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ประเด็นที่ 1 Stock ward
o ผู้กำหนดรำยกำรยำและจำนวนยำ stock ward
 ตัวแทนของแพทย์ เภสัชกร และ พยำบำล ของแต่ละ PCT
o ห้องยำเปิด 24 ชั่วโมง ยำ stock ward มีควำมเหมำะสมหรือไม่
 จำนวนและรำยกำรผ่ำนกำรพิจำรณำจำกสหสำขำวิชำชีพแล้ว
 เป็นรำยกำรยำที่จำเป็นกรณีภำวะฉุกเฉิน เช่น anaphylaxis epilepsy hypotension
bronchospam arrest เป็นต้น
 ไม่สำรองยำที่มีอุบัติกำรณ์กำรแพ้ยำซำสูง เช่น voltaren plasil
 ไม่สำรองยำสำรละลำยอิเล็กโตรไลท์เข้มข้น เช่น KCl inj, 3%NaCl
 ข้อเสนอของผู้เข้ำร่วมประชุม : ห้องยำดำเนินกำรจัดทำกล่องใส่ยำช่วยชีวิตฉุกเฉินพร้อมใช้ให้
หน่วยงำน และนำมำเปลี่ยนที่ห้องยำเมื่อมีกำรเปิดใช้
(ภญ.อรัญญำ แจ้งว่ำ อยู่ในแผน รอประสำนกับกลุ่มกำรพยำบำล)
o แนวทำงกำรตรวจสอบ stock ยำของพยำบำล
 รถ emergency ตรวจทุกเวร
 ไม่ใช่รถ emergency ตรวจทุก 1 อำทิตย์
 กำรตรวจสอบระหว่ำงห้องยำกับตึก ทุก 6 เดือน
 ปัญหำที่พบจำกกำรตรวจสอบของห้องยำ : มียำใกล้หมดอำยุเหลืออยู่เยอะ และ กำรเติมยำ
stock เติมในปริมำณที่เยอะ จึงมีข้อเสนอแนะ ดังนี
 ให้คืนยำทันทีภำยในเวร
 ยำ stock ต้องมีอยู่เท่ำเดิม ถ้ำมีกำรนำไปใช้ ต้องมีกำรเบิกคืน
 ถ้ำยำหมดอำยุแล้วทิงได้เลย แล้วมำขอยำใหม่ที่ห้องยำ
o รู้ได้อย่ำงไรว่ำยำ stock ที่หำยไป เป็นกำรนำไปใช้กับคนไข้รำยใด
 มีระบบใบยืมยำของแต่ละหอผู้ป่วย เช่น
- ใช้ใบยืมยำ โดยเขียนชื่อผู้ป่วย ชื่อยำ และจำนวน แปะติดไว้หน้ำล็อคยำของผู้ป่วย เมื่อเอำยำ
จำกห้องยำมำเก็บ จะได้นำยำในใบยืมยำ ไปคืน stock
- ใช้หมวกครอบยำ โดยนำฝำ medicut ที่ใช้แล้ว เป็นสัญลักษณ์ว่ำ มีกำรนำยำสำรองไปใช้กับ
ผู้ป่วยในเตียงดังกล่ำว

ประเด็นที่ 2 Medication error
o พยำบำลสำมำรถดักจับ prescription error ได้หรือไม่ อย่ำงไร
 พยำบำลเป็นผู้ที่เห็นคำสั่งแพทย์ก่อน สำมำรถเห็นปัญหำด้ำนยำได้
 ถ้ำพบปัญหำด้ำนยำ สำมำรถปรึกษำแพทย์ได้เลย หรือโทรสอบถำมข้อมูลจำกเภสัชกร
เพิ่มเติมก่อนปรึกษำแพทย์ได้
 เช่น ตรวจสอบขนำดยำกับนำหนักเด็ก ตรวจสอบกำรสั่งยำที่ผู้ป่วยมีประวัติแพ้ยำ
ตรวจสอบกำรสั่งยำที่มีขนำดกำรใช้ไม่เหมำะสม เป็นต้น
o พยำบำลมีกำร double check อย่ำงไร
 หำกพบกำรจ่ำยยำไม่ตรงกับใบ MAR ควรตรวจสอบกับ doctor order sheet ก่อน เพื่อ
ป้องกันกำรคัดลอกใบ MAR ผิดพลำด
 ควรมีหลักฐำนว่ำมีกำรตรวจสอบใบ MAR เช่น เวรดึกตรวจสอบ มีกำรลงชื่อ เป็นต้น
 แผนก ER แจ้งว่ำ กรณีคนไข้มำที่กลับบ้ำนจำกหอผู้ป่วย จำเป็นต้องให้ยำที่ ER ต่อเนื่อง ให้
ตำม OPD card มำด้วย เพื่อจะได้ recheck และบันทึกกิจกรรมทำงกำรพยำบำลให้
ครบถ้วนด้วย
o หลักกำรบริหำรยำให้ผู้ป่วย
 หลักกำรบริหำรยำ 7R ได้แก่ right route, right time, right dose, right drug, right
patient, right indication, right technique
 ยำฉีด สำมำรถบริหำรก่อนและหลังเวลำฉีดได้ไม่เกิน 30 นำที
 ยำเม็ด สำมำรถบริหำรก่อนและหลังเวลำฉีดได้ไม่เกิน 1 ชั่วโมง
 ถ้ำบริหำรเลยจำกนีจะถือเป็น Administration error แบบ right time error
 ฉลำกยำฉีด มีข้อมูลในกรอบสี่เหลี่ยมเกี่ยวกับกำรผสม คำแนะนำ ข้อควรระวังต่ำงๆ
 จำนวนฉลำกยำฉีดครบถำมรอบกำรให้ยำ เพื่อลดกำรคัดลอก med. card
ประเด็นที่ 3 High alert drug
o กำรเตรียมยำ HAD มีควำมแตกต่ำงจำกยำอื่นอย่ำงไร
 ER : คนรับ order จะตรวจสอบก่อน แล้วให้ med nurse เป็นผู้บริหำรยำ
 หอผู้ป่วย : พยำบำลเตรียมยำ และ พยำบำลให้ยำ ตรวจสอบซึ่งกันและกัน
 ทำตำรำงกำรผสมยำแบบอัตรำส่วนไว้บริหำรผสมยำ เพื่อป้องกันกำรคำนวณผิดพลำด
 มีกำรกำหนดทำควำมเข้ำใจควำมหมำยของอัตรำส่วนยำที่ชัดเจน

 กำรปรับ rate inotropic drug ของ ICU Med จะดูตำมอำกำรผู้ป่วย ปรับทีละ 3-5 ทุก 15
นำที จนกว่ำจะ stable คือ BP > 90/60
 แนะนำ Levophed 8 mg ในนำตังแต่ 250 ml ขึนไป หำกเข้มข้นมำกกว่ำนีต้องให้ central
line ในกรณีให้ periphenal line ควรหำเส้นที่ดีที่สุดให้ผู้ป่วย เช่น ใช้เส้นที่แขนก่อน เพรำะ
บริเวณขำเกิด extravasation ง่ำยกว่ำ
o ยำเสพติด: กำรลงบันทึกกำรใช้ แนวทำงกำรจัดเก็บ
 กำรลงบันทึกกำรใช้ แนวทำงกำรจัดเก็บอย่ำงชัดเจน
 หำกต้องทิงยำ ให้ลงชื่อและทำหลักฐำนอย่ำงชัดเจน
 ตู้จัดเก็บยำเสพติดควรมีกุญแจรัดกุม
ประเด็นที่ 4 การแพ้ยาซ้า
o แนวทำงกำรบริหำรจัดกำรแพ้ยำนอกเวลำรำชกำรของพยำบำล
 หำกผู้ป่วยสงสัยแพ้ยำ ให้แจ้งเภสัชกรได้ตลอด ซึ่งจะมีเภสัชกรรับให้คำปรึกษำทำงโทรศัพท์
ตลอด 24 ชั่วโมง และมีเภสัชกรไปดูผู้ป่วยในเวรเช้ำและบ่ำย
 หำกผู้ป่วยให้ประวัติแพ้ยำ ให้พยำบำลแจ้งเภสัชกรทันที และติดป้ำยเฝ้ำระวังไว้ก่อนขณะที่
เภสัชกรยังไมได้มำประเมินผู้ป่วย
o ถ้ำผู้ป่วยมีประวัติแพ้ยำ พยำบำลจะมีแนวทำงอย่ำงไรไม่ให้แพ้ยำซำ
 สอบถำมประวัติแพ้ยำทุกครังก่อนให้ยำ
 สังเกตประวัติแพ้ยำที่ หน้ำ chart, หน้ำ OPD card, ใน cardex
 ข้อเสนอแนะ : อยำกให้แปะสติ๊กเกอร์ที่ใบ MAR
ประเด็นที่ 5 Medication reconciliation
o ผู้ป่วยแรกรับมีกำรสืบค้นโรคและประวัติกำรใช้ยำอย่ำงไร
 พยำบำลซักประวัติสอบถำมโรคประจำตัว และกำรรับยำต่อเนื่องของผู้ป่วย
 เภสัชกรส่งประวัติกำรใช้ยำโรคเรือรังของโรงพยำบำลพระนครศรีอยุธยำ และ สถำนพยำบำล
อื่นๆในจังหวัด ให้หอผู้ป่วยทุกวัน
 พยำบำลนำใบประวัติยำโรคเรือรังใส่ไว้ใน chart เพื่อให้แพทย์พิจำรณำประสำนรำยกำรยำ
o มีกำรสื่อสำรประวัติกำรใช้ยำเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับยำอย่ำงต่อเนื่องอย่ำงไร
 ห้องยำพิมพ์ใบสรุปรำยกำรยำกลับบ้ำนล่ำสุด 2 ชุด เพื่อให้ผู้ป่วย และ ให้พยำบำลติดใน
opd card เพื่อลดกำรคัดลอกยำ

