การพัฒนาระบบการจัดการยาภายในหน่ วยงานวิสัญญีวิทยา
(The Development of Drug management system in Anesthesia)
1. ชื่ อเรื่ อง

: กล่องยาเจ้ าระเบียบ

2. รายละเอียดของกลุ่ม
: Medical control งานวิสญ
ั ญีวทิ ยา โรงพยาบาลสิ รินธร
3.รายละเอียดของหน่ วยงาน :
งานวิสัญญีวิทยาให้บริ การระงับความรู ้สึกแก่ผปู ้ ่ วยที่ มารับการผ่าตัดในห้องผ่าตัด ทุกเพศ ทุกวัย ทุกกลุ่มโรค
ทุกกลุ่มปั ญหา ตั้งแต่นอ้ ยจนถึงยุง่ ยากซับซ้อน ตลอด 24 ชัว่ โมง โดยมีขอ้ จากัดในด้านการผ่าตัดเฉพาะทาง เช่น การผ่าตัด
หัวใจ การผ่าตัดปอด การผ่าตัดโรคอื่นโดยมีโรคหัวใจเป็ นโรคประจาตัวขั้นรุ นแรง เป็ นต้น ความต้องการการดูแลหลัง
ผ่าตัดในหน่วยงานพิเศษ เช่น CCU เป็ นต้น โดยมีหน้าที่ให้บริ การรับปรึ กษาผูป้ ่ วยก่อนให้การระงับความรู ้สึก ให้คาแนะนา
และตรวจเยี่ยมประเมินอาการก่อนให้การระงับความรู ้สึก ทั้งผูป้ ่ วยใน และผูป้ ่ วยนอก แก้ปัญหาภาวะสุ ขภาพของผูป้ ่ วยร่ วมกับ
ที มสหสาขาวิชาชี พ เช่ น ศัลยแพทย์ อายุรแพทย์ เภสัชกร เทคนิ ค การแพทย์ เป็ นต้น วางแผนและเลื อ กวิธีการระงับ
ความรู ้สึกให้เหมาะสมกับผูป้ ่ วยแต่ละราย โดยให้ผูป้ ่ วยและญาติมีส่วนร่ วมให้การระงับความรู ้สึกและดูแลเฝ้ าระวังทั้ง
ขณะและหลังระงับความรู ้สึกอย่างใกล้ชิด ตลอดจนดูแลในห้องพักฟื้ นและเยี่ยมประเมินภายหลังการระงับความรู ้สึกที่ หอ
ผูป้ ่ วยภายใน 24-48 ชัว่ โมง รวมถึงให้การช่วยเหลือในการใส่ ท่อช่วยหายใจและเปิ ดหลอดเลือดดาส่วนกลางและส่วนปลายเพื่อให้
สารน้ านอกหน่วยงาน เมื่อได้รับการร้องขอ โดยมีเป้ าหมาย เพื่อให้ผปู ้ ่ วยได้รับการระงับความรู ้สึกอย่างถูกต้องตามมาตรฐาน มีความ
ปลอดภัย ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนได้รับการคุม้ ครองตามสิ ทธิ์ และเกิดความพึงพอใจ และเพื่อให้บรรลุตามเป้ าหมายจึงมีการศึกษาและ
พัฒนาระบบการดูแลผูป้ ่ วย เทคนิคการระงับความรู ้สึกที่ทนั สมัย ได้มาตรฐาน อย่างต่อเนื่อง สม่าเสมอ
4. มูลเหตุจูงใจ
ในปั จจุ บันการให้บริ การทางด้านวิสัญญี มีวิธีการให้การระงับความรู ้ สึกที่ หลากหลายมากขึ้ น แต่ในการ
บริ การมี เป้ าหมายที่ สาคัญคื อ ความปลอดภัยของผูป้ ่ วย (safe anesthesia) ตามเป้ าหมายหลักของสถาบันพัฒ นาและ
รั บ รองคุ ณ ภาพโรงพยาบาลที่ ตอ้ งการมุ่ งเน้น ความปลอดภัย ซึ่ งใช้ต ัวย่อ เป็ นค าว่า SIMPLE โดยมี หัวข้อ หลักซึ่ ง
เกี่ยวข้องกับการบริ หารยาคือ M = medication safety และจากการปฏิบตั ิงานวิสัญญีวิทยา พบว่า มียาที่ใช้ในงานวิสัญญี
เป็ นจานวนมาก ส่ วนใหญ่เป็ นยาที่ มีความเสี่ ยงสู ง (HAD) รวมถึงมีผูป้ ฏิ บตั ิ งานร่ วมกันหลายคนทั้งวิสัญญี แพทย์ วิสัญญี
พยาบาล มีการหยิบยาที่ตอ้ งการใช้เองจากตูเ้ ก็บยา ทาให้มีโอกาสเกิดความผิดพลาดจากการใช้ยาได้สูง มีปัญหาว่าจานวนยา
ไม่ตรงกับจานวนที่ บนั ทึ กไว้ ไม่ทราบว่ามียาสู ญหายหรื อหักลบยอดการใช้ยาผิดพลาด มีการพบหลอดยาเปล่าที่ใช้แต่ไม่มี
การบันทึกการให้ยา ทาให้มีโอกาสเกิดความผิดพลาดจากการให้ยาได้สูง เกิดผลกระทบต่อผูป้ ่ วยได้ท้ งั ในระดับเล็กน้อย ปาน
กลาง และรุ นแรงจนถึงขั้นเสี ยชีวติ อีกทั้งยังทาให้เกิดความล่าช้าในตรวจสอบยาที่มีท้ งั หมดด้วย
5. สารวจสภาพปัจจุบัน
ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน : วิสัญญีแพทย์และวิสัญญีพยาบาล เตรี ยมรถดมยา เครื่ องดมยา และยาที่จาเป็ นต้องใช้
ในแต่ละวันตามห้องผ่าตัดที่ได้รับมอบหมายให้ประจาการโดยต่างคนต่างจัดยาของตัวเอง หยิบยาเอง เก็บยาเอง จากตูท้ ี่
จัดเก็บยา

แผนผังการปฏิบัตงิ าน

รับset case
ผสมยา เตรียมความพร้อม
ให้การระงับความรู้สึก

ประเมินและวางแผน
การระงับความรู้สึก

เลือกเทคนิคการระงับความรู้สึก

จัดยาที่ต้องการใช้โดยหยิบจากตู้เก็บ
ยา

เตรียมเครื่องดมยาสลบ
และอุปกรณ์เฝ้าระวัง

หมายเหตุ : แผนผังนีส้ าหรับเจ้ าหน้ าที่ 1 คน ต่ อผู้ป่วย 1 ราย
6. วิเคราะห์ สาเหตุ
จากการปฏิบตั ิงานการให้การระงับความรู ้สึก พบว่ามีความเสี่ ยงที่ เกิ ดจากความคลาดเคลื่อนทางยาได้สูงมาก
เนื่องจากยาระงับความรู ้สึกทุกชนิดเป็ นยาในกลุ่มที่ตอ้ งระวังเป็ นพิเศษ (High Alert Drug) และต้องใช้ในภาวะเร่ งด่วน
บ่อย ยาแต่ละชนิ ดมี การเตรี ยมที่ มีความเข้มข้นต่างกันตามความต้องการที่ จะใช้ เช่ น ยาที่ เตรี ยมใช้ในผูป้ ่ วยสู งอายุ,
ผูป้ ่ วยเด็ก, ผูป้ ่ วยอ้วน, ผูป้ ่ วยตั้งครรภ์ และในคนปกติ รวมทั้งในแต่ละวันมีการให้การระงับความรู ้สึกผูป้ ่ วยต่อเนื่องกัน
หลายห้อง หลายราย อีกทั้งมีบุคลากรที่ทาหน้าที่ระงับความรู ้สึกหลายคน จึงอาจเกิดความคลาดเคลื่อนในการบริ หารยา
ซึ่ งผลจากการคลาดเคลื่อนอาจก่อให้เกิ ดความรุ นแรงถึงกับเสี ยชี วิตได้ และยังมี ยาที่ ตอ้ งมีการควบคุมพิเศษอีกด้วย
ทั้งนี้เพื่อป้ องกันอันตรายจากการบริ หารยาและป้ องกันการสูญหายของยา จึงมีแนวคิดที่จะหาวิธีป้องกันที่เป็ นวิธีการเชิง
ระบบในการบริ หารความเสี่ ยงแบบเชิ งรุ กที่ จะให้บุคลากรทุกคนในหน่ วยงานสามารถปฏิบตั ิงานในการให้ยาแก่ผูร้ ับบริ การได้
อย่างถู กต้อง เป็ นไปในทิ ศทางเดี ยวกัน มี ระบบงานที่ ส ามารถประกันความปลอดภัยให้ เกิ ดขึ้ นแก่ ผู ้ป่ วยได้อ ย่า งมี
ประสิ ทธิภาพ
7. วิธีการแก้ ไข แนวทางการแก้ไขปรับปรุ งและการนาสู่การปฏิบตั ิ
แนวทางที่ 1 การเตรี ยมการ
1. กาหนดสถานที่เพื่อจัดเก็บยาทั้งหมด ได้แก่
ยาทัว่ ไปที่ใช้บ่อย
จัดเก็บตู ้ G1ฝั่งซ้าย
ยา HAD
จัดเก็บตู ้ G1ฝั่งขวา

คลังยาควบคุมพิเศษ (Narcotic) ใหญ่

จัดเก็บตู ้ G2

คลังยาควบคุมพิเศษ (Narcotic) ย่อย

จัดเก็บตู ้ G3

คลังยาควบคุม(ยาสลบชนิดฉี ดและสูดดม)
จัดเก็บตู ้ D1ชั้นบน
กล่องยาประจาห้องผ่าตัดและยาควบคุมพิเศษ
จัดเก็บตู ้ D1ชั้นล่าง
ยาที่ใช้ในงานวิสญ
ั ญีวทิ ยา (ต้องควบคุมอุณหภูมิ) จัดเก็บในตูเ้ ย็น

2. กาหนดให้มีการล็อกกุญแจตูจ้ ดั เก็บยาทั้งหมด
3. กาหนดผูถ้ ือกุญแจ โดยแบ่งกุญแจเป็ น 2 ชุด
ชุดที่1 ประกอบด้วยกุญแจตู ้ G1,G2,G3และ D1 ให้หวั หน้าหน่วยงานวิสญ
ั ญีวทิ ยาเป็ นผูถ้ ือกุญแจ
ชุดที่2 ประกอบด้วยกุญแจตู ้ G1,G3และD1 ให้วสิ ญ
ั ญีพยาบาลที่ปฏิบตั ิหน้าที่ MC เป็ นผูถ้ ือกุญแจในเวลา
ราชการ และวิสญ
ั ญีพยาบาลหัวหน้าเวรในแต่ละเวรเป็ นผูถ้ ือกุญแจนอกเวลาราชการ
4. กาหนดหน้าที่ผปู ้ ฏิบตั ิงานดูแลรับผิดชอบเรื่ องยา คือ Medical Control (MC)
5. กาหนด Min-Max ยาทั้งหมด

6. จัดกล่องยาประจาห้องผ่าตัด 1กล่อง/ห้อง/วัน แยกในและนอกเวลาราชการ โดยกาหนดชนิดและจานวน
ยาดังนี้
Cardepine 1 amp.
Prostigmine 3 amp.
Lasix
2 amp.
Valium 5 amp.
Fentanyl 5 amp.

Adrenaline 2 amp.
CPM
2 amp.
Plasil
5 amp.
Morphine 5 amp.
Ephedrine 5 amp.

Atropine 6 amp.
Dexa
2 amp.
Zetron 2 amp.
Pethidine 5 amp.
Dormicum 5 amp.

7. กาหนดให้ผเู ้ บิกยาควบคุม/ยาควบคุมพิเศษ/ยา HAD ในเวลาราชการคือวิสญ
ั ญีพยาบาลประจาห้องผ่าตัดต่าง ๆ
8. กาหนดให้ผูเ้ บิ กยาควบคุม/ยาควบคุมพิเศษ/ยา HAD นอกเวลาราชการคือวิสัญญีพยาบาลที่ ปฏิ บตั ิงาน
นอกเวลาราชการ
9. กาหนดให้ผจู ้ ่ายยาควบคุม/ยาควบคุมพิเศษ/ยา HAD ในเวลาราชการคือMC
10. กาหนดให้ผจู ้ ่ายยาควบคุม/ยาควบคุมพิเศษ/ยา HAD นอกเวลาราชการคือวิสญ
ั ญีพยาบาลหัวหน้าเวร
11. จัดทาแบบบันทึกการตรวจสอบการใช้ยาหน่วยงานวิสญ
ั ญีวทิ ยาโรงพยาบาลสิ รินธร
12. จัดทาใบตรวจนับยาเสพติด/ยาควบคุม/ยา HAD

แนวทางที่ 2 การปฏิบตั ิการ
1. ในเวลาราชการวิสัญญีพยาบาลประจาห้องผ่าตัดเบิกกล่องยาจาก MC และนากล่องยาคืน MCภายในเวลา
15.00 น.ของวันทาการ
2. วิสัญญี แพทย์และวิสัญ ญี พยาบาลผูป้ ฏิ บัติงานต้องบันทึ กชนิ ดยา จานวนยาที่ ใช้ จานวนยาที่ เหลื อทิ้ ง
ชื่อ-นามสกุลผูป้ ่ วย HN ลงในใบตรวจนับยาเสพติด/ยาควบคุม/ยาHAD ทุกรายที่ มีการใช้ยาอย่างครบถ้วน สรุ ปและ
ตรวจสอบความถูกต้องพร้อมเซ็นชื่อกากับ ก่อนนายาส่งคืน MCภายในเวลา 15.00 น.
3. เวลา 15.00 น. MC นับ ยาและตรวจสอบความถูกต้องของยาในกล่องกับในใบตรวจนับยาเสพติ ด/ยา
ควบคุม/ยา HAD และบันทึกไว้ในแบบบันทึกการตรวจสอบการใช้ยาหน่วยงานวิสัญญีวทิ ยาเพื่อส่ งต่อจานวนยาให้กบั
หัวหน้าเวรวิสญ
ั ญีพยาบาลในแต่ละวัน
4. MC จ่ายกล่องยาเวรให้แต่ละห้องที่มีการรับเวร
5. MC กับหัวหน้าเวรวิสญ
ั ญีพยาบาลรับ-ส่งยาโดยการตรวจนับยาพร้อมกัน พร้อมทั้งเซ็นชื่อรับทราบทั้ง 2 คน
6. MC มารับยาต่อจากหัวหน้าเวรวิสญ
ั ญีพยาบาลในวันถัดไปเวลา 7.30 น.โดยการตรวจนับยาพร้อมกันและ
เซ็นชื่อรับทราบก่อนทาหน้าที่จดั ยาและตรวจนับยาต่อไป
7. นอกเวลาราชการปฏิบตั ิเหมือนในเวลาราชการโดยให้หวั หน้าเวรวิสญ
ั ญีพยาบาลปฏิบตั ิหน้าที่เสมือนเป็ น MC
8. ผลทีไ่ ด้ รับ
1. ผูป้ ่ วยได้รับความปลอดภัยจากการเข้ารับบริ การวิสัญญี ได้รับยาที่มีคุณภาพ (ไม่มียาที่ หมดอายุ) ลดการเกิ ด
ภาวะแทรกซ้อนจากการให้ยา
2. หน่วยงานวิสญ
ั ญีวทิ ยามีระบบการจัดการยาที่ชดั เจน
3. หน่วยงานวิสญ
ั ญีวทิ ยามียาหมุนเวียนใช้อย่างเพียงพอและไม่พบยาหมดอายุ
4. หน่วยงานวิสญ
ั ญีวทิ ยามีระบบการจัดการยาที่สามารถป้ องกันยาสู ญหายหรื อนายาไปใช้ในทางที่ผิด
5. หน่วยงานอื่น ๆ สามารถนาไปปรับใช้หรื อต่อยอด เพื่อเพิ่มความปลอดภัยจากการใช้ยาและลดปัญหา
เรื่ องการสูญหายของยา
6. โรงพยาบาลลดค่าใช้จ่าย เนื่ องจากมีการจัดระบบการเบิก-จ่ายและการจัดยาอย่างเหมาะสม มีการใช้ระบบ First
expire – First use ไม่พบยาหมดอายุ ใช้ยาได้อย่างคุม้ ค่า
9. การกาหนดมาตรฐาน
นวัตกรรมนี้เป็ นการจัดระเบียบทรัพยากรที่มีในหน่วยงานเท่านั้น โดยเป็ นการจัดระบบตูเ้ ก็บยา กล่องใส่ยา
และใบบันทึกการใช้ยา/ใบตรวจนับยา ที่เรามีอยูแ่ ล้วและต้องใช้อยูป่ ระจาให้เป็ นระบบมากขึ้น มีแนวทางที่เป็ น
มาตรฐานเดียวกัน ทาให้ง่ายต่อการปฏิบตั ิและการตรวจสอบ หน่วยงานอื่น ๆ สามารถนาไปปรับใช้หรื อต่อยอด เพื่อ
เพิ่มความปลอดภัยจากการใช้ยา และลดปั ญหาเรื่ องการสูญหายของยาได้
10. กิจกรรมเรื่ องต่ อไป
นวัตกรรมเสื้ ออุ่นรักเพื่อป้ องกันภาวะหนาวสัน่ ในผูป้ ่ วยที่มารับการระงับความรู ้สึก

