
ระบบการจดัการดา้นยา 
เพื่อผูป่้วยปลอดภยั
คณะกรรมการพฒันาระบบยา

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่



M  Comprehensive
Healthcare

C ต่อยอดการรักษา
แบบบูรณาการที่เป็นเลิศ

จุดเน้น / เข็มมุ่ง ปี 2564 - 2565  : M-E-D2 

1. ความปลอดภยั

a. ความปลอดภยัดา้นยา Medication Safety

b. ความปลอดภยัดา้นส่ิงแวดล้อมในโรงพยาบาล ENV Safety

2. การพัฒนาคุณภาพการดแูลผู้ป่วยรายโรค Disease Specific Certification

3. การพัฒนาเป็นโรงพยาบาลดจิทิลัและความปลอดภยัดา้นข้อมูล Digital transformation 
Hospital



Medication Use Process

Prescribing

Transcribing/
Documenting

Verifying/
DispensingAdministering

Monitoring

เขียน order

สั่งยาผ่าน SMI

- ตรวจสอบค าสั่งยา
- จัดและจ่ายยา

- ตรวจสอบค าสั่งยา
- บริหารยา

ติดตามหลังบริหารยา
(efficacy & safety)

CPOE
(Drug order new)

e-Prescription screening

Robot for daily dose dispensing system

e-Med reconcile
e-MAR

น ำเทคโนโลยีมำออกแบบให้ระบบยำผู้ป่วยปลอดภัย Fully EMR

E-Kardex

OPD  to  IPD

Digital Lab

PAC

Clinical decision support system



Zero Event : แพ้ยาซ ้าเป็น 0



Prescribing-แพทย์ 

 มี pop up เตือน แต่กด
ปิด โดยไม่ได้อ่าน

Screening-คัดกรอง

 ไม่ได้ทวนสอบประวัติแพ้
ยา กับรายการยาที่แพทย์
สั่ง และระบบ IT ไม่แสดง
ข้อมูลแพ้ยา

Administration-พยาบาล

 สอบถามประวัติแพ้ยา
ก่อนบริหารยา แต่ผู้ป่วย
ใส่หูฟัง จึงไม่ตอบ

อุบัติกำรณ์แพ้ยำซ  ำ (ระดับ E) ตุลำคม 2563

เกิดควำมคลำดเคลื่อนทุกจุดของกระบวนกำรคัดกรอง สั่งยำ จ่ำยยำ และบริหำรยำ

ผู้มีประวัติแพ้ยา Ondansetron อาการ หายใจไม่ออก Urticaria, pruritus มี pop up ใน SMI แล้ว

 ไม่ได้บันทึกเรื่องประวัติ
แพ้ยาใน OPD card

Dispensing-เภสัชกร

ผู้ป่วยได้รับยา Ondansetron เกิดอาการคัน และมีรอยแดงที่คอ



แพทย์ เภสัชกร พยาบาล
การสั่งใช้ยา

(ตัวอย่างการส่ังด้วยวาจา, ค่า Lab)

การเฝ้าติดตามผลการใช้ยา 
(Drugs + ADR monitoring)

การปรับขนาดยา (เหตุผล)

การทบทวนค าสัง่ใช้ยา
- HAD ทั่วไป
- ยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทิ์ประเภท 

2
- ยาเคมีบ าบัด (BSA, AUC)

การจ่ายยา “One day dose”

การเตรียมยา (ยาเคมีบ าบัด)

จัดท าโดย คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบยา

Zero Harm : HAD Error



Zero Harm : HAD Error
High Alert Drugs 2021



Zero Harm : HAD Error



01

03

02

จัดวำงต ำแหน่งที่มีอำกำศถ่ำยเท 
ผ่ำนกำรสอบเทียบมำตรฐำนตู้แช่เย็น (Calibration)

มีระบบไฟส ำรอง

กำรติดตำมอุณหภูมิ

กำรจัดเรียงยำ

ตู้เย็น

มีระบบบันทึกอุณหภูมิตู้แช่เย็น
มีระบบติดตำมและแจ้งเตือนเมื่ออุณหภูมิออกนอกช่วง
**มีแผนปฏิบัติงำนส ำรองเมื่ออุณหภูมิออกนอกช่วง**

จัดเรียงยำที่ต ำแหน่งกลำงตู้เย็น 
จัดให้มีระยะพื นที่อำกำศไหลเวียนภำยใน

หลีกเลี่ยงกำรวำงยำไว้ที่ชั นล่ำงสุดของตู้แช่ และชั นบนสุด
จัดเรียงตำม First Expired First Out

มำตรฐำนกำรจัดเก็บยำแช่เย็น

กำรจัดกำร
เมื่ออุณหภูมิอยู่นอกช่วง 2-8 ͦc

จดบันทึกเวลำที่พบ และ
ติดตำมอุณหภูมิ

อุณหภูมิกลับเข้ำช่วงปกติ
ภำยใน 15 นำที

ใช่ ไม่ใช่ 

เก็บยำในตู้
เหมือนเดิม

1. ย้ำยยำไปตู้แช่อื่นที่มีกำร   
ควบคุมอุณหภูมิ

2. แจ้งช่ำงตู้เย็น โทร. 35238
3. ติดต่อเภสัชกรเพ่ือแจ้งข้อมูลสภำวะ
อุณหภูมิตู้เย็น เพื่อค ำนวณควำมคงตัว
ของอำยุยำที่เหลือ

โดย ฝ่ำยเภสัชกรรม โรงพยำบำลมหำรำชนครเชียงใหม่ 2565



แนวทำงปฏิบัติส ำหรับยำ Multiple dose และกำรทิ งท ำลำย
ยำ multiple dose  คือ ยำที่มีกำรบรรจุส ำหรับใชไ้ด้มำกกว่ำ 1 ครั ง 

และหลังจำกเปิดใช้แล้ว หำกเก็บไว้ในสภำวะอุณหภูมิที่เหมำะสม   จะยังคงมี
ประสิทธิภำพจนถึงวันเวลำที่ก ำหนด

แนวทำงปฏิบัติส ำหรับยำ multiple dose 
1. เมื่อเปิดใช้ยำ multiple dose ครั งแรก ต้องระบุวันที่และเวลำที่เปิดใช้ 
รวมทั งวันหมดอำยุทุกครั ง     แล้วน ำมำติดที่ขวดยำ หรือเขียนในฉลำกยำ
ข้ำงขวด (ดังแสดงในรูป)

2. ยำ multiple dose ที่เป็นยำฉีด  ให้เช็ดบริเวณที่จะแทงเข็มด้วย Ethyl 
alcohol solution 70% v/v  และใช้เข็มที่ปรำศจำกเชื อเท่ำนั นในกำรดูด
ยำ และปฏิบัติตำมหลักกำร aseptic technique อย่ำงเคร่งครัด 

จัดท าโดย : คณะท างานวางระบบเก็บและส ารองยา เดือน พฤษภาคม 2565 

วันเปิดใช้.....................................เวลำ.......................

วันหมดอำยุ..................................เวลำ......................

กำรทิ งท ำลำยยำ   แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม

ถุงแดง
• ยาเม็ด ยาฉีด วัคซีน Vialยาฉีดที่มียาค้างอยู่
• ยาอ่ืนๆที่มีความอันตรายต่ า ยาแผนโบราณ       ยาสมุนไพร
• ขวดที่ใช้บรรจุยาเสพติดและวัตถุออกฤทธิ์ฯ 

ถุงเหลือง
• ยาอันตรายสูง เช่น ยาเคมีบ าบัด 
ยาปฏิชีวนะบางชนิด  ยาฮอร์โมน
• ยาที่มีสัญลักษณ์ “Z” บนฉลากยา

ถุงเขียว
• ขวดยาน  าทั่วไป (หากมียาเหลือให้เทยาทิ งในอ่างล้างมือ/

ชักโครก แล้วเปิดน  าตาม)
• Vialยาฉีดที่ใช้หมดแล้ว 
• กระป๋องยาเม็ด (บนฉลากไม่มี “Z”)



องค์ประกอบของกระบวนการ Medication Reconciliation 

Transmission : การสื่อสารรายการยาลา่สุดทีผู่ป้่วยไดร้บั ไปยังหนว่ยที่ท าการรกัษาต่อ

Reconciliation : เปรียบเทยีบยาทีผู่ป้ว่ยเคยไดร้บัอยู่เดมิ กับ ยาใหมท่ี่แพทยต์้องการสัง่เพือ่การรกัษา และบนัทึกการเปลีย่นแปลงในค าสั่ง

การใช้ยา เพื่อใหเ้ป็นไปตามแผนการรกัษาในปจัจบุัน  

Clarification : ทวนสอบ/ยอมรบั ความถูกต้องของรายการยาทีบ่ันทกึ 

Verification : การบนัทึกรายการยาที่ผูป้ว่ยไดร้บั



ร่วมแรง ร่วมใจ
123456  TXN: 555666 แรกรับ

06:00

09:00

18:00

09:00

09:00

ทอฝัน ก ำลังใจ

18/05/65 21.00 น.

“Correct items”
ผู้ป่วยปลอดภัยจากการได้รับยาเดิมที่ถูกต้อง

2
“Last dose taken”

ป้องกัน ME จากการขาดยาหรือการได้ยาซ  าซ้อน
3

“Reconciliation”
แพทย์ตัดสินใจในการให้ยา

4

“Cross check”
ทวนสอบข้อมูลระหว่างวิชาชีพ

5“Within 24 hrs”
เพ่ือให้ผู้ป่วยได้รับยาท่ีควรได้รับอย่างต่อเนื่อง1



กรณีมีข้อสงสัย ติดต่อ งานบริการจ่ายยาผู้ป่วยใน เบอร์โทร.34476,35618

บทบาทหน้าท่ีของสหสาขาวิชาชีพในการท า E-Med Reconcile

Verification

สืบค้นและบันทึกรายการยาเดิมของผู้ป่วย

Clarification

ทวนสอบความถูกต้องของรายการยา

Reconciliation

พิจารณาสถานะรายการยา on/off/hold

Transmission

ส่งต่อข้อมูลทุกรอยต่อการรักษา

แบบท่ี1 แบบท่ี2“แพทย”์เริ่มท าก่อน “พยาบาล”เริ่มท าก่อน
แพทย์

บันทึกรายการยาที่ผู้ป่วยใช้อยู่ปัจจุบัน
(และท าข้ันตอน Reconciliation ต่อเลย)

พยาบาล
บันทึกรายการยาที่ผู้ป่วยใช้อยู่ปัจจุบัน

พยาบาล/เภสัชกร
ทวนสอบความถูกต้องของรายการยา 

(Verify Nurse/Pharmacist)

แพทย์/เภสัชกร
ทวนสอบความถูกต้องของรายการยา

แพทย์ พิจารณาการใช้ยาเดิมต่อเนื่อง 
โดยระบุสถานะยา on/off/hold

แพทยห์รือพยาบาล พิมพ์ใบ Med Reconcile Form / Doctor’s Order Sheet

แบบท่ี3 “เภสัชกร”เริ่มท า
ก่อนเภสัชกรประจ าหอผู้ป่วย/

กรณีเภสัชกรห้องยาในได้รบัการ consult จากหอผู้ป่วย
บันทึกรายการยาที่ผู้ป่วยใช้อยู่ปัจจุบัน

แพทย์/พยาบาล
ทวนสอบความถูกต้องของรายการยา




