
คณะกรรมการเภสชักรรมและการบ าบดั

นโยบายยา

โรงพยาบาลโคกโพธิ ์

• เพือ่ใหย้าและเวชภัณฑท์ีใ่ชใ้นการดแูลรักษาผูม้ารับ
บรกิารทีโ่รงพยาบาลโคกโพธิ ์ เป็นยา/เวชภัณฑท์ีม่ี
คณุภาพ  มาตรฐานและมแีนวทางในการบรหิารจัดการ
ยาใหม้คีณุภาพ 

ตวัชีว้ดั PTC

1. การเกดิแพย้าซ า้จากในระบบโรงพยาบาล 
เทา่กบั ศนูย์

2. การเกดิความคลาดเคลือ่นทางยาจากยาที่
ระดบั GHI เทา่กบั ศนูย์

3. อตัราส ารองยาคงคลงั  2 เดอืน

4. RDU ผา่นข ัน้ 3 ในปี 63

Process :  เป้าหมาย PTC
1.  คัดเลอืกยาทีม่คีณุภาพ  ปลอดภัย  
และราคาเหมาะสมเขา้ไวใ้นเภสชั
ต ารับของโรงพยาบาล – บัญชยีารพ.
สต.  , ยา Refer back 
2.  สง่เสรมิใหเ้กดิการใชย้าอยา่ง
สมเหตสุมผล   มปีระสทิธผิล  
ปลอดภัย  และคุม้คา่ตอ่ผูป่้วย -
DUE, RDU 
3.  ตดิตามและเฝ้าระวงัอาการอนัไม่
พงึประสงคจ์ากการใชย้า – วางระบบ
ป้องกนั ADR - AEFI และวางระบบสง่
ตอ่ขอ้มลูสูร่พ.สต.

PTC

การเกดิแพย้าซ า้
เทา่กบั 0

Performance : ผลการด าเนนิงาน
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การแพย้าซ า้จากในระบบโรงพยาบาล
เทา่กบัศนูย์

แนวทางแกไ้ขคณะกรรมการ PTC และ  
ระบบยา  ทบทวนทนัททีีเ่กดิแพย้าซ า้หรอืพบ
Prescribing error  ปรบัวธิปีฏบิตัใินการ Key 
Computer  กอ่นเบกิจา่ยยาจากหอ้งยา   
สอบถามประวตัแิพย้ากอ่นบรหิารยาใหผู้ป่้วยทกุ
คร ัง้  จดัท าแนวทางปฏบิตัใินการซกัประวตักิอ่น
จา่ยยา   ใหจ้ดุเช็คยาปั๊มผูป่้วยแพย้าชดัเจนท ัง้ใบ
PMP ใบส ัง่ยาผูป่้วยใน  และใบส ัง่ยาผูป่้วยนอก   

ปี 2559  ผูป่้วยใน เกดิจากระบบ IT 
ใชง้านไมไ่ด ้ระบบ manual ไมไ่ดท้ าตาม
แนวทางปฏบิตั ิ    ผูป่้วยโรคเรือ้รงั  เกดิจาก
ระบบIT ไมส่ามารถลอ๊คได ้และระบบ
manual ไมไ่ดท้ าตามแนวทางปฏบิตั ิ

ปี 2560   ผูป่้วยนอก     พบอบุตักิารณ์
จากการCopy ประวตัเิกา่ยาโรคเรือ้รงัในเวช
ระเบยีนซึง่คอมพวิเตอรไ์มส่ามารถลอ๊คได้
จงึตอ้งใหค้วามส าคญักบัการซกัประวตักิาร
แพย้ากอ่นจา่ยยาทกุคร ัง้ปั๊ม”ผูป่้วยแพย้า”
เพือ่สือ่สารบนใบส ัง่ยา 

ปี 2561 พบแพย้าซ า้จากความต ัง้ใจ

ของแพทย ์1 รายและอกี 1 รายไดร้บัยาจาก
คลนิกิ (ขาดความรอบคอบในการซกัประวตั ิ
แพย้า)

ปี 2562 พบจากการบรหิารยาในเวลา
ทีห่อ้งฉุกเฉนิ  พยาบาลสามารถคยีย์าที่
ผูป่้วยแพไ้ด ้ซกัประวตัจิากผูป่้วยและญาติ
ยนืยนัวา่ไมเ่คยมปีระวตัแิพย้า หอ้งยาไม่
สามารถดกัจบัยาทีแ่พไ้ด ้ท าใหผู้ป่้วยไดร้บั
ยาทีแ่พซ้ า้ หลงัจากไดร้บัยาผูป่้วยไมม่ ี
อาการแพย้า จงึยกเลกิประวตัแิพย้า

ปี 2563 ดกัจบั Prescribing 
ได ้4 คร ัง้ 



Medication Error
(การเกดิความคลาดเคลือ่นทางยาจากยาทีร่ะดบั GHI เทา่กบั ศนูย)์

0

10

20

30

40

50

60

ABC DEF GHI

Dispensing OPD

Dispensing IPD

Administration IPD



อตัราส ารองยาคงคลงั 2 เดอืน
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ผลการด าเนนิงาน RDU2

ตวัชีว้ดั
เกณฑ์ ปีงบ

2562
ปีงบ 
2563

1.รอ้ยละของ รพ.สต./PCU ใน

เครอืขา่ยทีม่อีตัราการใชย้าปฏชิวีนะ

ใน URI ≤ รอ้ยละ 20

100% 100
(14/14)

100
(14/14)

2.รอ้ยละของ รพ.สต./PCU ใน

เครอืขา่ยทีม่อีตัราการใชย้าปฏชิวีนะ

ใน AD ≤ รอ้ยละ 20

100% 100
(14/14)

100
(14/14)

รพ.สต./PCU ทีผ่า่นทัง้สองตวัชีว้ดั 100% 100
(14/14)

100
(14/14)

ผา่นข ัน้ 2

จ านวนรพ.สต.ทีผ่า่นเกณฑท์ ัง้ 2 ตวัชีว้ดั 
>60%  -----> ผา่น



เป้าหมายและผลการด าเนนิงาน

• เป้าหมาย : ผา่น RDU ขัน้ 3 ในปีงบประมาณ 2564

•ผลการด าเนนิงาน : ยงัไมผ่า่น RDU ข ัน้ที ่3
• RDU1 ม ี2 ตวัชีว้ดัทีย่ังไมผ่า่นเกณฑค์อื

•รอ้ยละการใช ้ATB ในบาดแผลสดจากอบุัตเิหตุ
ได ้45.13%  (เกณฑ ์< 20%)
•รอ้ยละการสัง่ใช ้ICS ในผูป่้วยหอบหดืเรือ้รัง ได ้
77.58% (เกณฑ ์> 80%)

• RDU2 ผา่นเกณฑแ์ลว้

*** RDU ข ัน้ 3 ตวัชีว้ดัตอ้งผา่นในสว่น RDU1 ท ัง้ 18 ตวัชีว้ดั 
และ RDU2 ท ัง้ 2 ตวัชีว้ดั ***



ปญัหาตวัชีว้ดัทีย่งัไมผ่า่น

• 1.ตวัชีว้ดัการใช ้ATB ในบาดแผลสด
• มคีนไขท้ีโ่ดนสตัวก์ดัซึง่จ าเป็นตอ้งไดรั้บ ATB ในปรมิาณ 50% ของคนไขท้ีไ่ดรั้บ 

ATB ในบาดแผลทัง้หมด จงึอาจท าใหเ้พิม่ปรมิาณในสว่นของคนไดรั้บ ATB 
ตวัชีว้ัดจงึยังไมผ่า่น

• 2.ตวัชีว้ดัการสัง่ใช ้ICS ในโรคหอบหดืเรือ้รัง
• มกีาร Dx สลบักนัระหวา่ง Asthma และ COPD

• มกีาร Dx Asthma ในคนไขท้ีอ่าจไมไ่ดเ้ป็น Asthma

• มกีาร Dx Asthma แตไ่มไ่ดรั้บ ICS (ไดเ้ฉพาะ bronchodilator)

• คนไขไ้ดรั้บยา ICS ลา่สดุปีกอ่นหนา้

• Dx Asthma แตไ่ดรั้บยา Budesonide nasal spray
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