
     สวัสดีค่ะชาวราชวิถี ยังคงมีข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนความเคลื่อนไหว
ของ รพ. มา Update กันเช่นเคยนะคะ ท่านใดต้องการฝาก PR ข่าวสาร
ของหน่วยงานก็แจ้งมาได้ ที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร ๒ö๑๑ , ๒ö๒๒ และ
ที่สำาคัญอย่าลืมชวนเพื่อนๆ เข้ามากด          เพื่อเป็นแฟนเพจราชวิถี
กันเยอะๆ นะคะ เพราะแว่วว่าอีกไม่นานจะมีการแจกของรางวัลให้กับผู้โชคดี
ที่ร่วมกิจกรรมกับ “บ้านนี้สีชมพู” และ “Facebook ราชวิถี” ค่ะ :))
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     บริษัท บิสซิเนท ไลน์ แอนด์ ไลฟŠ จำากัด ผู้ผลิตรายการ 
Bussiness Line & Life ชีวิตธุรกิจที่มีความสุข จัดงานมหกรรมใน
หัวข้อ “เริ่มต้นที่หัวใจ” ให้แก่นักลงทุนและประชาชนทั่วไป เมื่อวันที่ 
๑ù ต.ค. ๕ö ณ โรงแรมแมนดาริน โÎเต็ล และเมื่อวันที่ 
๑๔ ธ.ค. ๕ö ณ โรงหนังสยามภาวลัย ชั้น ö สยามพารากอน 
โดยกิจกรรมครั้งนี้ทีมจักษุ และมูลนิธิ รพ.ราชวิถี ได้ร่วมออกหน่วย
ตรวจสุขภาพให้แก่ผู้ร่วมงานด้วย

     ในการนี้ ดร.พิณทิพย์ น้อมไสว กรรมการผู้จัดการ , คุณรัตติ
ยา พงศ์วรินทร์ ผู้อำานวยการฝ่ายการตลาด บริษัท บิสซิเนท ไลน์ 
แอนด์ ไลฟŠ จำากัด และคุณณัฐกานต์ บุญสอน บรรณาธิการบริหาร 
บริษัท สต็อครีวิว จำากัด เป็นผู้แทนมอบเงินรายได้จากการจัดงาน
ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่าย ให้แก่มูลนิธิ รพ.ราชวิถี โดยมี นพ.อุดม 
เชาวรินทร์ ประธานมูลนิธิ รพ.ราชวิถี เป็นผู้รับมอบ
เมื่อวันศุกร์ที่ ๑ð ม.ค. ๕๗ 
ที่ผ่านมา

    “จำานวนทั้งสิ้น
 ๕๕๕,๕๕๕ บาท”

     วันพุธที่ ø มค ๕๗ คณะจิตอาสาชาวÎ่องกง เข้ามาดูงาน
ด้านจิตอาสาของ รพ.ราชวิถี ซึ่งดำาเนินงานโดย ชมรมสำาเนาหัวใจ , 
งานมิตรภาพบำาบัด และโครงการราชวิถีทำาดี ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ 
โดย นพ.ปราการ ถมยางกูร ผู้ช่วยผู้อำานวยการ รพ.ราชวิถี 
เป็นประธานและกล่าวต้อนรับคณะผู้ดูงาน

     เมื่อวันอังคารวันที่ ๗ ม.ค. ๕๗ โครงการ “ราชวิถีทำาดี” โดย
ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ และงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก ร่วมกับจิตอาสา 
รพ.ราชวิถี ดำาเนินกิจกรรมดนตรีเพื่อส่งมอบความสุขและสร้างความ
เพลิดเพลินใจให้กับผู้ป่วยที่ตึกเจริญ พูลวรลักษณ์ (จัดประจำาทุกวัน
อังคารของสัปดาห์ที่ ๑ และ ๓ ของเดือน)

     ทีมนิเทศงานของคณะกรรมการ Working Group ของ 
TQM ลงเยี่ยมหน้างาน เพื่อติดตามงานพัฒนาคุณภาพที่ห้องตรวจ 
ER เมื่อวันศุกร์ที่ ๑ð ม.ค. ๕๗



     ยาที่มีความเสี่ยงสูง (High Alert Drugs) หมายถึง ยาที่มีความเสี่ยงสูงที่จะก่อให้เกิดอันตรายรุนแรงกับผู้ป่วยอย่างมีนัย
สำาคัญ หรือทำาให้เสียชีวิตหากมีการใช้ผิดพลาด ความคลาดเคลื่อนที่เกิดกับผลิตภัณฑ์เหล่านี้อาจเกิดขึ้นทั้งบ่อยและไม่บ่อยนัก หากแต่ผล
ที่เกิดขึ้นตามมาอาจทำาให้เกิดอันตรายรุนแรงต่อผู้ป่วย

     อาการแพ้ยาเป็นสิ่งที่พบได้บ่อยๆ โดยเฉพาะในคนที่มี
ประวัติแพ้ยาชนิดหนึ่งชนิดใดมาก่อน และคนที่มีประวัติของโรค
ภูมิแพ้ (เช่น หืด หวัดเรื้อรัง ลมพิษ ผื่นคัน) จะมีโอกาสแพ้ยา
มากกว่าคนทั่วไป ดังนั้นในการใช้ยาจึงควรระมัดระวังในเรื่อง
นี้มาก ไม่ควรใช้อย่างพร่ำาเพรื่อ หรือใช้เกินความจำาเป็น ยาที่
แพ้ ที่พบได้ค่อนข้างบ่อย ได้แก่ ยาต้านจุลชีพ หรือปฏิชีวนะ 
เช่น เพนิซิลลิน แอมพิซิลลิน ยาประเภทซัลฟา เตตราซัยคลีน    
สเตรปโตมัยซิน เป็นต้น

     ปัญหาเรื่องชื่อพ้อง-มองคล้าย หรือ ที่รู้จักกันใน
วงการแพทย์ว่า LASA (ลาซ่า) เป็นปัญหาหลักที่ก่อให้เกิด
ความคลาดเคลื่อนในการจัดเตรียมและจ่ายยา โดยสามารถ
จำาแนกเป็น 2 กลุ่มหลัก คือ กลุ่มยาที่มีชื่อเขียนคล้ายกัน 
เช่น ยา Dobutamine (โดบูตามีน) เป็นยาที่มีผลต่อการบีบ
ตัวของกล้ามเนื้อหัวใจ ในขณะที่ยา Dopamine (โดปามิน) 
คือยาที่มีผลต่อหลอดเลือดและหัวใจ และอีกกลุ่ม คือ ยาที่อ่าน
ออกเสียงคล้ายกัน เช่น ยา Cravit (คราวิท) เป็นยาฆ่าเชื้อ 
ในขณะที่ยา Plavit (พลาวิท) เป็นยาละลายลิ่มเลือด

ท่านสามารถ Download เอกสารได้ทาง Facebook หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร ๒๖๑๑ , ๒๖๒๒

นายแพทย์อุดม เชาวรินทร์

เภสัชกรหญิงปัญญฉัตร ซอสุขไพบูลย์

จากใจเลขาาฯ ศูนย์ TQM รพ.ราชวิถี

นางสาวศิริพร แสงสว่าง

ทีมระบบยา
ประธาน

เลขานุการ

นโยบายความปลอดภัยด้านยาแบ่งเป็น

๑. ระบบการจัดการด้านยา  การวางแผน การจัดการ
๒. การเก็บและสำารองยา  
๓. การสั่งใช้ยาและการถ่ายทอดคำาสั่ง
๔. การทบทวนคำาสั่งเตรียม และจัดจ่าย/ส่งมอบยา
๕. ติดตามผล

การแพ้ยา  (Drug hypersensitivity)
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     ทีมระบบยาโรงพยาบาลราชวิถี มีหน้าที่กำาหนดทิศทางและส่ง
เสริมให้เกิดการจัดการด้านยาอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ เกิด
นวัตกรรมการพัฒนาและงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ โดยทำางาน
ร่วมกันระหว่างสหสาขาวิชาชีพ ภายใต้มาตรฐานวิชาชีพ เพื่อให้ผู้ป่วย
ปลอดภัยจากการใช้ยา

     ในช่วงที่ร.พ. ราชวิถี ของพวกเราจะเข้าสู่กระบวนการรับรองคุณภาพ ในต้นปี ๒๕๕๗ นี้ สิ่งที่ขอฝากไว้จากใจเลขาฯ คือ 
ขอให้พวกเราหันมาทบทวนตนเอง และคิดสร้างสรรค์งาน ที่ท่านรับผิดชอบให้ได้มาตรฐาน โดยมุ่งเน้นผู้ป่วยปลอดภัย

     ศูนย์พัฒนาคุณภาพ “ยินดี” ร่วมชี้แนะ ให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้ พวกเราชาวราชวิถี 
บรรลุวัตถุประสงค์ในการทำางานคุณภาพ 

     สุดท้ายขอสรุปบทเรียน เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำางานด้วยระบบ Lean: VSM (Value Stream Mapping) เป็นสิ่งที่ต่อยอดจาก 
process flowchart แต่เพิ่มข้อมูลต่างๆ ที่แสดงให้เห็นคุณภาพ
และความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนชัดเจนยิ่งขึ้น เมื่อนำา 
lean มาใช้กับบริการสุขภาพแนวทางการวิเคราะห์ VSM หนึ่ง
ก็คือการพิจารณาการดูแลผู้ป่วยแต่ละโรคตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้น
สุด ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ clinical tracer เมื่อใช้ VSM 
หรือ detailed process flowchart เป็นฐานสำาหรับวิเคราะห์
โอกาสพัฒนา เราสามารถบูรณาการแนวคิดต่างๆ เข้ากับการ
พัฒนาการดูแลผู้ป่วยสำาหรับแต่ละโรคได้ ดังนี้ค่ะ


