มาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรรมโรงพยาบาล
พ.ศ. ๒๕๖๑ - พ.ศ. ๒๕๖๕
สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)
มาตรฐานวิ ช าชี พ เภสัช กรรมโรงพยาบาลได้ มี ก ารประกาศใช้ มาตัง้ แต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่ง ใน
ระยะแรกมีการใช้ เพียง ๕ มาตรฐาน ไม่นบั รวมการศึกษาวิจยั ต่อมาได้ มีการประกาศใช้ ฉบับเต็ม ตังแต่
้ ปี
พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็ นต้ นมา ปั จจุบันระบบสุขภาพมี การเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก ทั่วโลกมี การเน้ นการ
จัดการที่ม่งุ คุณภาพสถานพยาบาลเพื่อความปลอดภัยของผู้รับบริ การและประสิทธิภาพของระบบ แม้ ว่า
เทคโนโลยีทางการแพทย์จะมี การพัฒ นาอย่างก้ าวกระโดด การพัฒ นาคุณ ภาพยังเป็ นหัว ใจสาคัญ ของ
ระบบสุขภาพ บนหลักการการจัดการคุณภาพทัว่ ทังองค์
้ กร ที่มาในรูปแบบของการรับรองมาตรฐานต่าง ๆ
ที่เป็ นสากล โดยมุ่งเน้ นนโยบาย วัฒนธรรม ภาวะผู้นา การให้ ความสาคัญต่อผู้รับผลงาน ระบบการจัดการ
การท างานเป็ น ที ม การมี ส่วนร่ วม การสื่ อสาร การส่งต่อข้ อมูล และการจั ด การความเสี่ ยง เป็ นต้ น ใน
ต่างประเทศมาตรฐานคุณภาพสถานบริ การสุขภาพในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับระบบยา มีการปรับเปลี่ยนทังใน
้
ส่ ว นของรายละเอี ย ดเพิ่ ม ขึ น้ จนถึ ง เกิ ด กระบวนการหลั ก ชนิ ด ใหม่ เช่ น การประสานรายการยา
(Medication reconciliation) ตลอดจนทิศทางการรักษาพยาบาลที่มุ่งการเสริ มพลังผู้ป่วย ครอบครัว และ
ชุมชน ให้ สามารถดูแลตนเอง ภายใต้ ความต่อเนื่อง เพื่อบรรลุสขุ ภาวะโดยเน้ นการมีส่วนร่วม เชื่อมโยงของ
ภาคีสุขภาพ ดังนัน้ เพื่อให้ ทันต่อสถานการณ์ ที่เปลี่ยนแปลงไป และเพื่อให้ บรรลุความต้ องการของสังคม
และการมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดีของประชาชน จึงมีความจาเป็ นที่จะต้ องปรับปรุงและประกาศมาตรฐานวิชาชีพ
เภสัชกรรมโรงพยาบาลขึ ้นใหม่
วัตถุประสงค์ เพื่อที่จะให้ เป็ นแนวทางในการจัดบริการเภสัชกรรมด้ านต่าง ๆ รวมถึงสามารถที่จะใช้
เป็ นแนวทางและเกณฑ์ ใ นการประเมิ น ขอบเขตและคุณ ภาพของการให้ บริ ก ารด้ า นเภสัช กรรมใน
โรงพยาบาล
เภสัชกรรมโรงพยาบาลเป็ นวิชาชีพหนึ่งที่มีความสาคัญ ยิ่งในระบบยา ทังในบทบาทการบริ
้
หาร
จัด การเชิ ง ระบบเพื่ อ ให้ มี ย าที่ มี คุณ ภาพ พร้ อมใช้ พอเพี ย ง ปลอดภั ย ภายใต้ ร ะบบการจัด การที่ มี
ประสิทธิภาพ และบทบาทผู้ให้ การบริ บาลทางเภสัชกรรมที่ม่งุ เน้ นการใช้ วิชาชีพเภสัชกรรมในการส่งเสริ ม
ให้ เกิดประโยชน์สงู สุดจากการรักษาพยาบาลด้ วยยา เภสัชกรจึงต้ องไม่เพียงแต่จดั ให้ มีบริ การต่าง ๆ ด้ าน
เภสัชกรรมเท่านัน้ แต่จะต้ องให้ ความสาคัญและสนใจต่อผลลัพธ์ของการให้ บริการและการรักษาพยาบาล
ผู้ป่ วยในภาพรวมด้ ว ย บทบาทหลัก เหล่ า นี จ้ ะมี ผ ลอย่ า งมากต่อ ความส าเร็ จ ในการด าเนิ น งานของ
๑

โรงพยาบาล มาตรฐานงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลจึงกาหนดขึ ้นเพื่อเป็ นมาตรฐานที่เภสัชกรโรงพยาบาล
จะต้ องนาลงสูก่ ารปฏิบตั อิ ย่างเข้ มงวด สม่าเสมอ ต่อเนื่อง ประกอบด้ วย
(๑) ภาวะผู้นาและการจัดการงานเภสัชกรรม
(๒) การบริการเภสัชสนเทศและการจัดการความรู้
(๓) การส่งเสริมการรักษาด้ านยาให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
(๔) การจัดหา การสารองยา การกระจาย และการควบคุมยา
(๕) อุปกรณ์ สถานที่ สิ่งอานวยความสะดวก และแหล่งข้ อสนเทศทางยา
(๖) การศึกษาวิจยั การประเมินผล
มาตรฐานที่ ๑ : ภาวะผู้นาและการจัดการงานเภสัชกรรม
(Leadership and Pharmacy management)
ภาวะผู้นาและทักษะการจัดการงานเภสัชกรรมที่ มีประสิ ทธิ ภ าพเป็ นสิ่งจ าเป็ นในการพัฒ นา และ
ปรับปรุงการจัดการบริการด้ านเภสัชกรรมให้ สอดคล้ องกับวิสยั ทัศน์ พันธกิจของโรงพยาบาล มาตรฐานวิชาชีพ
มาตรฐานด้ านการรักษาพยาบาลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง และการให้ ความสาคัญต่อความต้ องการของผู้รับบริ การ
รวมทังการปรั
้
บปรุงคุณภาพการบริ การอย่างต่อเนื่อง โดยการจัดการงานเภสัชกรรม จะมุ่งเน้ นบทบาทวิชาชีพ
ที่ครอบคลุมมาตรฐานการจัดการด้ านยา (medication management standard)1 การบริ บาลทางเภสัชกรรม
(pharmaceutical care) และการคุ้มครองผู้บริ โภค2 ในทุกระดับตังแต่
้ ระดับปฐมภูมิจนถึงตติยภูมิ ครอบคลุม
ผู้รับบริ การ ชุมชน และสังคม ผ่านการจัดโครงสร้ างองค์กร ระบบการจัดการให้ เอื ้อต่อการให้ บริ การเภสัชกรรม
ตามพันธกิจที่กาหนดไว้ อย่างมีคณ
ุ ภาพและประสิทธิภาพ
หัวหน้ าฝ่ าย/กลุ่มงานเภสัชกรรม มีหน้ าที่รับผิดชอบดังนี ้
๑. กาหนดพันธกิจ เป้าประสงค์ของงานเภสัชกรรม ทังระยะสั
้
นและระยะยาว
้
ให้ สอดคล้ องกับ บริ บท
วิสัย ทัศน์ วัฒ นธรรม เป้า ประสงค์ องค์ กร การพัฒ นาระบบยา และแนวโน้ ม การพัฒ นาวิช าชี พ และด้ าน
สาธารณสุขที่เกี่ยวข้ อง โดยให้ ความสาคัญต่อการตอบสนองความต้ องการของผู้รับผลงานทุกระดับ
๒. จัดให้ มีแผนการปฏิบตั ิงานและตารางกากับ ติดตาม ประเมินผลงาน เพื่อให้ บรรลุเป้า ประสงค์
ดังกล่าว และสอดคล้ องกับยุทธศาสตร์ องค์กร ครอบคลุมทังสถานการณ์
้
ปกติ และฉุกเฉิน
1

มาตรฐานการจัดการด้ านยา ครอบคลุม การจัดองค์กรและการวางแผน การคัดเลือกและการจัดหา การควบคุมเก็ บ
รักษา การสัง่ ใช้ และการถ่ายทอดคาสัง่ การเตรี ยมและการจ่าย การบริ หาร การติดตาม และการประเมินผล
2
การคุ้มครองผู้บริ โภคในที่นี ้ หมายถึง การปกป้องดูแลประชาชนที่ใ ช้ บริ การของโรงพยาบาล ให้ ได้ รับความปลอดภัย เป็ น
ธรรม และประหยัด จากการใช้ ยาและผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ ตามขอบเขตหน้ าที่ความรับผิดชอบของโรงพยาบาล
๒

๓. ส่งเสริมให้ เกิดระบบคุณภาพ และการจัดการความรู้ในหน่วยงาน
๔. ส่งเสริ ม สนับสนุน ควบคุม กากับ และติดตามการดาเนินงานให้ เป็ นไปตามเป้าประสงค์หลัก
และแผนปฏิบตั งิ านที่ได้ วางไว้
๕. ประเมิ น ผลการพัฒ นาระบบยา ผลการดาเนินงานตามกระบวนการหลัก และวิเคราะห์ ห า
โอกาสพัฒนาที่จะนาไปสูก่ ารปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่อง
๖. ทาการปรับแผนตามรอบระยะเวลาที่เหมาะสม หรื อเมื่อมีปัจจัยหลักเปลี่ยนแปลงไปที่ส่งผล
กระทบต่อระบบเดิมที่วางไว้ เพื่อการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
ทัง้ นี ห้ ัวหน้ า หน่ วยงานเภสัช กรรมจะสามารถปฏิ บัติ ง านเหล่านี ใ้ ห้ ส าเร็ จ ลุล่ว งไปได้ จะต้ อ งมี
บุคลากรที่มีคณ
ุ ภาพและความสามารถในจานวนที่เหมาะสม
การจัดการและการจัดโครงสร้ างองค์กรให้ เอื ้อต่อการให้ บริ การเภสัชกรรมตามพันธกิจที่กาหนดไว้
ได้ อย่างมีคณ
ุ ภาพและประสิทธิภาพ ได้ แก่
๑. หั ว หน้ าหน่ วยงานเภสั ช กรรม จะต้ อ งเป็ น เภสัช กรซึ่งได้ รับ ใบอนุญ าตประกอบวิช าชี พ
เภสัชกรรม ที่ออกโดยสภาเภสัชกรรม และไม่อยู่ในระหว่างการพักใช้ หรื อเพิกถอนใบอนุญาต
เป็ น ผู้ที่ มี ภ าวะผู้น า มี ค วามรู้ ความสามารถและประสบการณ์ ในการประกอบวิ ช าชี พ มี
ความคิดริเริ่ม มีความรู้ในการปฏิบตั งิ าน และบริ หารงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลอย่างถ่องแท้
เป็ นแบบอย่างที่ดี และประพฤติตนเหมาะสม มีจรรยาบรรณวิชาชีพ รวมถึงควรมีคณ
ุ วุฒิทาง
การศึกษาในระดับที่สงู ขึ ้นในด้ านที่เกี่ยวกับ งานเภสัชกรรมโรงพยาบาล หรื อการบริหารจัดการ
เพิ่มเติม และเป็ นผู้ที่ใฝ่ เรี ยนรู้อย่างต่อเนื่อง
๒. โครงสร้ างองค์ กร ให้ มี ก ารจัด แบ่ ง โครงสร้ างองค์ ก รเพื่ อ ให้ เกิ ด ความรั บ ผิ ด ชอบ และ
ความสามารถในการพัฒนางานแต่ละด้ านที่สอดคล้ องกับ ระบบการจัดการด้ านยาและ/หรื อ
มาตรฐานการปฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้ อง หรื อโครงสร้ างคุณภาพภายในอย่างเหมาะสม สอดคล้ อง
กับบริบทองค์กร ตลอดจนให้ มีการเชื่อมโยงพันธกิจของฝ่ าย/กลุม่ งาน ลงในแต่ละงาน
๓. พันธกิจของหน่ วยงานเภสัชกรรม (pharmacy mission) จะต้ องมีการกาหนดพันธกิจของ
หน่วยงานเภสัช กรรมเป็ น ลายลัก ษณ์ อัก ษรอย่างครอบคลุม ชัด เจน ครอบคลุม นโยบาย
เป้าประสงค์องค์กรที่เกี่ ยวข้ อง ตลอดจนทิศทางการพัฒ นาวิชาชีพ ระบบสาธารณสุข หรื อ
ระบบประกันสุขภาพอย่างเหมาะสม ซึ่งอย่างน้ อยจะต้ องสะท้ อนถึง การใช้ วิช าชี พ ในการ
ให้ บริ การผู้ป่วย สอดคล้ องกับบริ บทขององค์กร รวมทัง้ บทบาทและหน้ าที่ความรับผิดชอบ
ตามพันธกิจอื่น ๆ อย่างเหมาะสม เช่น การจัดการศึกษาและการวิจยั ทังนี
้ ้บุคลากรทุกระดับ
ในหน่วยงานจะต้ องรับทราบและมีความเข้ าใจในพันธกิจของหน่วยงานเภสัชกรรมดังกล่าว
ด้ วย
๓

๔. สายการบั งคั บ บั ญ ชาและการมอบหมายงาน มี การกาหนดสายการบังคับบัญ ชาและ
หน้ าที่ รับ ผิ ด ชอบและการมอบหมายส าหรับ บุคลากรทุกระดับ ภายในหน่วยงานเป็ น ลาย
ลักษณ์ อกั ษรอย่างชัดเจน และมีการปรับปรุ งให้ เหมาะสม มีกลไกติดตามเรื่ องภาระงาน ผล
การปฏิบตั ิงานตามบทบาท หน้ าที่ ความรับผิดชอบ ตลอดจนการใช้ ทรัพยากรให้ เป็ นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ
๕. การเสริมสร้ างทัศนคติและความตระหนัก ผู้นา หัวหน้ างาน ร่วมกับทีมหรื อคณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ควรมีแนวทางในการดาเนินการเพื่อเสริ มสร้ างทัศนคติที่ดี และ
ความตระหนักแก่เภสัช กรในการให้ ความส าคัญ ต่อการวางระบบหรื อการดาเนินการที่ มุ่ง
ผู้ป่วยเป็ นสาคัญ
๖. เภสั ช กรผู้ ท าหน้ า ที่ ป ฏิ บั ติ งาน จะต้ องมี เภสัช กรปริ ญ ญาซึ่ง ได้ รับ ใบอนุญ าตประกอบ
วิชาชีพเภสัชกรรมที่ออกโดยสภาเภสัชกรรม ในจานวนที่สามารถรองรับการปฏิบตั ิงานพื ้นฐาน
ได้ อย่างเพียงพอเป็ นอย่างน้ อย และมีความรู้ความสามารถสอดคล้ องกับงานที่ รับผิดชอบ มี
จรรยาบรรณวิชาชีพ และมีความตระหนักในการใช้ วิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อการให้ บริ การและ
การดูแลผู้ป่วย และเป็ นผู้ใฝ่ เรี ยนรู้อย่างต่อเนื่อง
๗. บุคลากรช่ วยงานเภสัชกรรม จะต้ องมีบคุ ลากรและเจ้ าหน้ าที่ชว่ ยงานเภสัชกรรม ได้ แก่ เจ้ า
พนักงานเภสัชกรรม ผู้ช่วยเภสัชกร พนักงานห้ องยา ลูกจ้ าง ธุรการ คนงาน หรื อผู้ปฏิบตั ิงานที่
เรี ยกในชื่ออื่น ๆ จานวนเพียงพอ เพื่อสนับสนุนการจัดการบริ การของหน่วยงานเภสัชกรรม
โดยจะต้ องมีการกาหนดหน้ าที่ ความรับผิดชอบที่ ชัดเจน ตลอดจนการควบคุม กากับ การ
ตรวจสอบคุณภาพการปฏิบตั งิ านที่เหมาะสมจากเภสัชกร
๘. การคั ด หาและเลื อ กสรรบุ ค ลากร ควรคัด เลื อ กตามพื น้ ฐานของการปฏิ บัติ ง านและ
คุณสมบัติของแต่ละบุคคลให้ เหมาะสมกับงาน หัวหน้ า หน่วยทุกระดับจะต้ องรับผิดชอบด้ าน
การบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างเหมาะสม
๙. การบริ หารเวชภัณฑ์ และการจัดการระบบยาในภาวะฉุกเฉิน ฝ่ าย/กลุ่มงานเภสัชกรรม
ควรมีการจัดทาแผนรับสถานการณ์ฉุกเฉินด้ านการบริ หารเวชภัณฑ์ และการจัดการระบบยา
โดยมุ่งเน้ นเครื อข่าย การจัดการข้ อมูล การจัดการทรัพยากรการบริ หาร เพื่อความสอดคล้ อง
ต่อเนื่อง และความปลอดภัยผู้ป่วย อย่างมีประสิทธิผล ลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ ้นตามมา
๑๐. แนวทาง มาตรฐานงานและคู่มือการปฏิบัติงาน จะต้ องมีการนาแนวทางและมาตรฐาน
การปฏิบัติที่เกี่ ยวข้ องกับการให้ บริ การเภสัชกรรม (practice standards and guidelines)
ตลอดจนการพัฒนาคูม่ ือการปฏิบตั ิงาน เข้ ามาร่วมเป็ นหลักการสาคัญในการพัฒนาคุณภาพ
ให้ สอดคล้ องบริ บทโรงพยาบาล ภายใต้ สถานการณ์ทางการเงิน และส่งเสริมให้ มีการนาลงสู่
๔

การปฏิบตั ิในงานประจา คูม่ ือดังกล่าวจะต้ องได้ รับการปรับปรุงให้ เป็ นปั จจุบนั ตามมาตรฐาน
และเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนให้ มีระบบการกากับติดตามอย่างสม่าเสมอ
๑๑. การปฐมนิเทศ จะต้ องมีการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ที่เป็ นระบบชัดเจน ให้ ทราบถึงระบบงาน
เภสัช กรรม หน้ า ที่ ความรั บ ผิ ด ชอบของตน รวมทัง้ ระบบงานคุณ ภาพและระบบความ
ปลอดภัยในโรงพยาบาล และจะต้ องมีวิธีการประเมินความสามารถในการปฏิบัติ งานของ
บุคลากรในหน่วยงานเภสัชกรรมอย่างสม่าเสมอ
๑๒. การศึ ก ษาและฝึ กอบรม จะต้ อ งมี แ ผนการพัฒ นาบุค ลากรทุก คนในงานที่ รั บ ผิ ด ชอบ
สอดคล้ องกับทิ ศทางการพัฒ นาขององค์ กร และรัก ษาระดับของความสามารถนัน้ ๆ ให้
สามารถปฏิบตั ิงานได้ ตามแนวทางและมาตรฐานงานที่กาหนดไว้ อย่างมีคุณภาพ ทัง้ นีก้ าร
พัฒนาทรัพยากรบุคคลไม่จากัดแต่เพียงองค์ความรู้ ทางด้ านเภสัชศาสตร์ แต่ครอบคลุมองค์
ความรู้ ที่สามารถนามาประยุกต์เพื่อการให้ บริ การเภสัชกรรมเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บน
พื ้นฐานความต้ องการและสถานการณ์ของแต่ละหน่วยงาน
๑๓. การจัดการบริ การเภสัชกรรม งานบริ การเภสัชกรรมควรเปิ ดให้ บริ การตลอด ๒๔ ชั่วโมง
ครอบคลุมผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน สาหรับสถานพยาบาลภาครัฐขนาดเล็ก กว่า ๙๐ เตียง ที่มี
ข้ อจากัดเรื่ องอัตรากาลัง หรื อโรงพยาบาลเฉพาะทางที่ไม่มี หน่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิ น หรื อการ
ให้ บริ การนอกเวลาปฏิ บัติราชการปกติ หน่วยงานเภสัช กรรมอาจไม่ได้ เปิ ด ให้ บ ริ การ ๒๔
ชัว่ โมง ซึ่งจะต้ องมีการกาหนดรายการยา หน่วยบรรจุ ปริ มาณ รูปแบบ ฉลาก ที่ไม่ก่อให้ เกิด
อันตรายแก่ผ้ ูป่วย ตลอดจนนโยบายและวิธีการปฏิ บตั ิในเรื่ องการจ่ายยาต่าง ๆ นอกเวลา
ภายใต้ การกากับดูแลของเภสัชกร โดยผ่านการอนุมตั ิของคณะกรรมการเภสัชกรรมและการ
บาบัด และหากต้ องมีการจ่ายยาฉุกเฉินหรื อยาที่ต้องระมัดระวังสูง (high alert drugs) ที่ไม่ได้
มีการสารอง ควรจะจัดให้ มีเภสัชกรที่รับผิดชอบที่สามารถติดต่อได้ เพื่อให้ บริ การได้ ทนั ที (on call pharmacist) และพึงระลึกเสมอว่าการจ่ายยานอกเวลาทาการ โดยบุคคลที่ไม่ใช่เภสัชกร
เป็ นสิ่งที่ควรพยายามหลีกเลี่ยงให้ มากที่สดุ
๑๔. การสื่อสารและการส่ งต่ อข้ อมูลการปฏิบัตงิ าน ให้ ความสาคัญต่อแนวทางการสื่อสารและ
การส่งต่อข้ อมูลทังในการท
้
างานที่เป็ นทีมสหสาขา และในหน่วยงานตนเอง รวมทังการสื
้
่อสาร
กับ ผู้ป่ วย/ผู้รับ บริ ก าร โดยเน้ น การสื่ อสารที่ ล ดความเสี่ ย งที่ จ ะเกิ ด ความคลาดเคลื่ อนทุก
ประการ การใช้ ภาษาที่ง่ายต่อความเข้ าใจโดยใช้ เทคโนโลยีที่เหมาะสม และต้ องมีระบบการ
ส่งต่อข้ อมูลที่ เป็ นปั จจุบัน เพื่ อการให้ บริ การที่ มี คุณ ภาพ ปลอดภัย สามารถใช้ ในการดูแล
ผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง เป็ นการสนับสนุนการปฏิบตั ิงานซึ่งกันและกันเพื่อให้ บรรลุเป้าประสงค์
ขององค์กร ความปลอดภัยผู้ป่วย และประสิทธิภาพการรักษา
๕

๑๕. การประเมินและการพัฒนาคุณภาพบริ การเภสัชกรรม ต้ องมีความรู้ ความเข้ าใจเรื่ อง
การบริ หารความเสี่ยง และเครื่ องมือต่าง ๆที่ใช้ ในการปรับปรุ งคุณ ภาพ มี โครงการหรื อการ
ดาเนินการติดตาม การประเมินผล และการพัฒ นาคุณภาพของบริ การเภสัชกรรม (quality
assessment and improvement) ในการจัดการด้ านยาและระบบยา อย่างเป็ นระบบและ
ต่อเนื่ อง ควรผสมผสานเป็ นส่วนหนึ่งของการประเมิ นและการพัฒ นาคุณ ภาพขององค์กร
และต้ องมีการคืนกลับข้ อมูลให้ ผ้ ทู ี่เกี่ยวข้ อง เพื่อการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
๑๖. การมีส่วนร่ วมในคณะกรรมการต่ าง ๆ นอกเหนือจากคณะกรรมการเภสัชกรรมและการ
บาบัด เภสัชกรต้ องมีส่วนร่วมและมีบทบาทเชิงรุกในคณะกรรมการที่เกี่ยวข้ องกับการกาหนด
นโยบายและวิธีปฏิบตั ิในการใช้ ยา การดูแลผู้ป่วย และคณะกรรมการอื่น ๆ เพื่อให้ เกิดการใช้
ยาอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ ตามบริบทขององค์กร และระเบียบปฏิบตั ดิ ้ านยา
๑๗. กฎหมายและระเบี ยบที่เกี่ ยวข้ อง จะต้ องมีการปฏิ บตั ิตามกฎหมายและระเบียบ (laws
and regulations) ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องทังในระดั
้
บองค์กร และสังคม รวมถึงการจัดทารายงาน
เอกสารในส่วนที่มีการกาหนดไว้ อย่างครบถ้ วน
๑๘. การรักษาจริยธรรมและจรรยาบรรณแห่ งวิชาชีพ จะต้ องส่งเสริม และกากับดูแลให้ มีการ
ปฏิบตั ิตามเกณฑ์จริยธรรมและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพเภสัชกรรม ทังในระดั
้
บองค์กรและ
สังคมอย่างเคร่งครัด
๑๙. การรั กษาความลับของผู้ป่วย เภสัชกรจะต้ องให้ ความเคารพ และเก็บรักษาข้ อมูลความลับ
ของผู้ป่วย (patient confidentiality) โดยจัดระบบป้องกันข้ อมูลในคอมพิวเตอร์ และรายงาน
ที่ เ ป็ นข้ อมู ล ของผู้ ป่ วย จะต้ องรั บ ทราบเฉพาะบุ ค ลากรทางการแพทย์ ที่ เกี่ ย วข้ องใน
โรงพยาบาล หรื อในระบบสาธารณสุขที่จาเป็ นในการดูแลผู้ป่วยเท่านัน้
๒๐. การส่ งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเภสัชศาสตร์ ให้ มีการวางระบบงาน
ที่เน้ นความร่ วมมือในการพัฒ นาคุณ ภาพการศึกษาเภสัช ศาสตร์ ตามศัก ยภาพและความ
เป็ นไปได้ ของแต่ละแห่ง โดยมุ่งเน้ นให้ เกิดการผลิตบัณ ฑิตเภสัชศาสตร์ ให้ มี สมรรถนะที่พึง
ประสงค์ อย่างมีคณ
ุ ภาพ บนความร่วมมือที่เป็ นลายลักษณ์ อกั ษรระหว่างสถาบันการศึกษา
และองค์กรอย่างชัดเจน
มาตรฐานที่ ๒ : การบริการเภสัชสนเทศ การจัดการความรู้ และระบบสารสนเทศทางยา
(Drug information services, knowledge management and pharmaceutical
informatics)
เภสัชกรจะต้ องทาหน้ าที่ เผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารด้ านยาที่ถูกต้ อง เหมาะสมและเป็ นปั จจุบนั แก่
ผู้ป่วย บุคลากรทางการแพทย์ทุกสาขา และบุคลากรทุกระดับ ของโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่ อง ส าหรับ
๖

โรงพยาบาลที่มีศกั ยภาพควรดาเนินการในลักษณะศูนย์บริ การข้ อมูลยา สารสนเทศทางเภสัชศาสตร์ และ
ข้ อมูลสารสนเทศของหน่วยงาน โดยประสานงานและร่ วมกับหน่วยงานอื่ น ๆ ที่เกี่ ยวข้ อง ในการจัดหา
แหล่งข้ อสนเทศทางเภสัชศาสตร์ ได้ แก่ วารสารและตาราทางด้ านยาและการแพทย์ ที่เป็ นปัจจุบนั ไว้ ประจา
หน่วยงานเภสัชกรรมและหน่วยให้ บริ การ ทังนี
้ ้รวมถึงระบบการเชื่อมต่อข้ อมูลทางไกลจากห้ องสมุด และ
การเข้ าถึงแหล่งข้ อมูลอื่น ๆ
เภสัช กรจะต้ อ งให้ บ ริ ก ารข้ อ มู ล แก่ แ พทย์ พยาบาล บุค ลากรอื่ น ๆ ที่ ข อรั บ บริ ก าร ตลอดจน
ให้ บริการแก่เภสัชกรที่ทาหน้ าที่ติดตามดูแลปั ญหาด้ านยาของผู้ป่วยอย่างมีมาตรฐาน และต้ องมัน่ ใจว่าผู้ที่
เกี่ ยวข้ องได้ รับข้ อมูล ที่สอดคล้ องกับความต้ องการที่ แท้ จริ ง สามารถนาไปปฏิบัติ ตลอดจนมีระบบการ
สนับสนุนงานบริ การให้ มีและเข้ าถึงข้ อมูลยา ข้ อมูลทางการแพทย์เพื่อการบริการอย่างเหมาะสม เพียงพอ
และทันเวลา
เภสัชกรจะต้ องมีการดาเนินการด้ านการจัดการความรู้ที่เกี่ยวข้ องกับการให้ บริ การของหน่วยงาน
การพัฒนาคุณภาพงาน การพัฒนาการบริบาลทางเภสัชกรรม รวมทังการพั
้
ฒนางานตามมาตรฐานวิชาชีพ
อย่างเหมาะสม เกิดการเรี ยนรู้ การสร้ างชุมชนเรี ยนรู้ตามความเหมาะสม ดังนี ้
๑. การบริ ก ารเภสั ช สนเทศ จะต้ อ งมี การให้ ข้อมูล ข่าวสารด้ านยาทั่วไปหรื อเฉพาะรายแก่
บุค ลากรทุก ระดับ ครอบคลุม บุค ลากรทางการแพทย์ ผู้รับ บริ ก าร ผู้ป่ วย ที่ ต รงกับ ความ
ต้ องการ อย่างถูกต้ องและทันเวลา โดยต้ องมีกระบวนการประเมินและติดตามคุณภาพของ
การให้ ข้อมูลดังกล่าว รูปแบบการให้ บริ การและความรับผิดชอบอาจแตกต่างตามระดับของ
โรงพยาบาล และความครอบคลุมของกิจกรรม
๒. ข้ อ มู ล ของยา เภสัช กรจะต้ อ งจัด ท าข้ อ มูล ทางยา (medication therapy monographs)
เพื่อใช้ ในการพิจารณาประกอบการนายาเข้ าเภสัชตารับของโรงพยาบาล โดยมีพื ้นฐานจาก
การประเมินความน่าเชื่อถือ ความถูกต้ อง และความเป็ นปั จจุบนั ของเอกสารทางยา รวมทัง้
การเปรี ยบเทียบประสิทธิภาพการรักษา ความปลอดภัย และการประเมินค่าทางเศรษฐศาสตร์
ของยาที่เสนอเข้ าอย่างเหมาะสม
๓. การให้ ค าปรึ ก ษาด้ า นยา เภสัช กรจะต้ อ งให้ ค าปรึ ก ษาแนะน าและให้ ข้ อ มูล ด้ านยาแก่
บุค ลากรทางการแพทย์ ส าขาต่าง ๆ โดยวาจาและเป็ น ลายลัก ษณ์ อัก ษร ทัง้ ในด้ านการ
คัดเลือกยาและการบริหารจัดการด้ านยา
๔. การให้ ก ารศึ ก ษาด้ า นยา เภสัช กรมี ส่ว นร่ วมในกิ จ กรรมให้ ก ารศึก ษาด้ า นยาแก่ ผ้ ูป่ วย
(patient education) ในเชิงรุก เพื่อให้ มนั่ ใจว่าผู้ป่วยได้ รับข้ อมูลที่เพียงพอ และส่งเสริมให้ เกิด
ความร่วมมือในการใช้ ยาอย่างเหมาะสม โดยทางานร่ วมกับแพทย์ พยาบาล และบุคลากร

๗

๕.

๖.

๗.

๘.

ทางการแพทย์ อื่ น ๆ รวมถึ ง การให้ ก ารศึ ก ษาด้ า นยาแก่ ผ้ ูรั บ บริ ก ารในรู ป แบบต่ า ง ๆ ที่
เหมาะสมกับผู้รับบริการ หรื อชุมชน
การเผยแพร่ ข้ อมู ลเกี่ยวกับยา เภสัชกรจะต้ องมีการเผยแพร่ ข้อมูล ยา ข่าวสารด้ านยาแก่
บุคลากรในโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง และเป็ นปั จจุบนั ทังเชิ
้ งรุกและรับ สอดคล้ องกับรูปแบบ
ผลิ ตภัณ ฑ์ ยา การนาไปใช้ ในการให้ บริ การเพื่ อความปลอดภัย เช่น ความเข้ ากันได้ ความ
คงตัว เป็ นต้ น รวมถึงจัดการข้ อมูลและเงื่ อนไขการใช้ ยาในผู้ป่วยสิทธิ์ ต่าง ๆ โดยอาจทาใน
รูปแบบฐานข้ อมูล สิ่งพิมพ์ที่เหมาะสม การนาเสนอผ่านโสตทัศนูปกรณ์ที่หลากหลายหรื อใน
รู ปของโครงการ และเภสัช กรจะต้ องมี การแจ้ งข้ อมูล เกี่ ยวกับยาอย่างต่อเนื่ อง ในรู ป แบบ
ต่า ง ๆ เช่ น บัน ทึ ก ช่ว ยจ าหรื อ รู ป แบบต่า ง ๆ ที่ เผยแพร่ และ/หรื อ การกระตุ้น ผ่ า นระบบ
เครื อข่ายข้ อมูลภายในองค์กร
การจัดการข้ อมูลและผลลัพธ์ การดาเนินการ เภสัชกรจะต้ องมีส่วนร่วมหรื อดาเนินการใน
การรวบรวมข้ อมูลที่เกิดจากระบบการจัดการด้ านยา ข้ อมูลการพัฒนาคุณภาพระบบยา การ
บริ หารจัดการเพื่ อการใช้ ยาอย่างสมเหตุส มผล ตลอดจนโครงการต่าง ๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ ง เช่น
รายงานการใช้ ย าของโรงพยาบาลทัง้ ในเชิ งปริ ม าณและมูลค่า ทัง้ ในรู ป แบบการทบทวน
ย้ อนหลัง หรื อการดาเนินการที่เป็ นปั จจุบนั การเฝ้าระวัง/การรายงานอาการไม่พึงประสงค์
โครงการประเมิ น การใช้ ยาเพื่ อ การติด ตามหรื อส่งต่ออย่างเหมาะสม การด าเนิ นการตาม
โครงการพิเศษ ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลตามความเหมาะสมเพื่อหาโอกาสพัฒนา และให้
มีการเผยแพร่ผลลัพธ์การดาเนินการ
การจั ดการความรู้ เภสัชกรควรให้ ความสาคัญต่อการจัดการความรู้ ทัง้ ดาเนินการเองใน
หน่วยงาน และการทางานเป็ นทีมสุขภาพ โดยมีเป้าประสงค์ให้ เกิดการแลกเปลี่ยนและนาไปสู่
การพั ฒ นาคุณ ภาพระบบยา การใช้ ยาอย่ า งเหมาะสม การใช้ ยาอย่ า งต่ อ เนื่ อ งทั ง้ ใน
โรงพยาบาล/สถานพยาบาล และในชุมชนที่รับผิดชอบ เพื่อให้ เกิดความปลอดภัยในการใช้ ยา
การคุ้มครองผู้บริโภคด้ านยาและสุขภาพอย่างเหมาะสม
ระบบสารสนเทศด้ านยา (pharmaceutical informatics) มีการกาหนดเภสัชกรผู้รับผิดชอบ
ระบบสารสนเทศด้ านยาอย่างชัดเจน เภสัชกรต้ องพัฒนาระบบการจัดการด้ านยาโดยการใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสม เช่น การพัฒ นาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การใช้ ห่นุ ยนต์จดั ยาอัตโนมัติ
การใช้ ระบบการบริ หารจัดการที่ทนั สมัย โดยเป็ นผู้หาข้ อมูลเปรี ยบเทียบเพื่อคัดเลือกระบบที่
เหมาะสมของโรงพยาบาล เป็ นผู้จดั ทาฐานข้ อมูลยาและดาเนินการจนถึงการนามาใช้ ได้ จริ ง
ทัง้ ระบบจ่ า ยยาผู้ป่ วยนอกและระบบจ่ า ยยาผู้ป่ วยใน ระบบเติ ม ยา (refill) ระบบส่ ง ยา
ไปรษณีย์ ฯลฯ
๘

เภสัชกรควรพัฒนาระบบทางานด้ วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม เช่น การจัดทาโปรแกรม
ให้ แพทย์สงั่ ยาออนไลน์ได้ โดยมีข้อมูลที่ช่วยในการตัดสินใจของแพทย์ (decision support)
การเตือน (alerts) ต่าง ๆ การคานวณขนาดยา การวิเคราะห์ข้อมูลความเข้ ากันได้ ของยา การ
เกิดอันตรกิริยาของยาที่ผ้ ปู ่ วยได้ รับ
มาตรฐานที่ ๓ : การส่ งเสริมการรั กษาด้ านยาให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
(Optimizing medication therapy)
เป้าประสงค์ที่สาคัญที่สดุ ในการให้ บริการเภสัชกรรมในโรงพยาบาล คือ การดาเนินการให้ มีการใช้
ยาอย่างสมเหตุสมผล มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากที่สุด เภสัชกรจะต้ องร่วมมือกับบุคลากร
ทางการแพทย์ทกุ สาขา ที่จะจัดทานโยบายและมาตรฐานวิธีปฏิบตั ิ เพื่อประกันคุณภาพของการรักษาด้ วย
ยา รวมทังการสร้
้
างเสริ มวัฒนธรรมความปลอดภัย สิ่งแวดล้ อม และบรรยากาศที่เอื ้อต่อการทางานเป็ นทีม
อย่างสม่าเสมอ โดยการดาเนินการจะเกี่ยวข้ องกับ
๑. การพั ฒ นานโยบายการใช้ ย าในโรงพยาบาล หน่วยงานเภสัช กรรมต้ อ งมี บ ทบาทใน
กาหนดนโยบายเกี่ยวกับการใช้ ยาในโรงพยาบาล รวมทังแนวทางการติ
้
ดตามผลสัมฤทธิ์ ของ
การดาเนินงาน โดยผ่านคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบาบัด หรื อคณะกรรมการอื่น ๆ ที่
เกี่ ย วข้ อ ง ซึ่งควรมี บุค ลากรของหน่ว ยงานเภสัช กรรมเป็ น เลขานุก ารและผู้ป ระสานงาน
ตลอดจนส่งเสริ มให้ เกิดการปฏิบตั ิตามนโยบายที่กาหนดไว้ รวมถึงบทบาทในคณะกรรมการ
อื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ องกั บ การใช้ ยา เช่ น คณะกรรมการควบคุ ม โรคติ ด เชื อ้ ในโรงพยาบาล
คณะกรรมการประเมินการใช้ ยา เป็ นต้ น นอกจากนีก้ ารกาหนดนโยบายด้ านยา การจัดหา
การกระจาย ควรคานึงถึงระบบยาที่เชื่อมโยงเครื อข่ายทังภายในจั
้
งหวัดและภูมิภาค
๒. การดาเนินงานระบบเภสัชตารั บ ต้ องมีหลักเกณฑ์ ในการคัดเลือกยาที่ชดั เจนและเป็ นที่
ยอมรับ เพื่อให้ เภสัชตารับโรงพยาบาลมียาที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัยที่สดุ ในขณะนัน้ ไว้
ให้ บ ริ ก ารในโรงพยาบาล และเครื อ ข่าย สอดคล้ อ งกับ กฎระเบี ย บที่ เกี่ ย วข้ อ ง และต้ อ งมี
วิธีดาเนินการเพื่อปรับปรุ งอย่างน้ อยปี ละ ๑ ครัง้ เพื่อให้ มีรายการยาที่ เหมาะสม ทันสมัยกับ
การใช้ ในโรงพยาบาล มีการกาหนดมาตรฐานและวิธีปฏิบตั เิ พื่อความปลอดภัยสาหรับยาใหม่
ที่มีโอกาสเกิดความคลาดเคลื่อนสูง มีวิธีปฏิบตั ิในการขอใช้ ยานอกเภสัชตารับ รวมทังควบคุ
้
ม
การใช้ อย่างรัดกุม โดยการดาเนินงานผ่านคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบาบัด และใน
การคัดเลือกหรื อกาหนดบริ ษัทผู้ผลิตหรื อผู้จัดจาหน่ายต้ องมีเกณฑ์แสดงในด้ านคุณภาพที่
ชัดเจน
๓. การให้ ความสาคัญ กั บการส่ งต่ อข้ อมู ลผู้ ป่วย เภสัชกรและบุคลากรการแพทย์ควรได้ รับ
การส่ ง ต่อ ข้ อ มู ล หรื อ สามารถเข้ า ถึ ง ข้ อ มูล ที่ ส าคัญ ของผู้รับ บริ ก าร เพื่ อ สร้ างระบบการ
๙

ตรวจสอบข้ ามระหว่างวิชาชีพ ในการคัดกรองความคลาดเคลื่อนที่อาจเกิดขึ ้นระหว่างการส่ง
ต่อการดูแล เช่น ข้ อมูลการประเมินทางกายภาพ สัญญาณชีพ น ้าหนัก การวินิจฉัย การแพ้ ยา
ค่าพารามิเตอร์ สาคัญที่ใช้ ในการติดตามผลลัพธ์ การตอบสนองต่อยาของผู้ป่วย เป็ นต้ น เพื่อ
การคัดกรองความคลาดเคลื่อนที่อาจเกิดขึ ้น หรื อเพื่อช่วยในการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิด
จากการไม่ได้ รับบริการที่เหมาะสม
๔. คาสั่งใช้ ยาแก่ ผ้ ูป่วย ในการส่งมอบยาผู้ป่วย หรื อการจ่ายยามื ้อแรกสาหรับผู้ป่วยใน เภสัชกร
จะต้ องมีกระบวนการและเกณฑ์การคัดกรองความเหมาะสมของคาสัง่ ใช้ ยาก่อนเสมอ ยกเว้ น
ในกรณี ฉุกเฉินหรื อเป็ นไปตามเงื่อนไขที่กาหนดทังประเภทของยา
้
และระยะเวลาของแต่ละ
องค์กร ทังนี
้ ้ไม่ควรเกิน ๒๔ ชัว่ โมงตังแต่
้ แรกรับ หากมีปัญหาใด ๆ เกี่ยวกับคาสัง่ นัน้ เภสัชกร
จะต้ องประสานงานและปรึกษาแพทย์ผ้ สู งั่ ใช้ ยาทันที และทาการบันทึกคาปรึกษานันลงในเวช
้
ระเบียน สาเนาใบสัง่ ยา หรื อบันทึกการส่งต่อระหว่างวิชาชีพ และสื่อสารการเปลี่ยนแปลงให้
บุคลากรที่เกี่ยวข้ องทราบก่อนการดาเนินการต่อไป
๕. การติดตามการรั กษาด้ านยาในผู้ ป่วย ต้ องมีระบบเฝ้าระวังและติดตามผลการรักษาด้ าน
ยาอย่างต่อเนื่องทังผู
้ ้ ป่วยนอกและผู้ป่วยใน เพื่อให้ เกิดการใช้ ยาอย่างเหมาะสมตามแผนการ
รักษา ทังนี
้ ้อาจดาเนินการสอดคล้ องกับคลินิกบริ การของโรงพยาบาล โดยมีการรวบรวมและ
ประเมินข้ อมูลเกี่ ยวกับผู้ป่วยจัดทาเป็ นประวัติการใช้ ยาของผู้ป่วย มีการประเมินปั ญหาอัน
อาจเกิดขึน้ จากการใช้ ยา (medication therapy problems) ให้ มีการเสนอแนะและประสาน
การจัดการแก่แพทย์ผ้ สู งั่ ใช้ ยา และผู้ที่เกี่ยวข้ อง อันได้ แก่
๑. ความเหมาะสมของแผนการรักษาด้ วยยา
๒. การใช้ ยาที่ซ ้าซ้ อนโดยไม่มีข้อบ่งชี ้
๓. การใช้ ยาหลายรายการ (poly-pharmacy)
๔. ความเหมาะสมของรูปแบบยา ขนาด วิธีให้ และวิถีทางการให้ ยา
๕. ความคลาดเคลื่อนทางยา และการจัดการ
๖. อาการไม่พงึ ประสงค์จากการใช้ ยา และการจัดการที่เหมาะสม
๗. ความสามารถในการใช้ ยาตามสัง่ ของผู้ป่วยตามแบบแผนการรักษาที่กาหนด
๘. การเกิ ดปฏิ กิริยาระหว่างยากับยา ยากับอาหาร ยากับสมุน ไพร ยากับ ผลิตภัณ ฑ์
สุขภาพ ยากับการตรวจทางห้ องปฏิบตั ิการ รวมถึงปฏิกิริยาระหว่างยากับโรค มุ่งเน้ น
การวางระบบเพื่อป้องกัน การตรวจกรองความคลาดเคลื่อน และการจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพก่อนถึงผู้ป่วย

๑๐

๖.

๗.

๘.

๙.

๙. ผลการใช้ ยาทางคลินิกที่แสดงประสิทธิ ภาพ หรื อแสดงผลข้ างเคียงหรื อพิษของยา
ค่าพารามิเตอร์ สาคัญที่ใช้ ตดิ ตามผลการรักษา รวมทังข้
้ อมูลทางเภสัชจลนศาสตร์
การประสานรายการยา (medication reconciliation) คณะกรรมการเภสัชกรรมและการ
บ าบั ด ก าหนดมาตรการ แนวทางปฏิ บั ติ เ รื่ อ งการประสานรายการยา (medication
reconciliation) ในผู้ป่วยแต่ละรายก่อนการสัง่ ใช้ ยา ให้ สอดคล้ องกับบริ บท ข้ อกาหนด ระดับ
ความสาคัญของกลุ่มผู้ป่วย กลุ่มโรค กลุ่มยา ตามความเหมาะสม เพื่อให้ เกิดระบบการส่งต่อ
ข้ อมูล การใช้ ยาในระหว่างรอยต่อการรักษาพยาบาลทัง้ ภายในและภายนอกโรงพยาบาล
รวมทังให้
้ มีการควบคุม กากับ ติดตาม และประเมินผลการดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
การส่ งเสริมการบริหารยา (drug administration) อย่ างมีประสิทธิภาพ ผู้ป่วยที่พกั รักษา
ตัวในโรงพยาบาล จะมีกิจกรรมการบริหารยาเกิดขึ ้นตลอดทังวั
้ น แต่ละครัง้ มีโอกาสเกิดความ
คลาดเคลื่อน เภสัชกรจึงควรมีระบบการส่งต่อข้ อมูล หรื อส่งเสริ มให้ มีข้อมูลที่เหมาะสม ทังที
้ ่
ติดไปกับยา หรื อฉลากเพื่อติดไว้ ที่ภาชนะ หรื อ อุปกรณ์การบริ หารยา เช่น การจัดทาฉลากยา
IV admixture ที่ เหมาะสม การให้ ข้ อมู ล แนวทางการบริ ห ารยาแต่ ล ะขนาน (อย่ า งน้ อย
ครอบคลุม อัต ราเร็ ว ความเข้ ม ข้ น สูง สุด การติดตาม) แก่บุคลากรการแพทย์ โดยเฉพาะ
พยาบาล รวมทัง้ ให้ มี ระบบการนิ เทศ ติด ตาม การปฏิ บัติต ามแนวทางที่ ก าหนด ร่ วมกับ
คณะกรรมการหรื อทีมที่รับผิดชอบอย่างสม่าเสมอ
การเพิ่มการมีส่วนร่ วมของผู้ ป่วย เภสัชกรร่วมกับทีมดูแลผู้ป่วย พึงตระหนักว่าการมีส่วน
ร่วมของผู้ป่วยมีความสาคัญต่อประสิทธิภาพการดูแลรักษา จึงต้ องมีแนวทางปฏิบตั ิและการ
เสริ มพลังผู้ป่วย ญาติ และครอบครัวในการมีส่วนร่วมจัดเก็บประวัติการใช้ ยาของตนเอง การ
จัดการสุขภาพตนเอง (self-management) การสนใจซักถาม หากเกิดข้ อสงสัยหรื อกังวล การ
แลกเปลี่ยน/ให้ ข้อมูล หรื อบอกเล่าประสบการณ์ ที่เกิดจากการดูแลสุขภาพตนเอง โดยการ
สร้ างความไว้ ใจให้ เกิดขึ ้น
การส่ งเสริมการใช้ ยาแก่ ผ้ ูรับบริ การ เภสัชกรจะต้ องให้ คาปรึกษา และแนะนาการใช้ ยาแก่
ผู้รับบริ การทังผู
้ ้ ป่วยนอก และผู้ป่วยในตามมาตรฐานวิธีปฏิบตั ิที่ดี ทังโดยวาจาและเป็
้
นลาย
ลักษณ์ อักษร ตลอดจนการเลือกใช้ อุปกรณ์ เครื่ องมือที่เหมาะสมเช่น ตารางการให้ ยา (pill
card) ฉลากยาพิเศษสาหรับผู้มีความบกพร่ องด้ านการมองเห็น ผู้อ่านหนังสือไม่ออก หรื อ
ฉลากยาภาษาต่างประเทศ เพื่อเพิ่มความเข้ าใจ และความร่ วมมือในการใช้ ยา ทัง้ นีต้ ้ องให้
ความส าคัญ ต่อการค้ น หาปั ญ หาที่ แท้ จ ริ งที่ ส่งผลต่อ ความร่ วมมื อ ในการใช้ ย าของผู้ป่ วย
ครอบคลุม กาย อารมณ์ สัง คม และจิ ต ใจ ตลอดจนให้ มี แ นวทางการส่ง ต่อ บุค ลากรทาง
การแพทย์ที่เกี่ยวข้ องทุกระดับอย่างเหมาะสม
๑๑

๑๐. การประเมินการใช้ ยา จะต้ องมีการทบทวนและประเมิน หรื อติดตามการใช้ ยา (medication
use evaluation) บางประเภทอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ มั่นใจว่ามีการใช้ ยาที่ถูกต้ อง เหมาะสม
ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพตามนโยบายการส่งเสริ มการใช้ ยาอย่างสมเหตุผล โดยเฉพาะ
รายการยาที่ มี ก ารก าหนดหลัก เกณฑ์ ก ารประเมิ น การใช้ ย า หรื อ เป็ นไปตามระเบี ย บฯ
นอกจากนี อ้ าจมี การดาเนินการทบทวนเชิงปริ ม าณ (drug use review) ที่ สะท้ อนถึงความ
เหมาะสมของปริ มาณการสัง่ ใช้ ยาประเภทต่าง ๆที่มีการเฝ้าระวังในองค์กร โดยใช้ หลักการ
สากล เช่น defined daily dose เพื่อใช้ ในการเปรี ยบเทียบระหว่างปี หรื อสะท้ อนทิศทางการ
บริโภคยาตามความเหมาะสม
๑๑. การจัดการด้ านยาที่เน้ นผู้ ป่วยเป็ นสาคัญ (patient-focused medication management)
การพัฒนางานเภสัชกรรมควรให้ ความสาคัญต่อผู้ป่วย และให้ มีความชัดเจนในการพัฒนาสู่
การบริ บาลทางเภสัชกรรมทังผู
้ ้ ป่วยนอกและผู้ป่วยใน โดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วย/กลุ่มยาที่มีระดับ
ความสาคัญ มุง่ เน้ นการเปลี่ยนแปลงแนวคิดและระบบงานในหน้ าที่รับผิดชอบของหน่วยงาน
ให้ มีลกั ษณะมุ่งเน้ นที่ผ้ ปู ่ วยเป็ น สาคัญ โดยเฉพาะในส่วนงานบริ การ ควรกาหนดภารกิจใน
การให้ บริ การโดยตรงต่อผู้ป่วยที่มีความต่อเนื่อง ครบวงจร ด้ วยการมีส่วนร่วมกับทีมรักษาใน
การวางแผนการรักษาด้ วยยา การป้องกันหรื อแก้ ไขปั ญหาเกี่ยวกับ ยา ตลอดจนการติดตาม
ผลการใช้ ยา และให้ มี การบันทึกการปฏิบัติงานและผลการปฏิบั ติงานแต่ละกิ จกรรมอย่าง
ครบถ้ วน รวมทัง้ การประเมิ น ผลและรายงานแก่ ผ้ ูเกี่ ย วข้ อ งทุกระดับ อย่างเป็ น ระบบและ
ต่อเนื่อง
๑๒. ยาที่ ต้ องระมั ด ระวั ง สู ง (high alert drug) เภสัช กรร่ ว มกั บ ที ม ดู แ ลผู้ ป่ วย ประสานให้
คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบาบัด มีการประกาศนโยบาย รายการยาที่ต้องระมัดระวัง
สูง แนวทางการปฏิบัติ การสร้ างความตระหนัก เงื่อนไขการดักจับ การควบคุม กากับ การ
ติดตาม การประเมินผล การวิเคราะห์เพื่อหาโอกาสพัฒ นาที่ชดั เจน โดยให้ ความสาคัญกับ
คุณ สมบัติข องยาที่ มี ค วามเสี่ ย งสูง ที่ จ ะก่ อ อัน ตรายร้ ายแรง หรื อ ใช้ ในทางที่ ผิ ด และยาที่
เกี่ยวข้ องอุบตั ิการณ์ร้ายแรง/สาคัญ หรื อมีความถี่ของอุบตั กิ ารณ์สงู ที่เกิดขึ ้นในองค์กร หรื อที่มี
การรายงานในวารสารความปลอดภั ย ผู้ ป่ วย โดยมุ่ ง เน้ นสร้ างความตระหนั ก และ
ความสามารถในการเข้ าถึงข้ อมูล การจัดการหากคลาดเคลื่อน และการทบทวนเพื่อหาโอกาส
พัฒนาระบบที่นาไปสูก่ ารป้องกันอย่างเหมาะสม
๑๓. การกากับดูแลด้ านเภสัชกรรมการตลาดที่เหมาะสม โรงพยาบาลโดยฝ่ าย/กลุ่มงานเภสัช
กรรม ควรกาหนดให้ มีนโยบายและวิธีปฏิบตั ิเป็ นลายลักษณ์อกั ษรในการควบคุมดูแลกิจกรรม
ส่ง เสริ ม การขายยาของบริ ษั ทยา ผู้แทนยา และอาจรวมถึงการขายเครื่ องมื อและอุป กรณ์
ทางการแพทย์ที่เข้ ามาดาเนินการในโรงพยาบาล เพื่อ ดูแลให้ เกิดการดาเนินการด้ านเภสัช
๑๒

กรรมการตลาดอย่างเหมาะสมตามเกณฑ์จริ ยธรรมว่าด้ วยการจัดซื ้อยาและส่งเสริ มการขาย
ยาและเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา
๑๔. การบริการเภสัชกรรมปฐมภูมิ เภสัชกรรับผิดชอบในการจัดระบบกระจายยา การส่งมอบยา
ให้ ผ้ ปู ่ วยในหน่วยบริการปฐมภูมิ โดยกาหนดขอบเขตรายการยาและเวชภัณฑ์ การจัดการคลัง
ยาให้ ได้ ม าตรฐาน การจัดทาแนวทางติดตามผู้ป่วยขาดนัด ขาดยา และการส่งมอบยาให้
ผู้ป่วยถึงบ้ านหรื อชุมชนในรายที่ผ้ ปู ่ วยมีปัญหาในการเข้ าถึงบริ การในโรงพยาบาลแม่ขา่ ยหรื อ
หน่วยบริ การปฐมภูมิ การจัดระบบการติดตามผลการใช้ ยาตามแผนการรักษาของผู้ป่วย การ
เชื่อมโยงข้ อมูลสู่หน่วยบริ การแม่ข่าย ในการติดตาม ค้ นหา ประเมิน และจัดการแก้ ไ ขอาการ
ไม่พึงประสงค์จากการใช้ ยา การสร้ างมาตรฐานความปลอดภัยในการใช้ ยาของผู้ป่วยในหน่วย
บริการปฐมภูมิ
เภสัช กรดูแ ลภาพรวมการใช้ ย าของครอบครั ว ตามบทบาทของเภสัช กรครอบครั ว
(family pharmacist) โดยใช้ ก ระบวนการบริ บ าลทางเภสัช กรรมผสมผสานกับ เวชศาสตร์
ครอบครัว แก้ ไขทุกขภาวะของผู้ป่วยและครอบครัวจากการใช้ ยา ทัง้ นี ค้ วรมี แนวทางการ
บันทึกการให้ บริ การ การส่งต่อ หรื อบันทึกการใช้ ยาของผู้ป่วย ครอบครัว อย่างเหมาะสม มี
การส่งต่อปั ญหาด้ านยาและผลิตภัณฑ์สขุ ภาพที่พบต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องเพื่อการจัดการที่
เหมาะสมต่อไปทังในระดั
้
บชุมชน สังคม
มาตรฐานที่ ๔ : การจัดหา การกระจายและการควบคุมยา
(Medication procurement, distribution and control)
หน่วยงานเภสัชกรรมต้ องรับผิดชอบ การจัดหา การกระจาย และการควบคุม ยาทุกชนิดที่ใช้ ใน
โรงพยาบาล และ/หรื อเครื อข่าย รวมทังการจั
้
ดทานโยบาย การออกแบบระบบ และวิธีดาเนินการเพื่อให้ มี
การกระจายยาอย่ า งเหมาะสม ทัน ความต้ อ งการ และคงคุณ ภาพในทุก จุด โดยประสานข้ อ มู ล กับ
คณะกรรมการต่าง ๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง มีการนาเทคโนโลยีที่ทนั สมัยมาใช้ ในการดาเนินการ เช่น
การใช้ ระบบคอมพิวเตอร์ ในการจัดหา การกระจายและการควบคุม ยา ทัง้ นี ใ้ ห้ มีการกาหนดมาตรฐาน
แนวทางปฏิบตั ทิ ี่เหมาะสมในด้ านต่าง ๆ ดังนี ้
๑. การจัดหายา เภสัชกรควรดาเนินการให้ เป็ นไปตามแผนที่วางไว้ โดยการจัดหายาที่คณ
ุ ภาพ มี
ข้ อมู ล คุ ณ ลั ก ษณ ะยา (specification) ที่ ส าคั ญ ประกอบการจั ด หา เภสั ช กรต้ องให้
ความส าคัญ ในการมี ข้ อ มู ล หลัก ฐานยื น ยัน ถึ ง คุณ ภาพของยาทุก รุ่ น ผลิ ต ที่ จัด หาอย่า ง
เหมาะสม การจัดหาพอเพียงต่อการให้ บริการ ให้ ความสาคัญต่อรูปแบบของยาที่จดั หาเพื่อลด
ความเสี่ยงเรื่ อง รู ปลักษณ์ ใกล้ เคียง เสียงพ้ อง (look alike-sound alike drugs) มีการจัดหา
และสารองยาในปริมาณและระยะเวลาที่เหมาะสม และมีระบบการติดตามปั ญหาที่เกี่ยวข้ อง
๑๓

๒.

๓.

๔.
๕.

๖.

กับคุณภาพยาที่จดั หาอย่างชัดเจน นอกจากนี ้ควรสนับสนุนให้ มีการพัฒนาระบบบริ หารคลัง
ยาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดภาระงานในการบริหารคลังเวชภัณฑ์ เช่นการจัดการยาสารอง
โด ย ผู้ ข า ย (Vender Managed Inventory: VMI) ร ะ บ บ บ่ ง ชี ้อั ต โน มั ติ (automatic
identification ได้ แ ก่ barcode, QR code, RFID ฯลฯ) การใช้ ระบบอัต โนมัติในการจัด เก็ บ
และขนส่ง เป็ นต้ น
การเรี ยกคืนยา ต้ องมีวิธีปฏิบตั ิที่เป็ นลายลักษณ์ อักษรในการเรี ยกคืนยาที่ถูกเรี ย กคืนจาก
บริ ษั ท หรื อ ถูก ถอนทะเบี ย น (drug product recalls) และยาที่ พ บปั ญ หาด้ า นคุณ ภาพ
รวมถึงกระบวนการยกเลิกการใช้ ยาที่ เรี ยกคืนนัน้ ครอบคลุม รายการยาที่ แบ่งบรรจุเพื่ อใช้
ล่วงหน้ า และควรมีการพัฒนาระบบการติดตามยาเรี ยกคืนที่จ่ายให้ แก่ผ้ ปู ่ วยแล้ ว
การขนส่ งและการกระจายยา เภสัชกรให้ ความสาคัญต่อระบบการขนส่ง และการกระจาย
ยาทัง้ จากบริ ษัทยา ผู้ค้าส่ง และระหว่างเครื อข่าย โดยเฉพาะยาที่ ต้องควบคุม อุณ หภูมิ ใน
ระบบห่วงโซ่ความเย็น (cold chain) รวมทังการกระจายยาที
้
่คงคุณภาพ ลดความเสี่ยงที่อาจ
เกิดขึ ้นในโรงพยาบาลและเครื อข่าย
การบริ หารและการจัดการระบบยาในภาวะฉุกเฉิน ฝ่ าย/กลุ่มงานเภสัชกรรมควรมีการ
จัดทาแผนรับสถานการณ์ฉกุ เฉิน รวมทังการเข้
้
าถึงยาในสถานการณ์ฉกุ เฉินด้ วย
การสั่งจ่ ายยา เฉพาะแพทย์ที่ได้ รับอนุมัติให้ สงั่ จ่ายยาในสถานพยาบาลนัน้ ๆ จึงมีสิทธิสั่ง
จ่ายยา และจะต้ องบันทึกคาสั่งจ่ายยาในเวชระเบียนผู้ป่วยทุกราย ใบสัง่ จ่ายยาไม่ว่าผู้ป่วย
นอกหรื อผู้ป่วยในจะต้ องระบุวิธีใช้ ยาที่ชดั เจน ตามแนวทางที่ประกาศ และควรมีข้อมูลการ
วินิจฉัย ตามความเหมาะสมทุกราย การสั่งจ่ายยาโดยวาจาหรื อผ่านคอมพิวเตอร์ ต้องมี วิธี
ยืนยันจากผู้สั่งจ่ายยา และให้ เภสัชกรรับและตรวจสอบก่ อนจ่ายยาทุกครัง้ คณะกรรมการ
เภสัช กรรมและการบ าบัด ของโรงพยาบาลควรมี น โยบายและแนวทางการปฏิ บัติส าหรั บ
รายการยาที่ ให้ ยกเลิ ก ค าสั่ง ใช้ โดยอัต โนมัติ (automatic stop order) โดยเน้ นยาที่ อ าจ
ก่อให้ เกิดอันตรายแก่ผ้ ปู ่ วยได้ ง่าย
การกาหนดมาตรฐานการสั่งใช้ ยาในโรงพยาบาล เพื่อป้องกันความคลาดเคลื่อนในการ
สื่ อสาร หรื อการถ่ายทอดข้ อมูล มาตรฐานดัง กล่าวควรกาหนดไว้ เป็ นลายลักษณ์ อักษรที่
ชัดเจน เช่น การไม่ใช้ ตวั ย่อ ในการสั่งใช้ ยาโดยเฉพาะยาสาคัญ และยาที่ต้องระมัดระวังสูง
แนวทางการเขียนทศนิยม การสัง่ ใช้ ยาที่ ต้องระบุขนาดยาที่ต้องการต่อหน่วยน ้าหนักสาหรับ
รายการยาช่วยชี วิต หรื อการสั่งใช้ ยาในเด็ก นอกจากนี ค้ วรมี การจัดท าชุดคาสั่งการรักษา
มาตรฐาน (standard order sets) สาหรับยาที่มีอนั ตรายรุ นแรงอย่างเหมาะสมและทันสมัย

๑๔

เพื่อลดความคลาดเคลื่อนในการถ่ายทอดคาสัง่ ควรประสานกับองค์กรแพทย์ในการส่งเสริ ม
การสัง่ ใช้ ยาโดยแพทย์เป็ นผู้ปอ้ นคาสัง่ ในคอมพิวเตอร์ ด้วยตนเอง
๗. การจ่ ายยาทั่วไป เภสัชกรต้ องตรวจสอบความถูกต้ องของยาก่อนส่งมอบให้ ผ้ ูป่วยทุกราย
เภสัชกรต้ องมีความเข้ าใจหลักการสื่อสารทางวิชาชีพเพื่อประกันความถูกต้ องของยาที่จ่าย
เช่น การใช้ คาถามหลักในการส่งมอบยา รวมทังสามารถให้
้
คาอธิบายได้ อย่างเหมาะสม และ
ป้องกันการส่งมอบยาที่ผ้ ปู ่ วยมีประวัติการแพ้ ยา เภสัชกรจะต้ องมีวิธีการให้ ข้อมูลครบถ้ วน
ตามข้ อบังคับขององค์กรวิชาชีพ และความจาเป็ นของผู้ป่วยแต่ละราย เภสัชกรต้ องเป็ นผู้ส่ง
มอบและให้ ข้อมูลและคาแนะนาแก่ผ้ ปู ่ วยนอกทุกราย
๘. การจ่ ายยาผู้ป่วยในที่จ่ายจากหน่ วยงานเภสัชกรรม ควรจากัดปริ มาณให้ เพียงพอแก่การ
ใช้ ภายใน ๒๔ ชัว่ โมง หากมีความจาเป็ นในระยะแรกที่ต้องจ่ายยามากกว่า ๑ วัน จะต้ องไม่
เกิน ๓ วัน โดยให้ มีการกาหนดวงรอบที่ชดั เจนของแต่ละหอผู้ป่วย เพื่อให้ ง่ายในการกระจาย
ยา กลุ่มงานเภสัชกรรมต้ องมีวิธีปฏิบตั ิในการคืนยาที่ชัดเจนและง่ายต่อการปฏิบตั ิและให้ มี
การประสานหรื อหาสาเหตุ หากพบว่ายาที่เหลืออยู่ไม่สอดคล้ องกับการสั่งใช้ ยา ฉลากยาที่
จ่ายจะต้ องประกอบด้ วยข้ อมูลอย่างน้ อย ชื่อผู้ป่วย นามสกุล ชื่อยา ความแรง ขนาด วิธีใช้
วิถีทางการบริ หาร และข้ อควรระวังสาคัญ รวมทังต้
้ องประสานงานกับฝ่ ายการพยาบาลมิให้
ถ่ายเทยาออกจากภาชนะที่จ่ายจากห้ องยา ทังนี
้ ้ให้ พิจารณาระบบการกระจายยาแบบหนึ่ง
หน่วยขนาดใช้ เป็ นหลักในการพัฒนากระบวนการจ่ายยาผู้ป่วยใน สร้ างระบบการตรวจสอบ
ข้ าม และเพื่อลดปั ญหาความคลาดเคลื่อนในการใช้ ยาเนื่องจากการมียาสารองบนหอผู้ป่วย
หรื อการเข้ าถึงยาที่ง่าย หรื อมียาเหลือใช้ ของผู้ป่วย
๙. ยาสารองในหอผู้ป่วยและแผนกอื่น ๆ ที่จาเป็ นต้ องมียา หลีกเลี่ยงการสารองยาทัว่ ไปบน
หอผู้ป่วย ยกเว้ นการสารองยาจาเป็ นในหน่วยอุบตั ิเหตุฉกุ เฉิน หรื อหออภิบาลผู้ป่วยหนัก โดย
จะต้ องกาหนดรายการยาทังชนิ
้ ดและจานวนร่ วมกัน โดยคณะกรรมการเภสัชกรรมและการ
บ าบัด ของโรงพยาบาล และเป็ น หน้ า ที่ ข องหน่ ว ยงานเภสัช กรรมที่ จ ะควบคุม ก ากับ และ
ตรวจสอบให้ อยู่ในสภาพที่เหมาะแก่การใช้ อย่างสม่ าเสมอ ตลอดจนมีข้อมูล หรื อสามารถ
เข้ าถึงข้ อมูลที่ง่ายต่อการนาลงสู่การปฏิบัติ เพื่ อส่งเสริ ม ให้ เกิด ความปลอดภัยในการสั่งใช้
และการให้ ยา
๑๐. การใช้ ยาของผู้ป่วยด้ วยตนเอง เภสัชกรจะต้ องตรวจสอบควบคุมยาหรื อเครื่ องมือบริหารยา
ที่ผ้ ปู ่ วยนามาใช้ เองในโรงพยาบาล (patient ’s own medications) ระหว่างที่ผ้ ปู ่ วยยังรักษา
อยู่ในโรงพยาบาล และมี บัน ทึกให้ แพทย์ ผ้ ูรักษาทราบ การใช้ ยาหรื อเครื่ องมื อดังกล่าวใน
โรงพยาบาล จะต้ องอยู่ในความดูแลและยินยอมของแพทย์และไม่ขดั ต่อนโยบายและระเบียบ
๑๕

๑๑.

๑๒.

๑๓.

๑๔.

ปฏิ บัติของโรงพยาบาล ส าหรั บ แนวทางการบัน ทึก ยาที่ ผ้ ูป่ วยใช้ ด้ วยตนเองก็ ให้ เป็ น ตาม
ข้ อ ตกลงเช่น พยาบาลลงในบัน ทึก ทางการพยาบาลว่า มี ก ารติ ด ตาม/รั บ ทราบการให้ ย า
ดังกล่าว
การจั ด การยาที่ ผ้ ู ป่ วยน าติ ด ตั ว มา เภสัช กรร่ วมกับ ที ม ดูแลผู้ป่ วยควรมี การวางระบบที่
ชัดเจนในการจัดการยาที่ผ้ ูป่วยนาติดตัวมาในระหว่างที่เป็ นผู้ป่วยใน ทังนี
้ ้เพื่อป้องกันความ
เสี่ยงจากการที่ผ้ ปู ่ วยบริ หารยาเองซึ่งอาจซ ้าซ้ อนกับแผนการรักษา สาหรับยาเดิมที่แพทย์เห็น
ความจาเป็ นต้ องใช้ ให้ ระบุลงในประวัติการรักษาตามระบบปกติ การพิจารณาใช้ ยาเดิมของ
ผู้ป่วยต่อ หรื อการจัดยาของโรงพยาบาลให้ ในขณะเป็ นผู้ป่วยใน ให้ มี การดาเนินการเข้ าสู่
ระบบกระจายยาปกติของกลุ่มงาน/ฝ่ ายเภสัชกรรม หลีกเลี่ยงการดาเนินการให้ ยาจากยาเดิม
ที่เก็บไว้ ที่หอผู้ป่วย เพราะจะขาดระบบการทวนสอบข้ ามระหว่างวิชาชีพ และมักพบว่าเป็ น
ความคลาดเคลื่อน
การจัดการยาฉุกเฉิน เภสัชกรควรประสานกับทีมดูแลผู้ป่วยอุบตั ิเหตุ/ฉุกเฉินในการกาหนด
รายการยาฉุกเฉิน โดยอาจทาเป็ นกระเป๋ ายาฉุกเฉินที่มีการปิ ดล็อกสนิท และหากมีการเปิ ดใช้
ให้ มีการส่งคืนห้ องยาเพื่อดาเนินการจัดเตรี ยมให้ เป็ นไปตามเดิม ทังนี
้ ้เภสัชกรควรประกันรุ่ น
ผลิตของยาแต่ละรายการให้ เป็ นรุ่นผลิตเดียวกัน รวมทังให้
้ มีข้อมูลยาที่กระชับประกอบด้ วย
วิถีการบริ หาร อัตราเร็ วในการให้ ยา ความเข้ มข้ นสูงสุดที่ห้ามให้ เกิน และข้ อควรระวังสาคัญ
เช่น ยาเป็ น vesicants รวมทังให้
้ การอบรมสาหรับบุคลากรใหม่ที่เข้ ามาปฏิบตั งิ าน
วิธีปฏิบัติและมาตรการควบคุมการกระจายและการใช้ ยาที่ต้องมีการควบคุมพิเศษ
ยาพวกวัตถุออกฤทธิ์ตอ่ จิตและประสาท ยาควบคุมพิเศษ และยาเสพติดให้ โทษ ตลอดจนยา
ที่มีโอกาสนาไปใช้ ในทางที่ผิด ฝ่ าย/กลุ่มงานเภสัชกรรมจะต้ องมีการกาหนดวิธี การปฏิบตั ิใน
การเบิก จ่าย และการเก็ บรัก ษาที่ ชัดเจน ตลอดจนแนวทางการท าลายยาที่ เหลื อ และถื อ
ปฏิบตั ิโดยมีการดาเนินการที่สามารถตรวจสอบความรัดกุมอย่างสม่าเสมอ เช่น การบันทึก
การใช้ การทาลาย
การปรุ งและการผสมยา เภสัชกรต้ องเป็ นผู้ควบคุมดูแลคุณภาพเกี่ ยวกับการเตรี ยมยา โดย
ต้ องเตรี ยมตามมาตรฐานการผลิตยาที่ดี (good compounding practice) ประกอบด้ วย การ
จัดเตรี ยมสถานที่และอุปกรณ์ การเลือกใช้ วตั ถุดิบ การฝึ กหัดบุคลากร การเตรี ยมเอกสารและ
การเก็บบันทึก การตรวจสอบความคงสภาพและกาหนดวันหมดอายุ [ยาที่มีความคงตัวจากัด
อาจระบุวนั หมดอายุหลังเปิ ดใช้ (beyond-use date) เพิ่มเติม] การบรรจุและปิ ดฉลาก รวมทัง้
พิจารณาปริมาณการผลิตที่เหมาะสม

๑๖

๑๕. การเตรี ยมหรื อตัง้ ตารั บ ยาในรู ปแบบความแรง หรื อขนาดบรรจุท่ ีไม่ มีจาหน่ าย แต่
ผู้ป่วยจาเป็ นต้ องใช้ (extemporaneous compounding preparation) จะต้ องดาเนินการโดย
เภสัช กรหรื อบุคลากรที่ ได้ รับการฝึ กฝนมาเป็ นอย่างดี โดยมี เภสัชกรควบคุม ดูแลคุณ ภาพ
เกี่ ย วกั บ การเตรี ย มและตรวจสอบในทุ ก ขั น้ ตอน ตั ง้ แต่ ค วามเหมาะสมของค าสั่ ง ใช้
กระบวนการ และยาเตรี ยมสุดท้ าย ยาที่ผลิตต้ องมีการบรรจุในภาชนะที่เหมาะสมและมีฉลาก
ที่มีข้อมูลครบถ้ วนพร้ อมที่จะจ่าย สาหรับสูตรตารับจะต้ องผ่านกระบวนการพัฒนาและการตัง้
ตารับที่เป็ นไปตามหลักวิชาการ
๑๖. การเตรี ยมยาปราศจากเชือ้ (sterile products) จะต้ องมีการเตรี ยมภายใต้ สภาวะแวดล้ อม
และเงื่อนไข ที่เหมาะสม โดยบุคลากรที่ได้ รับการฝึ กฝนมาเป็ นอย่างดีตามมาตรฐานการผลิต
ที่ดี มีระบบการจัดการตามแนวทางที่กาหนดไว้ เช่น การตรวจกรองความถูกต้ องของคาสั่ง
การเตรี ยมวัสดุ อุปกรณ์ การประกันคุณภาพกระบวนการและผลิตภัณฑ์ที่ได้ เตรี ยมขึ ้น การ
จัดการของเสีย และผลกระทบที่อาจเกิดขึ ้นต่อสิ่งแวดล้ อมอย่างเหมาะสม
ฝ่ าย/กลุ่มงานเภสัชกรรมควรมีการเตรี ยมยาฉี ดพร้ อมใช้ ที่สาคัญ เช่น ยาเคมีบาบัด
สารอาหารทางหลอดเลือด ยาความเสี่ยงสูง ยาปฏิ ชี วนะ ฯลฯ เพื่ อเพิ่ม ความปลอดภัยแก่
ผู้ป่วย
๑๗. การเตรี ยมยาบนหอผู้ ป่วย ห้ องผ่ าตัด หรื อหน่ วยงานที่มีการให้ ยา เภสัชกรควรมีส่วน
ร่วมในการกาหนดการเตรี ยมยาให้ มีมาตรฐานและปลอดภัย โดยเฉพาะเรื่ องฉลากยา หาก
เป็ นการเตรี ยมเพื่อรอการใช้ หรื อเป็ นการเตรี ยมครัง้ ละหลายรายการ จะต้ องมีฉลากยาติดที่
ภาชนะ หรื ออุปกรณ์สาหรับการให้ ยาชัดเจน อย่างน้ อยประกอบด้ วย ชื่อยา ความแรงที่เตรี ยม
ปริ มาณ วันหมดอายุ และชื่อผู้เตรี ยม ยกเว้ นการเตรี ยมสาหรับผู้ป่วยเฉพาะรายที่เตรี ยมข้ าง
เตียง หรื อเตรี ยมสาหรับรายเดียวและมีการให้ ยาทันที
๑๘. ความคลาดเคลื่ อ นทางยา (medication errors) เภสัชกรจะต้ องประสานและร่ วมมื อกับ
แพทย์และบุคลากรอื่นที่เกี่ยวข้ องในการกาหนดนโยบาย ความหมาย/นิยาม วิธีปฏิบตั ิในการ
ป้ อ งกั น และรายงานความคลาดเคลื่ อ นทางยา รวมทัง้ การวิ เคราะห์ ปั จ จัย สาเหตุข อง
อุบัติการณ์ ที่เกิดขึน้ การคืนข้ อมูลหน่วยงานที่เกี่ ยวข้ อง การประสานงานภายในหน่วยงาน
เพื่ อให้ มี ระบบการจัดการด้ านยา (medication management system) ที่ เหมาะสม มุ่งเน้ น
การวางระบบเพื่อป้องกัน ตลอดจนมีการให้ ความรู้ การฝึ กอบรม การติดตามควบคุมกากับ
อย่างต่อเนื่อง
๑๙. การใช้ ยาที่ไม่ อยู่ในบั ญชียาโรงพยาบาล เภสัชกรต้ องวางแนวทางการได้ มา การควบคุม
การกระจายยาที่ไม่อยู่ในบัญชียาโรงพยาบาล เช่น ยาที่แพทย์ต้องการใช้ ในผู้ป่วยเฉพาะรายที่
๑๗

เสนอต่อคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบาบัด หรื อยาในโครงการศึกษาวิจัยที่ ได้ รับการ
รับ รองฯ โดยจะต้ อ งมี ระบบในการควบคุม ดูแลการใช้ ยา เพื่ อ ให้ มั่น ใจถึ งการเก็ บ รัก ษาที่
ถูกต้ องเป็ นสัดส่วน การรายงานการรับจ่าย และติดตามผลการใช้ ยาดังกล่าว กรณียาตัวอย่าง
ต้ องผ่านกระบวนการที่คณะกรรมการเภสัชกรรมและบาบัดกาหนดไว้ โดยมีระเบียบปฏิบตั ิ
การติดตามและการรายงานผล
๒๐. การเติมยาผู้ป่วย (refill clinic) เภสัชกรควรประสานกับบุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้ องใน
การกาหนดแนวทางการปฏิบตั ิที่เน้ นผู้ป่วยเป็ นสาคัญ หากต้ องมีการเติมยาผู้ป่วย โดยไม่ได้
ให้ บริการตามระบบปกติของผู้ป่วยนอก โดยกาหนดกลุ่มโรค อาการ แนวทางการติดตาม การ
สัมภาษณ์ การบันทึก การติดตามค่าพารามิเตอร์ จานวนครัง้ ที่สามารถให้ บริ การเติมยา การ
ส่งต่อและเชื่ อมโยง งานดูแลผู้ป่วยปฐมภูมิ และการจัดการหากพบว่าผู้ป่วยมี อาการและ
อาการแสดงที่จาเป็ นต้ องได้ รับการรักษาที่เหมาะสม
๒๑. แหล่ งที่มาของยาที่ให้ บริการ ฝ่ าย/กลุ่มงานเภสัชกรรมเป็ นหน่วยงานหลักในการสนับสนุน
ยาเพื่อการรักษาพยาบาล และยาที่อยู่ในบัญชียาโรงพยาบาลจะได้ มาจากแหล่งอื่น ๆ ไม่ได้
หากมีการใช้ ยาที่มาจากแหล่งอื่น ๆ เภสัชกรโรงพยาบาลจะต้ องมีข้อมูลชัดเจนว่ายาดังกล่าวมี
คุณภาพตามมาตรฐาน และจะต้ องมีระบบการบันทึกในเวชระเบียน ทังการสั
้
ง่ ใช้ และการให้
ยา รวมถึงการติดตามผลการใช้ ยาอย่างเหมาะสม โดยเน้ นความปลอดภัยผู้ป่วยเป็ นสาคัญ
๒๒. การจัดการยาต้ านมะเร็งและยาอันตรายอื่น ๆ จะต้ องมีนโยบายและวิธีการปฏิบตั ิที่เป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรในการควบคุมเก็บรักษา การจัดเตรี ยม การเคลื่อนย้ าย การจัดการหากตก
แตก และการก าจัด ยาต้ า นมะเร็ ง และยาที่ มี อัน ตรายอื่ น ๆ (cytotoxic and hazardous
drug products)
๒๓. การเก็บรั กษายา ควรมีการเก็บรักษายาต่าง ๆ ภายใต้ สภาวะที่เหมาะสมที่ถูกหลักวิชาการ
ในทุกจุด ที่ มี การส ารองยา ทัง้ ในเรื่ อ งสถานที่ ได้ แก่ ไม่เสี่ ย งต่อ การเกิ ด ผลกระทบจากภั ย
ธรรมชาติ ความสะดวกในการขนส่งและการเคลื่อนย้ าย ตลอดจนการมีพืน้ ที่เก็บที่เพียงพอ
ความเป็ นสัดส่วน ไม่ปะปนกันระหว่างยาที่รอรับ รอจ่าย หรื อยาคงคลัง เงื่อนไขการเก็บรักษา
ได้ แก่ อุณ หภูมิ แสงสว่าง ความชืน้ การถ่ายเทอากาศ ความปลอดภัย การติดตามเงื่อนไข
ดังกล่าว เช่น การบันทึกอุณหภูมิ ความชื ้น อย่างสม่าเสมอทุกวัน ระบบไฟฟ้าสารองสาหรับ
ตู้เย็นเก็บเวชภัณฑ์ แนวทางการเคลื่อนย้ ายเมื่อเกิดสาธารณภัย หรื อภัยร้ ายแรง สาหรับการ
สารองยาที่หน่วยอื่น ๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานเภสัชกรรมจะต้ องมีการบันทึกการรับ-จ่ายชัดเจน และ
เภสัชกรต้ องมีการตรวจสอบอย่างสม่าเสมอ

๑๘

๒๔. การตรวจสอบยาคงคลัง จะต้ องมีการตรวจสอบยาคงคลังทังหมดเป็
้
นประจาอย่างน้ อยปี ละ
ครัง้ เภสัชกรควรวางระบบการเข้ าถึง การตรวจสอบความถูกต้ องของรายการและปริ มาณที่
เบิกจ่าย แนวทางการเบิกฉุกเฉินที่ลดความเสี่ยงจากการทางานซ ้า ดาเนินการสุ่มตรวจสอบ
ความถูกต้ องของปริ มาณคงคลังทุกวันตามจานวนความครอบคลุมที่ต้องการในแต่ละรอบ
เดือน และมี การตรวจสอบสภาพยา เพื่อให้ แน่ใจว่า ไม่มียาหมดอายุหรื อเสื่อมสภาพอย่าง
สม่ า เสมอ รวมทัง้ จะต้ อ งมี ก ารประเมิ น รายงานและการแก้ ไขสภาวการณ์ ที่ จ ะท าให้ ย า
เสื่อมสภาพด้ วย
๒๕. การจัด การยาเหลือใช้ เภสัชกรวางแนวทางการจัดการยาที่ เรี ยกเก็บคืน ยาหมดอายุ ยา
เสื่อมสภาพ ยาเหลือใช้ ยาที่ได้ รับบริ จาคจากผู้ป่วยให้ เหมาะสมเพื่อลดผลกระทบต่อปั ญหา
ด้ านสิ่งแวดล้ อม และความเสี่ยงในการนาไปใช้ อย่างไม่เหมาะสม
๒๖. การให้ บริ การกรณีเกิดอุบัติภัย อุบัติเหตุหมู่ ภัยพิบัติ ในแผนอุบตั ิภัยของโรงพยาบาลมี
การจัด เตรี ยมวิธี ด าเนิน การในการให้ บ ริ ก ารเภสัช กรรมในกรณี ฉุก เฉิ น จากอุบัติภัยต่าง ๆ
เภสัชกรจะต้ องมีส่วนร่วมในการกาหนดบทบาทของเภสัชกรและรายการยาฉุกเฉิน (medical
emergencies) ในแผนอุบตั ภิ ยั ต่าง ๆ
หมายเหตุ: การด าเนิ น การด้ า นการจัด หา การกระจาย และการควบคุม ยา เภสัช กรจะต้ อ งด าเนิ น การใน
มาตรฐานเดียวกันกับการสนับสนุนสถานบริ การระดับรองที่เป็ นเครื อข่ายในความรับผิดชอบเช่น โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาบล โดยมีการประยุกต์ให้ เหมาะสม สอดคล้ องกับบริบท
มาตรฐานที่ ๕ : อุปกรณ์ สถานที่ สิ่งอานวยความสะดวก และแหล่ งข้ อสนเทศทางยา
(Facilities, equipment and drug informatics)
หน่ ว ยงานเภสัช กรรม จะต้ อ งมี ส ถานที่ ที่ ส ะดวกต่ อ การเข้ า ถึ ง และให้ บริ ก ารผู้ ป่ วย แพทย์
พยาบาล หรื อบุคลากรอื่น ๆ มีพืน้ ที่ อุปกรณ์ วัสดุ ครุ ภัณฑ์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และสิ่งอานวย
ความสะดวก อย่างเพี ยงพอ เพื่ อให้ การจัดการงานเภสัช กรรมเป็ น ไปอย่างมี ประสิท ธิ ภ าพสูงสุด และ
สามารถให้ บริการงานเภสัชกรรมได้ อย่างมีคณ
ุ ภาพ และมีระบบการขนส่ง หรื อติดต่อภายในโรงพยาบาล
พื ้นที่ ตู้ ชันวาง
้
ตู้เย็นเก็บยา และอุปกรณ์ในการเก็บรักษายา ต้ องมีขนาดและปริมาณที่เพียงพอที่จะสร้ าง
ความปลอดภัยและสามารถควบคุมสภาวะแวดล้ อมในการเก็บยาได้ ดังนี ้
๑. การเก็ บ รั ก ษายา มี สถานที่และระบบในการเก็ บรักษายาที่ เหมาะสมเพี ยงพอ ปลอดภัย
และเก็บรักษาในสภาวะที่เหมาะสมที่ถกู หลักวิชาการ ในเรื่ องสุขอนามัย อุณหภูมิ แสงสว่าง
ความชื ้น การถ่ายเทอากาศ การแยกเก็บเป็ นสัดส่วน ความปลอดภัย ตลอดจนมีแนวทางการ
๑๙

๒.

๓.

๔.

๕.

๖.

๗.

จัดการและสิ่งอานวยความสะดวกที่ เอื ้อต่อการปฏิบตั ิงานตามหลักอาชีวอนามัย คลังยาและ
ตู้เย็นเก็บยามีระบบการติดตามข้ อมูลตามเงื่อนไขการเก็บรักษาอย่างต่อเนื่อง
การเตรี ยมและบรรจุยา ควรมีพืน้ ที่และอุปกรณ์ ที่เหมาะสมเพื่อการเตรี ยม การบรรจุ การ
แบ่ ง บรรจุ แ ละควบคุม คุณ ภาพ สอดคล้ องกั บ ประเภทยาเตรี ย มทั ง้ ยาทั่ว ไป ยาเตรี ย ม
ปราศจากเชื ้อ และยาอื่น ๆ ที่ผลิตขึ ้นเพื่อใช้ ในโรงพยาบาล และจะต้ องมีการควบคุมสภาวะ
แวดล้ อมให้ เหมาะสม เพื่อให้ การทางานเป็ นลาดับต่อเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพ และลดการ
ปนเปื อ้ นของผลิตภัณฑ์
ยาต้ านมะเร็ งและยาอันตรายอื่น ๆ ควรมีการกาหนดมาตรฐานการจัดการด้ านสถานที่
ประเภทอุ ป กรณ์ ข้ อควรระวัง ในการใช้ เครื่ อ งมื อ และการอบรมในการเก็ บ รั ก ษา การ
เคลื่อนย้ าย และการกาจัดยาต้ านมะเร็ งและยาอันตรายอื่น ๆ (cytotoxic and hazardous
drug products) เพื่อความปลอดภัยของบุคลากร ผู้ป่วยและผู้ที่เกี่ยวข้ อง
หน่ วยบริการข้ อสนเทศทางยา จะต้ องมีพื ้นที่ใช้ สอยเพียงพอ แหล่งข้ อสนเทศทางยา (drug
information) ที่ครอบคลุมและเป็ นปั จจุบนั มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื ้อต่อการเข้ าถึง
แหล่งข้ อมูลในระบบเครื อข่ายทังภายในและภายนอก
้
มีระบบการติดต่อสื่อสารที่เอื ้อต่อการ
เข้ าถึงในการขอรับบริการ และการติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง ตลอดจนอุปกรณ์ ครุภณ
ั ฑ์
ที่จาเป็ นในการให้ บริการ การเผยแพร่ การจัดทาสื่อความรู้
หน่ วยให้ คาปรึกษาด้ านยาผู้ป่วย ในหน่วยบริการผู้ป่วยนอก ควรมีสถานที่หรื อห้ องแยกเป็ น
สัดส่วนสาหรับการให้ คาปรึกษาด้ านยาแก่ผ้ ปู ่ วย หรื อเป็ นหน่วยบริ การเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก
เพื่อการบริ บาลทางเภสัชกรรม และการส่งเสริ มให้ เกิดประโยชน์สูงสุดจากการรักษาด้ วยยา
ตามมาตรฐานที่องค์กรวิชาชีพกาหนด
สถานที่ปฏิบัติงานด้ านการบริ บ าลทางเภสั ชกรรมผู้ ป่วยใน หน่วยงานเภสัชกรรมควร
ประสานกับหอผู้ป่วยและคณะกรรมการที่เกี่ ยวข้ องให้ มี สถานที่ ในการปฏิบัติงานด้ านการ
บริ บาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยใน โดยอาจอยู่ในลักษณะของ satellite pharmacy ในบริ เวณหอ
ผู้ป่วยที่ให้ การดูแล และมีอุปกรณ์ สื่อสาร เพื่ อเป็ นสถานที่ปฏิบัติงานด้ านเอกสาร และการ
สืบค้ นข้ อมูลสาหรับการให้ บริการเพื่อการรักษาแก่บคุ ลากรการแพทย์ ผู้ป่วย และญาติ
ห้ องจ่ ายยา ให้ มีการกระจายห้ องจ่ายยาทังผู
้ ้ ป่วยนอก และผู้ป่วยในตามความเหมาะสมเพื่อ
ลดความแออัด และเพิ่มความสามารถในการเข้ าถึงของผู้ป่วย ผู้รับบริ การ หรื อหน่วยงานที่
เกี่ ยวข้ อง ตามโครงสร้ าง และบริ บ ทองค์ กร ทัง้ นี จ้ ะต้ องมี ม าตรฐานด้ านบุคลากร และสิ่ ง
สนับสนุนเป็ นไปตามข้ อกาหนด

๒๐

๘. การจั ด การงานเภสั ช กรรม ควรมี ห้องหรื อบริ เวณส าหรับ ใช้ เป็ น ส านักงาน ห้ องประชุม
(office and meeting space) ส าหรับใช้ ในกิจ กรรมด้ านการจัดการ ด้ านวิช าการและการ
ฝึ กอบรม
๙. ระบบอั ต โนมั ติ ใ นการจั ด การที่ ทั น สมั ย มี ก ารน าระบบการบริ ห ารจัด การอัต โนมั ติ
(automation) ได้ แ ก่ การน าระบบและโปรแกรมคอมพิ วเตอร์ ม าใช้ ป ระโยชน์ ในระบบการ
กระจายยา การส่งต่อข้ อมูล และการเฝ้าระวังติดตามผู้ป่วยอย่างถูกต้ องและเป็ นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ทังนี
้ ้โดยไม่เป็ นอุปสรรคต่อกระบวนการที่เภสัชกรจะได้ อา่ นทบทวนใบสัง่ ยาของ
แพทย์ และมีโอกาสให้ ข้อมูลกับแพทย์ผ้ ูสั่งยาในกรณี ที่พบปั ญหาก่อนที่จะมีการจ่ายยามื อ้
แรก รวมทัง้ น ามาใช้ เพื่ อช่วยในงานเลขานุการ ส านัก งาน เพื่ อบัน ทึกการใช้ ย าของผู้ป่ วย
ระบบการจัดเก็บเงินของผู้ป่วย ระบบควบคุมยาคงคลัง เพื่อให้ ได้ มาซึ่งระบบข้ อมูลการใช้ ยา
ข้ อมูลทางคลินิกของผู้ป่วย เพื่อส่งเสริมการดูแลติดตามผลของยาต่อผู้ป่วยและความต่อเนื่อง
ในการดูแลรักษา
๑๐. การเก็ บ รั ก ษาเอกสารหรื อ ข้ อ มู ล จะต้ อ งมี พื น้ ที่ และระบบในการจัด เก็ บ ข้ อมูล ต่าง ๆ
(record maintenance) ได้ แ ก่ ใบสั่ง ยา เอกสารที่ เกี่ ย วกับ การบ ารุ ง รั ก ษาเครื่ อ งมื อ การ
ควบคุมยาควบคุมพิเศษ และเอกสารต่าง ๆ ที่จาเป็ นตามมาตรฐาน กฎหมาย กฎ ระเบียบ
และการบริ หารจัดการ รวมทัง้ ให้ มีระบบการสารองข้ อมูลสาคัญเพื่อป้ องกันการสูญเสียที่มี
ประสิทธิ ภาพอย่างสม่ าเสมอ มีการบารุ งรักษาเครื่ องมื ออุปกรณ์ อย่างมี ประสิทธิ ภาพตาม
มาตรฐาน และเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ตลอดจนมีการบันทึกการบารุงรักษาดังกล่าวด้ วย
เพื่ อ ลดภาระในการจัด เก็ บ การค้ น หา รวมทัง้ พื น้ ที่ ใ นการจัด เก็ บ ควรมี ก ารน า
เทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ ให้ เหมาะสม

๒๑

มาตรฐานที่ ๖ : การศึกษาวิจัย และการประเมินผล
(Research and evaluation)
เภสัช กรควรจะทาการศึกษาวิจัย พัฒ นา การวิจัยเชิง ปฏิ บัติการที่ เป็ นการพัฒ นางานประจ าสู่
งานวิจยั รวมทัง้ มีส่วนร่ วมหรื อสนับสนุนงานวิจัย ทัง้ ทางด้ านการแพทย์ และเภสัชกรรมที่เหมาะสมกับ
เป้าหมายวัตถุประสงค์ และทรัพยากรของโรงพยาบาล ตลอดจนให้ มีระบบการติดตาม การประเมินผล
ระบบที่มีการวางไว้ เพื่อนาไปสูก่ ารพัฒนางานเภสัชกรรมโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง ดังนี ้
๑. นโยบายและวิธีปฏิบัติงาน เภสัชกรควรทาการศึกษาวิจยั หรื อมีส่วนร่วมหรื อสนับสนุน
งานวิจยั เพื่ อพัฒ นาและประเมินงานเภสัชกรรม ว่ามีผลลัพธ์ ที่ดีต่อผู้ป่วยและประชาชน
ที่มารับบริ การอย่างไร สามารถเพิ่มคุณภาพในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยทังในด้
้ านความ
ปลอดภัย ประหยัด และเกิดการใช้ ยาที่เหมาะสม รวมทังความคุ
้
้ มทุนต่อการให้ บริ การได้
ด้ วย
๑.๑ การกาหนดนโยบายระดับหน่วยงานเรื่ อง การวิจัย โดยมุ่งเน้ นการสร้ างบรรยากาศ
การพัฒนางานประจาสู่งานวิจยั การกาหนดให้ มีการพัฒนางาน ที่นาไปสู่การสร้ าง
นวัตกรรมในงานที่รับผิดชอบ
๑.๒ การวิ จัย เพื่ อ ประเมิ น นโยบายและวิ ธี ป ฏิ บัติ ง านเพื่ อ ให้ เห็ น ว่า นโยบายและวิ ธี
ปฏิบตั งิ านที่กาหนดขึ ้นเป็ นไปเพื่อความปลอดภัยและการใช้ ยาที่สมเหตุผล
๑.๓ การวิ จั ย เกี่ ย วกั บ การบริ ก ารเภสั ช กรรมหรื อ การจั ด การด้ านยา (Medication
management) เช่น การกระจายและการควบคุม การเก็บรักษา การบรรจุ การสัง่ ใช้
การกระจาย การเตรี ยม การเขียนฉลาก การจ่าย การทาบันทึกการรับ-การจ่าย การ
ให้ ยา การติดตาม เพื่อให้ ทราบถึงต้ นทุนหรื อประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการจัดการ
เรื่ องต่าง ๆ
๑.๔ การวิจยั เพื่อประเมินการให้ บริ การด้ านเภสัชกรรมคลินิก การเฝ้าระวังเหตุการณ์ไม่พึง
ประสงค์จากยา อันตรกิริยา หรื อการบริ บาลทางเภสัชกรรม ว่ากิจกรรมต่าง ๆ มีการ
ดาเนินการที่เป็ นไปตามเป้าประสงค์หรื อไม่ มีผลลัพธ์ที่ดีตอ่ ผู้ป่วยและประชาชนที่รับ
บริ การอย่างไร และเป็ นการเพิ่มคุณภาพในการให้ การรักษาพยาบาลแก่ผ้ ปู ่ วย
๑.๕ การประเมินผลระบบและขันตอนที
้
่เป็ นความเสี่ยง ผ่านการใช้ เครื่ องมือคุณภาพที่
เหมาะสม เช่น การใช้ ตัวชี ร้ ่ องรอย (trigger tools) ในการติดตามเหตุการณ์ ไม่พึง
ประสงค์ หรื อเงื่อนไขสาคัญ ที่สะท้ อนการวางระบบ การใช้ แผนภูมิควบคุม การใช้
แผนภูมิพาเรโต เป็ นต้ น หรื อการให้ ประเมินตนเองโดยใช้ การวิเคราะห์ SWOT หรื อ
การใช้ self-enquiry ตลอดจนการติ ด ตามตั ว ชี ว้ ัด ผลสั ม ฤทธิ์ ก ารด าเนิ น การที่
เหมาะสม (performance indicator)
๒๒

๑.๖ การวิเคราะห์อุบตั ิการณ์ เภสัชกรควรดาเนินการและมีส่วนร่ วมในการวิเคราะห์หา
ปั จ จัย สาเหตุ ข องอุ บัติ ก ารณ์ ส าคัญ (potential adverse drug events3, type of
sentinel events 4) และอุบัติการณ์ ร้ายแรงทุกประเภท จัดล าดับความส าคัญ ของ
ปั จ จัย สาเหตุ เพื่ อ น าลงสู่ ก ารวางแผนในการพัฒ นาระบบงานเพื่ อ ป้ อ งกัน /ลด
ความคลาดเคลื่อนที่อาจเกิดขึ ้นในภายหน้ า
๑.๗ การประเมิ นผล ผู้นาและหัวหน้ างาน ควรส่งเสริ ม ให้ มี การกาหนดตัวชีว้ ัดผลการ
ปฏิ บัติงานหลักที่ ส าคัญ (key performance indicator) ของทุกงานสอดคล้ องกับ
เป้าประสงค์ และมีการติดตามผลการประเมินอย่างต่อเนื่อง พร้ อมทัง้ การคืนกลับ
ข้ อมูลเพื่อนาลงสูก่ ารพัฒนาระบบ การประเมินสัมฤทธิ์ผลของบุคคลและงาน
๒. คณะกรรมการวิจัยทางคลินิกของโรงพยาบาล เภสัชกรควรมีส่วนร่ วมเป็ นกรรมการ
ของคณะกรรมการวิจัยทางคลินิกของโรงพยาบาล หากมี การวิจัยยาในขันทดลองหรื
้
อ
ศึกษาวิจยั อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับยาในโรงพยาบาล ควรมีการรวบรวมเอกสารเกี่ ยวกับการ
วิจยั ไว้ ในหน่วยงานเภสัชกรรม และเภสัชกรจะต้ องร่วมจัดทาข้ อมูลข่าวสารเกี่ยวกับความ
ปลอดภัย การใช้ ที่ถูกต้ อง ตลอดจนผลและอาการข้ างเคียงของยาที่ อาจเกิ ดขึน้ ให้ แก่
พยาบาล แพทย์ หรื อบุคลากรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง เพื่อใช้ ประกอบในการให้ ยา การสัง่ หรื อ
การจ่ายยา และการดาเนินการวิจัยดังกล่าว จะต้ องผ่านการอนุมัติโดยคณะกรรมการ
จริ ยธรรมการวิจัยในคนของโรงพยาบาล รวมถึงคณะกรรมการอื่ น ๆ ที่ เกี่ ยวข้ อง และ
จะต้ องได้ รับการยินยอม และคานึงถึงสิทธิผ้ ปู ่ วยเป็ นสาคัญ

3

Potential adverse drug events เป็ นเหตุการณ์ที่มีศกั ยภาพในการก่อให้ เกิดอันตรายต่อผู้ป่วย โดยที่เหตุการณ์ดงั กล่าว
อาจถึงผู้ป่วยหรื อไม่ถึงผู้ป่วยก็ได้ หากถึงผู้ป่วยผลที่เกิดขึ ้นไม่ก่อให้ เกิดอันตรายใด ๆ แต่เหตุการณ์ดงั กล่าวหากเกิดขึ ้น
ซ ้าอาจเป็ นอันตรายร้ ายแรงได้ ทังนี
้ ้เนื่องจากเหตุการณ์ดงั กล่าวถูกป้องกันได้ ตงแต่
ั ้ แรก (prevention/interception) โชค
ดี (chance/luck) หรื อ บาบัด บรรเทาอาการได้ ทนั (mitigation/treatment)
4
Type of sentinel events เป็ นประเภทอุบตั ิการณ์สาคัญที่คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงกาหนดขึ ้น ทังนี
้ ้ผลกระทบที่
เกิดขึ ้นอาจร้ ายแรง หรื อไม่ร้ายแรงก็ได้ แต่มีความสาคัญ ที่ต้องหยิบมาทบทวน วิเคราะห์ ทุกครัง้ เช่น อุบตั ิการณ์ ที่อาจ
นาไปสู่ transfusion death ได้ แก่ การเขียนชื่อผู้ป่วยผิดบนถุงเลือดที่สง่ มาจากห้ องเลือด แม้ ว่าสามารถตรวจพบได้ ก่อน
ก็จะต้ องนามาทบทวน
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