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ภญ.นิสรา ศรีสุระ งานเภสัชกรรมบริการสารสนเทศ รพ.ขอนแกน Email : Nissaran2003@gmail.com
เรื่อง การพัฒนาสูโรงพยาบาลสงเสริมการใชยาอยางสมเหตุผล พ.ศ. 2559

ณ โรงแรมเซ็นทราศูนยราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร แจงวฒันะ กรุงเทพฯ วันที่ 1-2 สิงหาคม พ.ศ. 2559



(นพ.สสจ.ขก / ผูอาํนวยการ รพ. )

ทบทวนการดําเนินงาน ผลักดันนโยบายการสงเสริมการใชยาอยางสมเหตุผล
รวมหาหรือกับเครือขาย (รพ ศรีนรินทร / รพ ขอนแกน / รพ ชมชน / สสจ ขก)รวมหาหรอกบเครอขาย (รพ.ศรนรนทร / รพ.ขอนแกน / รพ.ชุมชน / สสจ.ขก)



Process: การดําเนินการระดับจังหวัด

ั ืั ื

จัดทํากรอบบัญชียา ??? 

-กรอบบัญชียาจังหวัด (พศ.2551)
-กรอบบัญชียา รพ.สต. (พศ.2553)

ระบบกํากับตดิตาม
-แผนจัดซื้อ
-KPI-CUP 

ป ํ ื ื้ /ใ / ั การคัดเลือกการคัดเลือก
ญ ( )

-รายการยาสุขศาลา (พศ.2557)
-กรอบบัญชียาจังหวัด พศ. 2559

-รายงานประจาํเดือน ซือ/ใช/คลงั
-รายงานตามกฎหมาย วอ./ยาเสพติด 
-ตรวจสอบภายในดานยา รพ./รพ.สต.
-เกณฑจริยธรรม ??

PTC PTC 
การจัดซื้อการจัดซื้อการใช้การใช้

เกณฑจรยธรรม ??
-RDU ??

ขอนแก่นขอนแก่น
การจดซอการจดซอการใชการใช

จัดซื้อรวม 
-ทําสัญญา

 ิ-P4P : เกณฑASU

การกระจายการกระจาย

-ราคาอางอิงP4P : เกณฑASU
-DUR/DUE
-Smart use 

การกระจายการกระจาย

-ระบบควบคุมกํากับ/บริหารคลังรพ./รพ.สต.
-สํารองคลังรวม
-การควบคุมวอ./ยาเสพติด (palliative care)









กรอบแนวคิดการพัฒนา RDU Hospital p

มาตรฐานคุณภาพ / จริยธรรม ประสิทธิภาพ /รายงาน

การพัฒนาฉลากยา การใหขอมูล / ระบบ MIS

ป โการดูแลผูปวยเฉพาะโรค บูรณาการคลินิกพิเศษ

 ั ป ิ ัการสรางความตระหนัก ปฐมนิเทศ จัดอบรม

ป  ิ ิ ิ ศการดูแลผูปวยกลุมเฉพาะ บูรณาการคลนกพเศษ

เกณฑจริยธรรม ITA / ตรวจสอบภายในเกณฑจรยธรรม ITA / ตรวจสอบภายใน











รพ.ตนแบบ RDU Hospital
มค-กพ 60ROAD MAP

แลกเปลี่ยนเรียนรู
กย 59 / มค 60

ROAD MAP

พัฒนาระบบ
ติดตาม KPI, data center

พย.-ธ.ค. 58

แผนปฏิบัติงาน
ระดับจังหวัด
ตค พย 58

พย. ธ.ค. 58

แตงตั้ง คกก .RDU 
ระดับจังหวัด

2558

ตค-พย.58

ประชุมวิชาการ
RDU กับ CPG

ตค. 2558

เปดตัวเครือขาย

RDU กบ CPG
27 กค 58

มองใหไกล ไปใหถึงHACC : 17 กค 58 มองใหไกล ไปใหถง....



เปดตัวเครือขาย RDU จังหวัดขอนแกน







สรางชองทางในการสื่อสาร
วัตถุประสงค
1.การแลกเปลี่ยนเรียนรูผลการดําเนนิงานของเครอืขาย

่2.แหลงขอมูลดานวิชาการ สื่อ คูมอืตางๆ 
3.เอกสารของโครงการ  RDU hospital จากสวนกลาง
4 ประชาสัมพันธขอมล ผนงาน การประชม ของ ครือขาย4.ประชาสมพนธขอมูล แผนงาน การประชมุ ของเครอขาย
5.ศูนยขอมลูดานตัวชีว้ดั (Data center : Benchmarking)





ผลการดําเนินงาน
ระดับจังหวัด : แนวโนมเพิ่มขึน้ จาก 89% 
เปน 92%

Best practices : F7 (จาก 82% เปน 91%)

Intervention : กําหนดเปนนโยบายที่ขดัเจนIntervention : กาหนดเปนนโยบายทขดเจน 
เปน รพ.ที่สงเสริมการใชยาสมุนไพร

ขอสังเกต : โรงพยาบาลขนาด F จํานวน 1 
แหง รอบที่ 1 คาคะแนนต่ํามาก 65% ควร
ทบทวนวิธีการเก็บขอมลู และ ประเมิน
สถานการณเพื่อพัฒนา 







การพัฒนา
1 ํ ป โ ี่ชั ป ิ ศ   ี่ใ  KM1. กําหนดเปนนโยบายทีชัดเจน ระบบปฐมนิเทศเจาหนาทีใหม ระบบการ KM ระบบยา 
2. นโยบาย ขยาย CKD clinicระบบการเตือน สมุดคูมือ CKD Clinic  
3. การบูรณการคลินิกพิเศษ Asthma  
4 การพัฒนาระบบ Medication reconcile4. การพฒนาระบบ Medication reconcile
5. การรายงานตัวชี้วัดเปนระยะ (Monitoring and Evaluation)  



ัการพัฒนา
1. กําหนดเปนนโยบายที่ชัดเจน ระบบปฐมนิเทศเจาหนาที่ใหม ระบบการ KM ระบบยา 
2. ระบบเตือนการใชยาบนเวชระเบียน โปรแกรมบนัทึกยา
3. การพัฒนาฉลากยาระบุ Pregnancy category
4. การพัฒนาระบบเตือน ยาทีห่ามใชคูกัน (Drug interaction)
5. การรายงานตัวชี้วัดเปนระยะ (Monitoring and Evaluation)  



โอกาสพัฒนาจากขอมูล KPIู

1.การจัด KM จากแนวทางสูการปฏิบัติ

โรคไตเรื้อรัง

โรคความดันโลหิตสูง

การใชยาในเด็ก และ สตรีตั้งครรภ

Innovation & Application for RDU hospitalInnovation & Application for RDU hospital

2.การกําหนดตวัชี้วัดเสริมระดับจังหวัด เชน มูลคาการใชยา เพื่อสะทอนผลงานเชิง

่  คุณภาพการรักษาที่สงผลตอตนทุน

3.การทบทวนการเก็บตัวชี้วัด กลุมยาที่หามใชในโรคไต แยก Stage CKD ใหชัดเจน

4.การปฐมนิเทศบุคลากรใหม การแลกเปลี่ยนดานระบบยาของแตละโรงพยาบาล

5 การพัฒนา website (subpage ของโรงพยาบาลในเครือขาย)5.การพฒนา website (subpage ของโรงพยาบาลในเครอขาย)



การพัฒนา website : Google site application 
่การอบรมการใช google application for RDU วันที 13 พ.ค. 59

วัตถุประสงค : เพื่อเผยแพร และ แลกเปลี่ยน ขอมูล นวัตกรรม ขาวสาร update 

กิจกรรม : อบรม Admin (เดิม 2 เพิ่มเปน 7 คน) / รพ.ตนแบบการสราง Subpage



RDU walk rally : ปฐมนิเทศ แพทย เภสชักร ทันตแพทยRDU walk rally : ปฐมนเทศ แพทย เภสชกร ทนตแพทย

ั ป   ั ํ RDU Kh K t kวัตถุประสงค : สรางความตระหนัก และ นําเสนอผลงาน RDU Khon Kaen network

กิจกรรม : Play and Learn in RDU hospital : แพทย 62  ทันตแพทย 8 เภสัชกร 5

กิจกรรม 4 ฐานตามกุญแจ PLEASE             
1.Labeling ฉลากยา
2.Special population
3.ASU
4.NCDs 

และ ภาคบรรยาย PTC& Ethics 
ประเด็นหลักบทบาท และ การมีสวนรวมประเดนหลกบทบาท และ การมสวนรวม
ของการขับเคลื่อนRDU-Hospitals
รวมถึงผลจากการพัฒนางาน





Play and Learn Activity



Kahoo.it : Let’s Play







แบบการประเมินการรับรู Online 
ป ิ ั “ ี ี 80%”ผลการประเมินหลังการอบรม “ดี-ดีมาก > 80%”

แบบประเมิน Online 
Scan QR code



ผลงานการพัฒนาของเครือขาย
1 การพัฒนาเครือขายโรงพยาบาลสงเสริมการใชยาอยางสมเหตผล จังหวัดขอนแกน1.การพฒนาเครอขายโรงพยาบาลสงเสรมการใชยาอยางสมเหตุผล จงหวดขอนแกน

2.การพัฒนาศูนยขอมูลและเวปไซด การสงเสริมการใชยาอยางสมเหตุผลเครือขายขอนแกน

3.การพัฒนารูปแบบการสงเสริมการใชยาอยางสมเหตุผล รพ.ขอนแกน “ถอดรหัส PLAESE”

4.การพัฒนาการสงเสริมการใชยาในกลุมผูปวยโรคหืด รพ.มัญจาคีรี (asthma)

5.การพัฒนาการสงเสริมการใชยายาสมเหตุผลใน รพ.บานฝาง

6.การสงเสริมการสั่งใชยา NSAIDs ในผูปวยโรคไตเรื้อรัง รพ.แวงใหญ

7.การประเมินความพึงพอใจของฉลาก รพ.สงเสริมการใชยาสมเหตุผล รพ.ศูนยหัวใจศิริกิตต

8. เรื่องการสงเสริมการใชยาอยางสมเหตผลในผปวยโรคไต รพร.กระนวน8. เรองการสงเสรมการใชยาอยางสมเหตุผลในผูปวยโรคไต รพร.กระนวน

9.เรื่องการพัฒนา RDU-Hospital ในรพ.หนองสองหอง

10 การพัฒนา RDU hospital จากโรงพยาบาลพระยืนสระดับ รพ สต10.การพฒนา RDU hospital จากโรงพยาบาลพระยนสูระดบ รพ.สต 



Drug system & PTC Strengthen
คณะกรรมการกวป.

PTC จังหวัด

การคัดเลือกการคัดเลือก

กล่ม คบส สสจ
Role

• Standard
Manageme
nt support
Manageme
nt support

การ
จัดซื้อ
การ
จัดซื้อการใช้การใช้

กลุม คบส. สสจ. 

(focal point) คกก.จัดซื้อรวม
คกก บัญชียา

• Standard
• Assessment
• Diagnosis
• Intervention/

การกระจายการกระจาย

พบส.วิชาชพี 

(ทีมวิชาการ)

คกก.บญชยา
คกก.RDU

คกก ประเมิน

Intervention/
Strategy

คกก.ประเมน

Management support (Finance/IT/Human 
resource)

PTC-CUP network (KM/R2R)

Monitor & Evaluation(PTC-KPI)Monitor & Evaluation(PTC-KPI)



นโยบาย RDU hospital จังหวัดขอนแกน 2559

1) ใหทุกโรงพยาบาลบรรจุเรื่อง RDU-Hospital เปนวาระประจําของ PTC ระดับจังหวัด และระดับ
โรงพยาบาลเพื่อติดตามผลการดําเนินงาน และเติมเต็มบทบาทหนาที่ของ PTC

p

โรงพยาบาลเพอตดตามผลการดาเนนงาน และเตมเตมบทบาทหนาทของ PTC
ทุกระดับที่ตองสงเสริมความปลอดภัยดานยาทั้งภายในหนวยงานและระดับชุมชนดวย

2) ปรับปรุงแกไขฉลากยาใหมีชื่อยาภาษาไทยและขอกําหนดมาตรฐานฉลากตามคูมือ RDU-
Hospital

3) สรางความตระหนักรูเรือ่งการใชยาอยางสมเหตุผล ใหกับบุคลากรใหมทุกสาขาวิชาชีพ โดย
บรรจเรื่อง RDU-Hospital เปนหลักสตรในการปฐมนิเทศขาราชการใหมทั้งในระดับจังหวัด และบรรจุเรอง RDU Hospital เปนหลกสูตรในการปฐมนเทศขาราชการใหมทงในระดบจงหวด และ
ในระดับหนวยงานตั้งแตป 2559เปนตนไป

4) ตรวจสอบภายใน และกาํกับติดตามการดําเนินการตามเกณฑจริยธรรม

5) สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกนกําหนดใหการสงเสริมการใชยาอยางสมเหตุผล เปน
ตัวชี้วัด (KPI)ในการตรวจประเมินและนิเทศติดตามการดําเนินงานของโรงพยาบาลทุกแหงใน
สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขสงกดสานกงานปลดกระทรวงสาธารณสุข



What’s The next ?

•Strengthen PTCg
•AMR ระดบั Node

ิ ี  RDU h it l•สหวิชาชีพ สู RDU-hospital
•เชื่อมโยงกับงานประจํา Serviceเชอมโยงกบงานประจา Service 
plan/DHS /ปฐมภูม ิ / คบส. 
•RDU for Community safety
•RDU ภาคเอกชน ?•RDU ภาคเอกชน ?



ผลของการสงเสริมการใชยาในโรงพยาบาล

PTC
StrengthStrength

DATA
management

NETWORK



Key success factor

ผู้ขบัเคลือ่น :  Committee/PTC/ คกก.ยาทีเ่กีย่วข้อง

็ ็แมข่า่ยเข็มแข็ง :  Stronger  Node 

ระบบข้อมล : Active data center/Drug information centerระบบขอมลู : Active data center/Drug information center

สื่อสาร แลกเปลีย่นตอ่เนื่อง : KM/R2R /social media

ระบบกระตุ้นตดิตาม KPI ระดบัจงัหวดั/CUP

ใช้ประโยชนข์องฟรเีทคโนโลย ี : IT application



จากการรวมตัวของเครือขาย RDU-Hospital ที่เริม่จากจํานวน 13 แหง 
ปจจุบันในป 2559 เพิ่มเปน 25 แหงโดยมีความมุงหวังเพื่อสรางความตระหนักรู
ของผูสั่งใชยาในการหยบิยื่นการบริการตามหลักวิชาการและคุมคาลดความเสี่ยง

ขอบพระคุณ
นายแพทยสาธารณสุข จังหวัดขอนแกน 
ผูอํานวยการ โรงพยาบาลทุกแหงู ุ

จากการใชยาไมเหมาะสมและผูปวยที่มารับบริการในโรงพยาบาลทุกแหง
ของจังหวัดขอนแกนปลอดภัยจากการใชยาและหายจากโรคภัยไขเจ็บที่เปนอยู

ู ุ
นพ.เกษม ภัทรฤทธิกุล   ประธานคณะกรรมการ RDU ขอนแกน

และ คณะการพัฒนางานงาน RDU ของทุกโรงพยาบาล


