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ฉบับที่ 2 ปีที่ 1 มีนาคม - เมษายน 2551

เภสัชกรรมโรงพยาบาล

“ขอแสดงความยินดีแด่ ....”

   เภสัชกรหญิง นิภาพร บุญศรารักษ์พงศ์
เภสัชกรดีเด่น ประจำปี 2550 สาขาเภสัชกรรมโรงพยาบาล
ตามประกาศของ เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ในการประชุมเภสัชกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 4 วันที่ 6 - 7 ธันวาคม 2550
ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพมหานคร
เภสัชกรหญิงนิภาพร บุญศรารักษ์พงศ์ จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีจาก คณะเภสัชศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี พ.ศ.2517 และเภสัชศาสตร์มหาบัณฑิต แขนงวิชา Pharmaceutics
จากมหาวิทยาลัยเดียวกัน เข้ารับราชการครั้งแรกในตำแหน่งอาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อนที่จะย้ายมาปฏิบัติ
ราชการในโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม และประธานชมรมเภสัชกรกระทรวง
สาธารณสุข
ผลงานดีเด่นด้านการผลิต ได้แก่ การผลิตยาปราศจากเชื้อ ซึ่งมีการผลิตตามหลักวิชาการ มีการควบคุมคุณภาพ และติดตาม
ผลอย่างครบวงจร เป็นผู้ริเริ่มและบุกเบิกงานเตรียมสารอาหารทางหลอดเลือดดำ งานผสมยาฉีดที่ให้ทางหลอดเลือดดำ การเตรียมยา
ที่มีพิษต่อเซล ที่ได้มาตรฐานตามหลักการผลิต รวมทั้งประดิษฐ์คิดค้นการขนส่งยาเคมีบำบัดที่ผสมเสร็จแล้วไม่ให้เกิดการแตกหรือ
ปนเปื้อนก่อนถึงตัวผู้ป่วย ปัจจุบัน หน่วยผลิตยาเคมีบำบัด โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ได้รับการรับรองให้เป็นแหล่งฝึกอบรม
ผสมยาเคมีบำบัด ของกลุ่มเภสัชกรสาขาโรคมะเร็ง สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)
เภสัชกรหญิงนิภาพร บุญศรารักษ์พงศ์ ปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเท และอุทิศตนอย่างจริงจังเข้มงวด ตั้งแต่การบริหารเวชภัณฑ์
เพื่อประกันคุณภาพยาในโรงพยาบาล ตลอดจนมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่องเพื่อความปลอดภัย
ของผู้ป่วย รวมทั้งเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์การทำงานสู่เภสัชกรรุ่นน้อง และสนับสนุนให้มีการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ในการรวบรวมข้อมูลการทำงาน และปฏิบัติการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
จากผลงานดีเด่นในการพัฒนาวิชาชีพ ด้วยความมีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ กล้าตัดสินใจ วางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ
และนำสู่การปฏิบัติอย่างมีคุณภาพ เป็นที่ประจักษ์และยอมรับในแวดวงเภสัชกรรมโรงพยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์วิชาชีพอื่น
จึงเห็นควรประกาศเกียรติคุณให้ เภสัชกรหญิง นิภาพร บุญศรารักษ์พงศ์ เป็นเภสัชกรดีเด่น สาขาเภสัชกรรมโรงพยาบาล เพื่อเป็น
แบบอย่างที่ดีของเภสัชกรต่อไป
ในวาระโอกาสแห่งการชื่นชมยินดีเช่นนี้ กองบรรณาธิการ
ได้เรียนขอให้พี่นิภาพร ได้กรุณาฝากข้อคิดที่จะเป็นประโยชน์ต่อการ
ทำงานของพวกเราชาวเภสัชกรโรงพยาบาล ดังนี้
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เรียน พี่ๆ เพื่อนๆ น้องๆ เภสัชกร ทุกท่าน
“ก่อนอื่นดิฉันต้องขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างมากที่สนับสนุน
ให้ดิฉัน ได้รับรางวัลเภสัชกรดีเด่นของสมาคมเภสัชกรรมแห่งประเทศไทย
และดิฉันขอปวารณา ตนว่า จะปฏิบัติตนให้เป็นเภสัชกรที่ดีสมกับที่ท่าน
สนับสนุนส่งรายชือ่ เข้ารับการพิจารณาจนได้รบั ตำแหน่ง ในโอกาสเดียวกันนี้
ดิฉันขอฝากข้อคิดให้กับน้องๆ ทุกคนว่า การทำงานทุกอย่างต้องมีอุปสรรค
แต่อย่าให้อุปสรรคนั้นเป็นตัวบั่นทอนการทำงาน เราต้องใช้อุปสรรคนั้น
มาเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดกำลังใจ แล้วเราจะพบกับความสำเร็จ”
				
ภญ. นิภาพร บุญศรารักษ์พงศ์
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บัญชียาหลักแห‚งชาติ

พ.ศ.2551 มีอะไรใหม ‚

ภญ. ศรัญญา ไตรรัตน์เกยูร

  บัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2551 ฉบับใหม่ มีผลบังคับใช้แล้ว เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2551 แทนฉบับ
พ.ศ. 2547 ซึ่งมีอายุการใช้งานนาน 3 ปีเศษ
พวกเรา ในฐานะเภสัชกรโรงพยาบาลคงไม่อาจปฎิเสธได้ว่า บัญชียาหลักเป็นคัมภีร์เล่มหนึ่งที่ต้องยึดถือเป็นกฎกติกาในการทำงาน
ประจำวัน ถ้าเราลองมาแกะกล่อง เมียงมองบัญชียาหลักเล่มใหม่2551 เปรียบเทียบกับฉบับเดิม 2547 ว่ามีหลักเกณฑ์อะไรเปลี่ยนใหม่ที่
จะช่วยแก้ปัญหาเก่าๆของเราได้ไหม โดยขอนำเสนอเป็นสรุปย่อๆสำหรับท่านที่สนใจเพื่อทราบเป็นข้อมูลเบื้องต้น ขอเริ่มตั้งแต่

1. ปรัชญา หลักการและเกณฑ์ในการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ

- ปรัชญา ฉบับพ.ศ. 2551 เน้นการสร้าง บัญชียาแห่งชาติ ให้เป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมระบบการใช้ยาของประเทศให้สอด
คล้องกับหลักปรัชญาวิถีชีวิตพอเพียง
- เกณฑ์จริยธรรมในการจัดทำบัญชียาหลักแห่งชาติ 2551 มีการเพิ่มเกณฑ์และข้อกำหนดเข้มข้นขึ้นอีกหลายประการที่แสดง
ให้เห็นถึงความโปร่งใส สุจริตของคณะทำงาน
- องค์ประกอบของคณะทำงานคัดเลือกยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ เดิมมี 15 คณะๆ ละ 10-24 คน ปี2551 มีจำนวนคณะ
ทำงานคัดเลือกยาเพิ่มขึ้น 1 คณะเป็น 16 คณะๆ ละ 15-24 คน โดยคณะทำงานที่เพิ่มขึ้นนั้น เป็นการแยกคณะทำงานคัดเลือกยาสาขา
โภชนาการเป็นชุดใหม่ออกจากคณะทำงานคัดเลือกยาสาขาโรคระบบทางเดินอาหาร ซึ่งเดิมรวมอยู่ในชุดเดียวกัน

2. การเพิ่มบัญชีย่อย จ(2)

บัญชีย่อย จ(2) เป็นยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง (High Cost Care) ซึ่งแต่เดิมมีปัญหาด้านการเข้าถึงยา การใช้ยาในกลุ่มนี้ต้องพัฒนา
ระบบการกำกับประเมินและดูแลการใช้อย่างเข้มงวด ที่จะมั่นใจได้ว่าผู้ป่วยที่จำเป็นต้องใช้ยาสามารถเข้าถึงยาได้จริงและป้องกันการนำไป
ใช้ในทางที่ไม่สมเหตุผล บัญชีย่อย จ(2) เช่น ยา Botulinum toxin Type A , Immunoglobulin G(IVIG) และ Epoctin เป็นต้น
ข้อกำหนดยาบัญชี จ(2) มีดังนี้
“เป็นยาที่จำเป็นต้องใช้สำหรับผู้ป่วยเฉพาะราย โดยยามีความเหมาะสมที่จะใช้เพียงบางข้อบ่งใช้ หรือมีแนวโน้มจะมีการ
สั่งใช้ยาไม่ถูกต้อง หรือ เป็นยาที่ต้องอาศัยความรู้ ความชำนาญเฉพาะโรค หรือใช้เทคโนโลยีขั้นสูง และ เป็นยาที่มีราคาแพงมาก หรือ
ส่งผลอย่างมากต่อความสามารถในการจ่ายทั้งของสังคมและผู้ป่วย จึงต้องมีระบบกำกับและอนุมัติการสั่งใช้ยา (authorized system)
ที่เหมาะสม โดยหน่วยงานสิทธิประโยชน์หรือหน่วยงานกลางที่ได้รับมอบหมาย ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อบ่งใช้และเงื่อนไขการสั่งใช้ยา
จึงจะก่อประโยชน์สูงสุด โรงพยาบาลจะต้องมีระบบการกำกับประเมินและตรวจสอบการใช้ยา และมีเก็บข้อมูลการใช้ยาเหล่านั้น เพื่อให้
ตรวจสอบโดยกลไกกลางในอนาคตได้”		

3. ราคายา

- มีการต่อรองราคายาลง โดยใช้ข้อมูลสนับสนุนจากงานวิจัยด้านเภสัชเศรษฐศาสตร์ และทำความตกลงกับบริษัทเจ้าของผลิต
ภัณฑ์ให้ยืนยันราคายาตามที่เสนอไว้เป็นเวลาอย่างน้อย 1 ปีหลังจากบัญชียาหลักฯ ประกาศใช้
- มีมาตรการประกาศกำหนดราคากลางยาให้ควบคู่กับการประกาศใช้บัญชียาหลักฯ ฉบับใหม่ โดยถือราคายาที่เสนอโดยบริษัท
เจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นเป็นราคากลาง ซึ่งใช้ในการจัดซื้อยาตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ต่อไป

4. กลุ่มยา

- กลุ่มยาทั้งหมดมีจำนวน 17 กลุ่มเท่าเดิม
- ลำดับหมายเลขกลุ่มยายังคงเรียงลำดับเช่นเดิม
- ชื่อของกลุ่มยาทั้ง17 กลุ่มเกือบทั้งหมดเหมือนเดิม มีการเปลี่ยนชื่อเรียกในกลุ่มยาย่อยเพียง 1 กลุ่มคือ
		
ยากลุ่ม 4.9 - ฉบับปี 2547 ใช้ชื่อ Drugs used in parkinsonism and related disorders
				
- ฉบับใหม่ 2551 เปลี่ยนชื่อใหม่ Drugs used in movement disorders

5. รายการยาตัดออก เพิ่มเข้าใหม่

ถ้าเจาะลึกดูรายการยาแต่ละกลุ่มย่อย มีทั้งคัดเลือกยาเข้าใหม่ ตัดยาเก่าออก และเปลี่ยนการจัดยาในบัญชี ก-จ ใหม่
จำนวนหลายกลุ่ม/รายการ ซึ่งขอยกตัวอย่างบางรายการที่น่าสนใจ

กลุ่ม 1 Gastro-intestinal system

		
1.1 Antacids and other drugs for dyspepsia
		
ยาตัดออก - Magnesium hydroxide susp
		
ยาเข้าใหม่ - Stomachic mixture mixt, mixt (hosp)
		
1.3 Ulcer-healing drugs and drugs used in variceal bleeding
		
ยาตัดออก - Octreotide acetate sterile sol/pwdr long-acting microspheres susp for inj
		
ยาเข้าใหม่ - Somatostatin acetate sterile pwdr
		
1.6 Laxatives
		
เพิ่มเงื่อนไข - Lactulose syr ใช้สำหรับ chronic constipation ในเด็กเล็กอายุน้อยกว่า 5 ปี
			
(เดิมกำหนดใช้ใน สำหรับ hepatic encephalopathyเท่านั้น)

กลุ่ม 2 Cardiovascular system

		
2.5.1 Vasodilator antihypertensive drugs
		
ยาตัดออก - Dihydralazine sterile pwdr
		
ยาเข้าใหม่ - Hydralazine hydrochloride sterile pwdr ใช้สำหรับ hypertension in pregnancy (crisis),
		
hypertensive crisis
		
2.5.2 Centrally acting antihypertensive drugs
		
ยาตัดออก - Clonidine hydrochloride tab
		
ยาเข้าใหม่ - Methyldopa tab โดยมี เงื่อนไขใช้สำหรับรักษาโรคความดันโลหิตสูงในสตรีมีครรภ์
		
2.5.4 Angiotensin-converting enzyme inhibitors
		
เปลี่ยนแปลงเฉพาะเงื่อนไขการใช้ของยาทั้ง 2 รายการคือ
			
- Enalapril maleate tab ตัดเงื่อนไขการใช้ออก
			
- Captopril tab แก้ไขเงื่อนไขการใช้ใหม่
2.5.5 Angiotensin-II receptor antagonists
		
เดิมมี 5 รายการตัดออก 4 รายการ
		
ยาตัดออก - Candesartan cilexetil tab
			
- Irbesartan tab
- Telmisartan tab
- Valsartan tab
คงเหลือรายการเดียวคือ - Losartan potassium tab ซึ่งเดิมมีขนาดความแรงเดียว 50 mg
เพิ่มใหม่อีกหนึ่งขนาด 100 mg
		
2.11 Haemostatics
ยาเข้าใหม่ 3 รายการ และจัดเป็นยาบัญชี จ(1) ได้แก่
		
1. Factor VIII concentrate, dried sterile preparation for intravenous use
		
2. Factor IX concentrate, dried sterile preparation
		
3. Factor IX complex (coagulation factors II, VII, IX, X) concentrate,
			
dried sterile preparation for intravenous use
โดยมีเงื่อนไขใช้สำหรับโครงการศึกษาของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่ชื่อว่า “โครงการพัฒนาระบบ
		
การบริหารจัดการ การดูแลผู้ป่วยกลุ่มโรคเลือดออกง่ายฮีโมฟีเลีย ในระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า” เท่านั้น
		
2.12 Lipid-regulating drugs
ยาตัดออก - Simvastatin เฉพาะความแรง 5 mg แต่ยังคงไว้ขนาด 10mg, 20mg, 40mg
			
- Atorvastatin calcium tab ทั้ง 2 ความแรง (10 mg และ20 mg)

กลุ่ม 4 Central nervous system

		
         

		
             
		
             
		
             

		
		
		
		
		
		

4.5.2 Drugs used in vestibular disorders
ยาตัดออก - Cinnarizine tab
ยาเพิ่มเข้า - Betahistine mesilate tab ขนาด 12 mg
4.7.3.2 Drugs used in the prophylaxis of migraine
ยาตัดออก - Flunarizine hydrochloride cap, tab
4.8.1 Drugs used in the control of epilepsy
ยาตัดออก - Gabapentin cap ทุกขนาดความแรง (100, 300, 400 mg)
ยาเพิ่มเข้า - Magnesium sulfate sterile sol
- Levetiracetam tab เฉพาะ 250 และ 500 mg
4.9 Drugs used in movement disorders
ยาตัดออก - Pergolide mesilate tab
- Selegiline hydrochloride tab
ยาเพิ่มเข้า - Atenolol tab
- Piribedil SR tab (เฉพาะ 50 mg)
- Botulinum toxin type A sterile pwdr (เฉพาะ 100 และ 500 iu) เป็นบัญชี จ(2) โดยมี
เงื่อนไขการใช้
1. ใช้บรรเทาอาการเกร็งและ/หรือกระตุกของกล้ามเนื้อเฉพาะผู้ใหญ่ที่เป็นโรคใบหน้ากระตุกครึ่งซีก
(Hemifacial spasm) หรือ Focal dystonia ที่เกิดเฉพาะตำแหน่งที่กล้ามเนื้อคอ (Cervical dystonia หรือ
spasmodic torticollis)
2. แนวทางการกำกับใช้ยา เบิกจ่ายค่ายาต้องเป็นไปตามที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน และกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ประกาศกำหนด

กลุ่ม 6 Endocrine system

		
              
		
            
		

6.1.2 Oral antidiabetic drugs
ยาตัดออก - Voglibose tab
- Rosiglitazone maleate tab (ทั้ง4, 8 mg)
6.7.2 Drugs affecting gonadotrophins
กำหนดใหม่ให้ Leuprorelin acetate * sterile pwdr (เฉพาะ 3.75 mg as base) เป็นยาบัญชี จ(2)
โดยมีเงื่อนไขใช้สำหรับ central precocious puberty

หลักเกณฑ์ใหม่ ที่เปลี่ยนแปลงเท่าที่เทียบเคียงข้างต้น คงพอจะทำให้ท่านรู้จักบัญชียาหลักแห่งชาติ 2551

ได้บ้าง รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดตามได้ที่เว๊บไซด์ www.thaifda.com/ed2547 หรือจากหนังสือฉบับ
สมบูรณ์ที่คงมีจ่ายแจกในอีกไม่ช้าก็เร็ว
			
ขอให้ทุกท่านมีความสุขและสนุกกับการทำงานไม่ว่าจะใช้บัญชียาหลักฉบับใดก็ตามนะค่ะ
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นโยบายด้านความปลอดภัยของผู้ป่วย (Patient Safety Goal)

ภญ. ภูมิใจ อ่างแก้ว, ภญ. กฤติยา สธนเสาวภาคย์

เนื่องจากความปลอดภัยของผู้ป่วย

หรือหลอดฉีดยา
4. ป้องกันการติดเชื้อ
• ควรปฏิบัติตามแนวทางการทำความสะอาดมือของ WHO หรือ
Center for Disease Control and Prevention
• มีระบบการรายงานผู้ป่วยที่ติดเชื้อ หรือเสียชีวิตจากการติดเชื้อ
ภายในโรงพยาบาล
5. ตรวจสอบยาของผู้ป่วย
• ควรตรวจสอบยาที่ผู้ป่วยได้รับอยู่เดิม และตรวจทานยาที่ผู้ป่วย
ได้รับใหม่ว่าสามารถใช้ร่วมกันได้
• ส่งมอบรายการยาที่ผู้ป่วยได้รับ ณ ปัจจุบันให้กับผู้ที่รับส่งต่อ
ผู้ป่วยหรือให้กับผู้ป่วยเมื่อออกจากโรงพยาบาล
6. ป้องกันผู้ป่วยหกล้ม โดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีโอกาสเกิดการหกล้ม
ได้ง่าย เช่นผู้ป่วยที่ได้รับยาที่อาจทำให้ง่วง มึนงง เพลียหรืออ่อนแรง
เป็นต้น
7. ให้ผู้ป่วยและครอบครัวมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพของตนเอง
8. ให้ความระมัดระวังผู้ป่วยที่มีปัจจัยเสี่ยงด้านความปลอดภัย
โดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีแนวโน้มที่จะพยายามฆ่าตัวตาย
9. ดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด และให้ความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที
เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
JCAHO ได้กำหนดมาตรฐานความปลอดภัยผู้ป่วยสำหรับ 10. ป้องกันการเกิดความคลาดเคลื่อนในการผ่าตัด
• กำหนดขั้นตอนปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่ในการเตรียมการผ่าตัด
โรงพยาบาล ประจำปี 2008 โดยเน้นที่ปัญหาความปลอดภัยใน
ระบบสุขภาพ และการแก้ปัญหาเหล่านั้น
1. ระบุตัวผู้ป่วยถูกต้อง
• ควรใช้อย่างน้อย 2 วิธีในการระบุตัวผู้ป่วย เช่นอาจใช้ชื่อผู้ป่วย
และวันเดือนปีเกิด
2. ปรับปรุงการสื่อสารของเจ้าหน้าที่
• ควรให้มีการอ่านทวนคำสั่งกับแพทย์ผู้ออกคำสั่ง ไม่ว่าจะเป็น
การรับคำสั่งทางโทรศัพท์หรือเขียนด้วยลายมือแพทย์
• จัดทำรายการตัวย่อ หรือสัญลักษณ์ที่ไม่ควรใช้ในการสั่งยา
• สามารถเข้าถึงผลการตรวจที่สำคัญได้อย่างรวดเร็ว
• บ่งชี้บริเวณร่างกายที่จะทำการผ่าตัด โดยให้ผู้ป่วยมีส่วนร่วม
• กำหนดขั้นตอนในการส่งต่อผู้ป่วยเพื่อให้ผู้ที่รับส่งต่อทราบถึง
ด้วย
สภาวะของผู้ป่วยขณะนั้นอย่างถูกต้อง
สำหรับประเทศไทย ทางกระทรวงสาธารณสุขได้ออกนโยบาย
3. มีการใช้ยาอย่างปลอดภัย
• จัดทำรายการยาที่มีรูปคล้าย เสียงคล้อง (Look Alike, Sound ระดับชาติด้านความปลอดภัยของผู้ป่วย 2550-2551 (National
Patient Safety Goal 2007-2008) โดยได้ให้ความสำคัญใน 2
Alike) และควรปรับปรุงข้อมูลนั้นให้ทันสมัยทุกปี
ประเด็นคือ
• จัดทำฉลากยาทุกอันไม่ว่ายานั้นจะบรรจุอยู่ในแก้วยา
คือหัวใจของ
คุณภาพในการรักษาพยาบาลและเป็นรากฐานสำคัญของความเชื่อมั่น
และไว้วางใจของประชาชนผู้รับบริการต่อระบบสุขภาพ
ในปีนี้
The Joint Commission on the Accreditation of Healthcare
Organizations (JCAHO) ได้มีการกำหนดมาตรฐานความปลอดภัย
ผู้ป่วยสำหรับโรงพยาบาล ประจำปี 2008
ในขณะเดียวกันทาง
กระทรวงสาธารณสุขของไทยได้กำหนดนโยบายระดับชาติด้านความ
ปลอดภัยของผู้ป่วย 2550-2551

1. การป้องกันการติดเชื้อจากการรักษาพยาบาล (Health
Care-Associated Infections)
หัวข้อ “บริการปลอดภัย ใส่ใจความสะอาด” (Clean care
is safer care)
1.1 การล้างมือ
(Clean care)
เป้าหมาย :
บุคลากรสาธารณสุข
ล้างมือก่อน และหลัง
สัมผัสผู้ป่วยทุกครั้ง
1.2 การบริการสะอาด
(Clean care) :
การป้องกันปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ (Ventilator
Associated Pneumonia)
เป้าหมาย: เพื่อลดอัตราการเกิดปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วย
หายใจ โดยพัฒนากระบวนการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับเครื่องช่วยหายใจ
ให้ได้มาตรฐาน ให้ความรู้บุคลากรที่เกี่ยวข้อง พัฒนาระบบการเฝ้า
ระวังดูแลบุคลากรให้ปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันปอดอักเสบ
จากการใช้เครื่องช่วยหายใจอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง เพื่อลด
อุบัติการณ์ ของปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ ระยะเวลา
ที่ผู้ป่วยอยู่โรงพยาบาล อัตราการตาย และค่าใช้จ่ายในการดูแล
ผู้ป่วย
1.3 เครื่องมือสะอาด (Clean Equiment)
เป้าหมาย: เครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์ทุกชนิดได้รับการทำลายเชื้อ
หรือทำให้ปราศจากเชื้อตามกระบวนการอย่างถูกต้องตามมาตรฐาน
2. มาตรฐานความปลอดภัยด้านยา (Medication Safety)
เป้าหมาย (Goals)
เพื่อรณรงค์และจัดการระบบในการบริหารจัดการด้านยาใน
4 ประเด็นสำคัญ ดังนี้
1. มาตรการลดความคลาดเคลื่อนทางยา
2. มาตรการป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากการใช้ยา
3. มาตรการลดอาการไม่พึงประสงค์รุนแรง/การแพ้ยาซ้ำ
4. การพัฒนาระบบการรวบรวมและจัดการความรู้ กรณีเหตุ
การณ์ไม่พึงประสงค์ทางยาและ เหตุการณ์พึงสังวรณ์ (Potential
Adverse Events & Sentinel Events) และพัฒนาเครือข่าย
โรงพยาบาล “ยาปลอดภัย ผู้ป่วยปลอดภัย”
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จุดเน้น (Priorities)
โดยเน้นดำเนินการในกลุ่มยาสำคัญๆดังนี้
1. ยาที่มีรูปคล้าย เสียงคล้อง (Look-Alike, Sound-Alike
Medication)
2. ยาในกลุ่มที่ต้องระมัดระวังสูง (High Alert Drugs)
3. กลุ่มยาที่มีอาการไม่พึงประสงค์ที่รุนแรง และการแพ้ยาซ้ำ
จะเห็นได้ว่านโยบายด้านความปลอดภัยของผู้ป่วยของ
JCAHO และของกระทรวงสาธารณสุขไทย ต่างมีรายละเอียดที่
แตกต่างกัน แต่เป็นที่น่าสังเกตว่ามาตรการความปลอดภัยด้านยามี
จุดเน้นที่ตรงกันคือ Sound-Alike, Look-Alike Medication โดย
JCAHO แนะนำให้
จัดทำรายการยาที่มีรูปคล้าย เสียงคล้อง (Look Alike,
Sound Alike) และปรับปรุงข้อมูลนั้นให้ทันสมัยทุกปี สำหรับ
ประเทศไทยรณรงค์ให้โรงพยาบาลต่างๆมีการจัดระบบการจัดการ
เพื่อลดความคลาดเคลื่อนทางยาของกลุ่มยาทีมีรูปคล้ายเสียงพ้อง
LASA Medication (Look-Alike, Sound-Alike Medication)
ดังนี้
• นโยบาย/LASA List ของโรงพยาบาล
• จัดระบบตรวจทานยาก่อนที่จะจ่าย
• หลีกเลี่ยงการรับคำสั่งโดยปากเปล่า
• เข้มงวดในขั้นตอนการพิจารณายาใหม่เข้าโรงพยาบาล
• กระตุ้นให้เภสัชกรอ่านตรวจยาและการสั่งใช้ทุกครั้ง
• ทำสติ๊กเกอร์ปิดเพื่อเตือนผู้เกี่ยวข้อง
• แก้ไขการเขียนชื่อยา โดยใช้เทคนิค bold face และ tall
man letter
• จัดทำโปรแกรม Pop Up Alert
จากนโยบายด้านความปลอดภัยของผู้ป่วยทั้งของสากล
และของประเทศไทย คงพอเป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้ในโรง
พยาบาลของทุกท่านนะคะ และถ้าสังเกตนโยบายด้านความปลอด
ภัยของ JCAHO ในข้อ 5 จะมีส่วนคล้ายคลึงกับหัวข้อที่ได้รับความ
สนใจในขณะนี้คือ Medication reconciliation ซึ่งท่านสมาชิก
สามารถติดตามอ่านรายละเอียดได้จากหนังสือ Medication
reconciliation ที่สมาคมจัดพิมพ์และเพิ่งออกจำหน่ายครั้งแรกใน
งาน HA Forum เมื่อต้นเดือนมีนาคม2551นี้ หรือจากวารสาร
สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาลฉบับ กันยายน-ธันวาคม 2550 และ
ที่สำคัญต้องไม่พลาดเข้ารับฟังการบรรยายในการประชุมวิชาการ
ประจำปีของสมาคมในวันที่ 21-23พ.ค.นี้นะค่ะ
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มารู้จักCoP.. ของเภสัชกรโรงพยาบาลกันเถอะ

ภญ.นท.หญิงทวิเพ็ญ สุทัตตกุล

        ใน 4-5 ปีที่ผ่านมา เชื่อว่าเภสัชกรโรงพยาบาลทุกท่านคง
รู้จักและคุ้นเคยกับคำว่า CoP กันเป็นอย่างดี
CoP ย่อมาจาก Community of Practice หรือใน
ความหมายภาษาไทยว่า “ชุมชนนักปฎิบัติ “ ซึ่งเป็นการรวม
กลุ่มของผู้ที่มีความรู้เฉพาะด้านต่างๆ เพื่อแลกเปลี่ยน เรียนรู้
ประสบการณ์จากการทำงาน วิชาการหรือร่วมกันสร้างองค์ความ
รู้ใหม่ๆ เพื่อช่วยให้การทำงานมีประสิทธิผลที่ดีขึ้น
เราคงปฎิเสธไม่ได้ว่า เภสัชกรที่ทำงานในโรงพยาบาลต้อง
มีสมรรถนะหลักในการจัดการองค์ความรู้ของตนเอง ต้องติดตาม
ข้อมูลข่าวสารวิชาการความก้าวหน้าที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
ทั้งทางด้านยา และแนวทางการรักษาโรคอย่างสม่ำเสมอ
และต่อเนื่อง
ซึ่งก็คงไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะทำสำเร็จได้โดยลำพัง
ดังนั้นจึงเกิดการรวมกลุ่มกันของเภสัชกรที่ทำงานในด้านเดียวกันขึ้น
ตั้งแต่ พ.ศ .2546 เป็นต้นมา และทำให้เกิดชุมชนเภสัชกรนักปฎิบัติ
กลุ่มต่างๆในสมาคมเภสัชกรโรงพยาบาล (ประเทศไทย) เพิ่มขึ้น
เรื่อยๆ และในแต่ละกลุ่มชุมชนก็มีกิจกรรมทางวิชาการต่างๆ
มากมาย ตั้งแต่การอบรมระดับต้นจนถึงเชิงลึกและเชี่ยวชาญเฉพาะ
ทาง
การสร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ในการดูแลรักษาผู้ป่วย
และเป็นศูนย์ในการรับตอบคำถามของผู้ที่มีปัญหา หรือต้องการ
ข้อคิดเห็นในด้านนั้นๆ และในปัจจุบัน CoP หลายกลุ่มมี website
เฉพาะที่ท่านสามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหว กิจกรรม
แนะนำหนังสือ weblink และอื่นๆอีกมากมายได้
เกริ่นมาถึงตอนนี้ ขอแนะนำกลุ่ม CoP ต่างๆ เพื่อท่านที่
สนใจอยากแลกเปลี่ยนความรู้ มีคำถามข้อสงสัยจะได้หาข้อมูลที่
ต้องการได้ โดย CoP แต่ละกลุ่มสามารถเข้าทาง website ของ
สมาคมฯ และเลือก menu ของ CoP ต่างๆที่ต้องการได้
CoP ในสมาคมเภสัชกรโรงพยาบาล (ประเทศไทย ) มีดังนี้
1. CoP ADR
นำทีมโดย
ภญ.จันทิมา โยธาพิทักษ์
จากโรงพยาบาลสุราษฏร์ธานี
กิจกรรม - มีการจัด
งานประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
“การประเมินและติดตามอ
าการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา” ตั้งแต่ สิงหาคม 2549 จนถึง
มกราคม 2551 รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดมากถึงเกือบ
หนึ่งพันคนและจัดต่ออีก 2 รุ่น ในปี 2551 นี้ รวมทั้งการจัดประชุม
เรื่อง การประเมินอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาเชิงระบบ”
หรือ “Drug-Induced Disease” ในเดือนธันวาคม 2551 นี้ด้วย
และที่พิเศษสุดๆ คือมีการจัดตั้งทีมเภสัชกรตอบคำถาม ADR

แก่ผู้ที่สนใจตลอดเวลา 24 ชั่วโมง
2. กลุม่ เภสัชกรดูแลผูต้ ดิ เชือ้ เอชไอวีและผูป้ ว่ ย (PIPHAT)
นำทีมโดย ภญ.ผศ.ดร. สุทธิพร ภัทรชยากูล
จากคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ เป็นประธานกรรมการ
ซึ่งได้มีการเปิด CoP อย่างเป็น
ทางการในวันที่ 20 ก.พ. 2551
ที่ผ่านมา
กิจกรรม - กลุ่ม PIPHAT
มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการดูแล
ผู้ติดเชื้อ HIVและผู้ป่วยเอดส์แล้ว
2 รุ่น ในปี2550 และ2551 และจะจัด Intermediate course
หัวข้อเรื่อง Advance course in HIV Pharmacotherapy for
pharmacists for PHA ในเดือนกันยายนและพฤศจิกายน 2551 นี้
3. CoP GTOPP
นำทีมโดย ภญ.รศ.ดร. บุษบา จินดาวิจักษณ์ โดยในทีม
จะประกอบด้วยเภสัชกรที่มีความรู้ในการผสมยาเคมีบำบัดและการ
ดูแลผู้ป่วยใช้ยาเคมีบำบัด เปิดตัวกลุ่มเภสัชกรสาขาโรคมะเร็งอย่าง
เป็นทางการในวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2548 มีจำนวนสมาชิก
ในปัจจุบัน 303 คน
กิจกรรม – จัดอบรมทั้งวิชาการและเชิงปฎิบัติการฝึกอบรม
เทคนิคการผสมยาเคมีบำบัดที่ให้ทางหลอดเลือดดำ มีหลักสูตร 5
วันและ 4 สัปดาห์ อบรมแล้วรวมทั้งหมด 16 รุ่นและในปี 2551
มีตารางการอบรมอีก 7 รุ่น ทั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อผลิตบุคลากรทั้งใน
ด้านการเตรียมยาเคมีบำบัด และการบริบาลทางเภสัชกรรมที่
สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยในระดับสากล
4. CoP การบริหารคลังยาและเวชภัณฑ์
กิจกรรม - มีการจัดทำ website สามารถดูข้อมูลด้านยา
และเวชภัณฑ์ รวมทั้งกิจกรรมทางวิชาการจัดประชุมปีละ 1 ครั้ง
ในเรื่องเกี่ยวกับการบริหารเวชภัณฑ์
สำหรับ CoP DM และ CoP Warfarin มีกิจกรรมของทั้ง
2 กลุ่มที่ได้ดำเนินการมาแล้ว คือการจัดประชุมวิชาการด้านยาเบา
หวานและ Warfarin และขณะนี้กำลังอยู่ในระหว่างการจัดตั้งทีม
และจัดทำ website ซึ่งคงอีกไม่นานเกินรอที่จะได้ดูข้อมูล

หากท่านสมาชิกสนใจกลุ่ม CoP ใด สามารถติดตาม
ข้อมูลเพิ่มเติม ข่าวการประชุม และข้อมูลทางยาเฉพาะ
ทางต่างๆ ได้ที่เว็บไซด์ของกลุ่มตามอัธยาศัย

งานประชุมวิชาการและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2551

สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)

Integration of Pharmacy Service for Patient Safety
พุธ 21 - ศุกร์ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2551

ณ อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย
โปรดอย่าพลาด !!!
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพมหานคร
CPE จำนวน 12.75 หน่วยกิต
“การประชุมครั้งสำคัญที่สุดแห่งปีของเภสัชกรโรงพยาบาล”

ขอเชิญชวนสมาชิกทุกท่าน

ร่วมเวทีแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ประสบการณ์ในวิชาชีพเภสัชกรรมโรงพยาบาลในหลากหลายมิติ
เติมเต็มความรู้ ความเข้าใจ ในมาตรฐาน และบริบทใหม่ๆในงานพัฒนาคุณภาพงานเภสัชกรรมโรงพยาบาล
พบกับการบรรยาย การเสนอผลงาน หนังสือใหม่ที่ต้องมีไว้ประจำห้องยา
สิ่งสำคัญ คือ พบพี่ๆ เพื่อนๆ และน้องๆจากทั่วสารทิศ

หัวข้อการบรรยาตลอด 3 วัน

มาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรรมโรงพยาบาลฉบับ 2551
18 ตัวชี้วัดพื้นฐานเพื่องานเภสัชกรรมโรงพยาบาลคุณภาพ
การนำตัวชี้วัดไปใช้ประโยชน์และการต่อยอดตัวชี้วัดในงานเภสัชกรรมโรงพยาบาล

Concurrent Session 1: Clinical Skills Development

Common Pitfalls in Using ADR Evaluation Tools
Identify/Prioritize Drug-related Problem: First Step to Success
Effective Utilization of Drug Information Resource: Case Example for Beginners
Help Me Treat My Patients!
Estimation of Creatinine Clearance for Drug Dosing: Common Pitfalls
Basic Clinical Skills in Caring for Patients with Infection
Practical Issues in Evaluating Biomedical Literatures
Translation of Pharmacogenomics into Practice
Pharmacistys Role in Ambulatory Oncology

Concurrent Session 2: Practice Management Innovations

เทคโนโลยีกับบูรณาการงานบริการ งานบริบาลเภสัชกรรมและการจัดการด้านยา
Practical Strategies in the Development of Refill Clinic
การจัดการเชิงระบบของยา look-alike-sound-alike (LASA)
Pharmacy Practice: From Basic to Quality
Common Pitfalls in Communication for Pharmacy Practice
Pharmacistys Role in Poison Control Center
Extemporaneous Preparation: Beyond Compounding
Development of Nutrition Support Service: From Product to Bedside
Medication Reconciliation: The Next Step in Hospital Accreditation

“แล้วเราจะก้าวไปด้วยกัน......                   

		

....สูก่ ารบริการทางเภสัชกรรมที่มีคุณภาพ....เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย”
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Editor Talk บรรณาธิการแถลง
เมื่อเดือนมีนาคม - เมษายน เวียนมาถึง เราคง

นึกเรื่องราวของฤดูร้อนที่หรรษา ช่วงปิดเทอมและเวลา
ของการฝึกปฏิบัติวิชาชีพในโรงพยาบาลของน้องๆ
นิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์ และที่สำคัญที่สุดของคนไทย
ก็คือเทศกาลปีใหม่ไทย มหาสงกรานต์ พร้อมวันผู้สูง
อายุและวันครอบครัวทุกท่านคงได้ใช้ช่วงเวลาแห่งความ
สุข ความอบอุ่นในวิถีไทยที่งดงามกันนะค่ะ
จดหมายข่าว ฉบับที่ 2 ได้พยายามนำเสนอเรื่อง
ราวน่าสนใจในแวดวงที่เภสัชกรโรงพยาบาลควรรับทราบ
โดยพยายามให้เนื้อหาทันการณ์และเหมาะสมกับเวลา
มากที่สุด
คณะผู้จัดทำ ล้วนเป็นผู้มีจิตอาสา ที่หวังจะเป็น
สื่อเล็กๆ อีกทางหนึ่ง เพื่อสานสัมพันธ์ ปลูกไมตรีและ
ความเข้าใจระหว่างท่านสมาชิกกับสมาคมฯ ซึ่งปัจจุบัน
สมาชิกมีมากกว่า 6 พันคน รักชอบกันหรือไม่
กระซิบทางหน้าจอบอกด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง
นัดเพื่อนพ้องน้องพี่ มาพบปะทักทายกันในการ
ประชุมใหญ่และวิชาการประจำปี 2551 วันที่ 21-23
พ.ค.นี้ ปีนี้พลาดไม่ได้จริงๆนะค่ะ
			
ภญ.ศรัญญา ไตรรัตน์เกยูร
คณะผู้จัดทำ

ที่ปรึกษา : ภญ.วนิดา เดชาวาศน์, ภก.ผศ.ดร.มังกร ประพันธ์วัฒนะ
ภญ.ปรานี ภิญโญวัฒยากร, ภญ.วิมล อนันต์สกุลวัฒน์
บรรณาธิการ : ภญ. ศรัญญา ไตรรัตน์เกยูร
กองบรรณาธิการ : ภญ.น.ท.ทวิเพ็ญ สุทัตตกุล, ภญ.วิภาจรี นวสิริ
ภญ.ภูมิใจ อ่างแก้ว, ภญ.พ.ต.ศนิตา หิรัญรัศมี
ภญ.จิราภรณ์ พาณิชย์นิตินนท์, ภญ.วรรณี อิทธิวัฒนกุล
ภญ.จิราภรณ์ เชี่ยววิทย์, ภญ.กฤติยา สธนเสาวภาคย์
กราฟฟิค : ภก.นที สรพิพัฒน์

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล(ประเทศไทย)

พ.ศ. 2550 - 2552

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรวิชาชีพทางเภสัชกรรมโรงพยาบาล
ที่มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
ให้คุณค่าต่อสมาชิก สามารถชี้นำ
วางรากฐานวิชาชีพเภสัชกรรมโรงพยาบาล
ให้มั่นคง และเป็นที่พึ่งของสังคม

พันธกิจ

1. ชี้นำ ส่งเสริม พัฒนาทักษะ ประสบการณ์ทาง
วิชาชีพเภสัชกรรมโรงพยาบาล
2. เสริมสร้าง เผยแพร่ จัดการองค์ความรู้ทาง
วิชาการและการวิจัยทางเภสัชกรรมโรงพยาบาล
3. ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการให้บริการ
ทางวิชาชีพวิชาการต่อสังคม
4. ร่วมมือ ประสาน สร้างความเข้าใจ และเป็นที่
ยอมรับระหว่างเครือข่ายสาธารณสุข
5. พัฒนาศักยภาพองค์กรสู่ความเป็นที่พึ่ง ยอมรับ
ของสมาชิกและมีความมั่งคง

