
ใบสมัครเพ่ือเสนอบทความในงานการประชุม
THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 22nd Symposium on TQM-Best Practices in Thailand

ประเภทการสมัคร [  ] TQM-Best Practices  (ต้องจัดทำำ Abstract,  Full Paper, Presentation Slide  
                                    และกำรทดลองนำำเสนอผลงำน)

[  ] TQM-Progressive Learners (ต้องจดัทำำ Abstract, Presentation Slide 
     และกำรทดลองนำำเสนอผลงำน)

ประเภทองค์กร [  ] หน่วยงำนธุรกิจเอกชน [  ] หน่วยงำนรัฐวิสำหกิจ        [  ] หน่วยงำนดำ้นกำรศึกษำ  
[  ] หน่วยงำนรำชกำรและองค์กรของรัฐ     [ ] หน่วยงำนทำงด้ำนสำธำรณสุข

ช่ือเรื่องนำาเสนอ กำรนำำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมำใช้ในกำรพัฒนำระบบกำรดูแลผู้ป่วยทำรกแรกเกิดเพื่อกำรลด
ควำมคลำดเคลื่อนทำงยำ (Medication error)
เป็น “วิธีปฏิบัติท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีเยี่ยม” ของกระบวนการ ในหมวด (โปรดเลือก 1 หมวดเท่าน้ัน) 

[  ]   1. กำรนำำองคก์ร [  ]   2. กำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์และกำรจัดกำรนโยบำย 
[  ]   3. กำรเอำใจใส่ลูกคำ้และตลำด [  ]   4. กำรวดั กำรวิเครำะห์ และ กำรจัดกำรควำมรู้ 
[  ]   5. กำรเอำใจใส่ทรัพยำกรบุคคล [] 6. กำรจัดกำรกระบวนกำร 
[  ]   7. กำรประยุกตร์ะบบมำตรฐำนต่ำง ๆ เข้ำกับกำรบริหำรจดักำร 

ช่ือหน่วยงาน โรงพยำบำลธรรมศำสตร์เฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่            95 หมู่ 8 ตำำบลคลองหน่ึง อำำเภอคลองหลวง จังหวดัปทุมธำนี 12120
โทรศัพท์ ………02-9269999………….. โทรสำร ………………….  เว็บไซต์ ………https://www.hospital.tu.ac.th/…
ชื่อผู้เขียน (ผู้นำำเสนอ).........นำงสำวเรณู  ชมพกิุล..................  ตำำแหน่ง ........... พยำบำล…………………………………..
โทรศัพท์ ………02-9269195…………………………..……………………….…  โทรสำร ……….………………….…….……………… 
มือถือ …………095-7817667…………………………    อีเมล ….....……pieapple9999@gmail.com……………………….
สรุปจุดท่ีเป็น “วิธีปฏิบัติท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีเยี่ยม” (อย่างน้อย 1 ข้อ) 
1) กำรทำำงำนรว่มกันในทีมสหสำขำวชิำชพีที่เน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลำง
2) กำรรำยงำน Medication error ที่รวดเรว็ และมีกำรตดิตำม หำวธิีกำรแก้ไขอย่ำงจริงจัง มีกำรปรับปรุงแนวทำงกำร
บริหำรยำอย่ำงต่อเน่ือง
3) กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศมำสรำ้งนวัตกรรมเพื่อลด Medication error 
4) ควำมรว่มมือของบุคลำกรที่เห็นถึงควำมสำำคัญของกำรบริหำรยำและปฏิบัติตำมแนวทำงกำรบริหำรยำอยำ่งเคร่งครดั
ประสิทธิผล (ต้องวัดค่าได้อย่างน้อย 1 ข้อ) 
1) อัตรำกำรเกิดควำมคลำดเคลื่อนทำงยำ (Medication error) ในผู้ป่วยทำรกแรกเกดิลดลง 
2) เกิดวัฒนธรรมควำมปลอดภัย (Safety culture) ในองคก์รทีด่ีข้ึน มีกำรรำยงำนควำมคลำดเคลื่อนทำงยำเพิ่มมำกข้ึน
และมีกำรทบทวนกระบวนกำรอยำ่งต่อเน่ือง 

กำรอนุญำตให้มูลนิธิฯ จัดให้ผู้สนใจเข้ำเยี่ยมชม “Best-Practices” ขององค์กรผู้สมัครน้ีได้   
 [  ] อนุญำต  [  ] ไม่อนุญำต

กำรอนุญำตให้มูลนิธิฯ บันทึกวีดีโอผลงำนระหวำ่งที่นำำเสนอในวันกำรจดังำนขององค์กรผู้สมัครน้ีได้
             [  ] อนุญำต  [  ] ไม่อนุญำต
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บทคัดย่อ

ช่ือเรื่อง : กำรนำำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมำใช้ในกำรพัฒนำระบบกำรดูแลผู้ป่วยทำรกแรกเกิดเพือ่กำรลดควำมคลำด
เคลื่อนทำงยำ (Medication error; ME)

ประวัติและความเป็นมาโดยย่อ :
         โรงพยำบำลธรรมศำสตร์เฉลิมพระเกียรติ เป็นโรงพยำบำลระดับตติยภูมิข้ันสูง มีหน้ำที่หลักในกำรให้บริกำร
รักษำพยำบำลในโรคทั่วไปและโรคเฉพำะทำงที่มคีวำมซับซ้อนแบบองค์รวม สิ่งสำำคัญที่สดุในกำรให้บริกำรสุขภำพ คือ
ควำมปลอดภัยของผู้ป่วย ซ่ึงถือไดว้่ำเป็นควำมรับผิดชอบของโรงพยำบำล โดยควำมคำดเคลื่อนทำงยำ(Medication 
error; ME) เป็นควำมเสี่ยงที่สำำคัญอย่ำงหน่ึงของโรงพยำบำล เป็นควำมเสี่ยงที่ป้องกันได้ ME สำมำรถพบได้ในทุกข้ัน
ตอนของกระบวนกำรใช้ยำ จำกข้อมูลกำรรำยงำนอุบัติกำรณ์ ปี 2561-2562 พบอุบัติกำรณค์วำมคลำดเคลื่อนทำงยำ(ผู้
ป่วยทำรกแรกเกดิ) ระดับ C-I จำำนวน 85 ครั้ง และ 50 ครั้ง (13.03 และ 7.12 /1000 วันนอน) จำกกำรวิเครำะห์ ปี 
2562 พบว่ำมีควำมคลำดเคลื่อนที่เกี่ยวกับกำรบริหำรยำผิดขนำดมำกที่สุด (ระดับ C-D 1.5/1000 วันนอน ระดับ E 
0/1000 วันนอน) และอยู่ในข้ันตอนของกำรสั่งใช้ยำและกำรบริหำรยำ แม้วำ่บำงครั้ง ME ไม่ได้ก่อให้เกิดอันตรำยกับผู้
ป่วย แต่บำงครั้งนอกจำกจะก่อให้เกิดอันตรำยกับผู้ป่วยแล้วยังเป็นสำเหตุที่ทำำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตอกีด้วย โดยสำเหตุ
ของ ME แบ่งได้เป็น 2 ประเด็น คือ เชิงบุคคล และเชิงระบบ ซ่ึงเชือ่ว่ำกำรป้องกันควำมผดิพลำดไม่ใช่กำรเปลี่ยน
พฤติกรรมมนุษย์ หำกแต่ควรเปลี่ยนสิ่งแวดล้อม/ระบบงำนให้เอื้อต่อกำรทำำงำน หรือนำำเทคโนโลยีมำช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภำพและลดข้ันตอนในกำรทำำงำน (สุรตัน์ ไชยชมภู, 2556)
         คณะทำำงำนกำรบริหำรยำสำขำกุมำรเวชกรรมร่วมกับคณะทำำงำนพัฒนำกำรดูแลทำรกแรกเกิด(PCT) ได้เห็น
ควำมสำำคัญของควำมปลอดภัยทำงยำในกลุ่มผู้ป่วยทำรกแรกเกิดซ่ึงมีกำรบริหำรยำแบบ Small dose ทีใ่นกลุ่มผู้ป่วย
ทำรกแรกเกดิที่มีควำมละเอียด โดยขนำดยำแปรผันตำมนำ้ำหนักและอำยุของผู้ป่วยเป็นสำำคัญด้วยขนำดยำที่มีปริมำณ
น้อยทำำให้กำรคำำนวณขนำดยำและกำรเตรียมยำทีต่้องมีกำรเจือจำงยำหลำยข้ันตอนเพื่อให้มีควำมเที่ยงตรงจึงมีควำม
เสี่ยงต่อกำรเกิดควำมผิดพลำดได้สูง จึงไดร้่วมกันปรับกระบวนกำรใช้ยำ ได้แก่ กำรสั่งยำใช้ยำ กำรคดัลอกคำำสั่งใช้ยำ 
กำรจดั-จำ่ยยำ และกำรบริหำรยำ ในหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง มกีำรศึกษำ ME จำกกำรรำยงำนควำมเสี่ยง กำรทำำ Rout 
cause analysis และนำำปัจจัยที่เป็นสำเหตุของกำรเกิด ME มำพัฒนำและวำงแผนปรับปรุงกระบวนกำรใช้ยำในกำร
ลด ME โดยมีกำรใช้เทคโนโลยีและนวตักรรมที่ใช้งำนง่ำย สะดวกในกำรเข้ำถึงมำช่วย ส่งผลให้กำรดูแลรกัษำผู้ป่วยทำรก
แรกเกิดเป็นไปอย่ำงถูกต้องเหมำะสม ปลอดภัย ลดคำ่ใช้จำ่ยในกำรดูแลรกัษำผู้ป่วยที่เกิดเหตุกำรณ์ไมพ่ึงประสงค์

วิสัยทัศน์ ค่านิยม วัฒนธรรม พันธกิจ นโยบาย : 
วิสัยทัศน์  (Vision) 
    โรงพยำบำลธรรมศำสตร์ 4.0 มุ่งสู่องคก์รแห่งอนำคตเพื่อประชำชน 
    (TUH 4.0 Oraganization of the future for all)
ค่านิยมหลัก (Core Value)
     “Think TRANSFORMS”
     TRAN : Transform เรำจะเป็นส่วนหน่ึงของกำรเปลี่ยนแปลงเพื่อควำมสำำเร็จในกำรกำ้วไปสู่องค์กรแห่งอนำคต
     S       : Spirit of Thammasat เรำจะยดึมั่นในจิตวิญญำณธรรมศำสตร์ “โรงพยำบำลธรรมศำสตร์เพื่อประชำชน”
     FOR   : Focus on Result เรำจะพัฒนำมำตรฐำนคุณภำพ เพื่อมุ่งเน้นสู่ผลลัพธ์ควำมเป็นเลิศ
     M      : Management by fact เรำจะโปร่งใสและใช้ข้อเท็จจริงในกำรบริหำรจดักำรองค์กร
     S       : System Perspective เรำจะมีมุมมองเชิงระบบ มุ่งเน้น 3P และมองภำพรวมเห็นกำรเชื่อมโยงอย่ำง
                ครอบคลุมทุกองค์ประกอบ
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พันธกิจ (Mission)
    1. ให้บริกำรที่เป็นเลิศด้ำนกำรรักษำพยำบำล กำรฟื้นฟู กำรป้องกันโรค และกำรสรำ้งเสริมสุขภำพแก่ประชำชน
    2. สนับสนุนและมีส่วนร่วมกับคณะต่ำง ๆ ให้เกิดกำรเรียนกำรสอนที่มีประสทิธิภำพเพื่อผลิตบัณฑติที่มีคุณภำพสู่
สังคม
    3. เป็นองค์กรทำงวชิำกำรที่สนับสนุน ชี้นำำสังคมและชุมชน
    4. สรำ้งและสนับสนุนงำนวิจัยและนวัตกรรมที่ทรงคุณค่ำ นำำสู่กำรปฏิบัติเพื่อประชำชน
สมรรถนะหลักขององค์กร (Core competency)
    1. Academic Collboration สนับสนุนกำรเรียนกำรสอนกับคณะต่ำง ๆ มกีำรทำำวิจัยและนวัตกรรมโดยควำมรว่ม
มือกับองค์กรภำยในภำยนอก
    2. Digital Hospital พัฒนำบรกิำรของโรงพยำบำลในด้ำนเทคโนโลยี ดิจติอล และทำำแอพลิเคชั่นเพื่อกำรบรกิำร
    3. Supra Tertiary Care Hospital ให้กำรรักษำพยำบำลผู้ป่วยเฉพำะทำงและซับซ้อนแบบองค์รวม และมีศูนย์
ควำมเป็นเลิศในด้ำนตำ่ง ๆ 
วัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture)
    รพธ.          รัก : ควำมรู้สึกในเชิงบวกที่ดตี่อประชำชนผู้ป่วย วิชำชีพ องค์กร ครอบครัวและตนเอง
                    พัฒนำ : กำรเปลี่ยนแปลงในทำงที่ดีข้ึนอย่ำงต่อเน่ือง
                    ธรรมำภิบำล : ยุตธิรรม โปร่งใส และมีหลักธรรม
    ซื่อสตัย์       ไมร่ับสินบน
    รับผิดชอบ   ตรงต่อเวลำ
    ใสใ่จบรกิาร  ยิ้ม สบตำ ทกัทำย และขอบคุณ

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Objectives)
    1. สรำ้งระบบบริกำรที่และกำรรักษำพยำบำลที่ลำ้ำสมัย
    2. สรำ้งระบบบริหำรที่มีประสิทธิภำพ
    3. สรำ้งระบบพัฒนำคุณภำพเพื่อควำมยั่งยืน
    4. มุ่งสู่องค์กรแห่งอนำคต

วิธีปฏิบัติ PDSA
        กำรพัฒนำระบบกำรดูแลผู้ป่วยทำรกแรกเกดิเพื่อกำรลดควำมคลำดเคลื่อนทำงยำ (Medication error) เป็น
ควำมท้ำทำยอย่ำงมำกต้องอำศัยควำมรว่มมือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในทีมสหสำขำวชิำชพี และควำมร่วมมอืของผู้ปฏิบัติ
งำน เพื่อให้มีกำรใช้ยำที่ถูกต้อง เหมำะสม และมีควำมปลอดภัย คณะทำำงำนกำรบริหำรยำสำขำกุมำรเวชกรรมร่วมกับ
คณะทำำงำนพัฒนำกำรดูแลทำรกแรกเกิด(PCT) จึงไดพ้ัฒนำระบบกำรบริหำรยำในกลุ่มผู้ป่วยทำรกแรกเกิดมำอยำ่งต่อ
เน่ือง ซ่ึงมีข้ันตอนในกำรพัฒนำดังน้ี
Plan 

- คณะทำำงำนกำรบริหำรยำสำขำกุมำรเวชกรรมรวบรวมข้อมูลสถิติ ME (2562) ในผู้ป่วยทำรกแรกเกดิ และ
วิเครำะห์ทบทวนปัญหำของกำรเกิด ME จำกฐำนข้อมูลในระบบบริหำรควำมเสี่ยงของโรงพยำบำล พบว่ำมีควำมคลำด
เคลื่อนที่เกี่ยวกับกำรบริหำรยำผิดขนำดมำกที่สุด (5.78/1000 วันนอน) และอยู่ในข้ันตอนของกำรสั่งใช้ยำและกำร
บริหำรยำ 

- วำงแผนร่วมกันในคณะทำำงำนกำรบริหำรยำสำขำกุมำรเวชกรรมและคณะทำำงำนพัฒนำกำรดูแลทำรกแรก
เกิด(PCT) เพื่อกำรออกแบบกำรพัฒนำระบบบริหำรยำเพื่อแก้ปัญหำ/ป้องกันกำรเกิดควำมคลำดเคลื่อนที่เกี่ยวกับกำร
บริหำรยำผิดขนำด และมีกำรนำำเทคโนโลยีและนวตักรรมมำใช้ในกำรในข้ันตอนของกำรสั่งใช้ยำและกำรบริหำรยำ

- เสนอขอทุนนวัตกรรมของโรงพยำบำล เพื่อพัฒนำ web application neonatal drug 
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Do
- จัดประชุมคณะทำำงำนกำรบริหำรยำสำขำกุมำรเวชกรรม ทุกไตรมำส รวบรวมข้อมูล ME และวิเครำะห์ปัญหำ

ระบบ/แนวทำงปฏิบัติ ปรับปรุงแนวทำงกำรบริหำรยำโดยอำศัยข้อมูลจำกกำรวิเครำะห์ทบทวนปัญหำจำกกำรรำยงำน
ควำมเสี่ยงและกำรทำำ RCA ให้ครอบคลุม ผู้ปฏิบัติงำนสำมำรถปฏิบัติงำนได้และชว่ยแก้ปัญหำ ME ได้จริง

- เพิ่มช่องทำงกำรรำยงำนควำมเสี่ยง ME ในกลุ่ม Line และส่งเสริมให้บุคลำกรรำยงำนควำมเสี่ยงทุกระดับเพิ่ม
มำกข้ึน (โดยเฉพำะกำรค้นหำควำมเสี่ยงระดับ A-B) คณะทำำงำนกำรบริหำรยำสำขำกุมำรเวชกรรม แพทย์ เภสัชกร 
และหัวหน้ำงำนมีกำรตอบสนองต่อควำมเสี่ยงอย่ำงรวดเรว็ 

- กำำหนดควำมคลำดเคลื่อนทำงยำ (Medication error) เป็น Risk Profile โดยหัวหน้ำหน่วยงำนและกรรมกำร
บริหำรยำของหน่วยงำนรวบรวมสถิติกำรรำยงำนอุบัติกำรณ์ทกุเดือน กำรทำำ RCA และบันทึกข้อมูล ใน Risk register 
ของหน่วยงำน

- จัดอบรมแนวทำงกำรบริหำรยำ small dose ที่ครอบคลุมกระบวนกำรใช้ยำ ได้แก่ 1) กำรคัดเลือก/จดัหำยำ/
สรำ้งบัญชียำ และกำรสำำรองยำอยำ่งเพียงพอ 2) กำรสั่งใช้ยำ (Prescription) ที่ถูกต้องชัดเจน มกีำรประเมินควำม
จำำเป็นในกำรรักษำด้วยยำ และกำรตรวจสอบยำเดิม (medication reconciliation) 3) กำรรับคำำสั่งกำรรักษำ 
(transcription) 4) กำรบันทึกยำลงในใบ Medication Record ผ่ำนระบบ E-phis 5) กำรเตรียมและกำรบริหำรยำ 
(dispensing and administration) 6) กำรเฝ้ำระวังและตดิตำมกำรใช้ยำ และ 7) กำรเก็บยำและกำรคืนยำ ให้แก่
บุคลำกร แพทย์ใชทุ้น/แพทย์ประจำำบ้ำน พยำบำล เภสัชกร เป็นประจำำทุกปี รวมทั้งกำรสร้ำง News letter ในกำร
ประชำสัมพันธ์/แจ้งข้อมูลยำตำ่ง ๆ ให้บุคลำกรทรำบอย่ำงต่อเน่ือง

- พัฒนำนวัตกรรม web application neonatal drug สำำหรับกำรสั่งใช้ยำและกำรบริหำรยำ small dose ใน
กลุ่มผู้ป่วยทำรกแรกเกิดที่มีควำมละเอียด โดยขนำดยำแปรผันตำมนำ้ำหนักและอำยุของผู้ป่วยเป็นสำำคัญด้วยขนำดยำที่มี
ปริมำณน้อยทำำให้กำรคำำนวณขนำดยำและกำรเตรียมยำ มีควำมเสี่ยงต่อกำรเกิดควำมผดิพลำดได้สูง 
           web application neonatal drug สำมำรถใช้คำำนวณขนำดยำ small dose โดยมีทั้งรำยกำรยำที่ใช้บ่อย
ในทำรกแรกเกิด (Neofax, 2019), มีรำยละเอียดของกำรเลือก Interval ยำ ตำม PMA, ขนำด final concentration 
เพื่อให้แพทย์สำมำรถสั่งใช้ยำ small dose ได้อยำ่งถูกต้อง และยังสำมำรถแสดงผลกำรคำำนวณยำในข้ันตอนของกำรเต
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รียมยำ, แสดงรำยกำรยำที่เข้ำกันไม่ได้เมื่อต้องมีกำรบริหำรยำหลำยตวั และแสดงข้อมูล Side effect ของยำเพื่อกำร
เฝ้ำระวังและตดิตำมหลังให้ยำ ซ่ึงผู้ใช้งำนสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลยำใช้ไดใ้นทุกเวลำ และทุกสถำนที่ผ่ำนทำง Computer 
และ Smart phone ที่มีกำรเชื่อมต่อสัญญำณ internet และมีกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูลยำทุกตัวโดยผู้ทรง
คุณวุฒิที่มีควำมเชี่ยวชำญในกำรใช้ยำและบริหำรยำในผู้ป่วยทำรกแรกเกิด และยังสำมำรถเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูลยำตำ่ง ๆ 
เมื่อมีกำรปรับบัญชียำ ให้ตรงกับรำยกำรยำที่มีในโรงพยำบำล

                           web application neonatal drug เริ่มใช้งำนเดือน พฤศจิกำยน 2563
Study

- หัวหน้ำหน่วยงำนและกรรมกำรยำของหน่วยรวบรวมกำรรำยงำนควำมเสี่ยงควำมคลำดเคลื่อนทำงยำทกุระดับ 
ทุกเดือน และทำำ RCA เมื่อเกิดควำมคลำดเคลื่อนทำงยำทัว่ไประดับ E ข้ึนไป ยำ HAD ระดับ C ข้ึนไป และตดิตำม
ควำมคลำดเคลื่อนที่เกี่ยวกับกำรบริหำรยำผดิขนำด จำกข้ันตอนของกำรสั่งใช้ยำและกำรบริหำรยำหลังจำกกำรนำำ
เทคโนโลยีและนวตักรรม web application neonatal drug มำใช้ 

- คณะทำำงำนกำรบริหำรยำสำขำกุมำรเวชกรรมรวบรวมข้อมูลสถิติ ME และรำยงำนผลกำรดำำเนินงำน ทกุ 3 
เดือน 
Act

- แพทย์ เภสัชกร และพยำบำล ร่วมกันวิเครำะห์ควำมคลำดเคลื่อนทำงยำทุกไตรมำส และหำวธิีกำรแก้ไขปัญหำ
ที่เกิดข้ึนร่วมกับเพื่อลดอัตรำกำรเกิดควำมคลำดเคลื่อนทำงยำและทำำให้กำรใช้ยำกับผู้ป่วยทำรกแรกเกิดมีควำม
ปลอดภัย

- หำกผลลพัธ์ไม่บรรลุเป้ำหมำยตำมแผนที่วำงไว้ คณะทำำงำนกำรบริหำรยำสำขำกุมำรเวชกรรมทำำกำรวิเครำะห์
ข้อมูล ME ที่เกดิข้ึนและพิจำรณำวำงแผนกำรดำำเนินกำรต่อไปในปี 2564 

- หำกผลลพัธ์บรรลุเป้ำหมำยนำำกระบวนกำร/แนวทำงปฏิบัติจัดทำำเป็นมำตรฐำนพร้อมทั้งเผยแพร่ นวตักรรม 
web application neonatal drug ให้โรงพยำบำลอื่น ๆ ได้นำำไปใช้ในกำรสั่งใช้ยำและกำรบริหำรยำในผู้ป่วยทำรกแรก
เกิด โดยกำรนำำเสนอผลงำนในงำนประชุมวิชำกำรวิถีชีวิตใหม่ในกำรดูแลปริกำำเนิด โดยสมำคมปรกิำำเนิดแห่ง
ประเทศไทย 19-20 พ.ย. 2563 โรงแรมมิตต์บีช โฮเทลพัทยำ จ.ชลบุรี
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Outcome
อัตรำกำรเกิดควำมคลำดเคลื่อนทำงยำ(ผดิขนำด) ในผู้ป่วยทำรกแรกเกดิ ปี 2561-2564 (6 เดือน)
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Benchmark
     Department of Neonatology, the Committee for Patient Safety (CSPN) in Spain รวบรวมข้อมูล
ควำมคลำดเคลื่อนทำงยำในผู้ป่วยทำรกแรกเกิด ในช่วง 7 ปี (2008-2015) พบว่ำมีกำรรำยงำน ME 32.2/1000 วัน
นอน พบ ME มำกที่สุดคือกำรบริหำรยำผิดขนำด (เช่นเดียวกับของรพ.ธรรมศำสตร์เฉลิมพระเกียรติ) ซ่ึงพบในข้ันตอน
กำรสั่งใช้ยำ 39.5% และกำรบริหำรยำ 68.1% Incidence with harm = 8.32/1000 วันนอน (รพธ. ปี 2563 0/1000
วันนอน) และ Incidence without harm = 70.17/1000 วันนอน  (รพธ.ปี 2563  4.04/1000 วันนอน)
ข้อมูลจำก Esqué Ruiz, et. al. (2016). Medication errors in a neonatal unit: One of the main adverse events, Anales de Pediatría (English 
Edition). 84(4); 211-217.
   
กลยุทธ์/ปัจจัยท่ีนำาไปสู่ความสำาเร็จ
    1. ทีมสหสำขำวิชำชพีให้ควำมสำำคัญกับควำมปลอดภัยในกำรใช้ยำกับผู้ป่วยทำรกแรกเกิด และให้ควำมรว่มมือแก้ไข
อย่ำงจริงจัง รว่มกันวิเครำะห์ข้อมูลจำกกำรำยงำนควำมเสี่ยงและหำวิธกีำรแก้ปัญหำเชิงระบบ มองหำเครื่องมือมำชว่ย
ลดควำมคลำดเคลื่อนทำงยำโดยนำำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำสรำ้งนวัตกรรมให้ผู้ปฏิบัติงำนสำมำรถเข้ำถึงได้อยำ่งสะดวก 
ใช้งำนงำ่ย จึงทำำให้ผลลัพธ์บรรลุเป้ำหมำยและเป็นไปในทำงทีด่ีข้ึน อีกทั้งคณะทำำงำนกำรบริหำรยำสำขำกุมำรเวชกรรม
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ยังนำำข้อมูลมำวำงแผนกำรทำำงำน PDSA เพื่อให้เกิดกำรเรียนรู้รว่มกันและมุ่งพัฒนำคุณภำพในกำรใช้ยำกับผู้ป่วยอย่ำง
ต่อเน่ือง และขยำยผลกำรทำำงำนไปในระดับองค์กร
    2. กำรเพิ่มช่องทำงกำรรำยงำนควำมคลำดเคลื่อนทำงยำ โดยใช้ Line group ทำำให้ผู้ปฏิบัติงำนมีควำมสะดวก ส่ง
เสริมให้กำรรำยงำน ME เป็นวัฒนธรรมควำมปลอดภัยขององค์กร เพื่อให้เกิดกำรเรียนรู้และปรับปรุงกระบวนกำร โดย
คณะทำำงำนกำรบริหำรยำสำขำกุมำรเวชกรรมสำมำรถรวบรวมข้อมูล ME และนำำมำวิเครำะห์ได้ครอบคลุมใน
กระบวนกำรใช้ยำ ติดตำมและรว่มกันหำวธิีกำรแก้ไขพัฒนำระบบให้ผู้ปฏิบัติงำนสำมำรถปฏิบัติตำมได้จริงและลด ME 
ลงได้
    3. กำร Training บุคลำกรที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกำรบริหำรควำมปลอดภัยด้ำนยำ small dose ในสำขำกุมำรเวชกรรม
ให้ทรำบถึงแนวทำงกำรบริหำรยำเป็นประจำำทุกปี จะชว่ยให้เกิดควำมเข้ำใจและทรำบแนวทำงที่มีกำรปรับปรุง หรือกำร
ใช้นวตักรรม web application neonatal drug 
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