดเคลื่อนทางยาทีเ่ กิดขึน้
ในกระบวนการของระบบ ดังนัน้ เพือ่ ลดความเสีย่ งของการก่ออันตราย องค์กรมีความจําเป็ นทีต่ อ้ งวางระบบ
การจัดการด้านยาอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการกําหนดนโยบาย และแนวทางการปฏิบตั จิ ากคณะกรรมการ
PTC เพือ่ ให้เกิดการสือ่ สารทําความเข้าใจในผูท้ เ่ี กีย่ วข้องทัง้ หมด และการส่งต่อข้อมูลระหว่างขัน้ ตอนในแต่
ละกระบวนการมีความสําคัญเป็ นอย่างมาก(2) โรงพยาบาลมากกว่าร้อยละ 80 ยังพบจุดอ่อนเกีย่ วกับความ
เข้าใจในระบบยาของทัง้ เภสัชกร และทีมสหวิชาชีพทีเ่ กีย่ วข้อง และในระดับทีมยังให้ความสําคัญกับระบบยา
น้อยเกินไป เนื่องจากคิดว่าเป็ นเรื่องทีไ่ ม่มปี ั ญหา เป็ นงานประจําทีม่ กี ารดําเนินงานอยู่แล้วในทุกวัน การ
แก้ไขปั ญหาจึงเป็ นการแก้ไขเฉพาะบางเรื่องเฉพาะบางหน่ วยงาน หรือบางครัง้ ยกให้เป็ นความรับผิดชอบ
ของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเพียงอย่างเดียวไม่มคี วามเชือ่ มโยงกันในภาพรวมขององค์กร มีการจัดการที่
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ติดรูปแบบของการดําเนินการตามกระแส หรือแนวทางที่ไ ด้จากองค์กรอื่นจนเป็ น การเพิม่ ภาระ ไม่ไ ด้
พิจารณาถึงระบบการจัดการทีค่ วรจะเป็ นของโรงพยาบาลตนเอง ภายใต้สงิ่ แวดล้อม สถานการณ์ทเ่ี กีย่ วข้อง
และข้อจํากัดต่าง ๆ จึงไม่สามารถผลักดันให้เกิดระบบยาทีป่ ลอดภัยในโรงพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยทีผ่ า่ นมาพบจุดอ่อนในการดําเนินงานของคณะกรรมการ PTC ได้แก่(1)
1. คณะกรรมการวิชาชีพยังไม่เข้าใจบทบาทชัดเจนในเรือ่ งการทําให้เกิดความปลอดภัยในการใช้ยาใน
โรงพยาบาล ไม่ได้ให้ความสนใจในอุบตั กิ ารณ์ดา้ นยาทีเ่ กิดขึน้ เช่น ความคลาดเคลื่อนทางยา การ
แพ้ยาซํ้า จึงไม่รูว้ ่าในโรงพยาบาลมีปัญหา หรือความเสีย่ งประเด็นไหนบ้าง ไม่ให้ความสําคัญกับ
การทบทวน และเรียนรูร้ ว่ มกันกับเหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์ ทําให้เกิดเหตุการณ์ซ้าํ
2. คณะกรรมการ PTC ขาดการวางแผนในการจัดการด้านความปลอดภัยในการใช้ยาแบบเชิงรุก โดย
การจัดการส่วนใหญ่เน้นเชิงรับหลังจากทีพ่ บความคลาดเคลือ่ นหรือพบปั ญหาจากการดําเนินการ
3. การดําเนินงานเรือ่ งระบบยา มักขาดการสนับสนุน และผลักดันจากคณะกรรมการสหวิชาชีพ ปล่อย
ให้กลุม่ งานเภสัชกรรมผลักดันแต่เพียงลําพัง บางโรงพยาบาลได้รบั ความร่วมมือดีจากพยาบาล แต่
มีแพทย์น้อยมากทีจ่ ะให้ความสนใจ จึงทําให้การผลักดันนโยบายต่าง ๆ มักไม่มปี ระสิทธิภาพ ความ
เสีย่ งในเรือ่ งการใช้ยายังกระจายทัวในโรงพยาบาล
่
4. มีการออกนโยบายลงสูผ่ ปู้ ฏิบตั ิ แต่ผบู้ ริหารไม่เห็นความสําคัญ จึงไม่มกี ารกํากับอย่างต่อเนื่อง ส่วน
ใหญ่เป็ นการสังการแล้
่
วไม่ตามดูว่าปั ญหาในการดําเนินการ หรือต้องการทรัพยากรอะไรสนับสนุ น
บ้าง ผูป้ ฏิบตั ไิ ม่ทราบเป้ าหมาย และความสําคัญของงานทีส่ ั ่งให้ทํา จึงทําบ้าง ไม่ทาํ บ้าง ผลลัพธ์จงึ
ไม่ด ี
5. ไม่มกี ารกําหนดวาระและช่วงเวลาในการกํา กับ ติดตามที่ต้องนํ าเสนอข้อมูล สําคัญ เพื่อร่วมกัน
พิจารณา เช่น ข้อมูลความคลาดเคลือ่ นทางยาทีผ่ า่ นการวิเคราะห์แล้ว ข้อมูลการแพ้ยาซํ้า เป็ นต้น
6. กรรมการไม่ได้สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยให้เกิดขึน้ ในโรงพยาบาล เพื่อให้มกี ารบันทึกความ
คลาดเคลือ่ น หรือความผิดพลาดโดยไม่กลัวความผิด หรือมีการบันทึกและรายงานแล้ว แต่ไม่ได้เกิด
การแก้ไขหรือการจัดการอะไรในผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง จึงไม่อยากรายงานความคลาดเคลือ่ นอีก
ปั จจัยทีม่ ผี ลต่อการดําเนินงานในระบบยาทีจ่ ะผลักดันในการพัฒนาให้เป็ นรูปธรรมได้นนั ้ จําเป็ นต้องเกิด
จากคณะกรรมการ PTC ที่ต้องเข้าใจระบบยา เข้าใจในระบบคุณภาพ และต้องให้ความสําคัญเรื่องความ
ปลอดภัยในการใช้ยา ช่วยกันมองภาพรวมของการใช้ยา รับรูร้ ว่ มกันว่าความเสีย่ งของระบบยาอยูจ่ ุดใด และ
จะแก้ไขระบบอย่างไรเพื่อขจัดปั ญหา ซึ่งจําเป็ นต้องแก้ไขด้วยการออกนโยบาย หรือมาตรการ เพื่อเป็ น
แนวทางปฏิบตั ทิ เ่ี ป็ นมาตรฐานเดียวกันทัง้ องค์กร ผลักดันให้มาตรการสัมฤทธิ ์ผล(1) บรรลุได้ตามเป้ าประสงค์
และสอดคล้องกับนโยบายระดับองค์กร มีการวางแนวทางประสานการดําเนินงานในเชิงนโยบาย และการ
จัดการในภาพรวมของระบบที่ร่วมกับทีม หรือคณะกรรมการหลักอื่น ๆ ทัง้ ที่เป็ นโครงสร้างทางการ คือ
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คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล หรือโครงสร้างด้านคุณภาพได้แก่ คณะกรรมการบริหารความเสี่ย ง
คณะกรรมการทีมนําคุณภาพ หรือคณะกรรมการอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง เป็ นต้น
โครงสร้าง และขอบเขตของคณะกรรมการ PTC
โครงสร้างในคณะกรรมการ PTC ควรจะประกอบด้วยใครบ้าง และมีจํานวนสมาชิกเท่าไหร่นัน้
พบว่ า สมาคมเภสัช กรรมด้ า นระบบสุ ข ภาพแห่ ง สหรัฐ อเมริก า (American Society of Health System
Pharmacists: ASHP) ได้มกี ารกําหนดโครงสร้างของคณะกรรมการว่าควรประกอบด้วยแพทย์อย่างน้อย 3
คน เภสัชกร 1 คน พยาบาล 1 คน ผูบ้ ริหาร 1 คน ผูป้ ระสานงานด้านประกันคุณภาพ และบุคลากรอื่นตาม
ความเหมาะสม และ The Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations (JCAHO)
นํ ามาขยายความต่อว่าแพทย์ควรมาจากต่างสาขา และมีตวั แทนอื่น ๆ ทีเ่ หมาะสม เช่น ผูแ้ ทนจากหน่ วย
บริบาลผูป้ ่ วย ผูแ้ ทนจากคณะบริหาร หรือผูน้ ําองค์กร ซึง่ ในมาตรฐานโรงพยาบาล และบริการสุขภาพ ฉบับ
ที่ 4 โดยสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ได้มกี ารระบุถงึ คณะกรรมการ PTC ไว้ใน
ข้อกําหนดในระบบการจัดการด้านยา ตอนที่ II-6.1ก ถึงการระบุให้องค์กรจัดตัง้ คณะกรรมการเภสัชกรรม
และการบํ า บัด (Pharmaceutical and Therapeutic Committee : PTC) จากสหสาขาวิช าชีพ จากข้อ มูล
การศึกษาคณะกรรมการเภสัชกรรม และการบําบัดของโรงพยาบาลในประเทศไทยในยุคของการปฏิรูป
ระบบสุ ข ภาพ (7) พบว่ า ในโรงพยาบาลศู น ย์ โรงพยาบาลทัว่ ไป โรงพยาบาลชุ ม ชน โครงสร้า งของ
คณะกรรมการ PTC ประกอบไปด้ว ยผู้อํ า นวยการเป็ น ประธาน และหัว หน้ า กลุ่ม งานเภสัช กรรมเป็ น
เลขานุ การ โดยมีผทู้ เ่ี ข้าร่วมเป็ นคณะกรรมการมาจากหน่ วยงานต่างๆ เช่น แพทย์แต่ละแผนก ทันตแพทย์
เภสัชกร พยาบาล บางแห่งมีการกําหนดให้มแี พทย์เข้าร่วม และให้เภสัชกรทุกคนเป็ นกรรมการ บางแห่งมี
การแต่งตัง้ เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทัวไป
่ เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์เข้าร่วม ซึง่ การกําหนด และเลือก
กรรมการมักเป็ นการกํา หนดและปรึกษากันระหว่างประธานและเลขานุ การ PTC อย่างไรก็ตามในการ
กําหนดโครงสร้างของคณะกรรมการนัน้ ขึน้ กับบริบท และขอบเขตในการให้บริการขององค์กรทีจ่ ะคํานึงถึง
ขนาดขององค์กรและจํานวนบุคลากรทีม่ คี วามแตกต่างกัน
ขอบเขตในการดําเนิ นงาน PTC (10,12)
PTC ต้องมีการกํากับดูแลระบบการจัดการยาในภาพรวม
PTC ต้องมีการประเมิน การให้คําแนะนํ า และมีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมที่เ กี่ยวข้องกับ ยา
ทัง้ หมด
PTC ควรมุง่ มันให้
่ เกิดการปฏิบตั ทิ ด่ี ี และปรับปรุงระบบการดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่องเพือ่ ผลประโยชน์สงู สุด
ในการรักษาผูป้ ่ วยทีไ่ ม่กอ่ ให้เกิดอันตราย มีการรักษาความลับ และสร้างความมันใจในการปฏิ
่
บตั ทิ เ่ี ป็ นธรรม
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PTC ควรชีน้ ําให้เกิดการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี มีความโปร่งใส ใช้ขอ้ มูลหลักฐานวิชาการทางด้านการแพทย์
และปฏิบตั ติ ามข้อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
ทําไมต้องให้ความสําคัญกับบทบาทของคณะกรรมการ PTC
เป็ นทีท่ ราบกันดีว่าคณะกรรมการ PTC มีบทบาททีเ่ กีย่ วข้องในการบริหารจัดการด้านยาโดยตรง
ทัง้ การกําหนดนโยบาย หรือแนวทางการปฏิบตั ใิ นกระบวนการทีม่ คี วามเกีย่ วข้องกับการคัดเลือกยา การ
กระจายยา การควบคุมการใช้ และวิธบี ริหารยา ส่งเสริมให้เกิดการใช้ยาอย่างเหมาะสม มีการกํากับติดตาม
มาตรฐาน/วิธปี ฏิบตั ิ และกระบวนการต่าง ๆทีเ่ กีย่ วข้องกับความปลอดภัยในการใช้ยา ซึง่ หากพิจารณาตาม
ขอบเขต เป้ าประสงค์ และ บทบาทหลักสามารถจําแนกออกเป็ น 2 บทบาท ประกอบด้วย คือ บทบาท
ด้ า นการจัด การตํ า รับ ยา (Drug Formulary management) และบทบาทด้ า นการจัด การความ
ปลอดภัยด้านยา (Medication safety management)
ในมาตรฐานโรงพยาบาล และบริการสุขภาพ ฉบับ ที่ 4 ในส่วนของการปฏิบตั ิในการใช้ยาตาม
มาตรฐานในตอนที่ II-6.2 ได้มกี ารเชือ่ มโยงให้เห็นถึงบทบาทของ PTC ในการกํากับดูแลในส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง
กับบทบาทหลักทัง้ สองบทบาท คือบัญชียา
โรงพยาบาล ให้ม ีร ายการยาเท่ า ที่จํ า เป็ น
ทบทวนโดยพิจารณาข้อมูลความปลอดภัย
และความคุ้ม ค่ า ซึ่ง ก็คือ บทบาทด้า นการ
จั ด การระบ บ ตํ า รั บ ย า แ ละ บ ท บ า ท ที่
เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยด้านยา ในการ
กํากับดูแลในส่วนของการป้ องกัน ME/ADE,
High Alert Medication, RDU &
antimicrobial stewardship program รวมไป
จนถึงการส่งเสริม และการผลักดันให้เกิดการ
สร้างสิง่ แวดล้อมสนับสนุ นทีจ่ ําเป็ นให้เกิดการใช้ยาทีป่ ลอดภัย เช่น การกําหนดนโยบาย หรือมาตรการให้
บุ ค ลากรในโรงพยาบาลที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การ
จัด การระบบยาให้ส ามารถที่จ ะเข้า ถึง ข้อมูลที่
เกีย่ วกับผูป้ ่ วย ได้แก่ อายุ, เพศ, ยาทีไ่ ด้รบั , การ
วินิจฉัยโรค เป็ นต้น โดยเฉพาะการส่งต่อข้อมูล
ในการดูแลผูป้ ่ วยทัง้ ในรูปแบบเวชระเบียน แบบ
กระดาษ หรือ แบบ electronic หรือ ข้อ มูล การ
บันทึกการดูแล หรือในระบบฐานข้อมูลในข้อมูล
ทีส่ าํ คัญ โดยมีความจําเป็ นที่จะต้องมีขนั ้ ตอนที่
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ต้องยืนยัน เพือ่ ให้รบั ทราบข้อมูลก่อนทีจ่ ะผ่านไปขัน้ ตอนอื่น ๆ เช่น ข้อมูลประวัตกิ ารแพ้ยาของผูป้ ่ วย เป็ น
ต้น นอกจากนี้ในมาตรฐานยังมีการเชื่อมโยงให้เห็นถึงบทบาทของ PTC ที่ต้องสร้างความมันใจในความ
่
ปลอดภัย ความถูกต้อง ความเหมาะสม และประสิทธิผลของกระบวนการทัง้ หมดตัง้ แต่การสังใช้
่ ยา, การ
ถ่ายทอดคําสัง,่ การเตรียม, จัดจ่าย, ส่งมอบไปจนถึงการบริหารยา และการติดตามผลจากการใช้ยา
บทบาท PTC ด้านการจัดการตํารับยา
บทบาทในการจัดการตํารับยา นับว่าเป็ นบทบาทหลักเดิมทีพ่ บมีการดําเนินการอยูแ่ ล้วอย่างชัดเจน
ในคณะกรรมการ PTC โดยจะมีก ารเชื่อ มโยงการดํ า เนิ น งานด้า นกฎหมาย ระเบีย บ และการจัด การ
ทรัพยากรในองค์กร สําหรับสถานพยาบาลภาครัฐจะมีนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขเข้ามามีสว่ นร่วมใน
การกําหนดการจัดการทีเ่ พิม่ เติม เช่น สัดส่วนยาในบัญชียาหลักแห่งชาติต่อยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ,
นโยบายยา 1 ชื่อสามัญ 1 ชื่อการค้า, นโยบายด้านการบริหารเวชภัณฑ์ในสถานพยาบาลทีส่ อดคล้องกับ
บริบทในการจัดซื้อจัดหาตามประเภทของยา การกระจายยา และการกําหนดรายการยาในสถานบริการ
เครือข่าย แต่บทบาทด้านนี้ คณะกรรมการ PTC ต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ แนวทาง และเนื้ อหา
การประชุมที่ ต้องเน้ นความเชื่ อมโยง การติ ดตาม การควบคุมกํากับ และความสมํา่ เสมอในการ
ประชุม(3)
การดําเนินการในการจัดการตํารับยาควรเปลีย่ นแปลงไปจากเดิมทีม่ งุ่ เน้นเพียงการพิจารณายาเข้า
ออก หรือการดําเนินการนโยบายด้านสิทธิการรักษา หรือการติดตามการเบิกจ่ายยาทีม่ มี ูลค่าสูงเป็ นหลัก
เนื่องจากการจัดการตํารับยาจะเป็ นกระบวนการแรกของระบบการจัดการด้านยาที่จะส่งผลต่อระบบอื่นที่
ตามมา ไม่วา่ จะเป็ นการสั ่งใช้ การจ่ายยา การบริหารและติดตามการใช้ยา เช่น การมีรปู แบบความแรงเดียว
ในรายการยาความเสีย่ งสูง การสั ่งใช้ยาทีม่ คี วามจําเพาะตามข้อบ่งชีท้ ก่ี ําหนด การประกันความพร้อมการ
ให้บริการไม่เกิดปั ญหายาขาด เพื่อให้สามารถลดผลกระทบทีต่ ามมา ไม่วา่ จะเป็ นความคลาดเคลื่อนทางยา
หรือการเกิดเหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์ทอ่ี าจเกิดขึน้ กับผูป้ ่ วยจากรายการยาทีม่ กี ารคัดเลือก หรือจัดหามาใช้
ในโรงพยาบาล
ดังนัน้ ในการประชุมควรเพิม่ การติดตามระบบทีม่ กี ารนําลงสูก่ ารปฏิบตั ิ เพือ่ ให้เห็นความเชื่อมโยง
กับกระบวนการอื่น และผลลัพธ์การดําเนินการว่า
ได้ตามเป้ าประสงค์ โดยการกําหนดแนวทางการ
ประเมิน ตามวัต ถุ ป ระสงค์ข องคณะกรรมการที่
เกีย่ วข้องตัง้ แต่ การคัดเลือก การจัดซือ้ จัดหา การ
เก็ บ รัก ษา การกระจายยาและการใช้ ย าตาม
ประเด็นปั ญหาทีส่ าํ คัญในแต่ละช่วงเวลา เช่น การ
ประเมินแนวทางปฏิบตั กิ ารส่งเสริมให้มกี ารสังใช้
่
ยาโดยชื่อสามัญ หรือแนวทางปฏิบตั ใิ นการเข้าถึง
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ข้อมูลบัญชียาโรงพยาบาลทีเ่ ป็ นปั จจุบนั ของแพทย์/บุคลากรทางการแพทย์ ซึง่ การติดตามข้อมูลเหล่านี้จะ
ช่วยทําให้เกิดการประเมินและปรับปรุง ตัวอย่างเช่น การกําหนดให้มแี นวทางในการเข้าถึงข้อมูลบัญชียา
และข้อมูลทีส่ าํ คัญของยาทีเ่ ป็ นปั จจุบนั ในการตัดสินใจการใช้ยาแก่ผปู้ ่ วย แต่ในการปฏิบตั แิ พทย์ทส่ี ั ่งใช้ยา
หรือบุคลากรทีเ่ กีย่ วข้องไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลรายการยาทีส่ าํ คัญนัน้ ได้ และเกิดความคลาดเคลื่อนทางยา
จากการสังใช้
่ ยาจํานวนมาก คณะกรรมการ PTC จึงสนับสนุนระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในการเข้าถึงข้อมูล
ที่ช่วยในการตัดสินใจก่อนการสังใช้
่ ยา มีการส่งสัญญาณเตือนการไม่ปฏิบตั ิตามแนวทางข้อบ่งชี้ท่ี PTC
กําหนดในกลุ่มยาทีเ่ ฝ้ าระวัง หรือตัวอย่างการติดตามในระบบการกระจายยาของโรงพยาบาลขนาดใหญ่ท่ี
พบปั ญหามีปริมาณยาส่งคืนจํานวนมากจากการกระจายยาแบบ three day dose การติดตามตัวชี้วดั จาก
ระบบสารสนเทศของโรงพยาบาลในเวลาจากการบริหารยาให้แก่ผูป้ ่ วยไม่ได้ตามเวลาทีก่ ําหนด มีการใช้
ประโยชน์จากการทบทวนเวชระเบียนในกลุม่ ยาสําคัญทีต่ ดิ ตาม ข้อมูลความคลาดเคลือ่ นจากการจัดและจ่าย
ยาทีผ่ ดิ พลาดและไม่ได้ตามเวลาทีก่ าํ หนด ซึง่ เมือ่ วิเคราะห์พบมาจากปั ญหาด้านสภาพแวดล้อมทัง้ ข้อจํากัด
ด้านสถานทีใ่ นการกระจายยาไปแต่ละหอผูป้ ่ วย และจํานวนบุคลากรทีไ่ ม่เพียงพอจึงมีการพัฒนานํ าระบบ
หุ่นยนต์จดั ยามาใช้ช่วยในจัดเตรียมยาทําให้ลดระยะเวลาในการจัดเตรียมยา และมีความถูกต้องในการ
จัดเตรียมมากขึน้ ส่งผลให้ผปู้ ่ วยได้รบั การบริการทีม่ คี วามรวดเร็วเพิม่ ขึน้ ด้วยเป็ นต้น
มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 ตอนที่ II มีการกล่าวในหัวข้อ 6.1 การกํากับดูแลและ
สิง่ แวดล้อมสนับสนุน ข้อ ข (4) องค์กรมีระบบคอมพิวเตอร์สนับสนุนการตัดสินใจเกีย่ วกับการใช้ยา โดยมี
การส่งสัญญาณเตือนในระดับทีเ่ หมาะสมสําหรับอันตรกิรยิ าระหว่างยา การแพ้ยา ขนาดตํ่าสุดและสูงสุด
สําหรับยาทีต่ อ้ งใช้ความระมัดระวังสูง และมีแนวทางสําหรับการไม่ปฏิบตั ติ ามสัญญาณเตือนเมือ่ มีขอ้ บ่งชี้
ในส่วนของการจัดการเพือ่ ให้มบี ญ
ั ชีรายการยาโรงพยาบาลทีเ่ หมาะสม มีรายการยาเท่าทีจ่ าํ เป็ นและ
เป็ นปั จจุบนั ผ่านกระบวนการคัดเลือก และการจัดหาทีส่ อดคล้องกับบริบทขององค์กร การพิจารณาควรมี
การทบทวนจากข้อมูลความปลอดภัย และความคุ้มค่าร่วมกัน ซึ่งคณะกรรมการ PTC ควรมีการกําหนด
นโยบาย หรือแนวทางทีช่ ดั เจนว่าในการดําเนินการคัดเลือกจะพิจารณาจากเอกสารใด รูปแบบของข้อมูลที่
จะต้องการประกอบการพิจารณา ข้อมูล evidence-based เช่น อุบตั กิ ารณ์ทม่ี ปี ั จจัยสาเหตุจากผลิตภัณฑ์ใน
รอบปี ท่ีผ่ า นมา หรือ จากตํ า รา บางครัง้ ก็ต้อ งมีก ารวางระบบการศึก ษาภายในเพื่อ พิจ ารณาผลลัพ ธ์
ประกอบการคัดเลือก ทัง้ การศึกษาในเชิงปริมาณ เช่น
่ กบั กลุ่มผูป้ ่ วยของโรงพยาบาลตลอดทัง้
- การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณยาทีม่ กี ารสังใช้
ปี หรือช่วงเวลาทีม่ กี ารศึกษา
- การทบทวนการสังใช้
่ จ ากมูลค่ า ยาสูง สุด ที่ม ีก ารเบิก จ่า ยจากคลัง 10 อัน ดับ แรก ในแต่ ล ะ
ช่วงเวลาเป็ นไปในทิศทางเดียวกันกับจํานวนผูม้ ารับบริการด้วยอาการ หรือข้อบบ่งใช้จากยา
ดังกล่าวหรือไม่
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- แนวโน้มการสังจ่
่ ายยาทีม่ มี ลู ค่าสูง และยังไม่มหี ลักฐานทางวิชาการทีช่ ดั เจนถึงประสิทธิภาพว่า
ดีกว่ายาเดิมทีม่ กี ารใช้มานาน
หรือการเก็บข้อมูลตัวชีว้ ดั ทีใ่ ช้สะท้อนการเปลีย่ นแปลงของการคัดเลือกยาทีส่ อดคล้องกับบริบทของ
โรงพยาบาล เช่น ร้อยละความครอบคลุมของรายการยาสําคัญ แตกต่างตามบริบท ตัวอย่างในโรงพยาบาลที่
จะเป็ น เลิศ ทางศูน ย์ห วั ใจ จะต้องมีการกําหนดขีดความสามารถ และกลุ่มยาสําคัญ การประเมิน ความ
ครอบคลุมของร้อยละรายการยาที่จําเป็ นก็จะเป็ นตัวชี้วดั หนึ่งของกระบวนการคัดเลือกยา และบัญชียา
โรงพยาบาลได้ ในกรณีท่เี ป็ นยาใหม่ หรือยาปฏิชวี นะที่เป็ นยาทางเลือก หรือยาที่มคี วามจําเป็ นที่ต้อง
ควบคุมปริมาณการใช้ ก็มคี วามจําเป็ นทีต่ อ้ งมีการวางแนวทางในการสังใช้
่ การจ่าย การบริหารยาและการ
ติดตามผล ซึ่งจะกลายเป็ นแนวทางให้ดําเนินการเรื่องการประเมินความเหมาะสมของการสังใช้
่ ยา (drug
use evaluation) ต่อไป
ตัวอย่างการกําหนดให้มขี อ้ มูลประกอบทีม่ คี วามสําคัญก่อนการรับยาเข้าบัญชีโรงพยาบาล พิจารณา
จากบริบท(3) เช่น
1. คุณลักษณะทีส่ าํ คัญของยา/ผลิตภัณฑ์ทจ่ี ะจัดซือ้
จัดหา pH ทีเ่ หมาะสมของสารละลาย เพราะคุณลักษณะของยาบางรายการแม้จะเป็ นตามตํารา
อ้างอิงทางเภสัชกรรม แต่การจัดหาเพือ่ เชือ่ มโยงกับงานบริการ ควรรับรูเ้ งือ่ นไขทีส่ าํ คัญสําหรับรายการยาที่
มีในโรงพยาบาล เช่นยาที่ต้องระมัดระวังสูง 2 รายการที่ต้องใช้ D5W เป็ นสารละลาย ได้แก่ adrenaline
injection และ amphotericin B injection พบว่าไม่คงตัวอย่างมากหาก D5W มีค่า pH ที่มากกว่า 5.5 และ
หากผสม amphotericin B ใน D5W ควรมี pH มากกว่า 4.2 หากน้อยกว่า 4.2 ควรทีจ่ ะต้องเติมบัฟเฟอร์
2. ประเด็นของประเภทภาชนะบรรจุ
เช่น การเจือจาง amiodarone ใน D5W หากมีการหยดทีใ่ ห้นานกว่า 2 ชัวโมง
่
ภาชนะทีแ่ นะนํา
จะเป็ นแก้ว หรือโพลีโอเลฟิ น (Polyolefins) เป็ นต้น
3. รูปแบบ หรือชือ่ ยา
รูปแบบ หรือชื่อยาทีม่ คี วามเสีย่ งในการเกิดอุบตั กิ ารณ์ความคลาดเคลื่อนทางยาทีส่ ําคัญ เช่น
ความแรงทีแ่ ตกต่างกันควรมีรูปแบบภายนอกทีล่ ดความคลาดเคลื่อน หรือมีขอ้ มูลบนฉลากทีเ่ อื้อต่อความ
ปลอดภัย เช่นยาที่ห้าม IV push ก็ควรมีการระบุบนฉลากอย่างชัดเจน หรือควรมีการระบุปริมาณยาที่ม ี
ทัง้ หมดในหลอดยาฉีดดังกล่าวเป็ นต้น เช่น KCL injection, amiodarone injection
4. การลดความรุนแรงของอุบตั กิ ารณ์จากยา
เช่น ความพร้อมในการมีซง่ึ ยาต้านพิษเฉพาะ เช่น physostigmine injection ในหน่ วยงานที่ม ี
การใช้ atropine injection ปริมาณมาก เพือ่ ลด atropinization หรือเลือกการสํารองยาฉีดในขนาดเล็ก เช่น
lidocaine 2% 10-20 ml. ทีห่ ากเกิดความคลาดเคลื่อนก็ไม่สง่ ผลกระทบต่อชีวติ
5. กําหนดให้มกี ารเฝ้ าระวังอุบตั กิ ารณ์ทเ่ี กีย่ วข้องกับผลิตภัณฑ์
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โดยเฉพาะยาที่ “มองใกล้เคียง เสียงใกล้กนั ” โดยจัดทํารายการชื่อยาทีพ่ บความคลาดเคลื่อน
ทางยาบ่อยทําเป็ นรายการยาทีต่ อ้ งจับตามองหรือการดําเนินการอืน่ ทีเ่ ป็ นการสร้างความตื่นตัว
6. การประกันว่าจะมียาต้านพิษพร้อมใช้ตลอดเวลา
ยาต้านพิษเฉพาะ เช่น sodium thiosulfate 25% สําหรับต้านพิษ cisplatin หรือ hyaluronidase
สําหรับต้านพิษ vincristine, vinblastine และมีแนวทางการจัดหาในภาวะฉุกเฉิน การเข้าถึงแหล่งข้อมูล หรือ
แม้แต่การกําหนดให้มกี ารจัดตัง้ หน่วยงานทางพิษวิทยาขึน้ ในโรงพยาบาล
มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 ตอนที่ II มีการกล่าวถึงคณะกรรมการ PTC ในหัวข้อ
6.1 การกํากับดูแลและสิง่ แวดล้อมสนับสนุน ข้อ ก.การกํากับดูแลการจัดการด้านยา
(2) องค์กร (โดย PTC) จัดทําบัญชียาโรงพยาบาลเพื่อจํากัดให้มรี ายการยาเท่าทีจ่ ําเป็ น มีการทบทวน
บัญชีอย่างน้อยปี ละครัง้ โดยเภสัชกรต้องเป็ นผูท้ าํ Drug Monograph และนําข้อมูลความปลอดภัยด้านยา
ตลอดจนความคุม้ ค่ามาประกอบการพิจารณา เพือ่ พิจารณาทัง้ ยาใหม่ทจ่ี ะนําเข้ามา รวมทัง้ ยาเดิมทีจ่ ะถูก
พิจารณาตัดออก และควรมีก ารกํา หนดมาตรการความปลอดภัย สํา หรับ ยาใหม่ท่ีมโี อกาสเกิด ความ
คลาดเคลือ่ นสูง และการขอใช้ยาทีอ่ ยูน่ อกบัญชียาเมือ่ มีความจําเป็ น
(6) องค์กร (โดย PTC) ติดตามตัวชีว้ ดั เชิงกระบวนการและผลลัพธ์ ประเมินและปรับปรุงะบบการจัดการ
ด้านยา มีการทบทวนวรรณกรรมเกีย่ วกับการปฏิบตั ทิ ป่ี ระสบความสําเร็จและเทคโนโลยีใหม่ ๆ เกีย่ วกับ
ระบบจัดการด้านยาอย่างสมํ่าเสมอ
บทบาท PTC ด้านการจัดการความปลอดภัยด้านยา
บทบาทการจัดการความปลอดภัยด้านยา เป็ นอีกบทบาทที่ต้องดําเนินการควบคู่กบั การจัดการ
ตํารับยา โดยควรมีการวางระบบทีน่ ําไปสูค่ วามปลอดภัยของผูป้ ่ วย พบว่าองค์กรบางแห่งจะมีคณะกรรมการ
PTC เพียงชุดเดียวทีด่ าํ เนินการเองทัง้ สองบทบาท แต่ในบางแห่งทีม่ คี วามซับซ้อน หรือมีขนาดขององค์กรที่
ใหญ่ ก็จะมีการแต่งตัง้ คณะอนุ กรรมการขึน้ มาเพิม่ เติมเพื่อให้ทําหน้าทีด่ ูแลในระบบยา หรือดูแลด้านความ
ปลอดภัยจากการใช้ยา มีกระบวนการในการนํานโยบายลงสูก่ ารปฏิบตั ิ กํากับ และติดตามผลการดําเนินงาน
แต่อย่างไรก็ตามคณะกรรมการ PTC จําเป็ นต้องมีบทบาทในการกํากับติดตามในเรื่องทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั
ความปลอดภัยจากการใช้ยา และคุณภาพของยา มีการรับทราบผลการดําเนินงานตามนโยบายทีส่ าํ คัญ หรือ
อุบตั กิ ารณ์จากคณะกรรมการทีไ่ ด้แต่งตัง้ ขึน้ เพื่อให้คณะกรรมการ PTC ได้ให้คําแนะนํ าสําหรับมาตรการ
ป้ องกัน และแก้ไข สนับสนุน หรือออกนโยบายการจัดการลงสูก่ ารปฏิบตั ใิ นสหวิชาชีพทีม่ คี วามเกีย่ วข้อง
การส่ ง เสริ ม เพื่ อ ให้ มี ก ารดํา เนิ นงานด้ า นการจัด การความปลอดภัย ด้ า นยา สามารถแบ่ ง เป็ น 4
กิจกรรม(3)
1. กิ จกรรมในการสร้างความตระหนัก และส่งเสริมความปลอดภัย
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เมื่อมีการประกาศนโยบายความปลอดภัยด้านยาขึน้ ในองค์กร ควรมีการนํ านโยบายลงสู่การ
ปฏิบตั โิ ดยมุ่งเน้นสร้างเสริมความตระหนักในการปฏิบตั ติ ามวิชาชีพของบุคลากรการแพทย์ทม่ี งุ่ มาตรฐาน
และความปลอดภัยผูป้ ่ วยเป็ นสําคัญ ซึง่ คณะกรรมการควรมีการรับรูถ้ งึ นโยบาย และแนวทางการปฏิบตั ทิ ม่ี ี
การกําหนดไว้เดิมว่า เมื่อเปรียบเทียบผลลัพธ์การดําเนินงานแล้วยังมีปัจจัย หรือสาเหตุใดที่ได้จากการ
วิเคราะห์อุบตั กิ ารณ์ในรอบระยะเวลาทีผ่ า่ นมา ควรมีความจําเป็ นต้องปรับเปลีย่ นกระบวนการ หรือกําหนด
แนวทางใหม่ใ ห้ม ีค วามสอดคล้อ งกับ สถานการณ์ และจํา เป็ น ต้อ งมีแ นวทาง/วิธีใ นการปฏิบ ัติใ ห้ร ะดับ
ผู้รบั ผิดชอบว่าผู้ท่เี กี่ยวข้องว่าควรมีใครรับรู้บ้าง รวมถึงว่าเป็ นกระบวนการที่เป็ นสหวิชาชีพ หรือระดับ
หน่วยงาน ทัง้ นี้เพื่อมุง่ หวังให้เกิดการปฏิบตั ทิ เ่ี หมือนกันทุกครัง้ ในผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง เช่น มาตรฐานการสั ่งใช้ยา
ความเสีย่ งสูงของแพทย์, วิธปี ฏิบตั ใิ นการบริหารยาตามวงรอบยาทีก่ ําหนด จากนัน้ จึงสื่อสารเพื่อการสร้าง
การรับรู้ และความเข้าใจร่วมกันผ่านการดําเนินการต่าง ๆ ได้แก่ การรณรงค์ การฝึกอบรม การปฐมนิเทศใน
ผูท้ เ่ี ข้าใหม่
2. การประเมินความเสี่ยงเชิ งรุก
การประเมินความเสีย่ งเชิงรุกเป็ นการประเมินทีจ่ ะตรวจสอบกระบวนการอย่างละเอียด เพื่อดู
ผลกระทบจากสิง่ แวดล้อมในการดูแลด้านยา ที่ส่งผลต่อความสามารถในการปฏิบตั งิ านของหน่ วยงานที่
เกี่ยวข้อง และปรับปรุงโดยให้ความสําคัญกับผลกระทบที่มตี ่อการดูแลผู้ป่วยที่เคยมีการรายงาน หรือมี
ศักยภาพทีจ่ ะก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยของผูร้ บั การและผูป้ ฏิบตั งิ าน โดยการกําหนดกิจกรรมการย้อนรอย
โดยการสุม่ ผูป้ ่ วย หรือโรคทีม่ คี วามสําคัญในระดับต้นขององค์กร เป็ นการย้อนรอยประสบการณ์ของผูป้ ่ วยที่
ได้รบั การดูแลจากการปฏิบตั กิ ารจริง หรือการย้อนรอยจากข้อมูลของการบันทึกข้อมูล หรือเป็ นการเยีย่ ม
หน่ วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง เช่น ห้องยา หอผู้ป่วย เพื่อทบทวนย้อนกลับว่าในอดีตที่ผ่านมามีเหตุการณ์ ไม่พงึ
ประสงค์ หรือปั ญหาอุปสรรคจากกระบวนการเกิดขึน้ หรือไม่ ซึง่ การทบทวนจะได้มาซึง่ ข้อมูลเชิงปริมาณ
ของเหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์ทซ่ี ่อนในระบบโดยรวม และใช้เป็ นเสมือนเครื่องมือทีใ่ ช้ทวนสอบกิจกรรมที่
ผูป้ ่ วยได้รบั ว่าเป็ นไปตามมาตรฐานการปฏิบตั ิ หรือไม่ อย่างไร
3. การติ ดตามผลการปฏิ บตั ิ การตามช่วงเวลา
การติดตามผลการปฏิบตั กิ าร เป็ นการสนับสนุ นกระบวนการโดยทั ่วไปทีม่ กั รายงานสรุปเมื่อสิน้
ปี หรือมีการนํ าข้อมูลเหล่านัน้ มาวิเคราะห์ หรือส่งต่อข้อมูลกลับในผูท้ ม่ี คี วามเกีย่ วข้อง การวางระบบการ
ติดตามการปฏิบตั งิ านอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อประเมินผลการปฏิบตั งิ านว่ามีความสอดคล้องกับเป้ าประสงค์
หรือได้รบั การให้ความสําคัญต่อความร่วมมือในการปฏิบตั ติ ามนโยบาย และกระบวนการทีส่ ง่ ผลกระทบต่อ
ความปลอดภัย การให้ค วามสํา คัญ ต่ อ การติด ตามผลการปฏิบ ัติง านอย่า งสมํ่า เสมอ การปรับ เปลี่ย น
กระบวนการหรือปั จจัยทีส่ ่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้ าประสงค์ ยังนํ าไปสู่การดําเนินการที่เกิดการคุม้ ค่า
สอดคล้องนโยบายและการใช้ทรัพยากร
4. การวิ เคราะห์อบุ ตั ิ การณ์ และการจัดการ
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การวิเคราะห์อุบตั กิ ารณ์ในกระบวนการนี้มุ่งเน้นเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ หรือ
อุบตั ิการณ์ ไม่พงึ ประสงค์ท่เี กี่ยวข้องกับยาโดยตรง ในการวิเคราะห์มุ่งเน้ นเพื่อระบุปัจจัยสาเหตุท่ีส่งผล
กระทบต่อระบบการจัดการด้านยาในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับการส่งเสริมความปลอดภัยให้แก่ผปู้ ่ วย และจัดการ
ปั จจัยเหล่านัน้ ภายใต้เงือ่ นไข และทรัพยากรทีม่ อี ยู่
ในการวิเคราะห์อุบตั กิ ารณ์อาจเริม่ จากปั จจัยทีเ่ กีย่ วกับผูป้ ่ วย ว่าเป็ นปั จจัยสาเหตุหรือไม่ ได้แก่
สภาวะของผูป้ ่ วยทัง้ ทางกายและจิต ความรุนแรงซับซ้อนของโรค ความเข้าใจของผูป้ ่ วย การสื่อสาร และ
ปั จจัยด้านวัฒนธรรม หรือเกีย่ วกับความคลาดเคลื่อนในระดับผูป้ ฏิบตั ทิ ม่ี าจากการขาดสมาธิ ความเหนื่อย
ล้ า ขาดความรู้ ห รือ ทัก ษะ รวมทัง้ การไม่ ป ฏิบ ัติต ามแนวทาง/คู่ ม ือ ที่กํ า หนด การแก้ ไ ขจัด การจาก
คณะกรรมการอาจมุ่งไปทีก่ ารสร้างหรือการประกันในการรับรูข้ องคู่มอื หรือแนวทาง ความสามารถในการ
เข้า ถึง ข้อ มูล และการนํ า ลงสู่ก ารปฏิบ ัติไ ด้จ ริง หรือ มาจากการออกแบบสิ่ง แวดล้อ มสนั บ สนุ น ในการ
ดําเนินงานภายในองค์กร เช่น
- สาเหตุจากทีผ่ ปู้ ฏิบตั ขิ าดความรู/้ ทักษะ ซึง่ อาจเกิดได้จากบุคลากรใหม่ หรือการขาดสมาธิ ไม่
พร้อมในการปฏิบตั งิ าน ย่อมสะท้อนไปถึงเรื่องการจัดการด้านบุคลากร ทัง้ ในส่วนของการจัด
อัตรากําลัง การกําหนดคุณลักษณะของผูป้ ฏิบตั งิ าน การปฐมนิเทศและการฝึกอบรม
- การปฏิบตั ไิ ม่ปลอดภัยเกิดจากโครงสร้าง สิง่ แวดล้อมทางกายภาพหรือไม่ เช่น ความแออัดของ
สถานทีใ่ นการให้บริการในหอผูป้ ่ วย เช่นอัตราการติดเชือ้ สูงขึน้ แสงสว่างทีไ่ ม่เพียงพอมีผลต่อ
การยืนยันความถูกต้องของการเตรียมยา สถานทีจ่ ดั เตรียมยาสําหรับการบริหารยาไม่ถูกต้อง
ตามมาตรฐาน
- อุบตั กิ ารณ์เกีย่ วข้องกับการดูแล การบํารุงรักษา หรือความพร้อม ความเทีย่ งตรงของอุปกรณ์
หรือเครืองมือในการให้บริการหรือไม่ เช่น ผูป้ ่ วยได้รบั การบริหารยา vancomycin injection ที่
เร็ว กว่ า ปกติ เกิด ภาวะ Red man syndrome ที่เ กี่ย วกับ เครื่อ ง infusion pump ที่ข าดการ
ตรวจสอบความเทีย่ ง หรือการไม่ได้เก็บรักษายา erythropoietin injection ในระบบความเย็น
- ระบบสารสนเทศหรือการเชื่อมโยงข้อมูลผูป้ ่ วยมีปัญหา หรือไม่สามารถเข้าถึงได้ในผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง
ทําให้เกิดความคลาดเคลือ่ นในการสือ่ สารข้อมูลการดูแลร่วมกันในทีม
ซึ่งหากคณะกรรมการได้มกี ารรับทราบข้อมูลการวิเคราะห์ทเ่ี กิดขึน้ และเข้าใจโอกาสของการ
เกิดการความบกพร่องและผลกระทบทีจ่ ะเกิด จะสามารถทําให้เกิดการวางระบบเพื่อการป้ องกันได้อย่าง
เชือ่ มโยง โดย
1. การวางระบบเพือ่ ลดโอกาสเกิดความคลาดเคลื่อน (reduce or eliminate the possibility of
error) เป็ นการวางระบบในการสร้างเงื่อนไขไม่ให้เกิดความคลาดเคลื่อน หรือลดการปฏิบตั งิ านทีจ่ ะเกิด
ความไม่ปลอดภัยเหล่านัน้ เช่น ไม่มกี ารสํารองยาฉีด KCl บนหอผูป้ ่ วยให้เบิกผ่านห้องยาเพือ่ การมีสว่ นร่วม
ในการตรวจสอบความถูกต้องของยาก่อนการบริหารยา, การหลีกเลี่ยงการซื้อยาที่มลี กั ษณะภายนอกที่
คล้ายคลึงกัน, การออกแบบทางปฏิบตั ใิ นการสั ่งใช้ยาด้วยตัวย่อ หรือการเขียนหมายเลขทศนิยม
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2. การวางระบบเพือ่ ให้ตรวจพบความคลาดเคลื่อน (make errors visible) เป็ นการวางระบบที่
พบการปฏิบตั ทิ ไ่ี ม่ปลอดภัยนัน้ อาจหลุดมาจากขัน้ ตอนแรกในกระบวนการดูแล ซึง่ ควรมีการวางระบบให้
สามารถตรวจพบความคลาดเคลือ่ น เช่น การวางระบบตรวจพบความคลาดเคลือ่ นในการสังใช้
่ ยาทีผ่ ปู้ ่ วยแพ้
ในงานผูป้ ่ วยนอก โดยการมีขอ้ มูลบนใบสั ่งยา ข้อมูลการแพ้ยาทีป่ รากฏทีห่ น้าจอให้บริการจะช่วยให้เภสัชกร
และพยาบาลเมื่อรับคําสังใช้
่ ยา สามารถทีจ่ ะช่วยทวนสอบรายการยากับข้อมูลการแพ้ยาของผูป้ ่ วย ในงาน
บริการยังประกอบด้วยการเข้าถึงข้อมูลผูป้ ่ วย การมีและพร้อมใช้ของแหล่งข้อมูลอ้างอิง ระบบการคัดกรอง
ใบสั ่งยา การตรวจสอบซํ้าในทุกขัน้ ตอนทัง้ ในงานเภสัชกรรมและการพยาบาล การส่งมอบยาพร้อมคําถาม
หลักและการทวนสอบความเข้าใจของผูป้ ่ วย เป็ นต้น
3. การวางระบบเพื่ อ บรรเทาความรุ น แรงของความคลาดเคลื่ อ น (minimize the
consequences of errors) หรือผลทีเ่ กิดตามมาเมือ่ ความคลาดเคลือ่ นถึงผูป้ ่ วย เช่น ความพร้อมของรายการ
ยาจํา เป็ น ช่ว ยชีวิต ความพร้อ มของยาต้า นพิษ เฉพาะในหน่ ว ยงาน เช่น ความพร้อ มใช้ข อง naloxone
injection ในหน่ ว ยงานที่ม ีก ารใช้ opioid narcotics injection หรือ แม้แต่ ก ารวางช่อ งทางการรายงานที่ม ี
ประสิทธิภาพ ความรวดเร็วในการจัดการ การสือ่ สารทีใ่ ห้ความสําคัญจ่อจิตใจ อารมณ์ของผูท้ เ่ี สียหาย เป็ น
ต้น
การกําหนดนโยบายจากคณะกรรมการ PTC
นโยบายเป็ นแผนการดําเนินการที่สร้างขึน้ จากปั จเจกชน หรือกลุ่มสังคม นโยบาย คือ ข้อความ
แผนการ แนวปฏิบตั ิ และระเบียบข้อบังคับทีก่ าํ หนดขึน้ โดยรัฐบาล หรือองค์กรใด ๆ ทีถ่ ูกออกแบบเพือ่ ทีจ่ ะ
ชีน้ ํา หรือควบคุมพฤติกรรมของสถาบัน หรือชุมชน ดังนัน้ นโยบายจึงเป็ นเสมือนแผน หรือชุดของกิจกรรม
ทีเ่ ป็ นทิศทางให้องค์กรใช้เป็ นแนวทางเพื่อบรรลุเปาประสงค์ขององค์กร หัวใจสําคัญไม่ได้อยู่ทค่ี ําประกาศ
หรือ ข้อ เขีย นที่อ อกมาเป็ น ลายลัก ษณ์ อ ัก ษร หรือ เป็ น ทางการ แต่ อ ยู่ท่ี “กระบวนการ” ของการได้ม า
กระบวนการที่ดตี ้องเกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้องในการร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร
ความรู้ต่าง ๆ ร่วมกําหนดทิศทาง แนวนโยบาย และร่วมกันพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จนทุกฝ่ ายรู้สกึ ว่าเป็ น
เจ้าของร่วมกัน(3) การได้มาของนโยบายที่ดจี งึ ตัง้ อยู่บนการมีส่วนร่วม บนพื้นฐานความรูท้ อ่ี ยู่ภายใต้การ
พิจ ารณาสิ่ง ที่เ ป็ น บริบ ทขององค์ก รที่แ ตกต่ า งกัน การกํ า หนดนโยบายด้า นยาจึง เป็ นหน้ า ที่ห ลัก ของ
คณะกรรมการ PTC ในการจัด การระบบ เพื่อ ให้ผู้ท่ีเ กี่ย วข้องมีส่ว นร่ว มในการพัฒ นา และให้เ กิด การ
ดําเนินการทีด่ ี มีประสิทธิภาพ โดยต้องนําเอาข้อมูลความคลาดเคลื่อนทางยา และข้อมูลอุบตั กิ ารณ์การเกิด
เหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์ดา้ นยา (ADE) มาเป็ นข้อมูลมูลสําคัญในการกําหนดนโยบายให้เกิดความปลอดภัย
มากยิง่ ขึน้
การกําหนดนโยบายที่เกี่ยวกับความปลอดภัยผูป้ ่ วยด้านยา
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นโยบายนี้จดั เป็ นนโยบายหลักทีม่ คี วามสําคัญ และต้องประกาศ เพือ่ การสือ่ สารให้เกิดการรับทราบ
ในผูท้ ม่ี สี ว่ นเกีย่ วข้องในระบบยา ทั ่วทัง้ องค์กร ตัวอย่างของการประกาศนโยบายนัน้ The Joint commission
มีก ารประกาศนโยบายความปลอดภัย ผู้ป่ วยให้เ ป็ น นโยบายระดับ ชาติเ ป็ น
ประจําทุกปี (National Patient Safety Goals) ทัง้ นี้สถานพยาบาลทุกประเภท
และทุ ก ระดับ ในสหรัฐ อเมริก าจะต้ อ งนํ า ลงสู่ก ารปฏิบ ัติ ซึ่ง มีแ นวทางการ
ดําเนินการไว้กว้าง ๆ เพื่อการสือ่ สารในองค์กร โดยเริม่ มาตัง้ แต่ปี ค.ศ. 2000
และในปี ค.ศ. 2019 ใน Goal ที่ 3 คือ การปรับปรุงความปลอดภัยด้านการใช้
ยา (Improve the safety of using medications) สําหรับประเทศไทย ในปี พ.ศ.
2560 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศนโยบาย Patient and
Personnel Safety ที่มกี ารกําหนดเป้ าหมายความปลอดภัยทัง้ ในผู้ป่ วย และ
บุคลากรสาธารณสุข (Patient and Personnel Safety Goals : 2P Safety Goals)
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ได้มกี ารนําเป้ าหมายความปลอดภัยผูป้ ่ วย และ
บุคลากรทางสาธารณสุข มาจัดทําหนังสือ 2 เล่ม คือ Personnel Safety Goals และ Patient Safety Goals
ทีม่ กี ารกําหนดแนวทางปฏิบตั ิ เพือ่ ใช้ในการสือ่ สารให้บุคลากรตระหนัก และเห็นความสําคัญในความเสีย่ งที่
ป้ องกันได้ ซึง่ สามารถเลือกหัวข้อ หรือปรับแนวทางการปฏิบตั ใิ ห้สอดคล้องกับบริบทของแต่ละแห่ง โดยใน
หนังสือจะนําตัวอักษรตัวแรกของหมวดหมูเ่ ป้ าหมายความปลอดภัยทีส่ าํ คัญมาเรียงเป็ นคําทีจ่ ดจําง่าย ๆ ว่า
SIMPLE โดยในการจัดการด้านยาถูกระบุไว้ในหมวดหมูอ่ กั ษร M ได้แก่
M1: Safe from Adverse Drug Events (ADE)
M 1.1: Safe from High Alert Drug
M 1.2: Safe from Preventable Adverse Drug Reactions (ADR)
M 1.3: Safe from High Alert Drug
M2: Safe from Medication Error
M 2.1: Look-Alike, Sound-Alike Medication Names
M 2.2: Safe from Using Medication
M3: Medication Reconciliation
M4: Rational Drug Use (RDU)
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นโยบายการป้ องกันความคลาดเคลื่อนทางยา
ข้อมูลที่เกี่ยวกับความคลาดเคลื่อนทางยา (Medication error :ME) และเหตุการณ์ ไม่พงึ ประสงค์
ด้านยา (Adverse Drug Event :ADE) นับว่าเป็ นข้อมูลที่มคี วามสําคัญ และมีประโยชน์ ในการประเมินผล
ด้านการจัดบริการของระบบยา
Medication error (ME) หมายถึง เหตุ ก ารณ์ ใดๆ
ทีอ่ าจเป็ นสาเหตุ หรือนําไปสูก่ ารใช้ยาทีไ่ ม่เหมาะสม หรือ
เป็ นอันตรายแก่ผปู้ ่ วยทีส่ ามารถป้ องกันได้ ขณะทีย่ านัน้ อยู่
ในความควบคุมดูแลของบุคลากรหรือผูใ้ ห้บริการ(5)
เหตุการณ์เหล่านัน้ อาจเกีย่ วข้องกับการปฏิบตั ทิ าง
วิชาชีพ, ผลิตภัณฑ์สุขภาพ, วิธกี ารปฏิบตั ิ และระบบการ
จัดการทีค่ รอบคลุมการสังใช้
่ ยา การสือ่ สารคําสัง่ การจัดทํา
ฉลาก การบรรจุ และการตัง้ ชื่อผลิตภัณ ฑ์ การปรุง การ
เตรียมยา การจ่ายยา การกระจายยา การให้ยา การให้
ความรู้ การติดตาม และการใช้ยา
Adverse Drug Event (ADE) คือเหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์ทเ่ี กิดขึน้ ระหว่างการรักษาและได้รบั การ
ประเมินแล้วว่ามีความสัมพันธ์กบั การใช้ยาในระบบการรายงานการติดตามเหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์ดา้ นยา(6)
ซึง่ จากคํานิยามจะพบว่าเกีย่ วข้องกับกระบวนการในการให้บริการแก่ผปู้ ่ วยด้านยาโดยตรง ตัง้ แต่
การสังใช้
่ ยา การจัดและจ่ายยา การบริหารยา ในมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 ตอนที่
II ได้มกี ารกล่าวถึง ในหัวข้อ 6.1 การกํากับดูแลการจัดการด้านยาถึงการกําหนดนโยบาย และระเบียบ
ปฏิบตั เิ พื่อการป้ องกันความคลาดเคลื่อนทางยา และเหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์จากยา แล้วนําไปสูก่ ารปฏิบตั ิ
และมีการตรวจสอบการปฏิบตั ิ ทีมผูใ้ ห้บริการตอบสนองอย่างเหมาะสมต่อเหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์จากยา
และความคลาดเคลือ่ นทางยาทีเ่ กิดขึน้ หรือมีโอกาสเกิดขึน้
การกําหนดนโยบายหรือแนวทางปฏิ บตั ิ คณะกรรมการควรดําเนิ นการโดย
1. มีการประสานการเชือ่ มโยงกับคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง เนื่องจากลักษณะการปฏิบตั งิ าน
ใช้หลักการจัดการความเสีย่ งเป็ นกลวิธใี นการดําเนินการเช่นเดียวกัน
2. การสร้างทีมที่เกี่ยวข้องในการระดมสมอง การระบุความเสี่ยง การจัดลําดับความสําคัญของ
ข้อมูลความคลาดเคลือ่ นทางยาทีจ่ ะเข้าสูร่ ะบบ
3. วางระบบการรายงานความคลาดเคลื่อนทางยา (Medication error :ME) และเหตุการณ์ไม่พงึ
ประสงค์ดา้ นยา (Adverse Drug Event :ADE) ทีม่ คี วามชัดเจน และเข้าใจตรงกันในองค์กร โดย
3.1 การให้คาํ นิยามทีใ่ ห้ผเู้ กีย่ วข้องรับทราบตรงกัน
ในอุบตั กิ ารณ์ ท่เี กี่ยวข้องกับความปลอดภัยด้านยา จะมีคํานิยามที่เกี่ยวข้องหลากหลาย
และมีความแตกต่างกันในการจัดเก็บข้อมูล ซึง่ คํานิยามทีร่ ่วมกันกําหนดจะมีทงั ้ ทีเ่ ป็ นผลลัพธ์ทม่ี าจากการ
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กํา หนดนโยบายหรือ แนวทางในองค์ก ร ดัง นัน้ การวางระบบที่ม ีค วามแตกต่ า งกัน ก็จ ะส่ง ผลต่ อ การให้
ความหมายของคํานิ ยามที่จะนํ าไปสู่การรวบรวมหรือการจัดการที่แตกต่างกัน เช่น ผู้ป่วยแพ้ยาซํ้าใน
โรงพยาบาลแต่ไม่มกี ารลงข้อมูลอุบตั กิ ารณ์เพราะคิดว่าเป็ นข้อมูลการแพ้ยาจากทีอ่ ่นื ไม่ได้เกิดจากข้อมูล
การแพ้ทม่ี ขี องโรงพยาบาล ซึ่งตรงนี้หากไม่มกี ารกําหนดร่วมกันว่าการสังใช้
่ ยาทีผ่ ูป้ ่ วยมีประวัตแิ พ้ทงั ้ ใน
โรงพยาบาลและจากทีอ่ ่นื ๆ ให้รายงานเป็ นอุบตั กิ ารณ์และบันทึกเข้าสูร่ ะบบเพือ่ นํามาจัดการร่วมกันในการ
ป้ อ งกัน การแพ้ย าซํ้ า ในโรงพยาบาล ข้อ มูล ในส่ว นนี้ ก็จ ะขาดหายไป ดัง นั น้ ควรมีก ารให้คํา นิ ย ามและ
ความหมายอ้างอิงในระบบของการรายงานอุบตั กิ ารณ์ทร่ี ว่ มกันชัดเจน รวมถึงสือ่ สารสร้างความเข้าใจให้รบั รู้
ร่วมกันในผูเ้ กีย่ วข้อง
3.2 กําหนดให้มกี ารรวบรวมข้อมูลอุบตั กิ ารณ์ดา้ นยาทัง้ หมดเข้าไว้ทศ่ี นู ย์รวมข้อมูลของระบบยา
นโยบายจากคณะกรรมการ PTC ทีจ่ ะนําสูก่ ารป้ องกันความคลาดเคลื่อนทางยาในระบบได้
ตรงตามปั ญหาทีแ่ ท้จริงของโรงพยาบาลนัน้ จําเป็ นต้องอาศัยการวิเคราะห์ขอ้ มูลอุบตั กิ ารณ์ทางยาทีเ่ กิดขึน้
ทัง้ หมดในภาพรวมของโรงพยาบาล มาประมวลและวิเคราะห์เชือ่ มโยงกัน เนื่องจากพบอุบตั กิ ารณ์หลายครัง้
มีความเกี่ยวข้องหรือสามารถจัดเป็ น ADE ที่สําคัญของโรงพยาบาลที่ต้องนํ าสู่การจัดการ แต่ขาดความ
เชือ่ มโยง และการรวบรวมข้อมูลทัง้ หมดทีเ่ กิดขึน้ ในโรงพยาบาลเข้าสูร่ ะบบยา ทําให้ไม่เกิดการทบทวน ขาด
การรับรู้ การเรียนรู้จากอุบตั ิการณ์ ท่เี กิดและไม่มกี ารจัดการแนวทางร่วมกันของสหวิชาชีพในเชิงระบบ
ส่งผลให้นโยบายการจัดการจึงออกแบบเป็ นเพียงกิจกรรม หรือแนวทางเฉพาะบางกระบวนการย่อยเท่านัน้
ตัวอย่างข้อมูลทีไ่ ม่ถกู นําสูก่ ารรวบรวมในภาพรวม เช่น
่ ายยาทีม่ ผี ลต่อการกด
- ผูป้ ่ วยผลัดตกหกล้ม จากการสืบค้นพบว่าผูป้ ่ วยส่วนใหญ่ได้รบั การสังจ่
ระบบประสาทส่วนกลางหลายขนาน มีการรายงานเข้าสู่คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งใน
จํานวนมากแต่ไม่เชื่อมโยงเข้าสูก่ ารจัดการด้านยาส่งผลให้เกิดการแก้ไขแบบแยกส่วน และเน้น
ไปทีก่ ารจัดการด้านอุปกรณ์การป้ องกันการตกจากเตียง
- พยาบาลตรวจสอบยาที่เ พื่อ นพยาบาลดูด ไว้ใ นกระบอกฉี ด ยา พบว่ า ขนาดยา morphine
มากกว่าที่แพทย์ต้องการ 5 เท่า อุ บตั ิการณ์ ดงั กล่า วแม้จะไม่ถึงผู้ป่ วย ถ้า หากตรวจไม่พ บ
หรือไม่มกี ารทวนสอบย่อมเกิดอันตรายทีร่ ุนแรงได้ ซึง่ อุบตั กิ ารณ์ในลักษณะนี้หากเกิดขึน้ บ่อย
ในหลายหน่ วยแต่มกี ารรายงานและจัดการเก็บไว้ทเ่ี ฉพาะหน่ วยงานเป็ นครัง้ ต่อครัง้ ก็จะทําให้
ไม่เกิดการจัดการร่วมกันในปั จจัยทีอ่ าจช่วยป้ องกันความคลาดเคลื่อนได้ เช่น การสํารองยาที่
เหมาะสม, double check เป็ นต้น
- มีขอ้ มูลในระบบการรายงานอาการไม่พงึ ประสงค์จากการใช้ยา และพบมีสาเหตุมาจากความ
คลาดเคลื่อนทางยาแต่ไม่เชือ่ มข้อมูลเข้าระบบรายงานความคลาดเคลื่อนทางยา เช่น แพทย์สงั ่
ใช้ยา MTV (multivitamin) แต่เภสัชกรจ่ายยา MTD (methyldopa) จากการอ่านทีค่ ลาดเคลื่อน
ทําให้ผปู้ ่ วยเกิดการวิงเวียน หรือ ผูป้ ่ วยเกิด Phlebitis ทีม่ สี าเหตุจากอัตราเร็วในการบริหารยา
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- ข้อมูลจากการทบทวนใบสั ่งยาของงานบริการด้านเภสัชกรรม และงานบริบาลทางด้านเภสัช
กรรมไม่ถูกนํามารวบรวมในการวิเคราะห์อุบตั กิ ารณ์ในระบบยา แต่จะสรุปในผลการดําเนินงาน
จากการค้นหาปั ญหาจากการใช้ยาของหน่ วยงานเภสัชกรรมเท่านัน้ ซึ่งหลายครัง้ เป็ นข้อมูล
่ ยาทีแ่ พทย์ไม่
prescribing error ทีส่ ามารถสะท้อนให้เกิดการแก้ไขปั ญหาร่วมกัน เช่น การสังใช้
ระบุความแรงของยา, การสังใช้
่ ยาในขนาดทีต่ ่ําหรือสูงเกินไป, การสังใช้
่ ยาทีเ่ กิดอันตรกิรยิ า
ร่วมกันในผูป้ ่ วยคลินิก warfarin เป็ นต้น
3.3 ควรมีการมอบหมายเภสัชกรเพื่อทําหน้าทีร่ วบรวมข้อมูลอุบตั กิ ารณ์ในภาพรวม เพื่อ
วิเคราะห์ขอ้ มูลทัง้ หมดนําเสนอเข้าสูก่ ารประชุมของคณะกรรมการ PTC อย่างต่อเนื่อง
การกําหนดให้มเี ภสัชกรรับผิดชอบเพื่อทําหน้ าที่รวบรวมข้อมูลภาพรวมนัน้ บางแห่งให้
เภสัช กรที่อ ยู่ ใ นงานเภสัช สนเทศเป็ นผู้ร ับ ผิด ชอบ บางแห่ ง เป็ นเภสัช กรงานบริห ารเวชภัณ ฑ์ เป็ น
ผู้รบั ผิดชอบซึ่งสามารถแตกต่างกันได้ขน้ึ กับแต่ละบริบทของโรงพยาบาล แต่มคี วามจําเป็ นที่ต้องมีการ
กําหนดผูร้ บั ผิดชอบทีช่ ดั เจนเพือ่ การวิเคราะห์และสนับสนุ นข้อมูลการพัฒนาคุณภาพทีเ่ กีย่ วข้องกับระบบยา
โดยเฉพาะข้อมูลด้านความปลอดภัยจากการใช้ยาแก่คณะกรรมการ PTC จุดอ่อนที่พบคือกลุ่มงานเภสัช
กรรม ขาดความเข้าใจ และไม่มกี ารกําหนดบทบาทหน้าทีข่ อบเขตความรับผิดชอบชัดเจน การมอบหมาย
งานจึงมักกําหนดให้เภสัชกรทีข่ าดประสบการณ์ทงั ้ การปฏิบตั ทิ วไปและทางคลิ
ั่
นิก ขาดทักษะการมองในเชิง
ระบบ และทักษะการสื่อสารมารับผิดชอบซึ่งทําให้การนําข้อมูลไปใช้ประโยชน์ ไม่สามารถเกิดการจัดการ
ความเสีย่ งหรือผลกระทบต่อคุณภาพจากการให้บริการได้อย่างครอบคลุมและตรงประเด็นตามปั ญหาที่
เกิดขึน้ (3)
เภสัชกรทีท่ าํ หน้าทีใ่ นการรวบรวมและการวิเคราะห์ขอ้ มูล ควรดําเนินการ
- ร่ ว มกับ ทีม ที่เ กี่ย วข้อ ง ดํ า เนิ น การตามแนวทางการรวบรวมในระบบการรายงานความ
คลาดเคลื่อนทางยา (Medication error :ME) และเหตุ การณ์ ไม่พงึ ประสงค์ด้านยา (Adverse
Drug Event :ADE) ที่กํ า หนดขึ้น มีก ารติด ตามผลการวางระบบที่ม ีก ารนํ า ลงสู่ก ารปฏิบ ัติ
อุบตั ิการณ์ และการจัดเก็บข้อมูล การวิเคราะห์หาปั จจัยสาเหตุท่จี ะนํ าไปสู่การปรับปรุงเน้ น
ความเชือ่ มโยงระหว่างอุบตั กิ ารณ์ต่าง ๆ ทัง้ หมดและการดําเนินงานเป็ นระบบเดียวกัน
- ร่ ว มกับ ทีม ที่เ กี่ย วข้อ ง กํ า หนดกลุ่ ม ยา กลุ่ ม โรคหรือ นโยบายยาที่ม ีค วามสํา คัญ หรือ การ
ดําเนินงานพัฒนาระบบยาตามทิศทางขององค์กร เช่นโรคไต ยาทีต่ ้องระมัดระวังสูง โดยการ
ได้มาซึ่งการรวบรวมข้อมูลในลักษณะต่าง ๆ ที่พบ เช่น การทบทวนอุบตั กิ ารณ์ การทบทวน
หลักฐานอ้างอิงทางวิชาการ ข้อมูลจากระบบสารสนเทศ ข้อมูลการทบทวนเวชระเบียน ข้อมูล
การดํา เนิ น การผ่า นคณะกรรมการที่เ กี่ย วข้อ ง เช่น จากข้อ มูล คณะอนุ ก รรมการระบบการ
กระจายยาของโรงพยาบาลเรื่ อ งการบริ ห ารยาที่ ไ ม่ ไ ด้ ต ามเวลากํ า หนด ทัง้ นี้ เ พื่ อ ให้
คณะกรรมการ PTC ได้รบั ทราบและติดตามแนวโน้มการดําเนินการในโรงพยาบาล นําไปสูก่ าร
วางระบบเพือ่ การป้ องกันทีช่ ดั เจนมากขึน้
16

- ประมวลและจัดทําข้อมูลยา drug monograph (ซึง่ อาจจะร่วมกับเภสัชกรทีท่ าํ หน้าทีร่ บั ผิดชอบ
โดยตรง) เพื่อนําเสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการ PTC โดยองค์ประกอบข้อมูลควรประกอบด้วย
ข้อมูลทางเภสัชวิทยาทีส่ าํ คัญ ข้อมูลความปลอดภัยทีเ่ กิดขึน้ หรือผลการติดตามการใช้ยาของยา
ที่มอี ยู่เดิม เช่นความคลาดเคลื่อนทางยาหรืออาการไม่พงึ ประสงค์สําคัญทีเ่ กิดในผู้ป่วย แนว
ทางการติดตามหรือการจัดการภายในองค์กรทีเ่ กีย่ วกับความปลอดภัย
- มุง่ เน้นการสรุปข้อมูลให้เกิดความเชือ่ มโยงของเหตุการณ์ทกุ ประเภททีเ่ กีย่ วข้องกับระบบยาเข้า
เป็ นเรือ่ งเดียวกัน ให้มคี วามกระชับและประเด็นทีส่ าํ คัญ/วิกฤติ ผ่านกลวิธดี า้ นการบริหารความ
เสีย่ งเช่น การระบุปัญหา การจัดลําดับความสําคัญ การวิเคราะห์สาเหตุทแ่ี ท้จริง และผลกระทบ
ทีเ่ กิดขึน้
4. ปั จจัยสําคัญอีกประการในด้านการป้ องกันความคลาดเคลือ่ นทางยา คณะกรรมการ PTC ควร
มีความชัดเจนในการออกนโยบายการรายงานความคลาดเคลื่อนทางยาโดยไม่ถือเป็ นความผิ ด
แม้วา่ โดยหลักแล้วเป็ นนโยบายทีค่ วรผลักดันจากคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง แต่กน็ บั ว่าเป็ นนโยบายที่
สําคัญทีม่ ผี ลต่อการพัฒนาคุณภาพระบบยา(3) โดยเฉพาะการให้ได้มาซึง่ รายงานความคลาดเคลือ่ นทีเ่ กิดขึน้
ภายในระบบยา เนื่องจากปั จจัยทีล่ ดศักยภาพในการรายงานความคลาดเคลื่อนทางยามีความเกีย่ วข้องกับ
วัฒนธรรมในระดับวิชาชีพทีล่ งโทษรายบุคคล หากพบว่ามีการรายงานความคลาดเคลื่อน แม้ว่าความคลาด
เคลือ่ นนัน้ จะเป็ นผลพวงจากการออกแบบระบบทีแ่ ย่กต็ าม มีการศึกษาหลายชิน้ ทีส่ ะท้อนให้เห็นว่านโยบาย
การรายงานโดยไม่ถือว่าเป็ นความผิดจะเพิม่ จํานวนรายงานอุบตั กิ ารณ์ตามทีเ่ กิดขึน้ จริง รวมทัง้ เกิดการ
รายงานอุบตั กิ ารณ์ท่อี าจก่อให้เกิดเหตุไม่พงึ ประสงค์ร้ายแรง (potential adverse drug events) เข้ามาใน
ระบบได้จากผลของนโยบายการรายงานโดยไม่ถอื ว่าเป็ นความผิด ซึง่ จะทําให้คณะกรรมการ PTC สามารถ
นําไปทบทวน เพือ่ วางระบบป้ องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้าํ หรือลดระดับความรุนแรงของอุบตั กิ ารณ์ลงได้
5. มีกลยุทธ์ในการติดตามผลรายงานอุบตั กิ ารณ์ และระบุการเปลีย่ นแปลงทีน่ ําไปสูก่ ารปรับปรุง
ในโรงพยาบาลหลายแห่ง พบว่ามีการเก็บข้อมูลความคลาดเคลื่อนทางยาที่ละเอียด มีการ
จําแนกมากมาย แต่ขอ้ มูลทีน่ ําเข้าสูค่ ณะกรรมการ PTC เป็ นเพียงการเก็บข้อมูล และรายงานปริมาณทีพ่ บ
ลดลง หรือเพิม่ ขึน้ จากเดิม หรือบางแห่งพบว่ามีขอ้ มูลการประเมินความเหมาะสมของการสังใช้
่ ยาอยู่เป็ น
จํานวนมาก แต่เมือ่ เภสัชกรปรึกษาแล้วแพทย์ให้การปรับเปลีย่ นตามจึงไม่ได้สะท้อนกลับไปยังองค์กรแพทย์
หรือคณะกรรมการ ทําให้พบจุดอ่อนสําคัญ คือข้อมูลที่ได้ยงั ไม่เป็ นภาพรวมของระบบและการขาดการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลมาใช้ประโยชน์ เพือ่ จะนําไประบุการปรับปรุง หรือกําหนดแนวทางในเชิงระบบทีแ่ ตกต่างกัน
ตามระดับปั จจัยสาเหตุ
ดังนัน้ ในวาระการประชุมของคณะกรรมการ ควรมีการกําหนดการติดตามผลการวิเคราะห์
อุบตั กิ ารณ์ การพิจารณาวิเคราะห์ปัจจัยสาเหตุของอุบตั กิ ารณ์ทุกประเภท และมองความครอบคลุมของการ
วางแนวทาง หรือการปรับเปลีย่ น ให้ความสําคัญต่อวงล้อคุณภาพในการจัดการเชิงระบบในภาพรวมเพื่อ
การเปลีย่ นแปลงอย่างต่อเนื่อง หากพบว่ากระบวนการหลัก หรืออุบตั กิ ารณ์ทเ่ี กิดซํ้าและรุนแรง ควรมีการ
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วิเคราะห์โอกาสบกพร่อง ผลกระทบ และความสําคัญ (Failure Modes, Effects and Criticality Analysis)
เพือ่ การระบุการเปลีย่ นแปลงทีน่ ําไปสูก่ ารปรับปรุงหรือพัฒนาการจัดการให้มคี วามเหมาะสมขึน้
การสร้างความเข้าใจ การใช้ประโยชน์ และการกําหนดมาตราที่แตกต่างตามระดับปัจจัยสาเหตุ
การกําหนดนโยบายแต่ละข้อของ JCAHO ทีป่ ระกาศจะมีอุบตั กิ ารณ์ทเ่ี ป็ นอุบตั กิ ารณ์ต้องทบทวน
อยู่เบื้องหลัง เช่น การเพิม่ ความถูกต้องของการบ่งชี้ผูป้ ่ วยอย่างน้อย 2 ข้อบ่งชี้ โดยไม่ใช่เบอร์หอ้ ง หรือ
หมายเลขเตียงผูป้ ่ วย จากเหตุการณ์การให้เลือดผิดจากการใช้หมายเลขห้องเป็ นข้อมูลเพือ่ บ่งชีต้ วั ผูป้ ่ วย(10)
อย่างไรก็ตามอุบตั กิ ารณ์ทพ่ี บในต่างประเทศพบว่าไม่แตกต่างกับอุบตั กิ ารณ์ทเ่ี กิดในประเทศไทย การนํ า
นโยบายจากทีอ่ ่นื มาใช้โดยตรงจึงอาจมีความสอดคล้อง แต่การสร้างความเข้าใจให้ผทู้ เ่ี กีย่ วข้องให้เห็นถึง
ความสําคัญ และบทบาทการมีส่วนร่วมในการดําเนินการนัน้ อาจยังขาดข้อมูลว่าทําไมเราจึงต้องมีการ
ดําเนินการเช่นนัน้
ในการศึก ษาข้อ มูล อุ บ ัติก ารณ์ ใ นระบบจัด การด้า นยา พบว่า ข้อ ผิด พลาดที่เ กิด ขึ้น สํา หรับ หนึ่ ง
เหตุการณ์หากมีการวิเคราะห์หาสาเหตุรว่ มกันอาจมีความเกีย่ วข้องเชือ่ มโยงกับหลายระดับของการดูแล ใน
ลักษณะของ Swiss Cheese Model ทีจ่ ะชีใ้ ห้เห็น
ว่า อุ บ ัติก ารณ์ ท่ีเ กิดขึ้น อาจมาจากกระบวนการ
ขัน้ ตอน ระบบ (Latent Error) มากกว่าตัวบุคคล
(Active Error)
จากรูปเป็ นเหตุการณ์ (8) รายงานผู้ป่วยสูงอายุท่ี
เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเนื่องจากความดัน
โลหิต สูง ที่ไ ม่สามารถควบคุม ได้ และมีภาวะไต
วายเฉี ย บพลัน เมื่อ กลับ บ้า นมีก ารปรับ ยาตาม
ใบสังแพทย์
่
คอื Norvasc 10 mg วันละสองครัง้ , metoprolol 50 มก. วันละสองครัง้ , doxazosin วันละ 2 มก.
และ torsemide 30 มก. ต่อวัน ในหลายเดือนต่อมาได้เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลอีกครัง้ จากอาการ
อ่อนเพลีย เหนื่อยล้า มีการเคลื่อนไหวช้า และความดันโลหิตทีไ่ ม่สามารถควบคุมได้ และกลับมาตามนัดใน
แผนกผูป้ ่ วยนอกและได้รบั การวินิจฉัยว่าเป็ นโรควิตกกังวลและซึมเศร้า พร้อมกับรับยาเพิม่ citalopram และ
alprazolam จนครัง้ สุดท้ายได้กลับเข้ามารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลอีกครัง้ พบความคลาดเคลื่อนว่า
ผู้ ป่ วยมีย า Navane (thiothixene) แทนที่จ ะเป็ น Norvasc (Amlodipine) ตามคํ า สัง่ ใช้ ย า จึง หยุ ด ใช้ ย า
thiothixene จากตัวอย่างนี้แสดงให้เห็นถึง Swiss Cheese Model ว่าเกิดข้อผิดพลาดในการใช้ยาอย่างไร
แม้ผูป้ ่ วยจะมีปฏิสมั พันธ์กบั ระบบการดูแลสุขภาพในหลายครัง้ แต่ไม่สามารถตรวจพบได้ ดังนัน้ หากการ
วิเคราะห์อุบตั กิ ารณ์ไม่มกี ารเชื่อมโยงขัน้ ตอนทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ หมด การประมวลผลและสรุปผลจะเกิดการแยก
ส่วนในการจัด การทําให้การแก้ไขปั ญหาเกิดได้ในระดับ หน่ วยงาน แต่ใ นเชิงระบบไม่ถูก จัดการให้เป็ น
แนวทางเดียวกัน ความเสีย่ งก็จะยังคงเกิดขึน้ ได้อย่างต่อเนื่อง
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ตัวอย่างสรุปการทบทวนรายงานอุบตั กิ ารณ์ความคลาดเคลื่อนทางยาทีแ่ บ่งออกเป็ นการสรุปสาเหตุ
ตรง สาเหตุรว่ ม หรือปั จจัยเชิงระบบของอุบตั กิ ารณ์ และประเภทของอุบตั กิ ารณ์ความคลาดเคลื่อนทางยา(3)
พบผลตามตาราง
สาเหตุตรงของอุบตั ิ การณ์ความคลาดเคลื่อนทางยา
จํานวน (ฉบับ) ร้อยละ
ขาดความรูด้ า้ นยา (ทีค่ ลาดเคลือ่ น)
3
5.09
ขาดข้อมูลผูป้ ่ วย
3
5.09
ละเมิด ไม่ปฏิบตั ติ ามแนวทางทีก่ าํ หนด
7
11.86
เผลอ ลืม
3
5.09
ความคลาดเคลือ่ นจากการถ่ายทอดคําสั ่ง
3
5.09
ตรวจสอบขนานยาคลาดเคลือ่ น
22
37.29
ตรวจสอบขนาดยาคลาดเคลือ่ น
6
10.16
ปั ญหาเกีย่ วกับการใช้ infusion pump และการให้ยาทางหลอดเลือด
5
8.47
การสํารอง และการกระจายยา
2
3.39
การเตรียมยาเพือ่ บริหาร
5
8.47
รวม
59
100.00
การแบ่งประเภทตามสาเหตุตรง อาจจําเป็ นต้องมีการระบุปัจจัยเชิงระบบด้วย เพือ่ การประสานงาน
ต่อ เช่น การขาดความรู้ มีปัจจัยเชิงระบบที่เกี่ยวข้องอะไรบ้าง อาจเป็ นยาใหม่ท่เี พิง่ มีการนํ าเข้าสู่บญ
ั ชี
รายการยาโรงพยาบาล หรืออาจเป็ นรายการยานอกบัญชีทข่ี อมาใช้เฉพาะคราว ซึง่ การขาดความรูน้ นั ้ อาจ
เกีย่ วกับเชิงระบบคือไม่มกี ารให้ขอ้ มูล หรือผูป้ ฏิบตั ไิ ม่ได้รบั การอบรมความรูเ้ รือ่ งยาดังกล่าว หรือการระบุวา่
ละเมิดไม่ปฏิบตั ติ ามกฎเป็ นเพราะความไม่รู้ หรือไม่ ความไม่รู้ดงั กล่าวมาจากปั จจัยแฝงที่เกี่ยวกับ การ
พัฒนาบุคลากร หรือการปฐมนิเทศหรือไม่ หรือขาดข้อมูลผู้ป่วยซึ่งมีปัญหาจากการมีขอ้ มูลที่สําคัญของ
ผู้ป่วยไม่เพียงพอ หรือขาดการสื่อสารข้อมูลภายในทีม การนํ าเสนอในลักษณะนี้ว่าสิง่ ใดเป็ นสาเหตุหรือ
ปั จจัยตรง การเข้าสูค่ ณะกรรมการเพื่อให้ทมี สหสาขาวิชาชีพช่วยกันให้มุมมอง ความคิดเห็น สะท้อน หรือ
แลกเปลี่ย นจะช่วยให้สามารถที่จะกําหนดแนวปฏิบ ตั ิไ ด้ช ดั เจนขึ้น ซึ่งจะนํ าไปสู่ก ารกําหนดนโยบายที่
เหมาะสมและการจัดการในเชิงระบบต่อไป
สาเหตุร่วม หรือปัจจัยเชิ งระบบของอุบตั ิ การณ์
จํานวน (ฉบับ) ร้อยละ
ปั จจัยด้านผูป้ ่ วย (บุคลิกภาพ ครอบครัว ความเจ็บป่ วย)
0
0
ปั จจัยด้านการออกแบบงาน (การออกแบบงาน การมี การใช้คมู่ อื )
8
18.6
ปั จจัยด้านบุคลากร ผูป้ ฏิบตั งิ าน (ความสามารถ ทักษะ ความรู้ ความพร้อม)
9
20.9
ปั จจัยด้านการทํางานเป็ นทีม (การสือ่ สาร การสนับสนุน การนิเทศ ภาวะผูน้ ํา)
21
48.9
ปั จจัยด้านสิง่ แวดล้อม/เงือ่ นไขการปฏิบตั งิ าน
5
11.6
19

(การบริหารงานบุคคล สิง่ แวดล้อมการปฏิบตั งิ าน การจัดการเครือ่ งมือ ระบบ
สารสนเทศ)
ปั จจัยระบบองค์กร (บริบท นโยบาย การจัดการทรัพยากร)
รวม

0
43

0
100.00

หากมีการจําแนกเป็ นสาเหตุร่วม หรือสาเหตุเชิงระบบ จากตารางจะพบว่า ปั จจัยด้านการทํางาน
เป็ นทีม มีอุบตั กิ ารณ์การเกิดสูงสุด และเมือ่ พิจารณาปั จจัยสาเหตุแล้ว เกือบทุกรายงานมีสาเหตุมาจากการ
สือ่ สาร รองลงมาเป็ นในด้านบุคลากร จากข้อมูลดังกล่าวหากจัดประเภทความคลาดเคลือ่ นตามหลักการด้าน
ความปลอดภัยในการให้ยา ได้แก่ ถูกคน ถูกยา ถูกขนาด ถูกเวลา และถูกวิธี หรือจัดกลุม่ ตามกระบวนการ
หลัก ก็จะพบความคลาดเคลื่อนด้านตัวยา (ผิดชนิดและความแรง) สูงสุดร้อยละ 49.99 ด้านการให้ยาร้อยละ
23.64 และด้านการระบุตวั ผูป้ ่ วยร้อยละ 18.18
ประเภทของอุบตั ิ การณ์ความคลาดเคลื่อนทางยา
การระบุตวั ผูป้ ่ วย
ความคลาดเคลือ่ นด้านตัวยา (ผิดชนิด และความแรง)
ความคลาดเคลือ่ นด้านการบริหาร
ความคลาดเคลือ่ นด้านการสังใช้
่ ยา
หัตถการ หรือบริหารยาผิดตําแหน่ง

จํานวน (ฉบับ) ร้อยละ
10
18.18
27
49.09
13
23.64
3
5.45
2
3.64
รวม
55
100.00

จากตารางการแบ่งประเภทของอุบตั กิ ารณ์ความคลาดเคลื่อนทางยา จะได้มมุ มองทีแ่ ตกต่างออกไป
ส่งผลให้มนี ้ํ าหนักในการที่จะประกาศเป็ นนโยบาย เช่น การเพิม่ ความถูกต้องในการระบุตวั ผู้ป่วย และ
อุบตั กิ ารณ์ทงั ้ หมดพบว่าเป็ นเหตุการณ์ตอ้ งทบทวน จํานวน 5 ฉบับ คิดเป็ นร้อยละ 10 เกีย่ วข้องกับ insulin
injection และเป็ นเหตุเกือบสูญเสีย 1 ครัง้ จะเห็นได้ว่าเมื่อลงลึกในรายละเอียด จะสามารถพิจารณาได้ว่า
ยาใดในองค์กรทีน่ ่ าจะจัดเป็ นรายการทีต่ ้องระมัดระวังสูง เพราะมีความเสีย่ งในการเกิดอันตรายที่รุนแรง
หากความคลาดเคลื่อนนัน้ ไปถึงผู้ป่วย หรือปั จจัยใดที่เกี่ยวข้อง จะเห็นได้ว่าการวิเคราะห์ปัจจัยสําหรับ
อุบตั กิ ารณ์ทจ่ี ดั เป็ นเหตุการณ์ทต่ี ้องทบทวนจึงเป็ นเรื่องสําคัญทีค่ ณะกรรมการ PTC ต้องวางระบบ และมี
การติดตามทีช่ ดั เจน เพื่อการกําหนดเป็ นนโยบายด้านความปลอดภัยในองค์กรทีป่ รับให้มคี วามสอดคล้อง
กับบริบทขององค์กร ส่งผลให้มกี ารนํ านโยบายลงสู่การปฏิบตั ทิ เ่ี ป็ นรูปธรรมมากขึน้ เพราะมีอุบตั กิ ารณ์ท่ี
เกิดขึน้ จริงในองค์กร มากกว่าการนํานโยบายจากองค์กรอืน่ มาใช้
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การประเมิ น และการติ ดตามผล
การติด ตาม และประเมิน ผลการดํ า เนิ น งานที่เ ป็ น ภาพรวมของระบบยาในองค์ก ร เป็ น ความ
รับผิดชอบโดยตรงของคณะกรรมการ PTC ทีต่ อ้ งมีการติดตาม
ตัว ชี้ว ัด เชิง กระบวนการและผลลัพ ธ์ ทํ า การประเมิน และ
ปรับปรุงระบบจัดการด้านยาทัง้ หมด มีการทบทวนวรรณกรรม
ที่เ กี่ย วกับ วิธีป ฏิบ ัติท่ีจ ะดํ า เนิ น งานให้ ป ระสบความสํ า เร็จ
รวมถึงการสนับ สนุ น เทคโนโลยีใหม่ๆ เกี่ยวกับระบบจัด การ
ด้านยาอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อเป็ นการติดตามและประเมินผลว่า
การจัดการด้านยาโดยรวมนัน้ ตอบได้ตามเป้ าประสงค์ หรือไม่
ในการประเมินผลการดําเนินงานของคณะกรรมการ
PTC นัน้ พบว่าการให้เวลา และความสนใจในการติดตามเพื่อ
ร่วมตัดสินใจในการระบบการจัดการด้านยายังมีน้อย และขาดความต่อเนื่อง(11) ดังนัน้ คณะกรรมการ PTC
ควรให้แนวทางเพือ่ ให้เกิดการประเมินอย่างต่อเนื่อง เน้นการมีสว่ นร่วมของสหวิชาชีพ การประเมินหาความ
เสีย่ งในกิจกรรมหลัก (risk point) การกําหนดกิจกรรมหลักในลักษณะการศึกษาวิจยั หรือการพัฒนางาน
ประจําสูง่ านวิจยั การประเมินผลลัพธ์การดําเนินงานตามนโยบาย การวิเคราะห์อุบตั กิ ารณ์ความคลาดเคลื่อน
ทางยาเพือ่ หาปั จจัยสาเหตุ และระบุการเปลีย่ นแปลงและการติดตามอย่างเหมาะสม
ตัวอย่างการดําเนิ นการในองค์กร และการกําหนดการติ ดตามผลจากคณะกรรมการ PTC
การดําเนิ นการ
การติ ดตาม
คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบําบัดมีโครงสร้างที่ โครงสร้า งคณะกรรมการครอบคลุ ม ทุ ก สาขา
เหมาะสม เป็ นสหสาขา โดยมี ผู้ อํ า นวยการหรื อ อย่างน้อยเป็ นไปตามมาตรฐานทีม่ กี ารกําหนด
ผู้ บ ริ ห ารระดับ สู ง เป็ นประธาน และเภสัช กรเป็ น
กรรมการและเลขานุการ
มีว าระการประชุ ม ที่แ น่ น อนเพื่อ การทบทวนบัญ ชี รายงานการประชุม ผลการตัดสินใจ การติดตาม
โรงพยาบาล ทัง้ นี้อาจเชิญผูเ้ ชีย่ วชาญ หรือผูท้ ม่ี คี วามรู้ อย่างน้อยปี ละกีค่ รัง้ ตามทีก่ าํ หนด
ที่เกี่ยวกับการพิจารณาในแต่ละวาระเข้าร่วมประชุม
ตามความเหมาะสม
มีรายการและขนานยาทีเ่ หมาะสม สอดคล้องกับบริบท สัดส่วนรายการยาทีเ่ ฝ้ าระวัง กับรายการยาทีม่ ี
ของโรงพยาบาล หรือสอดคล้อ งกับ นโยบายภาครัฐ ทัง้ หมด
หรือองค์กร
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การดําเนิ นการ
มีก ารประกัน ว่า ยาที่มคี วามสําคัญ เช่นวัค ซีน เซรุ่ม
หรือยาที่มคี วามจําเป็ นในการช่วยชีวติ หรือการรักษา
โรคทีร่ า้ ยแรงจะมีการให้บริการอย่างต่อเนื่อง
มีแนวทางทีช่ ดั เจนในการรับรอง และการจัดหายาทีไ่ ม่
อยู่ในรายการโรงพยาบาล หรือมีเงื่อนไขพิเศษในการ
จัดหาแต่ละครัง้ เพื่อลดการสั ่งใช้ยาทีย่ งั คงเป็ นปั ญหา
หรือขาดความชัดเจน
มีก ารกําหนดแนวทาง และการรวบรวมข้อมูล ความ
คลาดเคลือ่ นทางยาในทุกกระบวนการ

การติ ดตาม
อุบตั กิ ารณ์ของยาขาดในกลุ่มทีม่ คี วามสําคัญ ที่
ส่งผลกระทบถึงผูป้ ่ วย
ร้ อ ยละการดํ า เนิ น การจั ด หาดั ง กล่ า ว หรื อ
สัดส่วนมูลค่ายาดังกล่าว

ข้ อ มู ล ร า ย ง า น Medication error ใ น ทุ ก
ก ร ะ บ ว น ก า ร ห ลั ก (Prescribing error,
Dispensing error, Administration error) แ ล ะ
การวิเคราะห์สรุปปั จจัยสาเหตุ
มีก ารกํ า หนดรายการยาที่ม ีช่ือ พ้อ งมองคล้า ย และ Medication error ที่ เ กิ ด จากยาที่ ช่ื อ พ้ อ งมอง
แนวทางการจั ด การเพื่ อ ป้ องกั น การเกิ ด ความ คล้ายกัน
คลาดเคลือ่ นทางยา
มี แ น ว ท า ง ใ น ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น Medication - ร้ อ ยละของผู้ ป่ วยที่ ม ี ก ารทํ า Medication
Reconciliation และบทบาทของแต่ ละวิช าชีพ ในการ
Reconciliation ภายใน 24 ชัวโมงในผู
่
้ป่ วย
ดําเนินการอย่างชัดเจน
สูงอายุ
- การทํา medication reconciliation เป็ น การ
ทํางานแบบสหสาขาวิชาชีพ
- การทีผ่ ปู้ ่ วยไม่ได้รบั ยาทีค่ วรได้ (เป็ นจํานวน
ครัง้ ต่อ 1000 วันนอน)
มีการกําหนดรายการยาความเสีย่ งสูง และแนวทางใน - Medication error ทีเ่ กิดจากยาความเสีย่ งสูง
การดําเนินงานเพื่อป้ องกันความผิดพลัง้ การบรรเทา
(การสั ่งยา การคํานวณ การจัดจ่ายยา การ
อันตราย
เตรียมยา การบริหารยา)
- ADE ที่เ กิด จากยาที่ม ีค วามเสี่ย งสู ง เช่ น
bleeding, thrombocytopenia,gangrene,
tachycardia

PTC กับการปรับบทบาทในระบบการจัดการด้านยาทีป่ ลอดภัย เหมาะสมและได้ผล (9,4)
ในการปรับบทบาทในการดําเนินงาน คณะกรรมการ PTC ต้องทําความเข้าใจบทบาทของการกํากับ
ดูแลด้านยาร่วมกันทัง้ เชิงรับและเชิงรุก มีการวางแผนเชิงกลยุทธ์ของการจัดการทีส่ อดคล้องกับทิศทางการ
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พัฒนาและปั ญหาทีพ่ บขององค์กร และกําหนดนโยบายการดําเนินงานของระบบในทุกขัน้ ตอนเพือ่ ทีจ่ ะเป็ น
ส่วนหนึ่งของการจัดการในองค์กรทีจ่ ะบูรณาการงานด้านการดูแลผูป้ ่ วยร่วมกับทีมผูใ้ ห้บริการ โดย
ดําเนินการ
ขยายบทบาทหน้าทีใ่ นการจัดการ

การสร้างให้เกิดความร่วมมือของสห
วิชาชีพทีเ่ กีย่ วข้องในระบบทัง้ หมด
เพิม่ ข้อมูลของการจัดการในระบบ
-

ทําความเข้าใจในการจัดการด้าน
เศรษฐศาสตร์ทางยา
(pharmacoeconomic) เข้ากับการวาง
แนวทางของการจัดการ
ประเมิ น ผลการดํ า เนิ น การอย่ า ง
สมํ่ า เสมอ และใช้ ก ารตั ด สิน ใจบน
พืน้ ฐานของข้อมูล

เหตุผลสนับสนุน
ดํา เนิ น การให้ค รอบคลุ ม และมีค วามชัด เจนทัง้ สองบทบาทที่
สํา คัญ (การจัด การระบบตํ า รับ ยา และการจัด การด้า นความ
ปลอดภัย จากการใช้ย า) เพื่อ ให้เ กิด การประเมิน ในส่ว นของ
รายการยาทีม่ กี ารนํ ามาใช้ในโรงพยาบาลตามบริบท ทัง้ ขนาด
ของโรงพยาบาลและทิศ ทางในการพัฒ นาของโรงพยาบาล
ร่วมกับผลของการกํากับดูแลด้านความปลอดภัยในการใช้ยาของ
ผูป้ ่ วยทีเ่ กิดขึน้ จริงในโรงพยาบาล
การป้ อนข้อมูลเกีย่ วกับผลกระทบของการจัดการด้านยาในการ
ดูแล ส่ง เสริม ให้เ กิด การเรียนรู้ข้อ มูล และเชื่อ มโยงของระบบ
บริการให้แก่ผทู้ ม่ี คี วามเกีย่ วข้อง
พิจ ารณาสิ่ง แวดล้อ มสนั บ สนุ น ที่ม ีค วามเกี่ย วข้อ งให้เ กิด การ
จัดการทีป่ ลอดภัย
- ความรู้ ความสามารถ
- การเข้าถึงข้อมูลเฉพาะของผูป้ ่ วย
- ข้อมูลยาทีจ่ าํ เป็ น
- ระบบคอมพิวเตอร์สนับสนุน การส่งสัญญาณเตือน
- สิง่ แวดล้อมทางกายภาพทีเ่ กีย่ วกับการใช้ยา
การเข้าใจกับหลักการด้านเศรษฐศาสตร์ทางยาจะทําให้เกิดการ
พิจารณาทางเลือกของการรักษาทีม่ คี วามคุมค่า การวิเคราะห์ใน
ต้ น ทุ น ประสิท ธิผ ล โดยผลลัพ ธ์ ท่ีค วรประเมิน มีท ัง้ ผลลัพ ธ์
ทางด้ า นคลินิ ก และผลลัพ ธ์ ท างด้ า นความเป็ นมนุ ษ ย์ เช่ น
คุณภาพชีวติ ของผูป้ ่ วย
การประเมิ น ผลจะทํ า ให้ เ กิ ด ความเข้ า ใจในบทบาทของ
คณะกรรมการ และการวิเคราะห์ขอ้ มูลบนพื้นฐานของข้อมูลที่
ได้รบั การวิเคราะห์อย่างเหมาะสม (Management by Fact) จะ
ทําให้เกิดการปรับปรุง วางแผนการพัฒนาทีม่ คี วามเหมาะสมกับ
เป้ าประสงค์ยงิ่ ขึน้
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บทสรุป
เพื่อ ให้ก ารกํ า กับ ดูแ ลระบบการจัด การด้า นยามีค วามปลอดภัย มีก ารใช้ย าอย่า งสมเหตุ ผ ล มี
ประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบําบัด (PTC) ควรมีการดําเนินการจัดการ
ใน 2 บทบาทหลัก คือ การจัดการระบบตํารับยา และการจัดการด้านความปลอดภัยจากการใช้ยา มีการ
ประกาศเป้ าประสงค์ความปลอดภัยด้านยา กําหนดนโยบาย และกลวิธกี ารดําเนินการให้มคี วามชัดเจนใน
ผูท้ เ่ี กีย่ วข้องทัง้ หมดในระบบยา ซึง่ หลังจากทีไ่ ด้ชน้ี ํานโยบายแล้วคณะกรรมการควรมีการกําหนดรอบเวลา
ในการติดตามแต่ละประเด็น เพื่อนํ าไปสู่การปรับปรุง และการสร้างความเข้าใจ การเชื่อมโยงกันในการ
ดําเนินงานได้อย่างเหมาะสม จะสามารถทําให้บรรลุได้ตามเป้ าประสงค์เพื่อความปลอดภัยของผูป้ ่ วยจาก
การใช้ยา
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