
Medication  Management  System 
For  QLN   23 Jun 2020

เภสัชกรสุนทร ปภานิธินันท ์(ผู้เยีย่มส ารวจ สรพ.)



มาตรฐานส าคญัจ าเป็นต่อความปลอดภยั  9 ข้อ  
1.การผา่ตดัผดิขา้ง ผดิคน ผดิต าแหน่ง ผดิ หตัการ
2.การตดิเชือ้ส าคญัในสถานพยาบาลตามบรบิทขององคก์รในกลุ่ม 

SSI   VAP  CAUTI   CLABSI
3.บุคลากรตดิเชือ้จากการปฏบิตัหิน้าที่
4.การเกิด Medication error และ Adverse Drug reaction 
5.การใหเ้ลอืดผดิหมู ่ผดิคน 
6.การระบุตวัผูป่้วยผดิพลาด
7.ความคลาดเคลือ่นในการวนิิจฉยัโรค
8.การรายงานผลทางหอ้งปฏบิตักิาร/ พยาธวิทิยา คลาดเคลือ่น 
9.การคดักรองทีห่อ้งฉุกเฉินคลาดเคลือ่น 





Safe from High Alert Drug 
ประเดน็ส าคญัท่ีควรให้ความส าคญั 

1. นโยบายท่ีครอบคลมุ การจดัท าบญัชีรายการยา แนวทางบ่งช้ี  ส ารอง จดัเกบ็  การติดตามการใช้  

2. บญัชีรายการยา HAD 
• หลกัเกณฑใ์นการก าหนดรายการ   
• การใชข้อ้มลู ME / ADR   
• วงรอบการปรบัปรงุบญัช ีอยา่งน้อยปีละครัง้ 

3.มาตรการในการดกัจบัความคลาดเคล่ือน และ การดกัจบั ADR type A

การก าหนด Serious ADR ทีส่ าคญั ของ HAD แต่ละรายการทีช่ดัเจน

ความรดักุมในการดกัจบั  double check / independence double check  

แนวทางการ Monitor สอดคลอ้งกบั Serious ADR ทีส่ าคญั ของ HAD แต่ละรายการ

ผูป้ฏบิตัริบัทราบและเขา้ใจ โอกาสในเกดิความคลาดเคลื่อนทีส่ าคญั ของยาHAD ในแต่ละรายการ



Safe from Preventable Adverse  Drug  Reaction
ADR type B  (การป้องกนัการแพ้ยาซ า้)

ประเดน็ท่ีควรให้ความส าคญั 

1.ค านิยามท่ีชดัเจน

2.การแพ้ยาซ า้ 

การแพย้าซ ้า  ( แพย้าซ ้ารายการเดยีวกนั  แพย้าซ ้ากลุ่มเดยีวกนั   แพย้าซ ้าขา้มกลุม่ )

3.การคดักรองท่ีรดักมุในทุกจดุ

4.กระบวนการดกัจบัท่ีรดักมุและมีประสิทธิภาพ ในแต่ละขัน้ตอนส าคญัในการจดัจ่ายยา และ การบริหารยา

จดัจ่ายยา → ระบบ IT  ( นยบ.การ Popup alert / การLock คยีข์อ้มลู / การ fill ขอ้มลูทีเ่ป็นปัจจุบนั / ระบบป้องกนัการ
เขา้ไปแกไ้ขขอ้มลู ) 

การบริหารยา→ การเขา้ถงึขอ้มลูแพย้า  เหน็ไดช้ดัเจนในทุกจุด  การตดิป้ายแจง้เตอืนในจุดส าคญั  การทบทวนขอ้มลู
ก่อนการบรหิารยา 



Safe from Preventable Adverse  Drug  Reaction
ADR type B  (การป้องกนัการแพ้ยาซ า้)

ประเดน็ท่ีควรให้ความส าคญั 

5. การส ารองยาท่ีปลอดภยั 

วเิคราะหโ์อกาสความเสีย่งในการแพย้าซ ้าในกลุม่เดยีวกนัและแพย้าซ ้าขา้มกลุม่  น ามาก าหนดรายการยาทีช่ดัเจนและ 
ทบทวนเป็นระยะ

6.ประเดน็การฝึกอบรมเพ่ือลดความเส่ียงแพ้ยาซ า้นอกเวลา

ควร เชื่อมโยงกบัรายการยาทีส่ ารองในการใชน้อกเวลา หรอื ส ารองทีห่น่วยงาน 

เป้าหมาย เพือ่ใหพ้ยาบาลมสีมรรถนะในการทบทวนความเหมาะสมเพือ่คน้หาความเสีย่งในโอกาสแพย้าไดใ้นระดบั
เดยีวกบัเภสชักร 



ADR type B  (การป้องกนัการแพ้ยาซ า้)

ประเดน็ท่ีควรให้ความส าคญั (ต่อ)

5.ระบบการรายงานและประเมินการแพ้ยา 

ความรวดเรว็ ตอ้งก าหนดใหช้ดัเจน กรอบเวลาของ......

เวลาในการตอบสนองรายงาน 

เวลาในการประเมนิ   

การลงบนัทกึขอ้มลูลงคอมพวิเตอร์

การประเมนิทีเ่ชื่อถอืได ้ Naranjo’s algorithm , Thai algorithm , WHO’s criteria

การตดิตามและประเมนิ ระบบรายงานและประเมนิ

Safe from Preventable Adverse  Drug  Reaction



Safe from Preventable Adverse  Drug  Reaction
ADR type B  (การป้องกนัการแพ้ยาซ า้)

การตามรอย 

1.การคดักรอง 

ตามรอยเวชระเบยีน ดกูารบนัทกึคดักรอง  แรกรบั  OPD / IPD , ใบสัง่ยา , บนัทกึการใหย้า,การซกัประวตัิ

ทีห่น่วยงาน  สงัเกต การบรหิารยา และการจา่ยยา  หรอือาจสุม่เวชระเบยีนดกูารปฏบิตั ิ

2.Pitfall 

• มกัพบวา่บนัทกึไมส่มบรูณ์ ควรพบมากกวา่ 90 % เป็นอยา่งน้อย

• มกีารใช ้wording ทีห่ลากหลาย ไมไ่ดต้กลงใช ้wording อยา่งเป็นทางการ



ADR type B  (การป้องกนัการแพ้ยาซ า้)

การตามรอย 

3.กระบวนการดกัจบั 

หน่วยงานเภสชักรรม → ทดสอบระบบการดกัจบั  ขอสุม่ดเูคสทีผ่า่นการรายงานและประเมนิในรอบเดอืนหรอืสปัดาห ์
เปรยีบเทยีบกบั ขอ้มลูในระบบคอมพวิเตอร์

หอผูป่้วย —> สงัเกตการณ์บรหิารยา ศกึษานโยบายเพือ่เปรยีบเทยีบดกูารปฏบิตัิ

4.กระบวนการการรายงานและประเมิน  

• ตามรอยหน่วยงานเภสชักรรม → การปฏบิตัขิองเภสชักรเป็นไปในแนวทางเดยีวกนัหรอืไม่

• หน่วยงานเภสชักรรม ขอสุม่ดเูคสทีผ่า่นการรายงานและประเมนิในรอบเดอืนหรอืสปัดาห ์ ดแูบบฟอรม์การรายงาน การลง
ขอ้มลูในรายงาน เปรยีบเทยีบกบั

• ในระบบคอม บนัทกึเวลาทีร่ายงาน  เวลาทีป่ระเมนิเสรจ็สิน้  กบั เวลาทีบ่นัทกึขอ้มลูลงระบบคอมพวิเตอร์

Safe from Preventable Adverse  Drug  Reaction



Medication error 
ประเดน็ท่ีควรให้ความส าคญั 

1.ค านิยามและการส่ือสาร

ก าหนดใหช้ดัเจนในความคลาดเคลือ่นแต่ละชนิด , สือ่สารรบัทราบเขา้ใจตรงกนัเมือ่ตอ้งรายงาน

2.ระบบการรายงานและเกบ็ข้อมลู

มี Flow การรายงานทีช่ดัเจน ,มรีะบบการเกบ็ขอ้มลูโดยก าหนดผูร้บัผดิชอบและฐานขอ้มลูทีเ่ขา้ถงึไดท้ีช่ดัเจน

3.ก าหนดแนวทางการทบทวนความเส่ียงด้านยา 

ความรุนแรงระดบัใดทีต่อ้ง RCA ( สอดคลอ้งกบั นยบ.ความเสีย่งองคก์ร) 

4.วงรอบการวิเคราะหข้์อมลูและเอาไปใช้ประโยชน์  ทัง้ระดบัทีมน าและหน่วยงาน  (การน าMEมาสู่การปรบัปรงุระบบ)    

ก าหนดวงรอบในการวเิคราะหท์ัง้ระดบัหน่วยงานและทมีน า 

5.การติดตามผลมาตรการการป้องกนั (การน าMEมาสู่การปรบัปรงุระบบ)

น าผลการRCA มาตามรอยหน้างาน การปฏบิตั ิ



กรณีท่ี 1  Administration  error ตามรอย

1.ตามดแูนวคดิ double check , independence double check เขา้ใจ
และน าไปปฏบิตัดิว้ยความเขา้ใจหรอืไม ่

2. การส ารอง InSulin และความเสีย่งทีอ่าจเกดิซ ้า 

(ควรลดการส ารอง ชนิด INSulin ลงใหเ้หลอืเพยีง RI)

3.ระบบการฝึกอบรม พยาบาล ในการใชย้าความเสีย่งสงู ความเขา้ใจใน
การออกฤทธิ ์กบัความเสีย่งในการเกดิ Hypoglycemia 

4.มาตรการหรอืแนวทางในการสัง่ใชย้าทีร่ดักุม

5.แนวทางการตดิตามเพือ่ดกัจบัวา่มปีระสทิธภิาพหรอืไม่

(สามารถดกัจบัไดร้วดเรว็ เชน่ ความถีใ่นการ monitor ทีเ่หมาะสม)

6.ขอ้จ ากดัชว่งนอกเวลา เชน่ จ านวนบุคลากรทีข่ ึน้เวร , การจดัเวร
ปฏบิตัริะหวา่ง new staff และ senior 

7. risk register   → ความคลาดเคลื่อนทางยาในกลุ่ม HAD 
ระดบั C จ านวน 0  ครัง้

การบริหารยาคลาดเคล่ือนจากการใช้ INSULIN 

เหตกุารณ์  

แพทยส์ัง่ฉดี  RI  แต่บรหิาร  NPH ท าใหเ้กดิภาวะ  
Hypoglycemia นานมากจนน าไปสูค่วามเสีย่งในการเกดิภาวะ
shock

ระดบัความรนุแรง F

สาเหต ุ

1.มกีารส ารอง INSULIN  ในหอผูป่้วย ทัง้สามชนิด(NPH , IR , 
70/30) ทีม่ลีกัษณะ คลา้ยกนั

2. New staff เป็นผูบ้รหิารยา ซึง่ขาดประสบการณ์

3.มกีารเซน็ชือ่ตรวจสอบซ ้าโดยไมไ่ดด้ชูนดิของ insuLin

ส่ิงท่ีโรงพยาบาลแก้ไข

1.เพิม่ความตระหนกัใหแ้กพ่ยาบาล และเน้นย ้าในการตรวจสอบยา
กอ่นการบรหิารยา

2.ก าหนดใหพ้ยาบาลอาวโุสตรวจสอบซ ้า 



กรณีท่ี 2 แพ้ยาซ า้ ตามรอย

1.การปรบัปรงุระบบการส ารองยาในหน่วยงานต่างๆ  และ มาตรการการส ารอง
ยาชว่งนอกเวลา  เน้นดปูระเดน็ความปลอดภยั

• จ านวนรายการยามากไป หรอืเหมาะสมหรอืไม่

• มรีายการยาทีม่คีวามเสีย่งในการแพย้าขา้มกลุ่มหรอืไม ่

และถา้ม ี มมีาตรการการรองรบัอยา่งไร

2. การอบรมใหค้วามรูแ้ก่แพทยพ์ยาบาลในประเดน็แพย้าขา้มกลุ่ม สอบถาม
ประเดน็ดงักล่าวและทดสอบความรูท้ีห่น้างาน

3.จดัท าเภสชัสารสนเทศทีช่ว่ยในการตดัสนิใจหรอืประเมนิความความเสีย่งใน
กลุ่มยาทีม่โีอกาสแพย้าขา้มกลุ่มหรอืไม่

4.การปรบัปรงุ ระบบIT หรอื การปรบัปรงุฐานขอ้มลูใหเ้อือ้ ในการแจง้เตอืน

5.ระบบการคดักรองประวตัแิพย้าทีห่น้างาน ( OPD ,ER, IPD)

6.ทีห่อ้งยาระบบรายงาน  แนวทางการประเมนิ  การบนัทกึขอ้มลู

7.Risk register → แพย้าซ ้า รายการเดยีวกนั  แพย้าซ ้ากลุ่มเดยีวกนั แพย้า
ซ ้าขา้มกลุ่ม

เหตกุารณ์

ที ่ER นอกเวลาแพทยส์ัง่ใชย้า Dynastat inj. อกี 5 นาที
ผูป่้วยเกดิอาการแพย้า แบบ Angioedema ตอ้งไดร้บัการ
Admited. หลงัเหตุการณ์ ทบทวนพบวา่ผูป่้วยมปีระวตั ิ แพย้า 
sulfa และมบีนัทกึในระบบcomputer 

ความรนุแรง    F

สาเหตุ

1.การส ารองยาทีE่R 

2. ความรูใ้นการทบทวนการใชย้านอกเวลาของผูส้ ัง่ใชย้าและ
บรหิารยา

3.ระบบ IT ไมแ่จง้เตอืนในกรณแีพย้าขา้มกลุม่

4.การซกัประวตัทิีล่ะเอยีด

แนวทางป้องกนัเดิม  ระบบIT แจง้เตอืนการแพย้า  ซกั
ประวตัแิพย้าและบนัทกึในเวชะเบยีนทุกหน้า

แนวทางป้องกนัใหม่ และท า CQI ขยายระบบ IT แจง้เตอืน
แพย้าขา้มกลุม่ ระบบอบรมความรูเ้รือ่งยาเน้นER



ประเดน็ท่ีควรให้ความส าคญั 

1.ระบกุลุ่มผูป่้วยท่ีมุ่งเน้น 

• ระยะเริม่แรกอาจไมต่อ้งมุง่ท าในผูป่้วยทุกรายแต่ตอ้งก าหนดกลุ่มผูป่้วยทีต่อ้งไดร้บัการท า MR ใหช้ดัเจน

• วเิคราะหผ์ูป่้วยกลุ่มเสีย่งทีอ่าจไดร้บัยาทีไ่มเ่หมาะสม เชน่ กลุม่ผูป่้วยโรคเรือ้รงัต่างๆ / HIV / TB เป็นตน้

2.ก าหนด นโยบาย Flow ของกระบวนการ และกรอบเวลาท่ีท่ีชดัเจน

• ก าหนดการ Flow ในแต่ละขัน้ตอนและบทบาทวชิาชพีทีร่บัผดิชอบใหช้ดัเจน 
➢ Verification
➢ classification
➢Transmission (ตอ้งท าใน รพ.ทีม่เีคสผา่ตดัใหญ่ หรอื ICU 
➢Reconcile 

• ควรเสรจ็ภายใน 24 ชัว่โมงเป็นอยา่งน้อย หรอื บาง รพ.อาจก าหนด ภายใน 12 ชัว่โมง / หรอื ก่อนแพทยส์ัง่ใชย้า 

Medication Reconciliation(MR)



ประเดน็ท่ีควรให้ความส าคญั 

3.แบบฟอรม์ควรมีข้อมลูส าคญัท่ีครบถ้วน

ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัรายการยาเดมิทีต่อ้งม ี ชื่อยา / ความแรง / dosage form / วธิบีรหิารยา / Last Taken Dose / ยาที ่
hold / ยาที ่off / การเปลีย่นแปลงวธิบีรหิารยา / การเปลีย่นแปลงขนาดยา / สมนุไพรหรอือาหารเสรมิทีใ่ชร้ว่มกนั / ขอ้มลู
แพย้า 

4.ก าหนดตวัช้ีวดัในการประเมินประสิทธิภาพระบบทัง้ตวัช้ีวดั เชิงกระบวนการ และ ผลลพัธ์ เช่น

• รอ้ยละของผูป่้วยในกลุม่เป้าหมายทีไ่ดร้บัการท า reconcile ทนัตามกรอบเวลา

• รอ้ยละของผูป่้วยในกลุ่มเป้าหมายทีไ่ดร้บัการท า reconcile สมบรูณ์

• รอ้ยละของผูป่้วยความแตกต่างในบนัทกึ MR กบั ค าสัง่ใชย้าของแพทย ์( Medication discrepancy)

• รอ้ยละของการพบ omission (ผูป่้วยไมไ่ดร้บัยาทีค่วรไดร้บั)

• รอ้ยละของการเกดิ duplication ( ความซ ้าซอ้นของการใชย้า)

• รอ้ยละในการเกดิ DI เป็นตน้  
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5.การเช่ือมประสานระหว่างการจดัการยาเดิม กบั กระบวนการ MR และระบบกระจายยาของโรงพยาบาล
• กระบวนการจดัการยาเดมิตอ้งชดัเจนและเชื่อมประสานกบักระบวนการ MR / ยาเดมิผูป่้วยทีน่ ามาควรไดร้บัการจดัเกบ็ที่

ทีห่อ้งยา และตอ้งน าเขา้สูร่ะบบการกระจายยาของโรงพยาบาล  ไมค่วรเกบ็ที่ nurse station เพือ่ลดความเสีย่งในการ
เกดิ ME /และสามารถดกั MEได้

6.การตามรอย 
• ตามรอยจากเวชระเบยีน เปรยีบเทยีบประวตัโิรคประจ าตวักบัขอ้มลู MR ทีด่ าเนินการจดัท าและขอ้มลูการบรหิารยาทีผ่า่น
มา ดปูระเดน็ ความสมบรณ์ูของขอ้มลูรายการยา สอดคลอ้งกบัโรคประจ าตวัหรอืไม่

• ตามรอยกระบวนการวา่มปีฏบิตัติาม Flow ทีก่ าหนดไว ้ดว้ยความเขา้ใจ ในเป้าหมายของการปฏบิตัขิองผูป้ฏบิตัหิรอืไม่
การปฏบิตัชิดัเจนสอดคลอ้งกบัแนวทางทีว่างไวห้รอืไม่

• ตามรอยการสัง่ใชย้าของแพทยใ์นวนัแรกกบัความสอดคลอ้งของขอ้มลู เพือ่ประเมนิการใชข้อ้มลูMRของแพทยใ์นการสัง่ใช้
ยา

• Test ความเขา้ใจในการน าขอ้มลูใน MR ไปใชป้ระโยชน์ของผูป้ฏบิตั ิเชน่ ขอ้มลู Last taken dose 
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7.Pitfall ท่ีมกัพบ

• ประเดน็การจดัท า MR กบั ค าสัง่แพทยบ์างรายการไมค่รบถว้น / ไมส่อดคลอ้ง แต่ไมพ่บรอ่งรอยการรบัรูจ้ากแพทยห์รอื
และการแจง้เตอืน เภสชักร ในการclassification 

• เมือ่ตามรอยแลว้ การปฏบิตัไิมส่อดคลอ้งกบัแนวทาง มตีัง้แต่ พบวา่มกีารจดัท าขอ้มลูMR ซ ้าซอ้นสองใบจากเภสชักร

การปฏบิตัไิมเ่ป็นไปตามแนวทางต่างคนต่างท า  ขอ้มลูทีไ่ดไ้มไ่ดน้ ามาใชป้ระโยชน์ในการคน้หาดกัจบัME หรอืปรบัวงรอบ

การบรหิารยา(ตามรอยดจูากบนัทกึการบรหิารยา)

• พบยาเดมิผูป่้วยจดัเกบ็ไวท้ี ่nurse station แต่ไมม่แีนวทางทีร่ดักุมในการจดัเกบ็บางทเีกบ็ทีห่วัเตยีงหวัผูป่้วย เสีย่งต่อการ
ไดร้บัยาซ ้าซอ้น และ ดกัจบัMEไมไ่ด ้

• กลุม่ผูป่้วยเป้าหมายบางรายพบวา่อาจไมไ่ดร้บัการด าเนินการท า MR ตามก าหนดเวลา 
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