พัฒนา ปฏิทินยา ขอยาเม็ดขาวๆ หน่อยแน???
ชื่อผลงาน/โครงการพัฒนา: พัฒนา ปฏิทินยา ขอยาเม็ดขาวๆ หน่อยแน
๑. คำสำคัญ: ปฏิทินยำ
๒. สรุ ป ผลงำนโดยย่ อ : จั ด ท ำปฏิ ทิ น ยำ แสดงรูป ร่ำงลั ก ษณะ ตลอดจนสี เม็ด ยำ เพื่ อ ให้ ผู้ รับ บริก ำร
สำมำรถเข้ ำ ใจได้ ง่ำ ยขึ้ น กรณี มี ก ำรปรั บ ยำ เช่ น หยุ ด รั บ ประทำนยำ เปลี่ ย นขนำดยำ เป็ น ต้ น
ตลอดจนเพื่อให้ง่ำยต่อกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยเภสัชกรรมในกำรสื่อสำรกับผู้รับบริกำร รวมทั้งเป็น
เครื่องมือของสหวิชำชีพในกำรสื่อสำรประเด็นด้ำนยำกับผู้ป่วย
๓. ชื่อและที่อยู่ขององค์กร: โรงพยำบำลนำโพธิ์ ๑๐๓ หมู่ ๘ ต.ศรีสว่ำง อ. นำโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ ๓๑๒๓๐
๔. สมำชิกทีม: นำงสำวศศิกร ชำญนุวงศ์ เภสัชกรปฏิบัติกำรและเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยเภสัชกรรมทุกท่ำน
๕. เป้ำหมำย: เพื่อให้ผู้มำรับบริกำรมีควำมเข้ำใจและสำมำรถรับประทำนยำได้ถูกต้องมำกขึ้น กรณีผู้ป่วย
ต้องกำรยำ แพ้ยำ หรือปรับขนำดยำต่ำงๆ และเพื่อให้ง่ำยต่อกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
๖. ปัญ หำและสำเหตุโดยย่อ : รำยกำรยำในโรงพยำบำลนำโพธิ์มีจำนวนหลำยรำยกำร บำงรำยกำรมี
ลักษณะ รูปแบบ สี ขนำดที่ละม้ำยคล้ำยกัน และบำงรำยกำรอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงบริษัทผู้ผลิต ทำ
ให้มีขนำด สี รูปร่ำงแตกต่ำงกัน สำเหตุเหล่ำนี้อำจส่งผลต่อควำมรู้ควำมเข้ำใจในเรื่องยำของผู้ป่วย
เกิดควำมคลำดเคลื่อนในกำรรับประทำนยำ กำรบริหำรยำของผู้ป่วย เช่น กรณีแพทย์ให้หยุดยำ แต่
ผู้ ป่ ว ยยั งคงรั บ ประทำนยำต่ อ เนื่ อ ง แพทย์ป รับ เปลี่ ย นขนำดยำเพิ่ ม ขึ้ น หรือ ลดลงแต่ ผู้ ป่ ว ยยั งคง
รั บ ประทำนเหมื อ นเดิ ม หรื อ รั บ ประทำนยำซ้ ำซ้ อ นกั น เมื่ อ สอบถำมสำเหตุ ผู้ ป่ ว ยแจ้ ง ว่ ำ สั บ สน
เนื่องจำกยำมีลักษณะคล้ำยกัน (LASA) หรือในบำงครั้งผู้ป่วยก็แจ้งว่ำลืม จำไม่ได้ จึงทำให้รับประทำน
ยำ หรือกรณีผู้ป่วยมำรับบริกำรต้องกำรยำแต่จำชื่อยำไม่ได้โดยแจ้งเพียงลักษณะเม็ดยำ เช่น ขอยำ
เม็ดขำวๆ กลมๆ เป็นต้น ด้วยเหตุนี้ทำงฝ่ำยเภสัชกรรมเล็งเห็นปัญหำจึงได้ พัฒ นำนำปฏิทินตั้งโต๊ะ
เก่ำๆ ที่ไม่ใช้หรือเหลือใช้แล้วจัดทำปฏิทินยำขึ้น เพื่อเป็นเครื่องมือในกำรสื่อสำรด้ำนยำกับผู้ป่วย เป็น
เครื่องมือของสหวิชำชีพ เช่น แพทย์ พยำบำล ในกำรสื่อสำรด้ำนยำไม่ว่ำจะเป็นกรณีกำรปรับเปลี่ยน
ชนิดยำ ปรับเปลี่ยนขนำดยำ สำมำรถแสดงให้ผู้ป่วยเห็นเม็ดยำ ลักษณะยำ ซึ่งง่ำยต่อกำรสื่อสำร ง่ำย
ต่อกำรปฏิบัติงำนและสำมำรถเพิ่มควำมเข้ำใจของผู้ป่วยและคำดหวังว่ำจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วย
สำมำรถลดควำมคลำดเคลื่อนทำงยำและทำให้ผู้ป่วยใช้ยำได้อย่ำงถูกต้อง ปลอดภัยเพิ่มมำกขึ้น
๗. กิจกรรมกำรพัฒนำ:
 ค้นหำสำเหตุของปัญหำ วำงแผนกำรดำเนินกำรแก้ไขและออกแบบกิจกรรมกำรพัฒนำ
 ออกแบบปฏิทินยำ โดยแจ้งเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องให้รับทรำบถึงกำรพัฒนำปรับปรุง
 หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงแก้ไข เช่น เปลี่ยนรูปแบบยำจำกรูปแบบเดิมที่ผู้ป่วยเคยได้รับ (เปลี่ยน
บริษัทยำ) หรือ หยุดกำรรับประทำนยำ ฯลฯ ให้สอบถำมผู้ป่วยว่ำทรำบหรือไม่ว่ำยำที่แพทย์
จะให้หยุดรับประทำนคือยำใด หำกไม่ทรำบหรือจำไม่ได้ จึงใช้ปฏิทินยำให้ผู้ป่วยดูตัวอย่ำง
และอธิบำย กรณีผู้ป่วยนำยำมำด้วย ขอยำเดิม คืนที่แพทย์ให้หยุดใช้ กรณีผู้ป่วยไม่ได้นำยำ
เดิมมำ ให้ผู้ป่วยดูตัวอย่ำงยำ และสอบถำมว่ำผู้ป่วยจำได้หรือไม่ หำกจำได้ให้ผู้ป่วยนำยำที่

แพทย์ให้หยุดใช้มำคืนครั้งหน้ำ กรณีจำไม่ได้อำจให้ตัวอย่ำงยำไปบ้ำงและเขียนหน้ำซองว่ำ
หยุดใช้ยำ เป็นต้น
 วำงแผนกำรพัฒนำต่อยอด จัดทำปฏิทินยำวำงไว้ในจุดตรวจต่ำงๆ เช่น ห้องตรวจผู้ป่วยโรค
เรื้อรัง(NCD) และห้องตรวจผู้ป่วยนอก แยกเป็นรำยกำรยำโรคเรื่อรัง ยำจิตเวช ยำปฏิชีวนะ
เป็นต้น
 วัดผลกำรเปลี่ยนแปลง โดยวัดอัตรำกำรพึงพอใจของผู้รับบริกำรและเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้อง
๙. กำรประเมินผลกำรเปลี่ยนแปลง:
๙.๑ วัดจำกอัตรำควำมพึงพอใจของผู้มำรับบริกำรและเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้อง
เกณฑ์การประเมิน
ก่อนการพัฒนา
หลังการพัฒนา
(ต.ค.62 – พ.ย.62)
(ธ.ค.62 - ม.ค.62)
ควำมพึงพอใจของผู้มำรับบริกำร
NA
100
ควำมพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงำน
NA
100
๑๐. บทเรียนที่ได้รับ
 เรียนรู้กระบวนกำรจัดกำรปัญหำต่ำงๆ ได้อย่ำงเป็นระบบ โดยเน้นประโยชน์ของคนไข้เป็น
หลัก ปรับเปลี่ยนและพัฒนำระบบกำรทำงำนให้เกิดประโยชน์ ต่อผู้ปฏิบัติงำนและต่อคนไข้
มำกที่สุด
 ลดโอกำสที่จะก่อให้ เกิดควำมคลำดเคลื่อนด้ำนยำ เพื่อให้ ผู้มำรับบริกำรรับประทำนยำได้
ถูกต้องและปลอดภัยมำกยิ่งขึ้น
 นำปฎิทินตั้งโต๊ะปีเก่ำที่ไม่มีประโยชน์แล้ว นำกลับมำใช้ใหม่ ปรับปรุงให้เป็นประโยชน์ต่อไป
 เปิดโอกำสสร้ำงทีมงำนที่มีคุณภำพด้ำนควำมคิด ควำมสำมัคคีก่อให้เกิดกำรพัฒนำรูปแบบ
กำรทำงำนทีเ่ อื้ออำนวยต่อกำรปฏิบัติงำนของทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้องอย่ำงแท้จริง
๑๑. กำรติดต่อกับทีมงำน: ฝ่ำยเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยำบำลนำโพธิ์ อ.นำโพธิ์ จ.บุรีรัมย์
31230 044-629327 ต่อ 114

พัฒนาปฏิทินยา
ขอยาเม็ดขาวๆ หน่อยแน
เกิด Medication Error

ผู้ป่วยรับประทาน
ยาผิด
ยารูปแบบ
คล้ายคลึงกัน

กิจกรรมการพัฒนา:
 ค้นหาสาเหตุของปัญหา วางแผนการดาเนินการแก้ไข
 ออกแบบปฏิทินยา เพื่อให้ผู้มารับบริการมีความเข้าใจในการรับประทาน
ยามากยิ่งขึ้น
 ทาความเข้าใจกับคนในฝ่ายและแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้รับทราบถึง
การพัฒนาปรับปรุง
 วัดผลการเปลี่ยนแปลง โดยวัดจากอัตราความพึงพอใจของผู้มารับ
บริการและอัตราความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

ฝ่ายเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลนาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ 31230 044-629327 ต่อ 114
บทเรียนที่ได้รับ
 เรียนรู้กระบวนการสร้างสรรค์ เพื่อให้ง่ายต่อการปฏิบัติงานและให้
ผู้มารับบริการมีความรู้ความเข้าใจในการรับประทานยามากขึ้น
 ลดโอกาสที่จะก่อให้เกิดความคลาดเคลื่อนด้านยา
 นาปฎิทินตั้งโต๊ะปีเก่าที่ไม่มีประโยชน์แล้ว นากลับมาใช้ใหม่ ปรับปรุงให้เป็นประโยชน์ต่อไป
 เปิดโอกาสสร้างทีมงานที่มีคุณภาพด้านความคิด ความสามัคคี
ก่อให้เกิดการพัฒนารูปแบบการทางานที่เอื้ออานวยต่อการปฏิบัติงาน
ของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างแท้จริง

