บันทึกรายงานการประชุม ประจาวันที่ 3 ตุลาคม 2555

ผู้เข้ าร่ วมประชุ ม
1. เภสัชกรสุเทพ สุวรรณไตร
2. เภสัชกรหญิงจิราพร สุวรรณไตร
3. เภสัชกรสุเวช สานัก
4. เภสัชกรหญิงจิราวรรณ ศรี สร้อย
5. คุณรัชดา สุว รรณรงค์
6. คุณอิสระพงษ์ อินทรสิทธิ์
7. คุณปัทมา วงศรีจนั ทร
8. คุณอาสมร ศรีปะทุ มวงค์
9. คุณสะท้าน ทนคาดี
10. คุณสว่างวงษ์ คาภูษา
11. คุณวิไลวรรณ นวลสว่าง
เริ่มประชุ มเวลา 08.30 น.
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องแจ้งให้ท ราบ

การทาบัญชี รายการความเสี่ยงฝ่ ายเภสัช (Risk Profile)
แยกตามกระบวนการการทางาน
งานบริการผู้ป่วยนอก
กระบวนการทางาน

การจัด
กลุ่ม

การควบคุมป้องกัน

ผลลัพธ์ (ถึง ต.ค. 55)
ความคลาดเคลือ่ นในการจ่ ายยา
(Dispensing Error)
เป้ าหมาย < 2 ครั้ง/1000 ใบสั่ง
ปี งบ 2552 0.24
2553 0.09
2554 0.35
2555 0.10
(ถึง ส.ค.)

1.) รับใบสั่ง ยา

1. คีย ์ HN ผิด, คิวผิด
2. คีย ์ วันที่ผิด
3. ติดสติกเกอร์ก ับใบสัง่ ยาผิด
4. ใบสั่งยาก ับใบนาส่ งผิดคน
5. ผิดพลาดจากใบสัง่ ยา (คียไ์ ม่ครบ, คียผ์ ิดชนิด)
6. เครื่ องพิมพ์ พิมพ์ยาไม่ครบ
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1. ตรวจเช็คชื่อคนไข้ HN คิว ก ับใบนาสัง่ ให้ตรงก่อน
2. ตรวจเช็คชื่อคนไข้ วันที่ ก ับใบนาส่ งยา
3. ตรวจเช็คสติกเกอร์ ใบสัง่ ยาและใบนาส่ งยาให้ตรงก ัน
4. ตรวจเช็คสติกเกอร์ ใบสั่งยาและใบนาส่ งยาให้ตรงก ัน
5. ตรวจเช็คการคียย์ าก ับใบสัง่ ยาก่อนพิมพ์
6. ตรวจเช็คสติกเกอร์ ใบสั่งยา ใบนาส่ งให้ตรงก ัน สอนวิธีแก ้ไข แบ่งเป็ น 2
จุด คือ จุดหลักและจุดแก ้ไข

2.) จัดยา
1. ผิดชนิดใน LASA
2. จัดไม่ครบ
3. ใส่ ผิดตะกร้า
4. ผิดจานวน
5. ยาที่ควรใส่ สีซองชา ไม่ ได้บรรจุในซองสี ชา
6. ไม่ลงลายมือชื่อผูจ้ ดั
7. จัดยา HAD ผิดชนิด (Dopamine-KCl ,
Vit K1 - Vit K10)
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1. ใช้ตวั อักษรที่แตกต่างก ัน ลงชื่อผูจ้ ดั เพื่อตรวจสอบ
2. ตรวจสอบจานวน ชนิดยา ในใบสั่งยาให้ตรงก่อนส่ งมอบเภสัช
3. ตรวจสอบจานวน ชนิดยา ในใบสั่งยาให้ตรงก่อนส่ งมอบเภสัช
4. ตรวจสอบจานวน ชนิดยา ในใบสั่งยาให้ตรงก่อนส่ งมอบเภสัช
5. ติดสัญลักษณ์บอกว่าเป็ นยาที่ตอ้ งจัดใส่ ซองสี ชา
6. ไม่จ่ายยาที่ไม่มีลายมือชื่อผูจ้ ดั ในใบสั่งยา
7. เพิ่มขนาดที่เก็บยา HAD, อ่านชื่อยา ขนาดให้ครบถ้วน,ทบทวนลักษณะ
กายภาพของ waffarin 2,3,5 mg, แยกเก็บ Vit. K1 และ Vit.K10

ผ่านเกณฑ์จึงขยับมาตรฐานตั้ง
เป้ าเป็ น < 1 ครั้ง/1000 ใบสั่งยา

กระบวนการทางาน
3.) จ่ ายยา
1. จ่ายยาเสพติดโดยไม่ ได้เขียนใบ ยส. ครบถ้วน
สมบูรณ์
2. จ่ายยาไม่ครบ
3. จ่ายยาผิดชนิด ผิดขนาด
4. จ่ายยาผิดคน
5. ไม่ได้เรี ยกเก็บเงินในคนไข้ตามสิ ทธิ์
6. จ่ายยาในผูป้ ่ วยแพ้ยาซ้ า
7. 70 ปี ไม่ ได้ตาม 70 ปี ไม่มีคิว
8. จ่ายยา HAD ผิดชนิด
9. ไม่ได้แก ้ไขข้อมูลใน OPD card เวลามีการ
เปลี่ยนแปลง

การจัด
กลุ่ม
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การควบคุมป้องกัน
1. จัดทาเอกสารแนวทางการจ่ายยาเสพติด, ลงข้อมูลใบ ยส. ให้ครบถ้วนก่อน
จ่ายยา จัดทาแบบฟอร์มสาหรับผูป้ ่ วยที่นายาเสพติดไปใช้ต่อที่บา้ น
2. ตรวจเช็คจานวนยาในตะกร้าก ับใบสั่งยา , จัด 5ส บริ เวณพื้นที่จ่ายยา
3. ตรวจเช็คชนิดยา ขนาดก ับใบสั่งยาก่อนจ่ายยา
4. ให้ถามชื่อผูป้ ่ วยเทียบก ับใบสั่งยา ทุกครั้งก่อนรับยา
6. สอบถามประวัติการแพ้ยาก่อนจ่ายยาทุกครั้ง
7. แยกตะกร้าคนไข้เร่ งด่วนเป็ นสี แดง จ่ายยาให้ผปู ้ ่ วยตะกร้าแดงก่อน
8. มีการสุ่ มเช็ค Digoxin elixer หลังจ่ายยา

ผลลัพธ์ (ถึง ต.ค. 55)

เลิกประชุ มเวลา…09.00.น.

ลงชื่ อ……………………………….ผูจ้ ดรายงานการประชุ ม
(…………………………….)
ตาแหน่ง………………………….

ลงชื่ อ…………………………..ผูต้ รวจรายงานการประชุม
(…………………………..)
ตาแหน่ง…………………………….

