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Medication management system (MMS), a system that provides pharmacotherapies to the
patient, is one of the key hospital systems that influence patient safety. To determine whether MMS in
a hospital is executed effectively and medication safety goals are achieved, the indicators for the
system are needed. However, the effective MMS indicators in Thailand do not exist. The objectives of
this thesis were to develop the hospital MMS indicators that can clearly reflect medication safety, to
identify the factors affecting MMS indicator implementation in hospitals, and to test the
implementation of the developed MMS indicators in hospitals and propose the MMS indicator
implementation procedure.
The study methods included: 1) searching for existing indicators and affecting factors of
MMS indicator implementation by document study and interview with 9 purposively selected heads of
pharmacy department 2) selecting the relevant MMS indicators by 5 experts 3) narrowing the relevant
MMS indicators to be the most potential indicators in reflecting medication safety and finalizing the
affecting factors for MMS indicators implementation by the opinions of pharmacy department heads in
388 of 830 hospitals surveyed by mailed questionnaires 4) finalizing the MMS indicators by the
opinions of 12 experts in the meeting and 5) test the implementation of the developed MMS indicators
in 6 purposively selected hospitals for six months.
The identified 17 MMS indicators covered 8 processes of MMS and were composed of 2
structure, 2 process, and 13 outcome indicators. They included number of implemented MMS policy,
ratio of essential drug: non-essential drug items, frequency of hospital drugs list review, number of
drugs quality problems documented, amount of drugs reserved in inventory stock, number of drug
shortage in dispensing, number of life-saving drugs not ready for service, cost of expired/degenerated
drugs in hospital, percentage of drugs prescribed according to drug use evaluation criteria, number of
prescribing/transcribing error category E-I, number of dispensing error category E-I, number of
administration error category E-I, number of preventable adverse drug event (ADE), number of
repeated type B adverse drug reaction (ADR), number of drug cross reactivity, number of monitored
ADR caused by high-alert drug, and evaluation result of MMS standard.
The top three factors affecting MMS indicators implementation in hospitals were support
from hospital director, easy method for indicator data collection, and good management of pharmacy
department.
The proposed MMS indicators implementation procedures were composed of 4 steps.
They included 1) preparing step: setting up the MMS indicators implementing manual, communicating
the process of implementing the indicators to stakeholders, setting up the indicator data collection
process, and manpower management 2) data collection step: data detection, data reporting, data
retrieval, 3) analysis step and 4) feedback step.
In conclusion, the developed MMS indicators were effective in evaluating the hospital
MMS under medication safety dimension and they could also reflect situation of MMS in hospitals.
Applying computerized program for indicator data detecting, reporting, and retrieving processes is
recommended for minimizing time burden in managing the indicators implementation. Moreover,
encouraging the error-reporting culture as well as non-punitive culture in practice is also recommended
for getting indicator data with higher validity and quantity, especially the ADE related data.
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ระบบการจัด การด้า นยาเป็ นระบบที เกี ยวข้อ งกับ การรั ก ษาพยาบาลผู ้ป่ วยและจัด เป็ นระบบงานสํา คัญ ระบบหนึ งใน
โรงพยาบาลทีมีผลต่อความปลอดภัยของผูป้ ่ วย การจะทราบว่าระบบการจัดการด้านยามีการดําเนิ นการบรรลุความปลอดภัยด้านยาตามเป้ าหมาย
หรื อไม่ จําเป็ นต้องมีตวั ชี วัดเป็ นตัวบ่งชี อย่างไรก็ตามยังไม่มีตวั ชี วัดทีมี ประสิ ทธิ ภาพในการบ่งชี ความปลอดภัยด้านยาของโรงพยาบาลใน
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ตัวชีวัดระบบการจัดการด้านยาทีได้พฒั นาขึนในโรงพยาบาลรวมทังเสนอกระบวนการนําตัวชีวัดระบบการจัดการด้านยาไปใช้ปฏิบตั ิให้เกิดผล
วิธีการศึกษาประกอบด้วย 1) การศึกษาเชิ งเอกสารและการสัมภาษณ์หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมจากการเลือกแบบเจาะจง
จํานวน 9 คน เพือทราบตัวชีวัดระบบการจัดการด้านยาทีมีอยูแ่ ละปัจจัยทีมีผลต่อการนําตัวชี วัดระบบการจัดการด้านยาไปใช้ปฏิบตั ิให้เกิดผล 2)
การคัดเลือกตัวชี วัดทีตรงประเด็นต่อระบบการจัดการด้านยาโดยผูเ้ ชี ยวชาญ 5 คน 3) การคัดเลื อกตัวชี วัดที มีศกั ยภาพในการสะท้อนความ
ปลอดภัยด้านยาและมีความเป็ นไปได้ในการเก็บข้อมูลจากตัวชี วัดทีตรงประเด็น และสรุ ปปั จจัยทีมีผลต่อการนําตัวชี วัดไปใช้ปฏิบตั ิให้เกิดผล
โดยใช้ความเห็นของหัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทัวไป และโรงพยาบาลชุมชน รวม 388 แห่ ง (จาก 830 แห่ ง) ทีได้
จากการตอบแบบสอบถาม 4) การสรุ ปตัวชีวัดระบบการจัดการด้านยาโดยการประชุมผูเ้ ชี ยวชาญ 12 คน และ 5) การทดลองใช้ตวั ชี วัดระบบการ
จัดการด้านยาทีพัฒนาได้ในโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทัวไป และโรงพยาบาลชุมชน โดยการเลือกแบบเจาะจงประเภทละ 2 แห่ ง เป็ นเวลา 6
เดือน
ผลการศึกษาพบว่า ตัวชี วัดระบบการจัดการด้านยาทีพัฒนาได้มีทงสิ
ั น 17 ตัวชี วัด ครอบคลุมทัง 8 ขันตอนของระบบการ
จัดการด้านยา เป็ นตัวชีวัดโครงสร้าง 2 ตัวชีวัด ตัวชีวัดกระบวนการ 2 ตัวชี วัด และตัวชี วัดผลลัพธ์ 13 ตัวชี วัด ได้แก่ จํานวนนโยบายทีเกียวข้อง
กับระบบการจัดการด้านยาทีถูกนําไปใช้ปฏิบตั ิ, สัดส่วนจํานวนรายการยาในบัญชี ยาหลักแห่ งชาติ: จํานวนรายการยานอกบัญชี ยาหลักแห่ งชาติ,
ความถีของการทบทวนบัญชีรายการยาในโรงพยาบาล, จํานวนครังการรายงานปัญหาคุณภาพยาจากผูใ้ ช้, จํานวนเดื อนสํารองคลัง, จํานวนครังที
ไม่มียาจ่ายให้กบั ผูป้ ่ วย, จํานวนครังทียาช่วยชีวิตไม่พร้อมใช้ ณ จุดให้ยาผูป้ ่ วย, มูลค่ายาหมดอายุ/เสื อมสภาพในโรงพยาบาล, ร้อยละของผูป้ ่ วยที
แพทย์มีการสังใช้ยาตามเกณฑ์ทีกําหนด, จํานวนครังความคลาดเคลื อนจากการสังใช้ยา/ถ่ายทอดคําสังทีทําให้เกิ ดความรุ นแรงระดับ E – I,
จํานวนครังความคลาดเคลือนจากการจ่ายยาทีทําให้เกิดความรุ นแรงระดับ E – I, จํานวนครังความคลาดเคลือนจากการบริ หารยาทีทําให้เกิดความ
รุ นแรงระดับ E – I, จํานวนครังการเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากยาชนิดป้ องกันได้, จํานวนครังการเกิดแพ้ยาซํา, จํานวนครังการเกิดแพ้ยาใน
กลุ่ม เดี ย วกัน, จํานวนการเกิ ดปฏิ กิริยาไม่พึง ประสงค์ทีเฝ้ าระวังจากยากลุ่มเสี ยสู ง, และผลการประเมิ นระบบการจัด การด้านยาตามเกณฑ์
มาตรฐาน ปั จจัยทีมีผลต่อการนําตัวชี วัดระบบการจัดการด้านยาไปใช้ปฏิบตั ิให้เกิดผลในโรงพยาบาล 3 อันดับแรก ได้แก่ การสนับสนุ นจาก
ผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาล, วิธีการเก็บข้อมูลตัวชีวัดทีง่าย, และการบริ หารจัดการทีดีของกลุ่มงานเภสัชกรรม
กระบวนการนําตัวชีวัดระบบการจัดการด้านยาไปใช้ปฏิบตั ิให้เกิดผลประกอบด้วย 4 ขันตอน คือ 1) ขันเตรี ยมการ ได้แก่ การ
สร้ างคู่มือการใช้ตวั ชี วัด การสื อสารกระบวนการใช้ตวั ชี วัดให้ผูเ้ กี ยวข้องทราบ การกําหนดวิธีเก็บข้อมูลตัวชี วัด และการจัดการกําลังคน 2)
ขันตอนเก็บข้อมูลตัวชีวัด ได้แก่ การค้นหา การรายงาน และการรวบรวมข้อมูลตัวชีวัด 3) ขันตอนวิเคราะห์ขอ้ มูลตัวชีวัด และ 4) ขันตอนสะท้อน
กลับข้อมูลตัวชีวัด
โดยสรุ ป ตัวชีวัดทีพัฒนาได้สามารถใช้ประเมินระบบการจัดการด้านยาในโรงพยาบาลในมิติของความปลอดภัยด้านยาและ
สามารถสะท้อนสถานการณ์ระบบการจัดการด้านยาในโรงพยาบาลได้ แนะนําให้นาํ ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เข้ามาช่วยในการค้นหา การ
รายงาน และการรวบรวมข้อมูลตัวชีวัดเพือช่วยลดเวลาในการจัดการเกียวกับตัวชี วัด นอกจากนี การส่ งเสริ มให้เกิดวัฒนธรรมการรายงานความ
ผิดพลาดและวัฒนธรรมการไม่ลงโทษผูท้ าํ ให้เกิ ดเหตุ การณ์ไม่พึงประสงค์ จะช่วยให้ได้รับรายงานข้อมูลตัวชี วัดทีถูกต้องและจํานวนข้อมูล
ตัวชีวัดทีมากขึนโดยเฉพาะข้อมูลตัวชีวัดทีเกียวกับเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ดา้ นยา
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์สงั คมและการบริ หาร
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CHAPTER 1
INTRODUCTION
1.1 Statements and significance of the problems
Medication safety is one of the elements of patient safety policy worldwide.
In 2004 the World Health Organization (WHO) launched World Alliance for Patient Safety
to improve the safety of health care [1]. Consistent with World Alliance for Patient
Safety, nowadays, most of the hospitals in Thailand have focused on quality
improvement to assure patient safety [2]. To achieve patient safety, each key hospital
system has to be managed effectively.
Medication management system (MMS), a system that provides
pharmacotherapies to the patient, is one of the key hospital systems that influence
patient safety [3,4]. It has been driven by a multidisciplinary team consisting of
physicians, nurses, and pharmacists. Sequential processes of MMS are proposed to
achieve medication safety goals. These processes include planning, selection and
procurement, storage, ordering and transcribing, preparing and dispensing,
administration, monitoring, and finally evaluation [5]. To determine whether MMS in a
hospital is executed effectively and medication safety goals are achieved, the indicators
for the system are needed. Realizing the need to improve medication safety, efforts for
establishing effective MMS indicators have been made worldwide.
In 1993, the World Health Organization (WHO) and the International Network
for Rational Use of Drugs (INRUD) developed an indicators set for medication use in
hospitals [6]. The purpose of these indicators is to determine the situation of medication
use in hospitals and health centers. These indicators are classified into two groups,
namely core and complementary indicators. These indicators are however not
exempted from limitations. Using these indicators, not all processes of MMS are
covered and patient safety is not clearly reflected.
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2
In addition to WHO and INRUD effort, the Canada’s Safety Indicators for
Medication Use have been developed to be a measurement tool for assessing the safety
of medication use system for both inpatient and outpatient settings. There are 20
indicators covering both processes and outcomes of MMS [7]. These indicators can
reasonably reflect the medication safety; however, some processes of MMS,
specifically, planning, storage, and evaluation are not covered.
In Australia, an indicator set entitled Indicators for Quality Use of Medicines
in Australian Hospitals has been developed by the New South Wales Therapeutic
Advisory group. The group also aimed to have a set of indicators for improving
medicine management across Australia in all types of hospitals. With 30 process
indicators in the set, these indicators cover specific areas of antithrombotic therapy,
antibiotic therapy, medication ordering, pain management, continuity of care, and
hospital-wide medication management policy [8]. With disease specific indicator
approach, limitations of these indicators are reached when adverse events are caused
by or associated with therapeutics for illnesses other than specified above, of which
most indicators are not applicable. In addition, the indicators do not cover all processes
of MMS.
In Thailand, two sets of indicators are available for assessing performance of
the MMS. The first one is the Hospital Drug System Performance Indicators (HDSPI)
developed by Pharmaceutical System Research and Intelligence Center (PSyRIC) [9],
the other one is the Drug Safety Assessment Standard (DSAS), a set of hospital selfassessment indicators developed by the Bureau of Health Administration, Ministry of
Public Health (MOPH) [10]. Based on an academic oriented concept, the Hospital Drug
System Performance Indicators consists of 18 performance indicators. For example, 1)
average patient waiting time for outpatient medication pick-up in rush hour, 2) average
whole-day patient waiting time for outpatient medication pick-up, outpatient, 3)
percentage of outpatients encountering serious adverse drug reaction, 4) number of
repeated drug allergy, 5) amount of reserved drug inventory, 6) drug item out of stock
for dispensing, 7) transcribing error occurring in outpatient and inpatient prescribing, 8)
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3
pre-dispensing error in outpatient and inpatient service, 9) dispensing error in outpatient
and inpatient service, 10) pre-administration error for outpatient and inpatient service,
and 11) administration error in outpatient and inpatient service. This indicator set aims
to be the standard guidelines for assessing performance of medication management
system [9]. However this indicator set does not cover all processes of MMS, specifically
the process of drug storage.
In addition to the Hospital Drug System Performance Indicators, the Drug
Safety Assessment Standard has been developed in order to make implementation in
healthcare setting more practical. It consists of 13 domains: management of drug safety
in hospital, physical structure and environment contributing to a safe medication use,
performance of personnel, outpatient pharmacy service, inpatient pharmacy service,
outpatient counseling, inpatient pharmaceutical care, adverse drug reaction monitoring,
drug use evaluation, drug information service, hospital drug preparation, drug selection,
and drug procurement. Each domain has various indicators with five – level assessment
scale. This standard has been used as the criteria for assessing and improving hospital
MMS and hospital pharmacy [10]. This indicator has been more widely implemented,
among hospitals, compared with the former indicator set. This is because most of the
public hospitals in Thailand are under the MOPH and are mandated to provide the
ministry the information relating to performance of this set of indicators in their own
hospital’s MMS development. The limitation of this standard is however is inevitable. To
get score from a given domain, the hospital has to accomplish all indicators in the
domain. Gradient scoring to reflect different levels of performance in each domain is not
possible. In addition, with the all-or-none result in each domain, the standard reflects
only the existence of harm, not the gradient of the existing harm.
Despite their existence, these sets of MMS indicators may not offer a highest
performance level, especially the ability to clearly reflect patient safety. As shown in
previous studies, the MMS performance on the dimension of patient safety and the
overall situation in the hospitals were not established [11-21]. To develop a more
effective system for MMS in hospitals, indicators which can reflect both overall MMS
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performance and the patient safety dimension are in urgent need. These indicators are
also expected to offer benchmarks for practical assessment.
In implementing the indicators for MMS, it is expected to be not different
from implementing any other measures for medication systems that its success is
affected by other factors not only the indicators themselves. Unfortunately no studies
investigating factors affecting MMS indicator implementation have been done [22-24].
Therefore, the need for such understanding on the effect of all relevant factors on the
MMS implementation is unavoidable.
Based on the circumstances mentioned previously, we propose the effective
MMS indicators to be developed using information from relevant stakeholders. The
indicators should truly reflect medication safety, cover whole MMS processes, be used
identically in each hospital and should reveal MMS situation of all hospitals in the
country.
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1.2 Research questions
1. What are the effective indicators for MMS evaluation in hospitals?
2. What are the factors that affect MMS indicators implementation in
hospitals?
3. How can the MMS indicators be implemented in hospitals?
1.3 Objectives of research
The main objective of this study is to develop the hospital MMS indicators.
The specific objectives of this study are to:
1. Develop the hospital MMS indicators.
2. Identify the factors affecting MMS indicators implementation in hospitals.
3. Test the implementation of the developed MMS indicators in hospitals.

5
1.4 Conceptual framework
According to the research objectives, the frameworks for indicators
development were constructed.
This framework is constructed by applying the Joint Commission’s
Medication Management processes and Donabedian’s quality of care assessment
approach together. The Joint Commission’s Medication Management processes are
composed of planning, selection and procurement, storage, ordering and transcribing,
preparing and dispensing, administration, monitoring, and evaluation [5]. In
Donabedian’s quality of care assessment approach, structure, process and outcome of
care are utilized. In Donabedian’s approach, these three categories are related
meaning that structure affects process, and process further affects outcome [25].
Therefore, in this study, structure, process, and outcome of MMS are measured by
means of indicators. As safety is a fundamental principle of patient care and a critical
component of quality management, the new indicators will therefore be developed
under the dimension of patient safety as a medication safety [1]. The framework is
shown in figure 1.1.
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1. Material resource
2. Human resource
3. Organizational structure

1. Planning
2. Selection & procurement
3. Storage
4. Ordering & transcribing
5. Preparing & dispensing
6. Administration
7. Monitoring
8. Evaluation

Figure 1.1 Conceptual framework of indicators development

OUTCOME

Medication safety
(None of preventable ADE)
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1.5 Scope of the study
This research was conducted only in the public hospitals under the Office of
the Permanent Secretary of Ministry of Public Health.
1.6 Definition of terms
1.6.1 Medication management system (MMS) refers to the system that the
hospital uses to provide patients’ pharmacotherapies. The system is composed of the
processes of planning, selection and procurement, storage, ordering and transcribing,
preparing and dispensing, administration, monitoring, and evaluation [4, 5].
1.6.2 Indicator is defined as parameters/variables used for measuring or
reflecting the performance of designed processes which can inform the changes or
progression/situation of its measure.
1.6.3 Effective indicator refers to the indicator that covers whole MMS
processes, is used identically in each hospital, and reveals MMS situation of all hospitals
in the country.
1.6.4 Affecting factors for MMS indicator implementation are defined as the
factors that contribute to success or nonsuccess of indicator implementation.
1.6.5 Patient safety is defined as the freedom for a patient from unnecessary
harm or potential harm associated with healthcare [26].
1.6.6 Medication safety refers to the freedom from accidental injury during
the course of medication use of which medication safety includes activity to avoid,
prevent, or correct adverse drug events which may result from the use of medication
[27].
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1.7. Significance of the study
1. This new developed indicator set can be used to assess hospital MMS
performance under patient safety dimension.
2. The indicators, if used identically and reported simultaneously by all
hospitals, can reflect overall MMS situation of all hospitals and create benchmark.
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3. The identified factors affecting MMS indicators implementation and the
proposed indicators implementation procedure are beneficial for any hospitals to
manage MMS indicator implementation.
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CHAPTER 2
LITERATURE REVIEW
In this chapter, the literatures associated with the MMS indicators
development are provided as followings:
2.1 Medication management system (MMS)
2.2 Indicators: definition, type, and characteristic
2.3 MMS related indicators
2.4 Affecting factors for program implementation
2.5 Donabedian’s quality of care assessment approach
2.6 Stufflebeam’s CIPP model
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2.1. Medication management system (MMS)
According to the Joint Commission International (JCI) Accreditation
Standards for Hospitals [4], the medication management system (MMS) is defined as an
important component in symptomatic, preventive, curative, and palliative treatment and
management of diseases and conditions. Based on this concept, the system offers
processes for the healthcare organization to provide pharmacotherapies to the patients.
The concept is based on multidisciplinary and coordinated effort of staff of a health care
organization. The organization is guided to apply the principles of effective process
design, implementation, and improvement to sequential processes of medication
therapies including selecting, procuring, storing, ordering/prescribing, transcribing,
distributing, preparing, dispensing, administering, documenting, and monitoring.
In order to achieve effective, safe medication management, and improve
quality of care, a well-planned medication management system should aim at 1)
reducing variation, errors, and misuse, and 2) using evidence-based practices to
develop medication management processes, 3) managing critical processes to promote
9
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safe medication management throughout the hospital, 4) standardizing equipment and
handling processes, including those for sample medications, across the hospital to
improve the medication management system, and 5) monitoring the medication
management process for efficiency, quality and safety.
Critical to the success of the MMS as guided by the Joint Commission’s
Medication Management Standards 2nd edition [5] are the 8 processes including
planning, selection and procurement, storage, ordering and transcribing, preparing and
dispensing, administration, monitoring, and evaluation. These processes are to achieve
the effective and safe medication management and are described as follows.
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2.1.1 Planning
As commonly seen in all management systems, planning is the first
and foundation step for effective medication management. In order for this first step to
work, coordinated efforts of multiple services and disciplines are required. The
management executions in the planning step must consist of 1) establishing of policies
describing the minimum information that must be available to those involved in
medication management, and 2) implementation of policies such that the information is
accessible when needed.
2.1.2 Selection and Procurement
In this selection and procurement, 9 management executions must be
carried. First, the written criteria must be developed by licensed independent
practitioners, pharmacists, and staff involved in ordering, dispensing, administering,
and/or monitoring the effect of medications, to determine which medications are
available for dispensing or administering to patients. These approved criteria for
selecting medications must include, but not limited to, indication for use, effectiveness,
drug interaction, potential for errors and abuse, adverse drug events, sentinel event
advisories, other risks, and cost.
The second management execution is for the hospital to determine a
method to monitor the response of the patient before using the medication new to the
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hospital. The third execution is that the hospital needs to maintain a formulary, including
medication strength and dosage, and makes this formulary readily available to those
involved in medication management. The fourth execution requires the hospital to
standardize and limit the number of drug concentrations available to meet patient care
needs. In the fifth measure, the hospital is required to determine and implement the
process to select, approve, and procure medications that are not on its formulary. The
sixth measure of the selection and procurement process is that the hospital needs to
review its medications, designed as available for dispensing or administration, at least
annually based on emerging safety and efficacy information. Based on the seventh
measure, it is mandatory to determine and implement the process to communicate
medication shortages and outages to licensed independent practitioners and staff who
participate in medication management. In the eighth element of the process, the
hospital needs to develop and implement the approved medication substitution
protocols to be used in the event of a medication shortage or outage. Finally the ninth
element of the selection and procurement process mandates the hospital to determine
and implement the process to communicate to licensed independent practitioners and
staff who participate in medication management about the medication substitution
protocols for shortages and outages.

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

2.1.3 Storage
In the process of storage, various executions are grouped into three specific
purposes, the first set is for maintaining integrity of medication availability in normal
circumstance, the second is for emergency, and the last is for managing medications
brought into the hospital by parties other than the hospital procurement staff.
2.1.3.1 Medication storage designed to assist in maintaining
medication integrity, promote the availability of medication when needed, minimized the
risk of medication diversion, and reduce potential dispensing errors.
In the storage management in normal circumstances, various
executions are detailed. First, it is required that the hospital stores medications

12
according to the manufacturers’ recommendations. In the absence of manufacturers’
recommendations, hospital store medications according to a pharmacist’s instruction.
In the second measure, the hospital must store all medications in a secure area to
prevent diversion, and locked when necessary, in accordance with law and regulation.
The third measure demands the hospital determine and implement the policy
addressing the control of medication between receipt by an individual health care
provider and administration of medication, including safe storage, handling, security,
disposition, and return to storage. It is required by the fourth measure that the hospital
prevent unauthorized individuals from obtaining medications in accordance with its
policy and law and regulation. In the fifth measure, all stored medications and the
components used in their preparation must be labeled with the contents, expiration
date, and any applicable warning. The sixth measure requires the hospital remove all
expired, damaged, and/or contaminated medications and stores them separately from
medications available for administration. The seventh measure mandates keeping
concentrated electrolytes present in patient care areas only when patient safety
necessitates their immediate use, and precaution are used to prevent inadvertent
administration. In the eighth measure, medication in patient care areas must be
available in the most ready-to-administer forms commercially available or, if feasible, in
unit-doses that have been repackaged by the pharmacy or a licensed repackager. For
the last measure, the hospital is required to periodically inspect all medication storage
areas.
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2.1.3.2 Management of emergency medications storage
In addition to storage measures for normal circumstances, process for
emergency medication storage is inevitable since patient emergencies occur frequently
in healthcare settings. The hospital, therefore, needs to plan how it will address patient
emergencies and what medications and supplies it will need. The managements in this
process include various responsible parties and aspects. First, hospital leaders, in
conjunction with members of the medical staff and licensed independent practitioners,
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decide which emergency medication and their associated supplies will be readily
accessible in patient care areas based on the population served. Responsible staff
must ensure that emergency medications and their associated supplies are readily
available in patient care areas. Whenever possible, emergency medications are
available in unit dose, age-specific, and ready-to-administer forms. Lastly, when
emergency medications or supplies are used, the hospital replaces them as soon as
possible to maintain a full stock.
2.1.3.3 Management of medications brought into the hospital by
patients, their families, and licensed independent practitioners.
It is not unusual for the patient to use his or her own medications in the
hospital. However, the hospital needs to control the use of these medications in order to
protect the safety of the patient and the quality of care provided. Various steps to
manage such practices are provided. Firstly, the hospital must define when
medications brought into the hospital by patients, their families, or licensed independent
practitioners can be administered. Secondly, before use or administration of a
medication brought into the hospital by patients, their families, or licensed independent
practitioners, the hospital must identify the medication and visually evaluate the
medication’s integrity. Lastly, if administration of the medication brought into the
hospital by patients, their families, or licensed independent practitioners is not
permitted, the hospital must inform the patient.
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2.1.4 Ordering and Transcribing
Unclear written and verbal communication could potentially cause
medication errors in the ordering and transcribing steps. Order by verbal
communication especially telephoning is particularly susceptible to error. The hospital
is responsible for reducing the potential for medication errors and the misinterpretation
of these medication orders. As part of this process, the hospital must determine the
required elements of a medication order, the type of medication orders that are deemed
acceptable for use, and the actions to take when medication orders are incomplete,
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illegible, or unclear. Clear understanding and communication between staff and
licensed independent practitioners involved in the medication process are essential. To
achieve clear and accurate medication orders, management involves various steps.
First, the hospital must establish a policy that identifies the specific types of medication
orders that it deems acceptable for use. The second measure mandates that the
hospital establish a policy that defines these four components including the required
elements of a complete medication order, when indication for use is required on a
medication order, the precautions for ordering medications with look-alike or sound-alike
name, and the action to take when medication order are incomplete, illegible, or unclear.
In the third measure, the hospital must minimize the use of verbal and telephone
medication order. The fourth element suggests that the hospital review and update
preprinted order sheets, within time frames it identifies or sooner if necessary, based on
current evidence and practice. The fifth measure mandates that the hospital prohibit
summary (blanket) orders to resume previous medications. In the sixth measure, before
each medication is ordered, a diagnosis, condition, or indication for use must be proved
for its existence. The seventh measure suggests that the hospital define in writing, the
circumstances for which weight-based dosing is required for pediatric populations. The
last measure suggests that the hospital implement its policies for medication orders.
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2.1.5 Preparing and dispensing
In the process of preparing and dispensing, various managements to
achieve medication safety for patients are categorized into six groups of measures.
These include pharmacist review on the appropriateness of all medication orders, safe
preparation of medications, proper medication labels, safe dispensing of medications,
proper access to medications when the pharmacy is closed, and a measure to follow a
process to retrieve recalled or discontinued medications.

15
2.1.5.1 A pharmacist reviews the appropriateness of all medication
orders for medications to be dispensed in the hospital.
To assure the appropriateness of all medication orders, a pharmacist
review is needed. In doing so, at least four measures are recommended. Firstly, before
dispensing or removing medication from floor stock or from an automated storage and
distribution device, a pharmacist reviews all medication order or prescriptions unless a
licensed independent practitioner controls the ordering, preparation, and administration
of the medication or when a delay would harm the patients in an urgent situation
(including sudden changes in a patient’s clinical status), in accordance with law and
regulation. Secondly, when an on-site pharmacy is not open 24 hours a day, 7 days a
week, medication review must be done either by 1) having a health care professional
determined to be qualified by the hospital in the pharmacist’s absence, or by 2)
retrospective review by a pharmacist for all medication orders during this period as soon
as a pharmacist is available or the pharmacy opens.
Thirdly, it is imperative that all medication orders are reviewed for the
safety aspects including patient allergies or potential sensitivities, existing or potential
interactions between the medication ordered and food and medications the patient is
currently taking, appropriateness of the medication, dose, frequency, and route of
administration, current or potential impact as indicated by laboratory values, therapeutic
duplication, and other contraindications. Lastly, after the medication order has been
reviewed, all concerns, issues, or questions are qualified with the individual prescriber
before dispensing.
2.1.5.2 A hospital safely prepares medications.
To ensure that medications are prepared safely, measures relating to
safety considerations are recommended. Firstly, a pharmacist, or pharmacy staff under
the supervision of a pharmacist, compounds or admixes all compounded sterile
preparations except in urgent situations in which a delay could harm the patient or when
the product’s stability is short. Secondly, it is imperative that staff use clean or sterile
techniques and maintain clean, uncluttered, and functionally separate areas for product
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preparation to avoid contamination of medications. Thirdly, during preparation, staff
must visually inspect the medication for particulates, discoloration, or other loss of
integrity. Finally it is suggested that the hospital use a laminar airflow hood or other ISO
Class 5 environment in the pharmacy for preparing intravenous admixture or any sterile
product that will not be used within 24 hours.
2.1.5.3 Medications are labeled.
The measures to ensure that all medications are labeled properly are
extremely critical to the medication safety concept. A label on every medication and
medication container has long been a standard of practice by the pharmacy profession
and is required by law and regulation. A standardized method to label medications and
containers promotes medication safety. The managements in this process are highly
visually oriented. Firstly, medication containers are labeled whenever medications are
prepared but not immediately administered. Secondly, it is imperative that the
information on medication labels be displayed in a standardized format, in accordance
with law and regulation and standards of practice. Thirdly, it is critical that all
medications prepared in the hospital are correctly labeled with 1) medication name,
strength, and amount, 2) expiration date when not used within 24 hours, 3) expiration
time when expiration occurs in less than 24 hours, and 4) the date prepared and the
diluent for all compounded intravenous admixtures and parenteral nutrition formulas.
Fourthly, when preparing individualized medications for multiple patients, the label must
also include the patient’s name, the location where the medication is to be delivered,
and directions for use and applicable accessory and cautionary instructions. Fifthly,
when an individualized medication(s) is prepared by someone other than the person
administering the medication, the label must include the patient’s name, the location
where the medication is to be delivered, and directions for use and applicable
accessory and cautionary instructions.
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2.1.5.4 The hospital safely dispenses medications.
To achieve safety goal at the dispensing step, the managements in this
process are provided. Firstly, the hospital must dispense quantities of medication that
are consistent with patient needs. Secondly, the hospital must dispense medications
and maintains records in accordance with law and regulation, licensure, and
professional standards of practice. Thirdly, it is suggested that the hospital dispense
medications within time frames it defines to meet patient needs. Fourthly, medications
must be dispensed in the most ready-to-administer forms commercially available and, if
feasible, in unit doses that have been repackaged by the pharmacy or licensed
repackager.
2.1.5.5 The hospital safely obtains medications when the pharmacy is
closed.
The measures to obtain medications when the pharmacy is closed are
particularly crucial for the patient safety goal. In health care settings, many
organizations that provide 24-hour care do not provide 24-hour pharmacy services.
However, patients in theses settings may require medications during the times the
pharmacy is not in operation. For safe, quality care, the hospital provides for the
patient’s urgent or emergent medication needs when the pharmacy is closed. In doing
so, the hospital must, firstly have a process for providing medications to meet patient
needs when the pharmacy is closed. Secondly, when non-pharmacist health care
professionals are allowed by law or regulation to obtain medications after the pharmacy
is closed, they must follow these steps including 1) medications available are limited to
those approved by hospital, 2) the hospital stores and secures the medications
approved for use outside of the pharmacy, 3) only trained, designated prescribers and
nurses are permitted for access to approved medications, 4) quality control procedures
(such as an independent second check by another individual) are in place to prevent
medication retrieval errors, and 5) the hospital arranges for a qualified pharmacist to be
available either on-call or at another location to answer questions or provides
medications beyond those accessible to non-pharmacist staff. Lastly, it is suggested
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that the hospital implement its process for providing medications to meet patient needs
when the pharmacy is closed.
2.1.5.6 The hospital follows a process to retrieve recalled or
discontinued medications.
Once any medications are recalled or discontinued, safety or waste
related issues arise. To handle such incidents, measures are provided. Firstly, the
hospital must have a written policy describing how it will retrieve and handle
medications within the hospital that are recalled or discontinued for safety reasons by
the manufacturer or the Food and Drug Administration (FDA). Secondly, the hospital
needs to implement its policy on retrieving and handling medications when they are
recalled or discontinued for safety reasons. Thirdly, when a medication is recalled or
discontinued for safety reasons by the manufacturer or the Food and Drug
Administration (FDA), the hospital must notify the prescribers and those who dispense or
administer the medications. Fourthly, when required by law and regulation or hospital
policy, the hospital informs patients that their medication has been recalled or
discontinued for safety reasons by the manufacturer or the Food and Drug
Administration (FDA).
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2.1.5.7 The hospital safely manages returned medications.
Returned medications are unavoidable. Medications may be returned
to the hospital when allowed by law or regulation and organization policy. Previously
dispensed but unused, expired, or returned medication in the hospital must be
accounted for, controlled, and disposed of in order to keep patients safe and prevent
diversion. Firstly, it is necessary that the hospital determine under what circumstances
unused, expired or returned medications will be managed by the pharmacy or the
hospital. Secondly, when the hospital accepts unused, expired or returned medications,
it must have a process for returning medications to the pharmacy’s control that include
procedures for preventing diversion. Thirdly, the hospital must determine if and when
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outside sources are used for destruction of medications. Lastly, the hospital needs to
implement its process for managing unused, expired, or returned medications.
2.1.6 Administration
In the step of medication administration, at least three management
processes must be followed specifically how to safely administer medication, the need
to ensure that self-administered medications are administered safely and accurately,
and the need to handle investigational medicines effectively.
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ส The hospital safely administersางmedication.

To assure patient safety when administering medications to the patient,
specific measures need to be followed. Firstly, the hospital must define, in writing,
licensed independent practitioners and the clinical staff disciplines that are authorized
to administer medications, with or without supervision, in accordance with law and
regulation. Secondly, it is mandatory that only licensed independent practitioners and
the clinical staff administer medication. Thirdly, before administration, the individual
administering the medication needs to 1) verify that the medication selected matches
the medication order and product label, 2) visually inspect the medication for
particulates, discoloration, or other loss of integrity, 3) verify that the medication has not
expired, 4) verify that no contraindications exist, 5) verify that the medication is being
administered at the proper time, in the prescribed dose, and by the correct route, and 6)
discuss any unresolved concerns about the medication with the patient’s licensed
independent practitioner, prescriber (if different from the licensed independent
practitioner), and/or staff involved with the patient’s care, treatment, and services.
Lastly, before administering a new medication, the patient or family is informed about
any potential clinically significant adverse drug reactions or other concerns regarding
administration of a new medication.
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2.1.6.2 Self-administered medications are administered safely and
accurately.
It is not unusual that medications are self-administered in the hospital.
It is recommended that once allowed, written processes that address training,
supervision, and documentation guide the safe and accurate self-administration of
medications or the administration of medication by a family member. Secondly, the
hospital must implement its written processes and families involved in self-administration
or medication administration. Thirdly, the hospital needs to educate patients and
families involved in self-administration including 1) medication name, type, and reason
for use, 2) how to administer medication, including process, time, frequency, route, and
dose, 3) anticipated actions and potential side effects of the medication administered,
and 4) monitoring the effects of the medication. Fourthly, the hospital determines that
the patient or the family member who administers the medication is competent at
medication administration before allowing him or her to administer medications.
2.1.6.3 The hospital safely manages investigational medicines.
Investigational medications can be of great help to the patient. In some
cases, investigational medications may represent one of a few options in the patient’s
care plan. The hospital contributes to the safety of patients participating in
investigational or clinical medication study by controlling and monitoring the use of
these medications. The first recommendation is that the hospital has a written process
addressing the use of investigational medications that includes review, approval,
supervision, and monitoring. The second measure is that the hospital must have a
written process for the use of investigational medications to specify that the pharmacy
control the storage, dispensing, labeling, and distribution of investigational medications.
The third measure recommends that the written process for the use of investigational
medications must specify that when a patient is involved in an investigational protocol
that is independent of the hospital, the hospital evaluates and, if no contraindication
exists, accommodates the patient’s continued participation in the protocol. Lastly, the
hospital needs to implement its processes for the use of investigational medications.
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2.1.7 Monitoring
Monitoring medication use is the most critical step for patient safety.
The hospital is expected to respond to actual or potential adverse drug events,
significant adverse drug reactions, and medication errors. Adverse drug reactions
and medication errors place patient at considerable risk. For safe, quality care,
hospitals must have systems in place to respond to and monitor a patient in the event of
an adverse drug reaction or medication errors. Firstly, the hospital has a written process
to respond to actual or potential adverse drug events, significant adverse drug
reactions, and medication errors. Secondly, the hospital must have a written process
addressing prescriber notification in the event of an adverse drug event, significant
adverse drug reaction, or medication error. Thirdly, the hospital complies with internal
and external reporting requirements for actual or potential adverse drug events,
significant adverse drug reactions, or medication errors. Lastly, the hospital must
implement its process for responding to adverse drug events, significant adverse drug
reactions, or medication errors.
2.1.8 Evaluation
Evaluation is a critical step for assessing the effectiveness of the
hospital’s medication management system. Firstly, the hospital collects data on the
performance of its medication management system. Secondly, the hospital needs to
analyze data on its medication management system. Thirdly, the hospital is
recommended to compare data over time to identify risk points, levels of performance,
patterns, trends, and variations of its medication management system. Fourthly, the
hospital reviews the literature and other external sources for new technologies and best
practices. Fifthly, based on analysis of its data, as well as review of the literature for new
technologies and best practices, the hospital needs to identify opportunities for
improvement in its medication management system. In the sixth measure, the hospital is
required to take action on improvement opportunities identified as priorities for its
medication management system. The seventh measure mandates the hospital to
evaluate its actions to confirm that they resulted in improvements for its medication
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management system. In the eighth measure, the hospital must take additional action
when planned improvements for its medication management processes are either not
achieved or not sustained.
In conclusion, the eight processes of medication management system in JCI
standard cover all activities of medication management. Managements in each process
are potential to result in medication safety, so, these processes are chosen to construct
the framework of MMS indicator development.
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2.2 Indicators: definition, type, and characteristics
2.2.1 Definition of indicators
Indicators have been defined in many different ways, by authors and
institutes. For example, indicators are referred to quantitative measures that can be
used to monitor and evaluate the quality of important governance, management, clinical,
and support functions that affect patient outcomes [28]. Secondly, they can also be
defined as the quantitative or qualitative factor or variable that provides a simple and
reliable means to measure achievement, to reflect the changes connected to an
intervention, or to help assess the performance of a development actor [29]. Thirdly, it is
defined as a measurable element of practice performance for which there is evidence or
consensus that it can be used to assess the quality, and hence change in the quality, of
care provided [30].
Indicators are also defined as an order of magnitude linked naturally or
arbitrarily to the measurement of policy activities [31]. Finally, they are also referred to a
quantitative basis for clinicians, organizations, and planners aiming to achieve
improvement in care and the processes by which the patient care is provided [32].
In conclusion, the indicators may be defined as parameters/variables
used for measuring or reflecting the performance of designed processes which can
inform the changes or progression/situation of their measure.
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2.2.2 Type of indicators
Based on quality improvement in health care, Mainz has classified the
indicators into many types depending on the criteria [32]. For example, criteria can be
classified 1) by type of data which are considered rate–based or sentinel indicators, 2)
by Donabedian’s quality of care assessment approach of which
structure/process/outcome indicators are determined, and 3) by aspect of care of which
generic- or disease–specific indicators are the results.
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2.2.2.1 Rate–based or sentinel indicators
In a rate-based indicator, the hospital uses data about event that are
expected to occur with some frequency. These can be expressed as proportions or
rates (proportions within a given time period), ratios, or mean values for a sample
population. To permit comparisons among providers or trends over time, proportion- or
rate-based indicators need both a numerator and a denominator specifying the
population at risk for an event and the period of time over which the event may take
place. Rate-based indicators are, for example, hospital-acquired bacteremia of which
the numerator is a total number of patients who acquire bacteremia, and denominator is
a total number of patients in hospital during the study period.
In addition to rate-based indicators, a sentinel indicator identifies
individual events or phenomena that are intrinsically undesirable, and always trigger
further analysis and investigation. Each incident would trigger an investigation. Sentinel
events represent the extreme of poor performance and they are generally used for risk
management. Sentinel indicators are, for example, number of patients who die during
surgery.
Rate-based and sentinel indicators are therefore similar in the sense
that they can be generic or disease-specific, and that they can be related either to
structure, process, or outcome.
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2.2.2.2 Indicators related to structure, process, and outcome
2.2.2.2.1 Structure indicators
In health system, structure refers to characteristics that affect the
system’s ability to meet the health care needs of individual patients or a community.
Structure indicators describe the type and amount of resources used by a health system
or organization to deliver programs and services, and they relate to the presence or
number of staff, clients, money, beds, supplies, and buildings. Examples of structural
indicators are proportion of specialists to other doctors, and clinical guidelines revised
every 2nd year. The assessment of structure is a judgment on whether care is being
provided under conditions that are either conducive or inimical to the provision of good
care.
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2.2.2.2.2 Process indicators
Process indicators assess what the provider did for the patient and
how well it was done. Processes are a series of inter-rated activities undertaken to
achieve objectives. Process indicators measure the activities and tasks in patient
episodes of care. Examples of process indicators are proportion of patients with
diabetes given regular foot care, proportion of patients with myocardial infarction who
received thrombolytic, proportion of patients treated according to clinical guidelines.
Some authors include the patient’s activities in seeking care and
carrying it out in their definition of health care process. Others limit this term to care that
health care providers are giving. It may be argued that providers are not accountable for
the patient’s activities and these, therefore, do not constitute part of the quality of care,
but rather fall into the area of patient characteristics and behavior that influence patients’
health outcomes.
2.2.2.2.3 Outcome indicators
Outcomes are states of health or events that follow care, and that may
be affected by health care. An ideal outcome indicator would capture the effect of care
processes on the health and wellbeing of patients and populations. Outcomes can be
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expressed as ‘The five Ds,’ including 1) death which is a bad outcome if untimely, 2)
disease which includes symptoms, physical signs, and laboratory abnormalities, 3)
discomfort including symptoms such as pain, nausea, or dyspnea, 4) disability
consisting of impaired ability connected to usual activities at home, work, or in
recreation, and 5) dissatisfaction which are reflected as emotional reactions to disease
and its care, such as sadness and anger. Examples of outcome indicators are mortality,
morbidity, and patient satisfaction.
In terms of immediacy, intermediate outcome indicators reflect
changes in biological status that affect subsequent health outcomes. Some outcomes
can only be assessed after years (e.g. 5-year cancer survival). It is therefore important
to assess intermediate outcome indicators. They should be evidence-based and reflect
the outcome (e.g. HbA1c in diabetes). They can be regarded as short-term outcomes.
Examples of intermediate outcome indicators are HbA1c results for diabetics, and blood
pressure results for hypertensive patients.
2.2.2.3 Generic and disease-specific indicators
Generic indicators measure aspects of care that are relevant to most
patients, while disease-specific indicators are diagnosis-specific and measure particular
aspects of care related to specific diseases. Both generic and disease-specific
indicators can focus on structure, process, or outcome. Generic indicators are, for
example, proportion of specialists to other doctors, in-patient mortality, and
unscheduled returns to the operating room; while generic indicators are proportion of
patients with myocardial infarct who receive a beta-blocker within 24 hours of admission,
proportion of patients with diabetes mellitus who receive a retinal exam annually, and
proportion of patients with stroke treated with thrombocyte inhibitor < 24 hours after
admission.
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2.2.3 Characteristics of indicators
In the indicators development, the characteristics of indicators should
be considered. From the literature search, good/effective indicators [33, 34] are 1) valid
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and meaningful which mean that an indicator should adequately reflect the phenomenon
it is intended to measure and should be appropriate to the needs of the user [33, 34].
Second, they should be sensitive and specific to the underlying phenomenon in which
sensitivity relates to how significantly an indicator varies according to changes in the
underlying phenomenon [33]. Third, they should be grounded in research so that they
can raise awareness of the key influences and factors affecting outcomes [33]. Fourth,
they should also be statistically sound which means that indicator measurement needs
to be methodologically sound and fit for the purpose to which it is being applied [33].
Fifth, effective indicators should be intelligible and easily interpreted: indicator should be
sufficiently simple to be interpreted in practice and intuitive in the sense that it is obvious
what the indicator is measuring [33]. Sixth, they should be consistent over time. This
means that the usefulness of the indicators is directly related to the ability to tract trend
over time, so as far as possible indicators should be consistent [33]. Seventh, they
should possess timeliness which means there should be minimal time lag between the
collection and reporting of data to ensure that indicators are reporting current rather
than historical information [33]. Eighth, effective indicators must have feasibility which
makes them easily available or it should be possible to carry out the proposed data
collection [34]. Finally, effective indicators must be reliable so that they can produce the
same results when used more than once to measure the same condition or event, all
things being equal [34].
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2.3 Medication management related indicators
In this topic, reviewed indicators related to the medication management in
hospital are detailed. These indicators were used to be the initial indicators for
developing medication management system indicator. These indicators include 1) the
Hospital Drug System Performance Indicators (HDSPI), 2) the Drug Safety Assessment
Standard (DSAS), 3) draft indicators of the Drug System Monitoring & Development
Program, 4) the World Health Organization (WHO) and International Network for Rational
Use of Drugs (INRUD) indicators set for medication use in hospital, 5) the Canadian
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Safety Indicators for Medication Use, and 6) Indicators for Quality Use of Medicines in
Australian hospitals.
2.3.1 Hospital Drug System Performance Indicators
The Hospital Drug System Performance Indicators (HDSPI) have been
developed by the Pharmaceutical System Research and Intelligence Center (PSyRIC) of
Thailand [9]. The purpose of this indicators set is to be the standard guideline for
performance assessment of medication management system. They are composed of 18
performance indicators. The list of indicators, classified based on JCI MMS, is shown in
table 2.1. It is shown that the indicators do not cover planning, storage, and evaluation
process of MMS. This may be the limitation in reflecting the MMS of this indicators set.
According to JCI MMS standard, planning process is availability of implemented policy
to direct the development of MMS. If the planning process is not available, the
subsequent process of MMS may not be possible.
Table 2.1 List of indicators in the Hospital Drug System Performance Indicators
(HDSPI)
JCI MMS process
Indicators of HDSPI
1. Planning
2. Selection and Procurement
3. Storage
4. Ordering and Transcribing

5. Preparing and dispensing

1. Amount of reserved drug in stock
2. Drug item that lack for dispensing
3. Prescribing error : outpatient
4. Prescribing error : inpatient
5. Transcribing error : outpatient
6. Transcribing error : inpatient
7. Average waiting time for receiving medication in rush
hour period : outpatient
8. Average waiting time for receiving medication in whole
day period : outpatient
9. Pre-dispensing error : outpatient
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Table 2.1 List of indicators in the Hospital Drug System Performance Indicators
(HDSPI) (continued)
JCI MMS process
Indicators of HDSPI
5. Preparing and dispensing

6. Administration

7. Monitoring

8. Evaluation

10. Pre-dispensing error : inpatient
11. Dispensing error : outpatient
12. Dispensing error : inpatient
13. Pre-administration error : outpatient
14. Pre-administration error : inpatient
15. Administration error : outpatient
16. Administration error : inpatient
17. Percentage of outpatients who encounter serious
adverse drug reaction
18. Number of repeated drug allergy
-

2.3.2 Drug Safety Assessment Standard
This self-assessment standard has been developed by the Bureau of
Health Administration, Ministry of Public Health of Thailand [10]. The standard was used
to be the criteria for development of hospital MMS and hospital pharmacy. It is
composed of 13 domains including 1) management of drug safety in hospital, 2)
physical structure and environment contributing to a safe medication, 3) performance of
personnel, 4) the outpatient pharmacy service, 5) the inpatient pharmacy service, 6)
outpatient counseling, 7) inpatient pharmaceutical care, 8) adverse drug reaction
monitoring, 9) drug use evaluation, 10) drug information service, 11) hospital drug
preparation, 12) drug selection, and 13) drug procurement. Each domain has multiple
indicators with each indicator contributing to overall performance using five–level
assessment scale. A total of 130 indicators in this standard are shown in appendix A.
Numbers of indicators in each process based on the JCI MMS processes are shown in
table 2.2.
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This standard also has a major limitation. It is obvious that to get the
highest score, the hospital has to accomplish all indicators in each domain. For
example, in the domain of outpatient pharmacy service, 14 indicators are included. To
get the score in each level, the following indicators in each level have to be met.
Level 1: No activity has been manifested.
Level 2: Some activities in level 3 have been met.
Levelv3: All of these activities have already been met.
1. The prescription has been seen by the pharmacist.
2. The information in drug label is completed.
3. All the dispensed drugs have been examined by
pharmacist.
4. During the office hours, the pharmacist directly
dispenses drugs to the patient.
5. The prime question has been used in dispensing.
6. The prescribing and dispensing errors have been
recorded and presented in the meeting to get the solution.
7. The proactive dispensing error detecting system
exists.
Level 4: All the activities in level 3 have been met and some activities in
level 5 have been met.
Level 5: All of these activities have already been met.
1. All the activities in level 3 have been manifested.
2. The pharmacist directly dispenses drugs to all
patients.
3. Quality improvement activity for solving medication
error exists.
4. Pharmacist can access patient information.
5. 80 percent of patient receive dispensed drug in 20
minutes.
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6. Dispensing error from high alert drug does not exist.
7. The dispensing error that causes patient’s death or
morbidity does not exist.
In addition, the standard is shown only existing of harm, not shown the
gradient of existing harm.
Table 2.2

Number of Drug Safety Assessment Standard indicators in each process
of MMS.

Planning

Selection and Procurement

Storage

Ordering and Transcribing

Preparing and dispensing

Administration

Monitoring

Evaluation

Total

Numbers of indicators in MMS processes

7

-

-

-

-

-

4

2

13

6

-

-

-

-

-

-

1

7

4
1
10
28

7
5
12

2
4
6

1
2
6
1
10

13
8
7
1
11
40

1
1
1
3

1
1
8
8
22

4
1
1
9

8
15
14
9
11
8
6
11
11
8
9
130

Domains of Drug Safety
Assessment Standard

Management of drug safety in hospital
Physical structure and environment
contributing to a safe medication
Performance of personnel
The outpatient pharmacy service
The inpatient pharmacy service
Outpatient counseling
Inpatient pharmaceutical care
Adverse drug reaction monitoring
Drug use evaluation
Drug information service
Hospital drug preparation
Drug selection
Drug procurement
Total
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2.3.3 Draft indicators of the Drug System Monitoring & Development
Program
This draft indicators set is in the process of indicators development by
the Drug System Monitoring & Development Program (DMD) under the Thai Health
Promotion Foundation [35]. In this set, 112 indicators are included and are classified
into four domains, 1) drug selection, 2) drug procurement, 3) drug distribution, and 4)
drug use in hospital. A total of 112 draft indicators in this set are shown in appendix B.
This indicator set is primarily involved in national drug safety monitoring. The numbers
of indicators in each process of JCI MMS are described in table 2.3. Although these
indicators cover almost all processes of MMS, the feasibility in getting all indicators data
from each hospital may be difficult. This may be the weakness of this indicators set.
Table 2.3 Number of indicators of Drug System Monitoring & Development Program in
each process of MMS.

Administration

Monitoring

Evaluation

Total

27
31
9
4
71

Preparing and dispensing

1. Drug selection
2. Drug procurement
3. Drug distribution
4. Drug use in hospital.
Total

Ordering and Transcribing

Selection and Procurement

1
6
7

Domains of Drug System
Monitoring & Development
Program Indicators

Storage

Planning

Numbers of indicators in MMS processes

1
7
8

1
14
15

5
5

1
1

5
5

-

28
32
17
35
112
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2.3.4 The World Health Organization (WHO) and International Network for
Rational Use of Drugs (INRUD) indicators set for medication use in hospital
The purpose of these indicators is to determine the situation of
medication use in hospital and health center. They are classified into two groups, core
and complementary indicators [6]. The list of indicators, classified based on JCI MMS,
is shown in table 2.4. The limitations of this indicator set are that it does not cover all
process of MMS and it does not clearly reflect patient safety.
Table 2.4 List of WHO and INRUD indicators for medication use in hospital
JCI MMS process
WHO and INRUD Indicators
1. Planning
2. Selection and Procurement
3. Storage
4. Ordering and Transcribing

5. Preparing and dispensing

1. Availability of copy of essential drugs list or formula (Core)
2. Availability of key drugs (Core)
3. Average number of drugs per encounter (Core)
4. Percentage of drugs prescribed by generic name (Core)
5. Percentage of an encounter with an antibiotic
prescribed (Core)
6. Percentage of an encounter with an injection
prescribed (Core)
7. Percentage of drugs prescribed from essential drug list
or formulary (Core)
8. Average consultation time (Core)
9. Percentage of patients treated without drugs (Com)
10. Percentage of drug costs spent on antibiotics (Com)
11. Percentage of drug costs spent on injections (Com)
12. Prescription in accordance with treatment guideline (Com)
13. Average dispensing time (Core)
14. Percentage of drugs actually dispensed (Core)
15. Percentage of drugs adequately labeled (Core)
16. Patients’ knowledge of correct dosage (Core)
17. Average drug cost per encounter (Com)
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Table 2.4 List of WHO and INRUD indicators for medication use in hospital (continued)
JCI MMS process
WHO and INRUD Indicators
6. Administration
7. Monitoring
8. Evaluation

Core = Core indicator

18. Percentage of patients satisfied with the care they
received (Com)
19. Percentage of health facilities with access to impartial
drug information (Com)
Com = Complementary indicator

2.3.5 Canadian safety indicators for medication use
The purpose of this indicators development was to be a measurement
tool for assessing the safety of medication use system for both inpatient and outpatient
setting in Canada. There were 20 indicators in this set. They include both process and
outcome indicators [7]. The list of indicators, classified based on JCI MMS, is shown in
table 2.5. Although this indicators set reasonably reflects the patient safety (medication
safety), the indicators do not cover planning, storage, and evaluation process of MMS.
This may be the limitation of this indicators set.
Table 2.5 List of Canadian safety indicators for medication use
JCI MMS process
Canadian safety indicators for medication use
1. Planning
2. Selection and Procurement
3. Storage
4. Ordering and Transcribing

1. Number of prescriptions/medication orders using potentially
dangerous medication abbreviations as a percentage of all
prescriptions/medication orders
2. Number of prescriptions/medication orders using potential
dangerous dose abbreviations as a percentage of all
prescriptions/medication orders
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Table 2.5 List of Canadian safety indicators for medication use (continued)
JCI MMS process
Canadian safety indicators for medication use
4. Ordering and Transcribing

5. Preparing and dispensing

3. Number of prescriptions/medication orders with “take as
directed” as the only instruction for use as a percentage of all
prescriptions/medication orders
4. Number of prescriptions/medication orders with incorrect
leading and/or trailing zeros with decimal points as a
percentage of all prescriptions/medication orders
5. Number of pediatric prescriptions for medications with a
narrow therapeutic index with dose/weight calculations omitted
as a percentage of all pediatric prescriptions for medications
with a narrow therapeutic index
6. Number of high – alert prescription medications that are
differentiated from other medications using flags, highlighting
or some other system as a percentage of all high – alert
prescription medications
7. Number of unintentional medication order discrepancies
(e.g.,omission, commission, incorrect dose, incorrect
frequency) as a percentage of all medication orders
8. Number of patients whose medication profiles are reconciled
within 24 hours of admission as a percentage of admitted
patients
9. Number of patients whose medication profiles are reconciled
within 24 hours before hospital discharge as a percentage of
discharged patients
10. Number of discharge medication summaries sent to
community physicians within 72 hours of hospital discharged
as a percentage of discharged patients on medications
11. Number of patient profiles in which allergy status is
documented before dispensing the first
prescription/medication order to the patient as a percentage
of all patient profiles.
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Table 2.5 List of Canadian safety indicators for medication use (continued)
JCI MMS process
Canadian safety indicators for medication use
5. Preparing and dispensing

6. Administration

7. Monitoring

8. Evaluation

12. Number of discharge medication summaries sent to
community pharmacy within 72 hours of hospital discharged
as a percentage of discharged patients on medications
13. Number of hospitals that conduct an annual assessment of
the processes used for compounding sterile medications (i.e.,
chemotherapy, intravenous medications) as a percentage of
hospitals
14. Number of prescriptions/medication orders for high - alert
medications using an administering protocol as a percentage
of all prescriptions/medication orders for high – alert
medications
15. Number of prescriptions/medication orders for high - alert
medications that are double – checked and documented (with
initial) by pharmacist before administration as a percentage of
all prescriptions/medication orders for high – alert
medications
16. Number of dose administered with machine – readable
coding (bar codes) as a percentage of all administered
17. Number of ADE – related hospitalizations as a percentage of
all hospitalizations
18. Number of ADE – related ER visits as a percentage of all ER
visits
19. Number of beds with daily pharmacist participation in
interdisciplinary direct patient care as a percentage of all
beds
20. Number of in-patients with complex high-risk medication
regimens whose medication history was recorded on
admission as a percentage of all in-patients with complex
high-risk medication regimens on admission
-
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2.3.6 Indicators for quality use of medicines in Australian hospitals
This indicators set has been developed by New South Wales
therapeutic advisory group. The purpose was to guide improvements in medicine
management across Australia in all types of hospitals. The indicators cover the area of
antithrombotic therapy, antibiotic therapy, medication ordering, pain management,
continuity of care, and hospital wide medication management policies. There are 30
process indicators in this set [8]. The list of indicators, classified based on JCI MMS, is
shown in table 2.6. As they are disease specific indicators, the limitation of the
indicators is that if the adverse events from other disease occur, the indicators are not
applicable to detect them. Additionally, the indicators do not cover all processes of
MMS.
Table 2.6 List of Indicators for quality use of medicines in Australian hospitals
Indicators for quality use of medicines in
JCI MMS process
Australian hospitals
1. Planning
2. Selection and Procurement

3. Storage
4. Ordering and Transcribing

1. Percentage of submissions for formulary listing of new
chemical entities for which the Drug and Therapeutics
Committee has access to adequate information for
appropriate decision making.
2. Percentage of medication storage areas outside pharmacy
where potassium ampoules are available.
3. Percentage of parenteral opioid dosage units that are
pethidine.
4. Percentage of admitted adult patients that are assessed for
risk of venous thromboembolism.
5. Percentage of patients at high risk of venous
thromboembolism that receive appropriate prophylaxis.
6. Percentage of patients prescribed enoxaparin whose dosing
schedule is appropriate.
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Table 2.6 List of Indicators for quality use of medicines in Australian hospitals
(continued)
Indicators for quality use of medicines in
JCI MMS process
Australian hospitals
4. Ordering and Transcribing

7. Percentage of patients prescribed hospital initiated warfarin
whose loading doses are consistent with a Drug and
Therapeutics Committee approved protocol.
8. Percentage of patients with an INR above dosage has been
adjusted or reviewed prior to the next warfarin dose.
9. Percentage of patients with atrial fibrillation that are
discharged on warfarin.
10. Percentage of patients undergoing specified surgical
procedures that receive an appropriate prophylactic
antibiotic regimen.
11. Percentage of prescriptions for restricted antibiotics that
are concordant with Drug and Therapeutics Committee
approved criteria.
12. Percentage of patients with a toxic sub-therapeutic
aminoglycoside concentration whose dosage has been
adjusted or reviewed prior to the next aminoglycoside dose.
13. Percentage of adult patients with community acquired
pneumonia that are assessed using an appropriate
validated objective measure of pneumonia severity.
14. Percentage of patients presenting with community acquired
pneumonia that are prescribed guideline concordant
antibiotic therapy.
15. Percentage of patients whose current medications are
documented and reconciled at admission.
16. Percentage of medication orders that include error-prone
abbreviations.
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Table 2.6 List of Indicators for quality use of medicines in Australian hospitals (cont.)
Indicators for quality use of medicines in
JCI MMS process
Australian hospitals
4. Ordering and Transcribing

5. Preparing and dispensing

6. Administration

17. Percentage of pediatric medication orders that include the
correct dose per kilogram (or body surface area) and a
safe total dose.
18. Percentage of medication orders for intermittent therapy
that are prescribed safely.
19. Percentage of patients receiving cytotoxic chemotherapy
whose treatment is guided by a hospital approved
chemotherapy treatment protocol.
20. Percentage of postoperative patients whose pain intensity
is documented using an appropriate validated assessment
tool.
21. Percentage of postoperative patients that are given a
written pain management plan at discharge and a copy is
communicated to the primary care clinician.
22. Percentage of patients with acute coronary syndrome that
are prescribed appropriate medications at discharge.
23. Percentage of patients with chronic heart failure that are
prescribed appropriate medications at discharge.
24. Percentage of discharge summaries that include
medication therapy changes and explanations for changes
25. Percentage of patients with asthma that are given a written
asthma action plan at discharge and a copy is
communicated to the primary care clinician.
26. Percentage of patients receiving sedatives at discharge
that were not taking them at admission.
27. Percentage of patients discharged on warfarin that receive
written information regarding warfarin management prior to
discharge
-
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Table 2.6 List of Indicators for quality use of medicines in Australian hospitals
(continued)
JCI MMS process
Indicators for quality use of medicines in
Australian hospitals
7. Monitoring

8. Evaluation

28. Percentage of patients that are reviewed by a clinical
pharmacist within one day of admission.
29. Percentage of patients whose known adverse drug
reactions are documented on the current medication chart.
30. Percentage of patients with a new adverse drug reaction
(ADR) that are given written ADR information and a copy is
communicated to the primary care clinician.
-

From these reviewed indicators, the Indicators for Quality Use of Medicines
in Australian hospitals were developed based on the circumstance of individual patient
care, whereas the others were based on the medication use system. Like WHO and
INRUD indicators and the Canadian Safety Indicators for Medication Use, the two sets of
Thailand MMS indicators, HDSPI and DSAS, were developed for assessing the MMS in
hospitals. These indicators were beneficial for MMS indicators development in this
thesis.
In this thesis, the MMS indicators for assessing MMS that should truly reflect
medication safety, cover whole MMS processes, be used identically in all hospitals, and
reveal MMS situation of all hospitals in the country were developed.
2.4 Factors affecting program implementation
In phase two of our study, we aimed to identify the factors affecting MMS
indicators implementation in hospital. In this topic, we therefore describe such factors.
These factors were used to develop the questionnaire in order to identify the factors
affecting MMS indicators implementation. From previous research and development,
factors that affect program implementation have been demonstrated in many
publications. These factors are summarized in table 2.7.
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Culler et al [43]
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Rezaei A. et al [42]

9

Kuen et al [41]

9

Prabhakar [40]

9

Lehmann et al [39]

1. Clear realistic objective/goal
2. Support from senior management/
top management support
3. Good communication/ feedback
4. Sufficient /well allocated resource
5. Skilled/suitably qualified/ sufficient
staff/team
6. Proven/familiar technology
7. Realistic schedule
8. Organizational adaptation/
Culture/structure
9. Training provision
10. Environmental influence
11. User/client involvement
12. Effective change management
13. Competent project manager
14. Good leadership
15. Risks addressed/assessed/
managed
16. Effective monitoring/control
17. Adequate budget
18. Political stability
19. Team work
20. Strong/detailed plan kept up to date

Stock et al [37]
Hadikusumo and
Aksorn [38]

Affecting factors

Fortune and White [36]

Table 2.7 Summarized of affecting factors for program implementation
Authors

9

9
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21. Strong business case/sound
basis for project
22. Project sponsor/champion
23. Good performance by
suppliers/contractors/consultants
24. Planned close down/review/
acceptance of possible failure
25. Personnel attitude
26. Correct choice/ past experience of
project management methodology

Culler et al [43]

Rezaei A. et al [42]

Kuen et al [41]

Prabhakar [40]

Lehmann et al [39]

Stock et al [37]
Hadikusumo and
Aksorn [38]

Affecting factors

Fortune and White [36]

Table 2.7 Summarized of affecting factors for program implementation (continued)
Authors

9
9
9
9
9
9

Van den Berg E [22] has explored the affecting factors for the successful
implementation of the registration and use of condition specific performance indicators.
These factors are stimulating incentive for the implementation of the indicators, intrinsic
motivation of medical professional, law and regulation, publishing performances,
information communication technology (ICT) related infrastructure, administrative load,
and trust in indicators.
In addition, Yu-Chi Tung and Ming-Chin Yang [24] have demonstrated the
four factors that affect successful implementation an indicator system in Taiwan. These
factors are senior management support to the indicator system, making related
departments improve the underperforming indicators, report the improvement results in
the meeting, and integration with the payment regulations and benchmarking.
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In conclusion, there are many factors that influence project success. They
may differ from one project to another. However, in our present study, all of these
factors will be selected and modified according to situation of hospital to develop the
questionnaire. In the study, these factors were classified into context-input-process
based on CIPP model.
2.5 Donabedian’s quality of care assessment approach
Since safe use of medicines is one of the risk management to improve
quality of care [1]. To assess the medication management system, the quality of care
assessment approach is to be used.
Donabedian’s quality of care assessment model was being published more
than forty years ago; however, this model is still a leading approach to assess quality of
care [44]. In quality of care assessment, Donabedian [25] has stated that in order to
effectively improve quality of care the hospital must define the quality the way they want
depending on what aspects to be improved, for example, either only the performance of
practitioners or also the contributions of patients and of the health care system. The
decision is also on how broadly health and responsibility for health are defined, and
whether the maximally effective or optimally effective care is sought. In addition, one
also needs detailed information about the causal linkages among the structural
attributes of the setting in which care occurs, the processes of care, and the outcomes
of care. After these previous steps, it is also important to specify the components or
outcomes of care to be sampled, to formulate the appropriate criteria and standards,
and to obtain the necessary information.
In this approach, three categories of assessment are identified, namely
structure, process, and outcome. These three categories are related to each other.
Accordingly, good structure results in good process, good process in turn results in
good outcome, and finally good structure results in good outcome.
In this approach, structure refers to the attributes of the surrounding in which
care occurs. It is composed of the attributes of material resources (such as facilities,
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equipment and money), of human resources such as the number and qualifications of
personnel, and of organization structure (such as medical staff, and method of peer
review).
Process means what is actually done in giving and receiving care. It is
composed of the patient’s activities in seeking care and carrying it out as well as the
practitioner’s activities in making a diagnosis and recommending or implementing
treatment. In this thesis, the 8 processes of MMS were considered to be compatible
with the process of care defined by Donabedian. Therefore, these 8 processes,
planning, selection and procurement, storage, ordering and transcribing, preparing and
dispensing, administration, monitoring, and evaluation were applied in the framework of
MMS indicators development.
Lastly, outcome means the effects of care on the health status of patients
and populations. Examples of outcome are improvement of patient’s knowledge, and
the degree of patient’s satisfaction with care. As preventable adverse drug event is one
category of health status, in this thesis, it was considered to be the outcome in the
framework of MMS indicators development. With the three components described
above, Donabedian’s quality of care assessment model can be applied for development
the indicators for patient care.
An example of research that used Donabedian’s quality of care assessment
model to develop the indicators is a study entitled “Development and implementation of
a nationwide health care quality indicator system in Taiwan.” The research used three
types of indicators, structure, process, and outcome indicators, to assess the quality of
health care. The indicators included 25, 54, and 60 of structure, process and outcome
indicators respectively. Example of structure, process and outcome indicators in this
research are the percentage of full-time attending physicians in outpatient clinics, the inpatient admission rate, and the rate of prescription errors for outpatients by physicians
respectively [45].
Other research that Donabedian’s quality of care assessment model was
applied is a setting out of a conceptual framework for the Organization for Economic Co-
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operation and Development (OECD)’s Health Care Quality Indicator Project (HCQI). It
was designed to guide work by OECD in health care quality measurement and
monitoring [46]. In addition, Donabedian’s quality of care assessment model was used
to be the framework for analyzing the relation of structure, process, and outcome of
hospital quality system in Sweden. It was found that this model can be used for
describing and evaluating quality system in hospital [47].
In conclusion, assessing the quality of care by Donabedian’s approach, the
structure, process, and outcome of care are utilized. In this assessment, the linkage
between these three categories must be evidenced. This means before the structure or
process is considered to be a measure of the quality of care (medication management
system) by means of the indicators, the evidence that one results in the desired
outcome must exist.
In our present research, the Donabedian’s quality of care assessment model
is used to construct the framework of MMS indicator development because the 8
processes of MMS and the preventable ADE are compatible with the process and
outcome defined by Donabedian. In this research, the developed indicators should
cover structure, process, and outcome of MMS.
2.6 Stufflebeam’s CIPP model
In phase three of this study, a test of implementing developed MMS
indicators was conducted. The process used for the evaluation in this testing was
based on Stufflebeam’s CIPP model. In this topic, we therefore describe the
stufflebeam’s CIPP model [48, 49-50].
The CIPP model of evaluation was originated by Daniel Stufflebeam and
colleagues in the 1960s. CIPP is an acronym of context, input, process, and product.
This model requires the evaluation of context, input, process, and product in judging a
program’s value. CIPP model can be used for both formative and summative evaluation.
Context evaluations assess strengths, weaknesses, and changes that can
be made to produce better outcomes. This involves collecting and analyzing needs
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assessment data to determine goals, priorities and objectives. The question to be
answered for context evaluation is “What should we do?”
Input evaluations assess different ways of providing services, personnel
needs, and financial resources necessary to meet the goals. This involves the steps
and needed to meet the new goals and objectives and might include identifying
successful external programs and materials as well as gathering information. The
question to be answered for input evaluation is “How should we do?”
Process evaluations assess how programs are running and provide support
to help staff carry out planned activities. This provides decision-makers with information
about how well the program is being implemented. By continuously monitoring the
program, it makes the decision-makers perceive such as how well it is following the
plan, conflicts arising, staff support and morale, strengths and weaknesses of materials,
delivery and budgeting problems. The question to be answered for process evaluation
is “Are we doing it as planed? And if not?, why not?”
Product evaluations assess and summarize outcomes achieved. By
measuring the actual outcomes and comparing them to the predicted outcomes,
decision-makers are better able to decide if the program should be continued, modified,
or terminated. The question to be answered for product evaluation is “Did it work?”
The four aspects of evaluation in CIPP model are summarized in table 2.8.
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Table 2.8 The four aspects of evaluation in CIPP model [49-50]
Items
Type of
evaluation
Aim

Decision-making

Context
Planning
decisions
To diagnose
problems and
assess need

To provide a
basis for
deciding on the
change needed

Questioned to be What should we
answered
do?

Aspect of evaluation
Input
Process
Structuring
Implementing
decisions
decisions
To assess the
To ensure the
possible changes suggested
changes are
carried out as
intended, and to
identify problems
in implementation
To find where
To help in finethere is the most tuning the
support for
program, and
change and to
also to provide
find out which
data which can
solutions are
be used later to
most feasible
interpret the
impact of the
change
How should we
Are we doing it
do?
as planed? And if
not?, why not?

Product
Recycling
decisions
To find out
whether the
instructional
program or idea
actually made a
difference
To decide
whether the
changes should
be continued,
terminated or
modified.

Did it work?

From literature review, CIPP model has been applied for evaluation in various
project types. For example, it has been used for evaluation the curriculum [50], project
evaluation research [51], and evaluation of project management [52]. As the results of
evaluation by CIPP model can indicate the direction to do with the project. For example,
what needs to be done, how it should be done, is it being done, and does it succeed
[53]. Therefore, in this thesis, the CIPP model was selected for evaluation the test of
implementing the developed MMS indicators. Based on the affecting factors reviewed
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in 2.4, the context, input, process, and product of the MMS indicators implementation
are listed as following.
1. Context included policy, law and regulation, organization culture, and
infrastructure.
2. Input included personnel, MMS indicators, expense, and equipment.
3. Process included intervention, indicators data collection method, and
feedback.
4. Product included availability of indicators data, Quality improvement
activity of MMS, and Stakeholders’ satisfaction of indicator implementation.

CHAPTER 3
RESEARCH METHODOLOGY
This chapter describes the methodology employed in this study. They
include research design and research process, area of the study, study tools, study
populations, study period, data collection, and data analysis.
3.1 The research design and research process
This study is a research and development project. There were 2 phases in
this study.
Phase I: Development of medication management system (MMS) indicators,
and determination of affecting factors for MMS indicators implementation in hospital.
Phase II: Test of implementing the developed MMS indicators. The study
was conducted in six purposively selected hospitals to obtain the information regarding
problems of using MMS indicators and propose the procedure of implementation.
The process, period and the expected results of the study are summarized in
table 3.1.
3.2 The areas of study
This research was conducted only in the public hospitals under the Office of
the Permanent Secretary of Ministry of Public Health, Thailand.
3.3 The study period
The study took place in the year 2011 – 2012.
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Table 3.1 The process, period and the results of each phase of medication
management system indicators development.
Processes

Period

Results

Phase I: MMS indicators development and identifying affecting factors for MMS indicators
implementation in hospital.
MMS indicators development
1. Indicators search by documentation
Jan – Mar 2011
study and in-person Interview
2. Selecting the indicators
Apr – May 2011
MMS indicators
3. Narrowing the indicators by survey the
Jun 2011 – Jan 2012
opinions of heads of pharmacists
4. Finalizing the indicators by expert
Feb 2012
meeting
Identifying affecting factors for MMS indicators implementation in hospital.
1. Documentation study and in-person
Jan – Mar 2011
interview
Affecting factors for MMS
2. Finalizing the affecting factors for MMS Jun 2011 – Jan 2012
indicators implementation
indicators implementation by survey
the opinions of heads of pharmacy
department
Phase II: Test of implementing the developed indicators.
Test of implementing the developed MMS Apr – Dec 2012
1. Indicators data
indicators
2. Quality improvement
activity of MMS
3. Problems of indicators
implementation
4. Stakeholder’s satisfaction
5. How to implement MMS
indicators
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3.4 Study methods
3.4.1 Phase I: Development of MMS indicators and determination of
affecting factors for MMS indicators implementation in hospital.
The purpose of this phase was to answer the research question “What are
the effective indicators that are used for MMS evaluation in hospital?” and “What are the
affecting factors for MMS indicators implementation in hospitals?”
To answer these questions, the processes of MMS indicators development
and identifying affecting factors for MMS indicators implementation were done
simultaneously.
The process of MMS indicators development included 4 steps:
1. Indicators search by document study and in-person interview.
2. Indicators selection by experts to obtain the relevant MMS indicators.
3. Narrowing the indicators number by surveying the opinions of heads of
pharmacy departments by mailed questionnaire to obtain the most potential MMS
indicators.
4. Finalizing the indicators by experts meeting.
The process of determining affecting factors for MMS indicators
implementation included 2 steps:
1. Search of affecting factors by document study and in-person interview.
2. Finalizing the affecting factors for MMS indicators implementation by
surveying the opinions of heads of pharmacy department by mailed questionnaire.
Steps 1 and 2 of this process were done concurrently with step 1 and 3 of
MMS indicators development respectively.
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3.4.1.1 Indicators search and search of affecting factors
This step aimed to search for the MMS related indicators that have already
been existed as well as the affecting factors for project/indicators implementation. It
took place during January – March 2011. The methods applied in this step were
document study and in-person interview.
3.4.1.1.1 Document study
This technique obtained a various indicators set related to
medication management system. They included the Hospital Drug System Performance
Indicators developed by PSyRIC of Thailand [9], the Drug Safety Assessment Standard
developed by MOPH of Thailand [10], draft indicators of the Drug System Monitoring &
Development Program [35], the World Health Organization (WHO) and International
Network for Rational Use of Drugs (INRUD) indicators set for medication use in hospital
[6], Canadian safety indicators for medication use [7], and Indicators for quality use of
medicines in Australian hospitals [8]. These indicators were, then, prepared to be the
initial indicators of indicators development process.
Additionally, in document study, various affecting factors for
projects/indicators implementation from various literatures were obtained [22, 24, 36 –
43]. They were prepared to be the initial factors in order to develop the questionnaire.
3.4.1.1.2 In-person interview
This method aimed to obtain the recommended MMS indicators and
affecting factors for MMS indicators implementation from hospital pharmacists. The
interviewees were heads of pharmacy departments from purposive sample of 3 regional,
3 general, and 3 community hospitals. The interviewees must have the experience in
hospital MMS for minimum of five years. The recommended indicators and the
indicators from document study were merged to prepare the initial indicators for the
selection step. Additionally, the recommended affecting factors were merged with the
affecting factors from document study to be the initial affecting factors in order to
develop the questionnaire.
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3.4.1.2 Indicators selection
This step was to validate and select the initial indicators to be the relevant
indicators. It took place on April – May 2011. Firstly, the initial indicators had been
categorized into eight processes of MMS including planning, selection and
procurement, storage, ordering and transcribing, preparing and dispensing,
administration, monitoring, and evaluation. They were then mailed to 5 experts. A
convenience sample of five experts included one pharmacy department head from each
of regional, general, and community hospitals, an academic staff member, and an MMS
surveyor from The Healthcare Accreditation Institute.
Secondly, each expert independently validated and chose the relevant
indicators. Judgment of experts was expected to base on validity of indicators in
reflecting medication safety of 8 processes of MMS, and feasibility of the indicators
based on their contexts and experiences of experts. In this step, some indicators were
added by the experts to accomplish the validity of indicators.
Thirdly, each resulting indicators from five experts had been discussed by
two research advisors and the researcher to extract for the potential MMS indicators.
The selection criteria included the indicators that were chosen by a minimum of three of
five experts and were then considered to be the relevant indicators. In this step, some
indicators were partially modified to make them more consistent with the content of MMS
and more easily understood.
3.4.1.3 Narrowing the number of indicators and summarizing the affecting
factors for MMS indicators implementation
This step aimed to narrow the relevant indicators to be the potential MMS
indicators and summarize the affecting factors for MMS indicators implementation
based on the opinions of hospital pharmacists experienced in MMS. The mailed
questionnaire survey was applied in this step. It took place on June 2011 – January
2012. The criteria for narrowing the relevant indicators were primarily based on ability of
indicators to reflect medication safety in each process of MMS, and possibility to carry
out data collection (feasibility) based on responders’ experiences.
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3.4.1.3.1 Development and test the questionnaire
The relevant indicators, and the affecting factors obtained from
document study and in-person interview were included in the questionnaire for
surveying the opinions of heads of pharmacy departments in selecting the MMS
indicators, and surveying the degree of factors affecting MMS indicator implementation
respectively. There were three parts in the questionnaire (appendix C). The reliability
test of questionnaire was accomplished. Internal consistency of the two parts was high
with Cronbach’s alpha coefficients of 0.943 and 0.825, respectively. In part I, the
questions asked for hospital information, and general information of responders; while in
part II, the questions concerned the opinion of responders about 1) ability of indicators
to reflect the MMS and 2) possibility of indicators to carry out data collection (feasibility).
In each of these questions, three levels of answer were available for respondents. First,
“less suitable” means the indicators are less able or not able to reflect the MMS at all, or
the indicators are difficult or do not have the possibility to carry out data collection.
Second, “moderately suitable” means the indicators are partially able to reflect MMS
and have the possibility to carry out data collection. Last, “very suitable” means the
indicators are absolutely able to reflect the MMS and have the possibility to carry out
data collection.
In part III, questions asked for the opinion of responders about the
degree of factors affecting MMS indicator implementation. Five levels of answer were
provided for respondents, specifically “not affecting,” “little affecting,” “moderately
affecting,” “very affecting,” and “not known.”
3.4.1.3.2 Data collection
The questionnaires were mailed to all heads of pharmacy department
of public hospitals under the Office of the Permanent Secretary of Ministry of Public
Health. They were 25, 70, and 735 heads of pharmacy departments of regional,
general, and community hospitals, respectively. The data collection was performed
during July 2011 to January 2012. If the questionnaires were not responded by the due
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date (one month), reminder with questionnaire was mailed for two more times, with a
month apart, to get a higher response rate.
3.4.1.3.3 Data analysis
After the end of questionnaire survey, descriptive statistical analysis
using frequency and percentage was carried out to analyze for a narrow set of
indicators. In indicators narrowing process, the criteria were defined. The indicators
with “very suitable” and “moderately suitable” combined answers of at least seventy
percent of respondents were considered to be the potential indicators.
In analyzing affecting factors, frequency and percentage was used.
In this process, the affecting factors were ranked by the percentage of respondents who
rated that the affecting factors were “very affecting” on MMS indicators implementation.
3.4.1.4. Finalizing the indicators
This step aimed to select the potential indicators to be the finalized MMS
indicators using the expert meeting technique.
The expert meeting was conducted on February 24th, 2012. Based on a
minimum of five years- experience in the hospital MMS, there resulted in a convenience
sample of 12 experts including 7 pharmacists, 2 nurses, and 1 physician from regional,
general, and community hospitals, 1 medication management system surveyor from the
Healthcare Accreditation Institute, and 1 pharmacist representative from the Thai
Hospital Pharmacy Organization.
In the meeting, the discussion regarded validity of indicators in reflecting
medication safety of 8 processes of MMS, and feasibility of these indicators. During
discussion, some indicators were partially modified in order to make them more relevant
to the MMS and more easily understood. The indicators that were agreed by more than
seventy-five percent of experts (i.e., 9 of 12 experts) were considered to be the finalized
indicators. Finally, after five hours of meeting, the MMS indicators were identified. The
purposes, methods, samples, and results in each step of phase I are summarized in
table 3.2.
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Table 3.2 Summary of purposes, methods, samples, and results performed in each
step of indicators development in phase I.
Steps
1. Indicators
search

Purpose
Search for the
MMS related
indicators that
have already
been existed

Methods
1. Document
study
2. Interview

2. Indicators
selection

Validate and
select the
indicators

1. Independently
validated and
selected the
relevant
indicators
2. Discussion

3. Narrowing the
indicators

Narrow the
indicators to be
the potential
indicators

Questionnaire
survey

Samples
1. Documents
2. 9 heads of
pharmacist
from
regional,
general, and
community
hospitals
5 experts:
3 head of
pharmacists
from regional,
general, and
community
hospitals,
1 academic staff,
1 surveyor from
The Healthcare
Accreditation
institute
830 heads of
pharmacists of
regional, general,
and community
hospitals

Results
The MMS related
indicators

The relevant MMS
indicators

The potential
MMS indicators
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Table 3.2 Summary of purposes, methods, samples, and results performed in each
step of indicators development in phase I. (continued)
Steps
4. Finalizing the
indicators

Purpose
Identify MMS
indicators

Methods
Experts meeting

Samples
Results
12 experts:
The finalized
7 pharmacists,
MMS indicators
2 nurses,
1 physician,
1 MMS surveyor
from The
Healthcare
Accreditation
institute, and
1 pharmacist
representative
from Thai Hospital
Pharmacy
Organization

3.4.2 Phase II: Test of implementing the developed MMS indicators.
The purpose of this phase was to study the problems of MMS indicators
implementation and to propose the procedure of MMS indicators implementation.
In this phase, the developed indicators were tested on actual indicator use in
six purposively selected hospitals. The hospital selection criteria were as follows.
1. Three hospitals (one for each of regional, general, and community
hospitals) with HA certificate from the Healthcare Accreditation Institute and the other
three (one for each of regional, general and community hospitals) with non HA
certificate.
2. The hospitals were willing to implement these developed indicators.
3. The hospitals were with feasibility for indicators data access.
The period of implementation testing on indicators in each hospital is shown
in table 3.3.
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The implementation test of the indicators included five processes as follows.
1. The researcher informed the purpose of test to the head of pharmacy
department in each tested hospital.
2. The pharmacist meeting was set to introduce the developed MMS
indicators, their definition, how to get the indicators data, and how to report the
indicators data, to the stakeholders. In the meeting, the pharmacist who was
responsible in the testing in each hospital was identified. Before using the indicators,
the context and input of implementing the indicators based on the affecting factors for
MMS implementation demonstrated in phase II study were also assessed for their
impact on the implementation by all the members in the meeting. The 10 points rating
scale was applied for the assessment, where 1 meant poor or least and 10 meant
excellent or most. The average score of seven or more was considered to be suitable
for the test of implementing the MMS indicators. The assessment form is shown in
appendix D
3. A time frame of 6 months for using the indicators was set.
4. The researcher periodically visited each hospital every three months to
verify the problems of using the indicators and also verify indicators data.
5. At the final step of the test, the researcher met the stakeholders in each
hospital to identify the indicators data, the problems of using the indicators, quality
improvement activities of MMS, and stakeholders’ satisfaction.
In this test, the CIPP model was used to evaluate the effectiveness of MMS
indicators implementation. The criteria that indicated a successful implementation of
indicators were 1) availability of indicators data and 2) availability of quality improvement
activities of MMS. Finally, the problems and results from six hospitals were concluded
and the procedure of MMS indicators implementation was proposed.
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Table 3.3 The period of testing of using indicators in each hospital
Period of testing in 2012
Hospital type
Apr

Regional hospital
: HA certified
Regional hospital
: HA not certified
General hospital
: HA certified
General hospital
: HA not certified
Community hospital
: HA certified
Community hospital
: HA not certified

9

May

June

July

Aug

Sept

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

Oct

Nov

Dec

9

9

9

9

CHAPTER 4
MEDICATION MANAGEMENT SYSTEM INDICATOR DEVELOPMENT
The purpose of this chapter is to describe the results and discuss the MMS
indicators development in phase I study. The indicator development was performed on
January 2011 to March 2012. Four steps of indicator development were 1) indicators
search by document study and in-person interview, 2) indicators selection by experts to
get the relevant MMS indicators, 3) narrowing the indicators by survey the opinions of
heads of pharmacists by mailed questionnaire to get the potential MMS indicators, and
4) finalizing the indicators by experts meeting. The results from each step of indicator
development are shown and discussed below.
4.1 Indicator search
This step was intended to get the existing MMS related indicators by
document study and interview. The total 342 indicators were obtained from this step.
The details are described as the following.
4.1.1 The indicators obtained by document study were specifically from
various sources including the Hospital Drug System Performance Indicators developed
by PSyRIC of Thailand [9], Drug Safety Assessment Standard developed by MOPH of
Thailand [10], draft indicators of the Drug System Monitoring & Development Program
(DMD) [35], World Health Organization (WHO) and International Network for Rational
Use of Drugs (INRUD) indicators set for medication use in hospital [6], Canadian safety
indicators for medication use [7], and Indicators for quality use of medicines in
Australian hospitals [8]. Consistent with the conceptual framework, each indicators set
were grouped into eight processes of MMS, planning, selection and procurement,
storage, ordering and transcribing, preparing and dispensing, administration,
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monitoring, and evaluation [5]. Numbers of indicators from six sources that were
grouped as eight processes of the MMS are shown in table 4.1.
Table 4.1 Numbers of indicators, from six document sources, grouped accordingly to
MMS processes.
MMS Processes

DSAS
28

HDSPI
0

Numbers of indicators
DMD WHO
Canada
7
0
0

Australia
0

Total
35

1. Planning
2. Selection and
12
2
71
2
0
1
88
procurement
3. Storage
6
0
8
0
0
1
15
4. Ordering and
10
4
15
10
10
24
73
transcribing
5. Preparing and
40
6
5
5
3
1
60
dispensing
6. Administration
3
4
1
0
3
0
11
7. Monitoring
22
2
5
0
4
3
36
8. Evaluation
9
0
0
2
0
0
11
Total
130
18
112
19
20
30
329
DSAS
= Drug Safety Assessment Standard developed by MOPH of Thailand
HDSPI
= Hospital Drug System Performance Indicators developed by PSyRIC of Thailand
DMD
= Draft indicators of Drug System Monitoring & Development Program of Thailand
WHO
= World Health Organization (WHO) and International Network for Rational Use of
Drugs
Canada
= Canadian safety indicators for medication use
Australia = Indicators for quality use of medicines in Australian hospitals

From table 4.1, it was found that the indicators from the Drug Safety
Assessment Standard developed by MOPH of Thailand covered all processes of MMS.
Because this standard has been established as the criteria for developing hospital MMS
system and hospital pharmacy service system, it should expectedly cover all processes
of medication management. The indicators evaluating ordering and transcribing, and
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preparing and dispensing process were found in all six sources. The indicators in
planning process were available only from Drug Safety Assessment Standard and draft
indicators of Drug System Monitoring & Development Program (DMD). Since DMD has
emphasized the good governance in order to get rational drugs for patients especially in
drug selection and procurement process, the indicators in selection and procurement
process are rich in DMD. From all sources together, the total number of indicators in
selection and procurement process was found the most (88 indicators); while those in
administration process and evaluation process were the least (11 indicators each).
4.1.2 From in-person interview, the recommended 13 indicators obtained by
nine heads of pharmacy department from regional, general, and community hospitals
are summarized in table 4.2. More than fifty percent of the indicators were from
accredited hospitals. The indicators in preparing and dispensing process were the
most frequently recommended. The indicators in planning, monitoring, and evaluation
process were not recommended by any respondents. The indicator that was
recommended by more than one informant was high alert drug-related indicator.
Table 4.2 Suggested indicators from interview with the heads of pharmacy department.
MMS Processes

Suggested indicators

1. Planning
2. Selection and procurement
3. Storage

1. Average time for solving drug shortage.
2. Number of expired drugs found in
dispensing room.
3. Number of high alert drug related
prescribing errors.
4. Number of patient who is prescribed
allergic drug that is detected by
pharmacist before dispensing.
5. Number of ADE category E – I caused
by prescribing error.

4. Ordering and transcribing

Source*
(Hospital type)
Regional-HA
Regional-HA
Community-HA
Community-no HA
General-no HA

Community-HA
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Table 4.2 Suggested indicators from interview with the heads of pharmacy department
(continued)
MMS Processes
5. Preparing and dispensing

Suggested indicators

6. Number of high alert drug related
dispensing errors.
7. Number of outpatient dispensing error
that is met by sampling.
8. Number of dispensing error cause from
unclear ordering.
9. Percentage of patients that waiting for
receiving medication for
less than fifteen minutes.
10. Average time taken since stat drug
are dispensed until administrated.
11. Number of ADE category E – I caused
by dispensing error.
6. Administration
12. Number of high alert drug related
administration errors.
13. Number of ADE category E – I caused
by administration error.
7. Monitoring
8. Evaluation
*
Regional -HA = HA-certified regional hospital
Regional -no HA = Non HA-certified regional hospital
General-HA = HA-certified general hospital
General-no HA = Non HA-certified general hospital
Community-HA = HA-certified community hospital
Community-no HA = Non HA-certified community hospital

Source*
(Hospital type)
Community-HA
Community-no HA
Community-no HA
General-no HA
Community-no HA

General-no HA
Community-HA
Community-HA
Community-no HA
Community-HA

In conclusion, a total of 342 indicators were obtained from both document
study and interview. These indicators were prepared to be the initial indicators for
further selection. Numbers of initial indicators of MMS are summarized in table 4.3.
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Table 4.3 Numbers of the initial indicators grouped into eight processes of MMS.
MMS Processes
1. Planning
2. Selection and procurement
3. Storage
4. Ordering and transcribing
5. Preparing and dispensing
6. Administration
7. Monitoring
8. Evaluation
Total

Number of indicators
Document study
Interview
35
0
88
1
15
1
73
3
60
6
11
2
36
0
11
0
329
13

Total
35
89
16
76
66
13
36
11
342

4.2 Indicators selection
This step intended to validate the initial indicators and selected to be the
relevant indicators. From 342 initial indicators, the 70 relevant indicators were selected.
The details are described as the following.
The numbers of 70 relevant indicators in each process of MMS are
summarized in table 4.4.
4.3 Narrowing number of indicators
This step aimed to narrow the number of relevant indicators to be the
potential MMS indicators by the opinions of hospital pharmacists experienced in MMS.
From 70 relevant indicators, the 61 indicators were considered to be the potential MMS
indicators. The details are explained as following.
The questionnaires with 70 relevant indicators were sent to all 830 heads of
pharmacy department of regional, general and community hospitals to survey the
opinions in selecting the MMS indicators. At the end of survey, 388 questionnaires were
returned (46.74%). Numbers of responded questionnaires in each hospital type are
shown in table 4.5. For an indicator to be a potential indicator, the responses of “very
suitable” and “moderate suitable” combined must be seventy percent or more. With
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such criteria, a total 61 indicators were considered potential indicators. They are shown
in appendix E. The numbers of potential indicators in each process of MMS are
summarized in table 4.4.
Table 4.4 Numbers of resulted indicators from each step of MMS indicators
development.
1. Indicator
search

MMS processes

Initial
indicators
35
89
16
76
66
13
36
11
342

1. Planning
2. Selection and procurement
3. Storage
4. Ordering and transcribing
5. Preparing and dispensing
6. Administration
7. Monitoring
8. Evaluation
Total

Development steps
2. Indicator 3. Narrowing 4. Finalizing
selection
the indicators the indicators
Resulted indicators
Relevant
Potential
Finalized MMS
indicators
indicators
Indicators
6
4
1
14
9
5
4
4
2
8
7
2
12
11
1
9
9
1
12
12
4
5
5
1
70
61
17

Table 4.5 Questionnaire response rates by hospital type.
Hospital types
Regional
General
Community
Total

Numbers of
questionnaires sent
25
70
735

Numbers of
questionnaires responded
17
42
329

Percentage
responded
68.00
60.00
44.76

830

388

46.74
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4.4 Finalizing the indicators
This step aimed to select the potential indicators to be the finalized MMS
indicators by expert meeting. From 61 potential indicators, 17 finalized MMS indicators
were selected. The details are explained as following.
In the expert meeting, the 61 potential indicators were discussed regarding
validity of indicators in reflecting medication safety of 8 processes of MMS, and
feasibility of MMS indicators. The indicators that were agreed by more than seventy five
percent of experts (9/12 of experts) were considered to be the finalized indicators. At
the end of this step, the finalized 17 MMS indicators were identified. Numbers of
finalized indicators in each process of MMS are summarized in table 4.4.
From the resulting 17 finalized indicators, we returned to the data obtained
from the survey on heads of pharmacy department to determine perceived suitability to
be the MMS indicator of these 17 indicators. In table 4.6, we show only frequencies of
responses with “moderately suitable” and “very suitable” ratings of the 17 indicators. In
addition, in table 4.6, we also show ratio of agreement among the 12 experts on whether
a given indicator was suitable to be an MMS indicator. It was found that the indicators
that were related to medication error or preventable adverse drug event were rated for
suitability as “very suitable” the most by the heads of pharmacy department with 88.0%
for number of repeated ADR type B, 84.7% for number of dispensing error category E –
I, and 82.9% for number of prescribing/transcribing error category E – I, and 81.0% for
number of administration error category E – I. In terms of agreement from the 12
experts, most finalized indicators (14 of 17 indicators) were agreed to be MMS indicator
by all experts (12/12) except that for availability of implemented MMS policy, number of
drugs quality problems informed by users, and percentage of drug prescribed
according to DUE criteria where 11 of 12 experts agreed.
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Table 4.6 Opinion of heads of pharmacy department and of the experts on suitability
and agreement, respectively, toward each indicator to be MMS indicator.
Percentage of heads of
pharmacy department on
perceived suitability (N= 388)
MMS Indicators
Moderately Very
Total
suitable suitable
1. Availability of implemented MMS policy
49.9
22.7
72.6
2. Ratio of ED:NED items
41.3
53.5
94.8
3. Frequency of hospital drugs list review
56.6
22.7
79.3
4. Number of drugs quality documented
53.8
26.4
80.2
5. Amount of drugs reserved in inventory stock
27.0
70.1
97.1
6. Number of drugs shortage for dispensing
30.0
62.7
92.7
7. Number of life-saving drug that is not ready to use
35.2
53.6
88.8
8. Cost of expired/degenerative drugs in
38.9
52.1
91.0
hospital
9. Percentage of drug prescribed according
51.9
33.8
85.7
to DUE criteria
10. Number of prescribing/transcribing error
13.5
82.9
96.4
category E – I
11. Number of dispensing error category E – I
12.7
84.7
97.4
12. Number of administration error category E – I
14.6
81.0
95.6
13. Number of preventable ADE
33.5
58.7
92.2
14. Number of repeated ADR type B
7.3
88.0
95.3
15. Number of drug cross reactivity
44.1
41.0
85.1
16. Number of monitored ADR caused by high alert
45.7
42.1
87.8
drug
17. Evaluation result of MMS standard
39.5
55.6
95.1

Number of
expert
agreement
11/12
12/12
12/12
11/12
12/12
12/12
12/12
12/12
11/12
12/12
12/12
12/12
12/12
12/12
12/12
12/12
12/12
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Table 4.7 Descriptions of finalized MMS indicators
MMS processes
1. Planning
2. Selection and
procurement

13. Number of preventable ADE7
14. Number of repeated ADR8 type B

Outcome
Outcome

15. Number of drug cross reactivity
16. Number of monitored ADR caused by high
alert drug9
17. Evaluation result of MMS standard10

Outcome
Outcome

Existing
indicators*
DSAS
DSAS
DMD
DSAS
DMD
Expert
DSAS
HDSPI
DSAS
HDSPI
DMD
Expert
DSAS
Interview
DSAS
DMD
Interview
Expert
Interview
Expert
Interview
Expert
DMD
DSAS
HDSPI
Expert
Expert

Outcome

Expert

Indicators
1. Number of implemented MMS policy

Structure

2. Ratio of ED1:NED2 items

Structure

3. Frequency of hospital drugs list review

Process

4. Number of drugs quality problems3 documented

Outcome

5. Amount of drugs reserved in inventory stock

Outcome

6. Number of drugs shortage for dispensing

Outcome

7. Number of life-saving drug4 that is not ready to use5
8. Cost of expired/degenerative drugs in
hospital
4. Ordering and 9. Percentage of drug prescribed according
transcribing
to DUE6 criteria
10. Number of prescribing/transcribing error
category E – I
5. Preparing and 11. Number of dispensing error category E – I
dispensing
6. Administration 12. Number of administration error category E – I
3. Storage

7. Monitoring

8. Evaluation

Type

Outcome
Outcome
Process
Outcome
Outcome
Outcome
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1

ED
=
2
NED
=
3
Drugs quality problems =

4

Life-saving drug

5

Drug not ready to use =

6

DUE
7
ADE
8
ADR
9
High alert drug

=
=
=
=

10

=

MMS standard

=

Essential drug
Non-essential drug
The chemical or physical abnormality of drugs that have been met
before or during therapy, or the therapeutic efficacy problems of
drugs that have been met by the user during or after treatment.
Drug that is urgently needed in order to remedy the lifethreatening illness. If the drug is not available, in this situation, it
may cause patient death.
Expired drug, or drug that have been changed in
physical/chemical properties as a result of improper storage
area/condition, or the drug package is derogatory that affect
patient safety, or inadequate drug for treatment.
Drug use evaluation
Adverse drug event
Adverse drug reaction
Drug that have potential risk of causing significant
patient harm when they are used in error
Drug Safety Assessment Standard developed by The Bureau of
Health Administration Ministry of Public Health of Thailand

* Sources
DSAS
= Drug Safety Assessment Standard developed by The Bureau of Health
Administration Ministry of Public Health of Thailand
DMD
= Draft indicators of Drug System Monitoring & Development Program of Thailand
Expert
= Indicator added by the experts’ recommendation in extracting step of indicator
Development
HDSPI
= Hospital Drug System Performance Indicators developed by PSyRIC of Thailand
Expert
= Indicator added by first round experts
Interview = Indicator added by interview heads of pharmacists

In this new developed MMS indicator set of 17 indicators, 2 structure-, 2
process-, and 13 outcome-related indicators were compiled. The majority of indicators
were outcome related. The structure indicators were available only in two processes, 1)
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planning, and 2) selection and procurement. The process indicators were also available
only in two processes, 1) selection and procurement, and 2) ordering and transcribing.
The selection and procurement process covered all structure, process, and outcome
indicators. The most numbers of indicators (5 indicators) were found in selection and
procurement process, followed by those 4 indicators found in monitoring process (table
4.7).
The indicators in this set were primarily from the Drug Safety Assessment
Standard developed by MOPH of Thailand. The others were from DMD, PSyRIC, and
explored from interview the heads of pharmacists and from experts’ recommendation in
indicators selection step of indicator development (table 4.7).
4.5 Discussion
In this phase, the 17 hospital MMS indicators were identified to reflect
medication safety. They were composed of 2 structure-, 2 process-, and 13 outcomerelated indicators. The majority of this indicator set was outcome-related. The
indicators in this set were primarily from Drug Safety Assessment Standard developed
by MOPH of Thailand. As this standard has been used to be the criteria for the
development of hospital MMS and hospital pharmacy service standard, the indicators in
this standard could be expected to be familiar to the head of pharmacy department.
The others were from DMD, PSyRIC, interview with the heads of pharmacy department
and the experts’ recommendation in indicator selection step.
Some indicators were included in indicator selection steps, and remained
through the final step of MMS indicator development. These indicators were number of
drugs quality problems documented, number of life-saving drug that is not ready to use,
number of prescribing/transcribing error category E – I, number of dispensing error
category E – I, number of administration error category E – I, number of drug cross
reactivity, number of monitored ADR caused by high alert drug, and evaluation of the
result of MMS standard. The reason that these indicators were selected could have
been that the hospitals implementing the hospital accreditation program had been
focusing on preventing adverse events.
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The only one indicator derived from all sources of Thailand MMS indicators,
DSAS, PsyRIC, and DMD, was number of drug shortage for dispensing. This indicates
that the indicator can strongly reflect the selection and procurement process.
In narrowing and finalizing number of indicators by means of survey on
heads of pharmacy department and expert meeting, two indicators, availability of
implemented MMS policy, and frequency of hospital drugs list review, had been less
agreed by heads of pharmacy department, with only 22.7% of pharmacy heads
responding “very suitable.” However, these two indicators were finalized to be MMS
indicators because the following reasons.
1. In part two of questionnaire, the answer “very suitable” meant the
indicators were absolutely able to reflect the MMS and had the possibility to carry out
data collection. “Moderate suitable” meant the indicators were partially able to reflect
MMS and had the possibility to carry out data collection. The total percentages of
combining answers “very suitable” and “moderate suitable” of these two indicators are
72.6 and 79.3 respectively. These mean that, in pharmacy heads’ opinion, the two
indicators had a possibility to carry out data collection, even though they could partially
reflect medication safety.
2. In accordance with the first reason, more than seventy-five percent of
experts in the expert meeting agreed on these two indicators. This agreement
confirmed that these indicators had an ability to reflect medication safety.
3. For the indicator “availability of implemented MMS policy,” it has been
known that the causes of having such policy were the existing problems of MMS and/or
the goal of MMS standard that has not been achieved. MMS problems were defined as
the problems of personnel, equipment, or processes that resulted in the defect of MMS
outcome. Therefore, availability of MMS policy that had been implemented could cover
all processes of MMS. If there is no MMS policy, no further processes of the MMS could
be carried out. Therefore any desirable outcomes of safe medication use could be
results of having the MMS policy in place.
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4. The indicator “frequency of hospital drugs list review” was finalized based
on the reason that not only the diseases that have been changed all the times but also
the novel trends of therapy. To make drugs in hospital available and consistent with the
trend of disease that change in each period, the hospital drug list must be reviewed
periodically. Additionally, data from the hospital medication related incidences
reported, some drugs may frequently cause adverse drug reactions (ADR) or
medication errors. Review of the drug items, by excluding the frequently causing ADRdrugs from the hospital drugs list, is required in order to make patient safe from drugs
used. Therefore availability of drug list review can indicate that the hospital have the
process that pay attention to the safety of patient drug use.
In selection and procurement process, 1 structure-, 1 process-, and 3
outcome-related indicators were composed. If the only 3 outcome indicators, namely
number of drugs quality problems documented, amount of drugs reserved in inventory
stock, and number of drugs shortage for dispensing, were only identified, they probably
could inadequately reflect all medication safety results from this process. They could
reflect only quality and adequacy of drugs use. Since the effectiveness of patient drug
use and adverse drug reaction was considered to be the outcome, results from drugs
selection process could not clearly and instantly obtained and were difficult to detect.
Therefore the indicators “ratio of essential drugs (ED): non-essential (NED) items” and
“frequency of hospital drugs list review”, which were structure and process indicators,
respectively, were also identified to reflect this process. The ratio of ED: NED items can
reflect the patient safety since one criterion for including a drug into the National Drug
List of Thailand is availability of evidence-based literatures that demonstrate the
effectiveness and safety of that drug [54]. Aligned with the criterion of the Ministry of
Public Health of Thailand, the maximum limits of ratio of essential drugs: non-essential
drugs items were set as 70:30, 80:30, and 90:10 for regional, general, and community
hospitals, respectively. The reason why the indicator “frequency of hospital drugs list
review” was identified is described in previous paragraph.
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The majority of indicators in this set were adverse drug event related. They
were selected with the perception that they could clearly reflect medication safety.
These indicators were 1) number of prescribing/transcribing error category E – I, 2)
number of dispensing error category E – I, 3) number of administration error category E
– I, 4) number of preventable ADE, 5) number of repeated ADR type B, 6) number of
drug cross reactivity, and 7) number of monitored ADR caused by high-alert drug. The
reasons that these indicators were selected are discussed below.
The reason that the indicators number of prescribing/transcribing error
category E – I, number of dispensing error category E – I, and number of administration
error category E – I have been selected are explained as following.
Adverse drug event (ADE) has been defined by Joint Commission on
Accreditation on Healthcare Organization [55] as
“a patient injury resulting from a medication, either because of a pharmacological
reaction to a normal dose, or because of a preventable adverse reaction to a drug resulting
from an error.”

In addition, ADE has been defined by Committee of Experts on Management
of Safety and Quality in Healthcare [56] as
“any injuries occurring during the patient’s drug therapy and resulting either from
appropriate care, or from unsuitable or suboptimal care. ADE include: the adverse drug
reactions during normal use of the medicine, and any harm secondary to a medication error,
both errors of omission or commission.”

Leape et al [57] have also defined ADE as
“an injury, large or small, caused by the use (including non-use) of a drug. There are
two types of ADEs: those caused by errors and those that occur despite proper usage. If
an ADE is caused by an error it is, by definition, preventable. Non-preventable ADE (injury,
but not error) are called adverse drug reactions (ADRs).”

Together with the definition of World health organization (WHO) [58], safety
has been defined as “Freedom from accidental injuries.” Corresponding to these
definitions, adverse drug event can reflect medication safety.
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National Coordinating Council for Medication Error Reporting and Prevention
(NCC MERP) [59] has defined Medication error (ME) as
“any preventable event that may cause or lead to inappropriate medication use or patient
harm with the medication is in the control of the health care professional, patient, or
consumer. Such events may be related to professional practice, healthcare products,
procedures, and systems, including prescribing; order communication; product labeling,
packaging, and nomenclature; compounding; dispensing; distribution; administration;
education; monitoring; and use.”

Based on NCC MERP definitions, some medication errors may result in
adverse drug event that can be prevented. Effective management of ordering and
transcribing, preparing and dispensing, and administration processes can diminish
medication error.
National Coordinating Council for Medication Error Reporting and Prevention
(NCC MERP) [60] has classified medication errors into nine categories.
Category A: Circumstances or events that have the capacity to cause
error
Category B: An error occurred but the error did not reach the patient
Category C: An error occurred that reached the patient but did not cause
the patient harm
Category D: An error occurred that reached the patient and required
monitoring to confirm that it resulted in no harm to the patient and/or required
intervention to preclude harm
Category E: An error occurred that may have contributed to or resulted
in temporary harm to the patient and required intervention
Category F: An error occurred that may have contributed to or resulted in
temporary harm to the patient and required initial or prolonged hospitalization
Category G: An error occurred that may have contributed to or resulted
in permanent patient harm
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Category H: An error occurred that require intervention necessary to
sustain life
Category I: An error occurred that may have contributed to or resulted in
the patient’s death
As nine categories of medication error have been classified, the medication
error categories E – I can cause harm to patient. So, these five categories of error can
reflect medication safety. By these above reasons, number of prescribing/transcribing
error category E – I, number of dispensing error category E – I, and number of
administration error category E – I have been selected to be the indicators of ordering
and transcribing, preparing and dispensing, and administration process respectively. In
addition, if good management of these three process has been implemented, the error
categories E – I should not be emerged. So, the experts have recommended the target
value of these three indicators as zero.
The reasons that the indicator “number of preventable ADE” has been
selected are explained as following.
Committee of Experts on Management of Safety and Quality in Healthcare
[57] has defined adverse drug reaction (ADR) as
“a response to a medicinal product which is noxious and unintended and which occurs
at doses normally used in man for the prophylaxis, diagnosis or therapy of disease or for the
restoration, correction or modification of physiological function.”

Schumock and Thornton [61] have demonstrated the criteria for determining
the preventability of ADR by using these questions.
Was the drug involved inappropriate for the patient’s clinical condition?
Was the dose, route, or frequency of administration inappropriate for
the patient’s age, weight, or disease state?
Was required therapeutic monitoring or other necessary laboratory tests
not performed?
Was there a history of allergy or previous reactions to the drug?
Was a drug interaction involved in the ADR?
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Was a toxic serum drug concentration (or laboratory monitoring test)
documented?
Was poor compliance involved in the ADR?
If one of these is answered “yes” for that ADR, it was considered to be
preventable ADR (pADR).
Corresponding to ADE, preventable ADE, ADR, preventable ADR and
medication error definition, they are related. Mangkorn Prapunwattana [62] has
illustrated their relation in figure 4.1

Figure 4.1 Relation of ADE, preventable ADE, ADR, preventable ADR, and medication
Error [62]
Corresponding to the definitions explained and figure 3, ADE is injury
caused from medication/drugs used. Two types of ADE have been categorized,
preventable ADE (pADE) and non-preventable ADE (or ADR). A pADE is an injury that
is the result of an error at any stage in the medication use. A non-preventable ADE (or
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ADR) is an injury due to a medication where there is no error in the medication used
processes [63]. The former are able to be prevented and the later are not able to be
prevented despite good management. By the reasons explained, in expert meeting,
“number of preventable ADE” was agreed by all the experts to be one of indicators of
monitoring process because it can absolutely reflect patient safety (medication safety).
The more numbers of pADE are the less patient safety is. In this MMS indicators set,
pADE is the main indicators that reflect medication safety.
Corresponding to figure 3, pADR are included in pADE. In indicator data
collecting, pADR is counted to be pADE.
Corresponding to figure 3 and definition of medication error, medication
errors may cause any injuries (ADE) to any patients who use medication. Injury that
caused from medication error is also included in pADE. So, the indicator “number of
prescribing/transcribing error category E – I, number of dispensing error category E – I,
and number of administration error category E – I” are also included in pADE.
Because pADE should not be emerged, if good management is
implemented, the experts have recommended the target value of indicator “number of
preventable ADE” as zero.
The reasons that the indicator “number of repeated ADR type B” and
“number of drug cross reactivity” has been selected are explained as following.
Based on the above definition, repeated ADR type B is one type of
preventable ADR/preventable ADE. Because repeated ADR has been frequently found
in hospital and it can be prevented. It can reflect the management process to achieve
medication safety. By the reason explained, in expert meeting, “number of repeated
ADR type B” was agreed to be the indicator in monitoring process.
Drug cross reactivity, like repeated ADR type B, has been frequently found in
all hospitals, probably more than repeated ADR type B. So, it was also voted to be the
indicator in monitoring process in expert meeting.
The reasons that the indicator “number of monitored ADR caused by high
alert drug” has been selected are explained as following.
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Institute for Safe Medication Practices (ISMP) has defined high alert drug as
“medications that bear a heightened risk of causing significant patient harm when they
are used in error [64].” Since management of HAD has been implemented in any
hospitals in Thailand since 2005, however, the results of management were not
revealed. The ADR caused from HAD can cause significant patient harm but can be
prevented by effective management. So, the harm caused by HAD can indicate
medication safety. By the reason explained, to reflect medication safety, “number of
monitored ADR caused by high alert drug” was considered by the experts to be one
indicator of monitoring process.
Similar to pADE, number of repeated ADR type B, number of drug cross
reactivity, number of monitored ADR caused by high alert drug can be prevented by
good management, so, the recommended challenged target value of these three
indicators are also zero.
In fact, number of repeated ADR type B, number of drug cross reactivity,
and number of monitored ADR caused by high alert drug are included in pADE. In the
monitoring process, these indicators were separated from number of preventable ADE
in order to more clearly specify the sources of pADE. Likewise, number of
prescribing/transcribing error category E – I, number of dispensing error category E – I,
and number of administration error category E – I are also included in pADE. They were
separated from number of preventable ADE in order to reflect medication safety in
prescribing/transcribing, dispensing, and administration process respectively.
In this indicators development, the purpose was to develop the MMS
indicators for evaluation the hospital MMS under medication safety dimension. This new
indicators set could potentially reflect medication safety in every process of hospital
MMS. In planning process, although the indicator “availability of implemented MMS
policy” was a structure-related indicator, the implemented policy associating with this
indicator covers the problems of personnel, equipment, or processes that result in the
defect of MMS outcome. The results of implemented policy could subsequently occur
as medication safety in each next step.
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In Canadian Safety Indicators for Medication Use development process, the
indicators were developed based on the consensus of 20 national experts using a threeround Delphi survey process via e-mail [7]. Whereas the MMS indicators development
processes in this thesis were composed of four steps especially surveying the opinions
of all hospital pharmacists experienced in MMS of regional, general, and community
hospitals, and confirmed by the experts associated with the MMS. This may indicate the
strength of the development process of this MMS indicator. The strengths of this
developed MMS indicator set were the followings. First, it covered all processes of
hospital MMS; therefore it can reflect medication safety results from management of
each process. Second, it was constructed based on the opinions of all hospital
pharmacists experienced in MMS of regional, general, and community hospitals, and
confirmed by the experts associated MMS; therefore this indicator set could be used
effectively and identically in all hospitals. Third, it could clearly demonstrate the degree
of medication safety. For example, the more numbers of medication error category E – I
found, the less the degree of medication safety.
The Hospital Drug System Performance Indicators (HDSPI) developed by
Pharmaceutical System Research and Intelligence Center (PSyRIC) of Thailand [9] was
created with a purpose of to be the standard guideline for performance assessment of
medication management system. The indicators in this set do not cover planning,
storage, and evaluation process of MMS and do not demonstrate the gradient of harm
that reflects intensity of medication safety. Our developed hospital MMS indicator set
covered all processes of MMS and demonstrated the degree of medication safety.
The Drug Safety Assessment Standard (DSAS) developed by Bureau of
Health Administration Ministry of Public Health of Thailand may be more advantageous
with the fact that it consisted of various indicators covering all processes of MMS [10]. It
has been the criteria for development of hospital MMS and hospital pharmacy. It can
demonstrate how far the hospital has implemented the MMS, but not the gradient of
harm that reflects degree of medication safety. In contrast, our developed hospital
MMS indicator set could cover all processes of MMS and could demonstrate the degree
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of medication safety. The differences between our developed MMS indicators, HDSPI
and DSAS are demonstrated in table 4.8.
Table 4.8 The differences between developed MMS indicators, HDSPI and DSAS
Indicators
Different items

Purpose
Process of
development

Developed
MMS Indicators

HDSPI

DSAS

1. Hospital MMS evaluation
2. Reveal MMS situation

Std. guideline for
assessing MMS
performance

Drug safety
assessment standard

1. Expert consensus
2. Indicators testing

1. Expert consensus
2. Indicators testing

1. Survey
2. Expert meeting
3. Indicators testing
17

No. of indicators
18
Cover 8 process of
Yes
No
MMS
Gradient of harm
Demonstrate
Not demonstrate
HDSPI
= Hospital Drug System Performance Indicators
DSAS
= Drug Safety Assessment Standard
MMS
= Medication management system

130
Yes
Not demonstrate

In conclusion, our developed hospital MMS indicators were composed of 2
structure-, 2 process-, and 13 outcome-related indicators. They covered 8 processes of
JCI medication management system. They were derived from all three main sources of
MMS indicators of Thailand, namely, MOPH, PsyRIC, and DMD, as well as from the
experts and the head of pharmacy department in regional, general, and community
hospitals. The majority of indicators were incident related. It could clearly demonstrate
the degree of medication safety and could be used identically in all hospitals.

CHAPTER 5
AFFECTING FACTORS FOR MEDICATION MANAGEMENT SYSTEM
INDICATORS IMPLEMENTATION IN HOSPITAL
The purpose of this chapter is to describe and discuss the identified
affecting factors for MMS indicators implementation in hospitals explored in phase II of
the study. It was performed during January 2011 to January 2012. In this phase, two
study steps included searching for affecting factors by document study and in-person
interview and summarizing the factors for MMS indicators implementation based on the
results from the survey on opinion of heads of pharmacy department.
The identified affecting factors for MMS indicators implementation are
performed and discussed below.
5.1 Search of affecting factors by document study and in-person interview.
5.1.1 Document study
This step aimed to explore the affecting factors for project and indicators
implementation by means of document study and in-person interview. From previous
studies and reports, many factors are known to affect project and indicators
implementation. These factors are summarized in table5.1 and 5.2 respectively. The
factor that was found to affect both project and indicators implementation was senior
management support. All factors that affected project implementation and indicators
implementation obtained from document study were then merged with the factors
obtained from in-person interview to develop the questionnaire for the survey on opinion
of the heads of pharmacy department about the degree that these factors affect the
MMS indicators implementation in the hospital.

80

81

9

9
9

9
9

9

9

9
9

9

9

9

9

9

9

9

9
9
9
9
9
9

9

9
9

9
9

9
9

9

9
9
9
9
9

9
9
9

9
9
9
9

9

9
9

9
9

Culler et al [43]

9

9

9

9

Rezaei A. et al [42]

9

Kuen et al [41]

9

Prabhakar [40]

9

Lehmann et al [39]

1. Clear realistic objective/goal
2. Support from senior management/
top management support
3. Good communication/ feedback
4. Sufficient /well allocated resource
5. Skilled/suitably qualified/ sufficient
staff/team
6. Proven/familiar technology
7. Realistic schedule
8. Organizational adaptation/
Culture/structure
9. Training provision
10. Environmental influence
11. User/client involvement
12. Effective change management
13. Competent project manager
14. Good leadership
15. Risks addressed/assessed/
managed
16. Effective monitoring/control
17. Adequate budget
18. Political stability
19. Team work
20. Strong/detailed plan kept up to date

Stock et al [37]
Hadikusumo and
Aksorn [38]

Affecting factors

Fortune and White [36]

Table 5.1 Summarized of affecting factors for project implementation
Authors

9

9
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21. Strong business case/sound
basis for project
22. Project sponsor/champion
23. Good performance by
suppliers/contractors/consultants
24. Planned close down/review/
acceptance of possible failure
25. Personnel attitude
26. Correct choice/ past experience of
project management methodology

Culler et al [43]

Rezaei A. et al [42]

Kuen et al [41]

Prabhakar [40]

Lehmann et al [39]

Stock et al [37]
Hadikusumo and
Aksorn [38]

Affecting factors

Fortune and White [36]

Table 5.1 Summarized of affecting factors for project implementation (continued)
Authors

9
9
9
9
9
9

Table 5.2 Summarized of affecting factors for indicators implementation
Authors
Yu-Chi Tung and
Affecting factors
Van den Berg E [22]

1. Stimulating incentive for the implementation of the
Indicators
(Integration with the payment regulations)
2. Intrinsic motivation of medical professional
3. Law and regulation
4. Publishing performances
5. Information communication technology (ICT)
related infrastructure
6. Administrative load
7. Trust in indicators

9
9
9
9
9
9
9

Ming-Chin Yang [24]
9
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Table 5.2 Summarized of affecting factors for indicators implementation (continued)
Authors
Yu-Chi Tung and
Affecting factors
Van den Berg E [22]

8. Senior management support the indicator system
9. Making related departments improve the
underperforming indicators
10. Report the improvement results in the meeting
11. Benchmarking

Ming-Chin Yang [24]
9
9
9
9

5.1.2 In-person interview
This step intended to obtain the suggested affecting factors for MMS
indicators implementation from hospital pharmacists by in-person interview. The nine
purposive select interviewees were heads of pharmacy departments from three regional,
three general, and three community hospitals who had experience in hospital MMS for a
minimum of 5 years. In this step, these informants reported many affecting factors (table
5.3). The commonly reported affecting factors by all 9 pharmacy department heads
were support from hospital director, hospital willingness to improve internal process,
education & communication to indicator related persons, support from head of
pharmacy department, existence of manager responsible for indicator-based evaluation,
compliance of persons responsible in indicator-directed data collection/report, feedback
of problem/obstacle in indicator implementation, indicator-related policy/law and
regulation, and culture regarding reporting errors.
These affecting factors were then merged with the factors from document
study to develop the questionnaire for survey the opinion of pharmacy department
heads about the degree the factors affect MMS indicators implementation.
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Table 5.3 Summarized of affecting factors for MMS indicators implementation recommended by 9 heads of pharmacy department
Recommended affecting factors for MMS indicators
implementation
1. Support from hospital director
2. Hospital willingness to improve internal process
3. Education & communication to indicator related persons
4. Support from head of pharmacy department
5. Existing of manager who response for indicator
implementation
6. Compliance of person who response in indicator data
Collecting/reporting
7. Feedback of problem/obstacle of indicator implementation
8. Indicator related policy/law and regulation
9. Errors reporting – culture
10. Workload of manager who response for indicator
implementation
11. Workload of manpower who response for indicator data
Collecting
12. Availability of quality improvement activity for correcting
of poor performed indicator

Com
HA
9
9
9
9

Hospital type of 9 heads of pharmacy department / HA certified
Com
Com
Gen
Gen
Gen
Cent
Reg
No-HA No-HA No-HA No-HA
HA
HA
HA
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

Reg
No-HA
9
9
9
9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9
9
9

9
9
9

9
9
9

9
9
9

9
9
9

9
9
9

9
9
9

9
9
9

9
9
9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9
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Table 5.3 Summarized of affecting factors for MMS indicators implementation recommended by 9 heads of pharmacy department
(continued)
Recommended affecting factors for MMS indicators
implementation
13. Amount of indicators
14. Information communication technology (ICT) for indicator
management
15. Indicator manager’s experience in indicator management
16. Manpower for collecting the indicator data
17. Experience of manpower in indicator data collecting
18. Clear schedule for indicator data collection/report
17. Availability of indicator data reporting in hospital
medication management committee
18. Indicator coverage
19. Administrative load for indicator implementation
20. Pay for performance for indicator management
21. Evidence of advantage of indicator implementation from
other hospital

Com
HA
9

Hospital type of 9 heads of pharmacy department / HA certified
Com
Com
Gen
Gen
Gen
Cent
Cent
No-HA No-HA No-HA No-HA
HA
HA
HA
9
9
9
9
9
9
9

9

9

9
9
9
9

9
9
9
9

9

9

9

9

9
9
9

9
9
9

9

9

9

9

9

9

9

9

9
9
9
9

9
9
9
9

9
9
9
9

9

9

9

9

9
9

9
9

9
9
9

9

9
9
9

Cent
No-HA

9
9

9
9

9

9
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Table 5.3 Summarized of affecting factors for MMS indicators implementation recommended by 9 heads of pharmacy department
(continued)
Recommended affecting factors for MMS indicators
implementation

Com
HA

Hospital type of 9 heads of pharmacy department / HA certified
Com
Com
Gen
Gen
Gen
Cent
Cent
No-HA No-HA No-HA No-HA
HA
HA
HA
9
9
9
9
9

Cent
No-HA

22. Indicator validity testing before implementation
23. Personnel realization on advantage of indicator
9
9
9
9
9
implementation
24. Cost of indicator implementation
9
9
9
25. Easy method for indicator data collection
9
9
9
26. Source of indicator establishment
9
9
27. Connection of manager who response for indicator
implementation with head of department that provide
9
9
indicator data
28. Integration the MMS indicator management as one part
9
of personnel performance indicator
29. Coordination of indicator management manager with
9
hospital risk management team
Reg = Regional hospital, Gen = General hospital, Com = Community hospital, HA = HA certified, No-HA = Non HA certified, 9 = recommended factor
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5.2 Summary on the affecting factors for MMS indicators implementation
This step intended to summarize the affecting factors for MMS
implementation by the results of survey the opinions of heads of pharmacy department
by mailed questionnaire. It was found that the top three affecting factors with 80 percent
or more of respondents rating them as “very affecting” on indicators implementation
included 1) a support from hospital director, 2) an easy method of indicator data
collection, and 3) good management of pharmacy department. All findings regarding
factors affecting MMS indicator implementation are detailed as the followings.
The mailed questionnaires were sent to all 830 heads of pharmacy
department of regional, general, and community hospitals. At the end of the survey, 388
questionnaires were returned and all of them were usable (46.74%). Numbers of
returned questionnaires from each type of hospitals are shown in table 4.5 (chapter 4).
Percentages of each level of agreement on the degree each factor affected the MMS
indicators implementation specifically regarding context, input, and process are shown
in tables 5.4, 5.5 and 5.6, respectively. Regarding the order of the factors in these
tables, those rated as “very affecting” by the highest percentage of respondents were
put first.
Table 5.4 The percentages of heads of pharmacy department on opinions how much
each context-related factor affected MMS indicators implementation
regarding.
Context-related affecting factors

1. Support from hospital director
2. Good management of pharmacy department
3. Indicator implementation policy from ministry of
public health

Percentages of heads of pharmacy
department (N = 388)
Not Little
Very
Moderately
Not
Affect Affect
affect
affecting
known
ing
ing
ing
1
2.1
13.2
83.6
0
0
0
20.0
80.0
0
0.3

2.3

21.0

75.9

0.5
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Table 5.4 The percentages of heads of pharmacy department on opinions how much
each context-related factor affected MMS indicators implementation
regarding. (continued)
Context-related affecting factors

4. Compliance of personnel, in departments other
than pharmacy department, responsible for
indicator data collection/report
5. Compliance of personnel in pharmacy
department responsible in indicator data
collection/report
6. Existence of hospital indicator related policy
7. Support from head of pharmacy department
8. Good hospital management
9. Workload of pharmacist in pharmacy
department
10. Hospital’s willingness on quality improvement
of medication management system
11. Law and regulation for indicator
implementation
12. Good relationship of manager responsible for
indicator implementation with heads of the
departments that provide indicator data
13. Errors reporting culture of the hospital
14. Existence of communication channel for
indicator implementation
15. Pay for performance for indicator management

Percentages of heads of pharmacy
department (N = 388)
Not Little
Very
Moderately
Not
Affect Affect
affect
affecting
known
ing
ing
ing
0.3

2.6

21.8

75.3

0

0.3

1.8

24.1

73.8

0

0.5
0
0

2.3
1.8
2.3

23.8
25.1
25.7

73.3
72.3
72

0
0.8
0

0.3

1.8

26.3

71.6

0

0.3

2.6

30.1

66.8

0.3

1.6

4.2

27.1

64.8

2.3

1.0

3.9

36.2

58.9

0

0

12.2

35.3

51.7

0.8

0

9.1

42.8

47.5

0.5

1.8

9.9

39.8

45.6

2.9
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Table 5.5 The percentages of heads of pharmacy department on opinions how much
each input-related factor affected MMS indicators implementation regarding.
Input-related affecting factors

1. Existing of manager who response for
indicator implementation
2. High feasibility of indicators
3. Personnel realization on advantage of
indicator implementation
4. Indicator is easy to understand
5. Good indicator validity
6. Information communication technology (ICT)
for indicator management
7. Clear indicator definition
8. Manpower in pharmacy department for
collection/report of indicator data
9. Evidence of proven good result of indicator
implementation
10. Experience of manager for indicator
management (collection, analysis, and
summarization of indicator data)
11. Existence of indicator implementation protocol
12. Indicator coverage
13. Amount of indicator
14. Experience of personnel in indicator data
collection/report
15. Manpower of departments other than
pharmacy department for collection/report of
indicator data

Percentages of heads of pharmacy department
(N = 388)
Not
Little
Very
Moderately
Not
affect affect
affect
known
affecting
ing
ing
ing
0

1.8

20.5

77.2

0.5

0.5

2.3

21.5

75.6

0

0

2.9

23.1

73.5

0.5

0
0.5

1.8
2.3

24.9
24.1

73.3
73.1

0
0

0

2.6

25.1

72.0

0.3

0.3

2.6

26.7

70.2

0.3

0.5

2.6

27.3

69.6

0

0.5

2.3

29.0

67.9

0.3

0

2.6

30.6

66.2

0.5

1.3
0.8
1.3

6.2
3.6
5.2

36.5
40.4
43.9

56.0
54.9
49.6

0
0.3
0

0.8

8.1

46.8

43.9

0.5

1.6

11.7

42.6

43.1

1
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Table 5.5 The percentages of heads of pharmacy department on opinions how much
each input-related factor affected MMS indicators implementation regarding.
(continued)
Input-related affecting factors

16. Source of indicator establishment
17. Cost of indicator implementation

Percentages of heads of pharmacy department
(N = 388)
Not
Little
Very
Moderately
Not
affect affect
affect
affecting
known
ing
ing
ing
3.1
10.7 51.0
33.9
1.3
3.6
19.5 51.8
22.7
2.3

Table 5.6 The percentages of heads of pharmacy department on opinions how much
each process-related factor affected MMS indicators implementation
regarding.
Process-related affecting factors

1. Easy method for indicator data collection
2. Continuous monitoring on results from
indicator implementation
3. Integration of MMS indicator in HA indicator
4. Education & communication to all parties
involving indicator implementation
5. Existence of solving measures for problems or
obstacles in indicator implementation
6. Integration the MMS indicator management as
one part of personnel performance indicator
7. Clear schedule for indicator data
collection/report

Percentages of heads of pharmacy department
(N = 388)
Not
Little
Very
Moderately
Not
affect affect
affect
affecting
known
ing
ing
ing
0
1.8
18.1
80.1
0
0

1

21.8

77.2

0

0

1

27.5

71.5

0

0

2.3

29

68.7

0

0

1.8

31.3

66.8

0

0.3

2.8

29.8

66.8

0.3

0.3

3.4

30.8

65.5

0
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Table 5.6 The percentages of heads of pharmacy department on opinions how much
each process-related factor affected MMS indicators implementation
regarding. (continued)
Process-related affecting factors

8. Existence of the monitoring of
problems/obstacles of indicator
implementation and feedback
9. Coordination of indicator management
manager with hospital risk management team

Percentages of heads of pharmacy department
(N = 388)
Not
Little
Very
Moderately
Not
affect affect
affect
affecting
known
ing
ing
ing
0

1.6

34.2

64.2

0

0

2.1

34.8

63.1

0

Regarding the factors with the most frequently rated as “very affecting,”
support from hospital director was the highest one for context-related factor, existence
of manager responsible for indicator implementation was for input-related factor, and
easy method for indicator data collection was for process-related factor.
In addition to the factors most perceived as very affecting the MMS indicator
implementation relating to context, input and process, all factors relating the three
elements were pooled and re-ranked. The resulting top-ten orders of these factors are
shown in table 5.7. The support from hospital director was again the most affecting
factor to MMS indicators implementation. In summary, factors with at least eighty
percent of respondents rating as “very affecting” were support from hospital director,
easy method for indicator data collection, and good management of pharmacy
department. Furthermore, about half of the top-ten factors were context-related.
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Table 5.7 List of top-ten affecting factors for MMS indicators implementation from the
survey on heads of pharmacy department.
Affecting factors
1. Support from hospital director
2. Easy method for indicator data
collection
3. Good management of pharmacy
department
4. Existence of manager responsible
for indicator implementation
5. Continuous monitoring on the
results of indicator
implementation
6. Indicator implementation policy
from the Ministry of Public Health
7. High feasibility of indicator
implementation
8. Compliance of personnel, in
departments other than
pharmacy, responsible for
indicator data collection/report
9. Compliance of personnel in
pharmacy department
responsible for indicator data
collection/report
10. Personnel realization on
advantage of indicator
implementation
C = Context related affecting factor
P = Process related affecting factor

Percentages of heads of pharmacy department
(N = 388)
Type
Not
Little Moderately Very
Not
affecting affecting affecting affecting known
C
1
2.1
13.2
83.6
0
P

0

1.8

18.1

80.1

0

C

0

0

20.0

80.0

0

I

0

1.8

20.5

77.2

0.5

P

0

1

21.8

77.2

0

C

0.3

2.3

21.0

75.9

0.5

I

0.5

2.3

21.5

75.6

0

C

0.3

2.6

21.8

75.3

0

C

0.3

1.8

24.1

73.8

0

I

0

2.9

23.1

73.5

0.5

I = Input related affecting factor
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5.4 Discussion
In this chapter, the affecting factors for MMS indicators implementation in
hospital were identified. They were further classified as context, input, and process
related for a practical consideration in indicator implementation.
The factor that was perceived as the most affecting one on MMS indicators
implementation was support from hospital director, a context-related factor. This result
was consistent with those mentioned in document studies [36, 38, 40-42] and also with
the one from in-person interview with 9 heads of pharmacy department from regional,
general, and community hospitals. This finding was reasonable since the hospital
director has the authority in ordering and managing quality processes in hospital. The
factor regarding the support from the hospital director does undoubtedly affect MMS
indicators implementation.
Considering input-related affecting factors, the factor that most affected
MMS indicator implementation was existence of manager responsible for indicator
implementation. In indicator implementation, many processes such as coordination with
personnel relating with indicator implementation in each department and setting the
process for indicator data collection and report were primarily in involving obtaining
indicator data. These processes could be accomplished by the manager, a person who
is acknowledgeable in executing the system. This indicated that for indicator
implementation, the manager is a significant person. In addition to this factor, the
indicator properties such as feasibility and validity of indicator could affect indicator
implementation. From the survey results, these factors were ranked in the second and
fifth order based on the perceived degree of how the factors could affect MMS
indicators implementation. This was consistent with the characteristics of good or
effective indicators [33, 34].
For the process-related affecting factors, easy method for indicator data
collection was the one ranked the first in affecting MMS indicators implementation. This
might be interpreted in a way that easy method can facilitate the process of indicator
data collection which further result in less additive workload, especially in the context of

94
a daily overload of patients in many hospitals. Even factors with the least impact on
process, as reported by the survey on the heads of pharmacy department, these factors
were rated as “very affecting” by more than half of the respondents. This may indicate
that these factors strongly affect MMS indicator implementation.
In terms of cost of indicator implementation, the result indicates that it may
not be a significant factor to impact MMS indicators implementation. Only 22.7% of
respondents rated this factor as “very affecting” (table 5.5). From the top-ten list of
affecting factors shown in table 5.7, fifty percent of pooled factors were context-related.
This finding may also suggest that the context may primarily affect the MMS indicators
implementation.
In conclusion, it was demonstrated that many factors affected MMS
indicators implementation as perceived by heads of pharmacy department. The topthree affecting factors that were rated as having the most impact on MMS indicators
implementation were support from hospital director, easy method for indicator data
collection, and good management of pharmacy department. These identified affecting
factors are beneficial in the development of the guideline for the MMS indicators
implementation in hospitals. Realization on the impact of these factors may make the
implementation more effective.

CHAPTER 6
IMPLEMENTING THE DEVELOPED MMS INDICATORS IN HOSPITALS
The purpose of this chapter was to describe and discuss the results and
problems found in implementing the developed MMS indicators in hospitals. We also
aimed to propose the procedure of MMS indicators implementation.
Six hospitals, two regional, two general, and two community hospitals, were
purposively selected for implementing the developed MMS indicators. The test was
done in each hospital for six months during April – December 2012. At the end of the
test, the indicators data and the problems of implementing the developed MMS
indicators were analyzed and the procedure of MMS indicators implementation was
proposed subsequently. The results of testing are shown and discussed below.
6.1 General information
The general information of the six purposively selected hospitals is shown in
table 6.1. The size of hospital (numbers of beds), number of pharmacists, number of
physicians, number of nurses, number of out-patients per day, and number of inpatients per day in HA and non-HA certified hospital were not considerably different
among hospital types. However, in community hospitals, number of nurses was overtly
greater in HA-certified hospitals.
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Table 6.1 The general information of six purposive selected hospitals.
Items

Regional hospital
HA
No-HA
825
855
39
34
188
140
581
640

Size of hospital (beds)
Number of pharmacists
Number of physicians
Number of nurses
Number of out-patients per
885
1000
day
Number of in-patients per
724
800
day
HA = HA certified, No-HA = HA not certified

General hospital
HA
No-HA
410
311
24
14
58
26
436
315

Community hospital
HA
Non-HA
30
30
4
4
4
3
150
47

659

535

180

160

365

254

30

25

6.2 Situation assessment regarding context, input, and process of implementing
the MMS indicators in each hospital.
6.2.1 Situation assessment regarding context and input of implementing the
MMS indicators in each hospital
In the pharmacist meeting, before using the indicators, we introduced all
stakeholders about the developed MMS indicators, the indicators’ definition, how to get
the indicators data, how to report the indicator data, and the indicator implementation
manual (appendix F). The detail of members in the meeting is shown in table 6.2. In
some hospitals, if the head of pharmacy department could not attend the meeting, the
quality management pharmacist filled in.
Before using the indicators, the context and input of implementing the
indicators based on the affecting factors for MMS implementation demonstrated in
phase II study were also assessed for their impact on the implementation by means of a
consensus on all the members in the meeting. The 10-point rating scale was applied for
the assessment, where 1 meant poor or least and 10 meant excellent or most. The
average score of seven or more was considered to be suitable for the test of
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implementing the MMS indicators. The results of the context and the input assessment
are shown in table 6.3, and 6.4 respectively.
Table 6.2 Members in the pharmacist meeting in six hospitals.
Members

Regional hospital
HA
No-HA
1

Head of pharmacist
Quality management
1
pharmacist
Representative of
1
pharmacist of outpatient
dispensing service
Representative of
pharmacist of inpatient
1
dispensing service
Representative of
pharmacist of clinical
1
pharmacy or drug
information service
Representative of nurse
1
Total
5
HA = HA certified, No-HA = HA not certified

Numbers of members
General hospital
HA
No-HA

Community hospital
HA
No-HA
1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
6

1
5

1
5

1
4

1
4

In context assessment (table 6.3), it was found that those who had high
score in supporting the using of indicators were not only the hospital directors in six
hospitals (score of 10) but also the heads of pharmacists (score of 10). Management of
pharmacy department was quite similar in each hospital. The scores of compliance of
personnel in pharmacy department in indicator data collection/report were greater than
those in other departments in most hospitals (score range of 8 – 10). In non-HA
accredited general hospitals, lower scores of compliance of personnel (score range of 6
– 9) in departments other than pharmacy department was found. The hospital’s
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willingness for quality improvement of medication management system was found with
the highest score in all six hospitals. The scores of error-reporting culture in non-HA
accredited general and community hospitals were less when compared with other
hospitals. The score of communication channel for indicator implementation in HAaccredited regional hospital was less when compared with the other hospitals.
However, in overall, the context of each hospital was considerably suitable to place the
implementation (average score > 7).
Table 6.3 Results of the context assessment in six hospitals.
Scores
Contexts
1. Support from hospital director
2. Management of pharmacy
Department
3. Indicator implementation policy
from ministry of public health
4. Compliance of person (out
pharmacy department) who
response in indicator data
collecting/reporting
5. Compliance of person (in pharmacy
department) who response in
indicator data collecting/reporting
6. Hospital indicator related policy
7. Support from head of pharmacist
8. Hospital quality management
9. No problem in workload of
pharmacist in pharmacy department

Regional
General hospital Community hospital
hospital
HA No-HA HA No-HA
HA
No-HA
10
8
8
8
10
8
7

7

7

7

8

7

8

8

8

8

8

8

7

8

8

6

9

7

8

7

8

8

10

10

9
10
9

8
8
8

8
9
7

8
8
7

9
10
9

8
10
7

7

10

9

8

8

7
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Table 6.3 Results of the context assessment in six hospitals (continued)
Scores
Contexts

Regional
General hospital Community hospital
hospital
HA No-HA HA
HA
No-HA
HA

10. Hospital’s willingness for quality
improvement of medication
9
9
9
8
9
9
management system
11. Relationship of manager who
response for indicator
implementation with head of
7
9
8
7
9
7
department that provide indicator
data
12. Errors reporting – culture
7
7
7
6
9
5
13. Communication channel for
6
10
9
7
9
8
indicator implementation
14. Pay for performance for indicator
8
8
8
8
8
8
Management
Average scores
8.00
8.21
8.07
7.43
8.93
7.79
HA = HA certified, No-HA = HA not certified 1 means poor or least and 10 means excellent or most

In input assessment (table 6.4), the scores of personnel realization on
advantage of indicator implementation was less in non-HA certified general and
community hospitals (scores of 6 and 5). Compared with the other hospitals, the scores
of information communication technology (ICT) for indicator management in HA certified
regional hospitals were somewhat less (score of 4). This suggests that the indicator
data reporting process could be slow in these hospitals. The scores of manpower in
departments other than pharmacy departments for collection/report of the indicator data
in non-HA certified community hospitals were less when compared with the others.
However, the inputs from all six were considerably suitable for test of implementing the
MMS indicators (average score > 7).
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Table 6.4 Results of the input assessment in six hospitals.
Scores
Inputs

Regional
General hospital Community hospital
hospital
HA No-HA HA No-HA
HA
No-HA

1. Manager who response for
8
7
indicator implementation
2. Personnel realization on advantage
7
7
of indicator implementation
3. Information communication
technology (ICT) for indicator
4
10
management
4. Manpower in pharmacy department
for collecting/report the indicator
9
7
data
5. Indicator manager’s experience in
indicator management (collecting,
9
9
analysis, and conclusion indicator
data)
6. Experience of manpower in indicator
8
7
data collecting/report
7. Manpower out pharmacy
department for collecting/report
8
8
the indicator data
Average scores
7.57
7.86
HA = HA certified, No-HA = HA not certified
1 means poor or least and 10 means excellent or most.

9

7

9

9

7

6

9

5

9

7

9

7

8

8

9

8

8

8

9

9

9

8

9

7

8

7

8

6

8.29

7.29

8.86

7.29

6.2.2 Situation regarding processes of implementing the MMS indicators in
each hospital.
In the pharmacist meeting, before using the indicators, the methods of
indicators data collection and report were also introduced to the stakeholders. As the
majority of developed MMS indicators were pADE related, several methods used to
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detect medication errors and adverse drug events were recommended to obtain the
indicator data. Germana Montesi and Alessandro Lechi [65] have proposed that the
adverse drug events are mainly detected by chart review, computerized monitoring,
incident reporting, and searching claims data. The methods for detecting medication
errors are direct observation, voluntary reporting (by doctors, pharmacists, nurses,
patients, and others) and chart review or these methods combined. The advantages,
limitation, and efficacy of each method are summarized in table 6.5.
The processes used to obtain data of each indicator in six hospitals are
demonstrated in appendix G.
In this test of implementing MMS indicators, the indicators were classified
into two categories: the pADE related indicators and non-pADE related indicators.
The pADE related indicators are number of prescribing/transcribing error
category E – I, number of dispensing error category E – I, number of administration error
category E – I, number of preventable ADE, number of repeated ADR type B, number of
drug cross reactivity, and number of monitored ADR caused by high alert drug. The
others are classified as non-pADE related indicators.
In our study, the processes used to collect the MMS indicator data
demonstrated in six hospitals consisted of 4 parts; 1) indicator data detecting process,
2) indicator data reporting process, 3) indicator data retrieving process, and 4)
feedback process.
In indicator data detecting process, all six hospitals used both incident
reporting and voluntary reporting methods to obtain pADE and medication errors related
indicator data. The chart review method was also found in non-HA accredited regional
hospitals. The computer monitoring method was used additionally in HA accredited
general hospitals. The indicator data detecting method found in each hospital are
summarized in table 6.6. The other indicators that are non pADE related were detected
by retrieving data from the available sources and recorded in indicator-reporting form.
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Table 6.5 Summary of the advantages, limitation, and efficacy of adverse drug events
and medication errors detection method. (Modified from Germana Montesi
and Alessandro Lechi [65])
Method
Chart review

Computer
monitoring

Incident reporting
(sentinel events)

Claims data
Direct care
observation

Advantages
Retroactive, disposable
data, commonly used;
standardized criteria; poor
at capturing latent failure

Limitations
Difficult; time
consuming; labor
intensive; planning
criteria/indicator
necessary
Multi data source
Inserted errors; poor
integration; real time;
software; poor triggers;
adverse event prevention undetermined future
risks
High-quality data; root
Only detect severe;
cause analysis due;
unexplained
captures active and latent events/death;
failure
underestimated rates
(blame and fear of
punishment)
Local data; captures latent Litigation based; legal
failures
implications
Accurate; captures active Time-consuming;
errors
training difficult

Voluntary reporting Variety of sources;
structured simple form;
captures active and latent
failure; promote a culture
of safety
CPOE = Computerized physician order entry

Variable quality;
underreporting; blame
culture; problem of
data integration

Efficacy
Gold standard to
detect adverse event;
less medication errors
detected; reviews;
paper
Prescribing faults;
prescription errors,
and dispensing errors
(CPOE)
Reports and alert;
detect adverse events;
less medication errors
detected

Adverse events
detected
Good quality data
about administration
errors
Reports and alerts;
feedback and
corrective action
actions; medication
errors detected
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Table 6.6 Summary of the detection methods used for obtaining the pADE related
indicator data in each hospital.
Detection method

Regional hospital
HA
No-HA
X
9
X
X

Chart review
Computer monitoring
Incident reporting
9
(sentinel events)
Claims data
X
Direct care observation
X
Voluntary reporting
9
HA = HA certified, No-HA = HA not certified

General hospital
HA
No-HA
X
X
X
9

Community hospital
HA
No-HA
X
X
X
X

9

9

9

9

9

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

9

9

9
9 = used

9

9
X = not used

In indicator data reporting process, two channels were used. One was
reporting to hospital risk management system (or hospital incident management
system), the other was reporting by recording in indicator-reporting form. The former
method was used for pADE related indicators and the latter was for non pADE related
indicators. In two hospitals, the HA certified general and community hospitals, the
computerized program was applied to facilitate the reporting process. This application
could help increase the pADE related indicator data.
In indicator data retrieving process, two methods were used. One was
retrieving data from hospital risk management system (or hospital incident management
system) and analyzing them. The other was retrieving data from indicator-reporting form
and analyzing them. The pharmacists who were responsible in this process in all types
of hospital were the ones responsible in using of MMS indicators, and also heads of
pharmacy departments.
In feedback process, all six hospitals used the meeting as a media for
feedback. In HA certified general hospitals, the results of analyzed pADE related
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indicators data were also sent to all pharmacists, head of nurses, and head of
physicians. In feedback process, the results of analyzed indicator data as well as the
problems of implementation were shown in the pharmacy and therapeutic committee
(PTC) meeting or medication safety committee meeting. In the meeting, the poor results
of data were discussed and quality improvement activities were responded.
6.3 The products of implementing the MMS indicator in each hospital
After six months of implementing the MMS indicators, the products resulted
from implementation were displayed as indicator data, quality improvement activities,
problems of using MMS indicators, and satisfaction of stakeholders in using MMS
indicators.
6.3.1 The obtained indicator data
The obtained indicator data, in the six-month period, of each hospital are
shown in table 6.7.
Table 6.7 The obtained MMS indicators data from six hospitals.
MMS indicators
1. Number of implemented
MMS policy
2. Ratio of ED:NED items
3. Frequency of hospital drugs
list review
4. Number of drugs quality
problems documented
5. Amount of drugs reserved in
inventory stock
6. Number of drug shortage for
Dispensing

Regional hospital
HA
No-HA

General hospital
HA
No-HA

Community hospital
HA
No-HA

11

0

0

5

0

7

75 : 25

67 : 33

70 : 30

82 : 18

90 : 10

90 : 10

1

0

0

2

0

2

3

2

0

18

1

0

1.26

1.8

0.90

1.2

1.48

2.8

20

0

0

0

0

4+2
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Table 6.7 The obtained MMS indicators data from six hospitals. (continued)
MMS indicators

Regional hospital
HA
No-HA

7. Number of life-saving drug that
0
is not ready to use
8. Cost of expired/degenerative
662
drugs in hospital
9. Percentage of drug prescribed
90.55
according to DUE criteria
10. Number of
2
prescribing/transcribing error
category E – I
11. Number of dispensing error
0
category E – I
12. Number of administration
2
error category E – I
13. Number of preventable ADE
14
14. Number of repeated ADR
0
type B
15. Number of drug cross
0
reactivity
16. Number of monitored ADR
2
caused by high alert drug
17. Evaluation result of MMS
3.77
standard
HA = HA certified, No-HA = HA not certified

General hospital
HA
No-HA

Community hospital
HA
No-HA

0

0

0

0

2

0

34,439.75

0

0

6,484.75

33.25

50.55

-

91

28.66

0

11

3

0

0

3

3

1

0

1

3

0

1

0

0

3

12

13

3

2

0

0

1

0

1

0

2

7

0

0

128

23

59

2

0

3.54

3.85

2.69

3.67

3.50

In six purposively selected hospitals, the obtained indicators data were
different in each indicator (table 6.7).
Number of implemented MMS policies was greater in HA certified regional
hospitals; whereas in some hospitals, no policy was implemented. Because there was
no policy establishment and implementation during this six-month period of the
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implementation, it was inapplicable to obtain number of implemented MMS policy in
such hospitals. In practice, reporting this indicator should be done annually in order to
get more valid data, since many hospitals have to establish new policies every year.
Number of monitored ADR caused by high-alert drugs was found much
greater in non-HA certified regional hospitals (128) but it was not found in non-HA
certified hospitals. The number of high-alert drug items was not equal among hospitals
and the monitored ADR parameters of the same items were also set differently, therefore
the data among hospitals were expectedly different. If this indicator was intended to be
used as benchmark among hospitals, similar high-alert drug items and monitored ADR
parameters must be set.
Number of drug quality problems documented were greater in non-HA
certified general hospitals (18). This was because drug quality problems in this type of
hospitals were obtained mainly from the process of drug pre-packing in dispensing
division. Drug friability and also color-changed drug were usually found. Therefore the
definition of drug quality problems must similarly defined among hospitals.
When compared with the other hospitals, cost of expired/degenerated drugs
was very high in HA certified general hospitals. This was because this type of hospitals
had a good inspection system. For example, drug expired in the next 9 months in ward
was reported to the dispensing division every month.
Percentage of drugs prescribed according to DUE criteria varied among the
six hospitals (28.66 – 91.0 %). The drug items applied for DUE in both regional and HA
certified hospitals were proton-pump inhibitors, angiotensin II receptor blockers, statin
and COX-2 inhibitors; whereas in HA certified and non-HA certified community hospitals,
they were ciprofloxacin and drugs in antibiotic smart use program, respectively.
Because the drug items applied for DUE as well as the DUE criteria were different
among hospitals, comparisons regarding the two aspects among hospitals were
difficult. To be applicable for comparisons, drugs applied for DUE as well as DUE
criteria should be set similarly among hospitals. As low compliance in specifying the
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reasons of prescribing and the reason documented in DUE form was invalid, the data of
this indicator were not found in non-HA certified general hospitals.
Number of prescribing/transcribing error category E – I in HA certified
general hospital (11) was higher than in the other hospitals, because the computer
monitoring method was additionally applied to detect pADE related indicator data. This
method can detect the actual time of adverse events. Therefore, to detect more valid
pADE data, the computer monitoring method is recommended.
6.3.2 Quality improvement activities as a result of implementing the MMS
indicators
During the six months of implementing the MMS indicator, different quality
improvement activities took place in response to the poorly performed MMS indicators in
all six hospitals. They are summarized in table 6.8. The quality improvement activities
were most found in general hospitals regardless of HA certification. One quality
improvement activity in HA certified general hospitals, namely using warning card at
high-alert drug shelf, was able to respond to three indicators because this action could
prevent both prescribing and dispensing errors that were included in pADE.
Table 6.8 Quality improvement by quality indicators
MMS Indicators
1. Number of drugs quality
problems documented

Hospital
1 HA not certified
community hospital

2. Cost of expired/degenerative
drugs in hospital

1 HA certified
regional hospital

1 HA not certified
regional hospital
1 HA certified
general hospital

Quality improvement activities
Report the encountered drug quality
problem to manufacturer for solving
the problems
Monthly expired date checking and
reporting the drugs that will be
expired
in next 9 months
Decrease quantity of drugs and drug
item stocked in ward
Intensified checking the expired date
and using FIFO for drug stocked in
dispensing room/ward
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Table 6.8 Quality improvement by quality indicators (continued)
MMS Indicators
Hospital
3. Number of prescribing/transcribing 1 HA certified
error category E – I
regional hospital
1 HA certified
general hospital
1 HA not certified
general hospital
4. Number of dispensing error
category E – I

5. Number of preventable ADE

6. Number of drug cross reactivity

Quality improvement activities
Preprinted chronic diseaseprescription
Establishing of warning card at high
alert drug shelf
Establishing of computerized
program alert system when drug
duplication is prescribed
1 HA not certified
Dispense only seven days-home
regional hospital
medication for discharged patient
HA certified general Establishing of warning card at high
hospital
alert drug shelf
1 HA not certified
Tall man letter is used for LASA drug
general hospital
1 HA certified
Assign one clinical pharmacist to
regional hospital
respond whole process of acute care
and report the encountered ME or
pADE
1 HA certified
Establish warning card at high
general hospital
alert drug shelf
1 HA certified
Establish computerized alert
community hospital monitoring program for pADE
(eg. Program alert when laboratory
abnormality is found: SGOT, SGPT,
Scr)
1 HA not certified
Make a list of drugs in the same
general hospital
group that may cause drug cross
reactivity at the inner of OPD card
cover
1 HA certified
Team-review the process for
general hospital
preventing drug cross reactivity
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6.3.3 Problems of implementing the MMS indicators
During the six-month period of implementing the MMS indicators, some
problems were identified. The problems included those indicators themselves, and
those relating to personnel, and data detection and report.
One of the indicator problems was that definitions of various indicators were
unclear. The definition of MMS policy and prescribing error could be interpreted
differently in all six hospitals; which in turn resulting in information too variable to make a
conclusion. A manual guideline for using the MMS indicators could help solve this
problem.
The personnel problem was primarily related to the indicator “percentage of
drug prescribed according to DUE criteria.” Inadequate manpower for DUE data
collecting was found in non-HA certified regional hospitals, while “compliance in
specifying the reasons of prescribing” and “specifying the invalid reason in DUE form”
were found in non-HA certified general hospitals. These could be a result of too few
indicator data.
The incidence of detecting and reporting problems were associated with the
pADE related indicators. As these indicators were associated with the errors that
caused harm to patients, under reported indicator data due to fear of punishment may
occur, especially in administration error reporting. The direct care observation method
could be applied to solve this problem. It is suggested that this method can capture the
active errors and result in enhancing indicator data quality, especially administration
error data. However, the disadvantage of this method is that it is time-consuming and
difficult to train staff [65].
It was found that computerized monitoring system to detect incidents of
pADE was not applied in any hospitals. This could result in taking more time to detect
indicator data or loss of some significant indicator data. Additionally, only two in six
select hospitals used the computerized program for incident reporting. Other four
hospitals could have taken more time in retrieving this set of indicator data.
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6.3.4 Stakeholders’ satisfaction of implementing the MMS indicators
After the six months period of implementing the MMS indicators, the
stakeholders were met by the researcher to assess the overall satisfaction of
implementing the indicators. (The form used to assess the satisfaction is shown in
appendix H.) The 10-point rating scale was applied to assess the satisfaction, 1 meant
“least satisfied” and 10 meant “most satisfied.” The average score of seven or more
was considered to be satisfied. The result of stakeholders’ satisfaction in six hospitals is
shown in table 6.9. The non-HA certified regional hospitals were less satisfied while
non-HA certified general hospitals were the most satisfied. However, all six hospitals
were satisfied with implementing the MMS indicators.
Table 6.9 The overall stakeholders’ satisfaction of using MMS indicators in six hospitals
Members
1. Head of pharmacist
2. Pharmacist who respond the
using of MMS indicator
3. Representative of
pharmacist of outpatient
dispensing division
4. Representative of
pharmacist of inpatient
dispensing division
5. Representative of
pharmacist of clinical
pharmacy division
6. Representative of
pharmacist of drug
information service
7. Representative of nurse
Average scores

Scores
Regional hospital
General hospital Community hospital
HA
Non-HA
HA
Non-HA
HA
Non-HA
8
9
7.0

7.0

9.0

9.0

-

-

8.0

7.0

9.0

8.0

8.0

9.0

7.0

7.0

9.0

9.0

9.0

9.0

7.0

7.0

8.0

9.0

-

-

7.0

7.0

8.0

9.0

-

-

8.0
7.33

8.0
7.17

8.0
8.5

8.0
8.67

8.0
8.25

7.0
8.5
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6.4 The proposed procedures for MMS indicators implementation
From the results as well as the problems found in implementing the MMS
indicators, the procedures for MMS indicator implementation are proposed. (Figure 6.1)
Figure 6.1 The procedures of MMS indicators implementation
1. PREPARING

Set up manual

Communication to
Stakeholders

Set up indicators
data collecting
process

Manpower
management

2. DATA COLLECTION

pADE

No

Non
pADE

Yes
Detect pADE

Yes
Record indicators
data in report form

Report to hospital
RM System

MMS indicator
manager retrieve
indicators data
from RM System

Report to MMS
indicator manager

3. ANALYZING

4. FEEDBACK
RM= Risk management system
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The proposed MMS indicator implementation procedures in hospital are
composed of the following steps.
1. Preparing step
1.1 Set the MMS indicator implementing manual.
1.2 Communicate the process of implementing the indicators to
stakeholders.
1.3 Set up the indicator data collection process.
1.4 Manpower management
2. Data collection step
2.1 Data detection
2.2 Data report
2.3 Data retrieval
3. Analyzing step
4. Feedback step
1. Preparing step
1.1 Set the MMS indicator implementing manual.
First of all, the MMS indicators implementation manual should be set
to be the guide for implementing the indicators. The primary content in the manual
should include a list of the MMS indicators, the purpose of each indicator, indicator
definition, calculation formula, sources of indicator data, detection method, data
collection, data reporting, and interpretation method on the results of the
implementation. The manual is useful in helping the stakeholders understand more
clearly about the MMS indicators implementation.
1.2 Communicate the process of implementing the indicators to
stakeholders
This is an important step to help the stakeholders understand the
purpose of indicator implementation and implementation procedures. This step must
begin in the first time of implementation in the meeting. The members of the meeting
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should include the head of pharmacist, heads of divisions associated with the MMS
indicator implementation, and pharmacist responsible for managing the implementation.
The issues to be communicated to stakeholders include the purpose of MMS indicator
implementation, list of the MMS indicators, the purpose of each indicator, indicator
definition, calculation formula, sources of indicator data, detection method, data
collection method, data reporting, interpretation method on the results of indicator
implementation. In the meeting, the context and input for MMS implementation should
be evaluated to diagnose the problems that may occur in implementation and to assess
the possibility of implementation success.
1.3 Set up the indicator data collection process.
The indicators data collection process is divided into three parts; data
detection, data reporting, and data retrieval.
Because two categories of MMS indicators have been classified,
pADE related and non-pADE related indicators, different detection methods are
suggested. In pADE related indicators, Germana Montesi and Alessandro Lechi [65]
has suggested several methods for detecting pADE and medication errors. They are
chart review, computerized monitoring, incident reporting, searching claims data, direct
observation, voluntary reporting (by doctors, pharmacists, nurses, patients, and others)
and a combination of these methods. There are different advantages and limitations in
each method. The advantages, limitation, and efficacy of each method are summarized
in table 6.5. One or more methods of detecting indicator data may be applied in MMS
implementation depending on the context and input of hospital. The more methods
applied, the more indicators data obtained.
In non-pADE related indicators, detecting data from the provided
sources are recommended. Some examples of provided sources are conclusion report
of the PTC meeting, data from drug stock control program, and drug shortage record of
dispensing division.
In indicator data reporting process, two channels were recommended
to set up reporting. One is reporting to hospital risk management system (or hospital
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incident management system), the other is reporting by recording in indicator-reporting
form. The former method is used for pADE related indicators, the latter for non pADE
related indicators. If the computerized program has been available, in some hospitals, it
may facilitate the reporting process and result in enhancing indicators data.
In indicator data retrieval process, two methods were recommended.
One method is retrieving data from hospital risk management system (or hospital
incident management system), the other is retrieving data from indicator-reporting form.
The former method is used for pADE related indicators, the latter for non pADE related
indicators. The pharmacist who owned this process is pharmacist who responds the
implementation of MMS indicators.
Applying the computerized program in setting up of the indicators
data collecting process is recommended for facilitating this process.
1.4 Manpower management
In the MMS indicators implementation, the manpower employed in the
implementation should be identified and informed about their role. The manpower
included the pharmacist who responsible to the implementation, and the persons who
detect and report the indicators data.
The pharmacist who responds to the implementation is the key man of
implementation. Their roles include retrieving and analyzing the indicators data, solving
the problems of implementation, summarizing the information, providing the feedback of
the results as well as the problems of MMS indicators implementation. From the result in
chapter 5, good relationship of pharmacist responsible for indicator implementation with
head of department that provide indicator data is one factor that effects the
implementation. Good relationship may enhance indicators data.
The roles of persons who detect and report the indicators data are
detecting and reporting the encountered data. The persons who do these included
physician, nurse, pharmacist, assistant pharmacist, and also the patients and relatives.
In pADE related indicators, applying of non-punishment culture in hospital may enhance
the reported data. From the result in chapter 5, personnel realization on advantage of
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indicator implementation is one factor that affects the implementation.
personnel more realized may also enhance indicators data.

Making

2. Data collection step
The indicators data collection process is divided into three parts, data
detection, data reporting, and data retrieval. The methods and channels used to
collect, report, and retrieve the indicators data are summarized in 1.3. In this process,
the frequency of reporting and retrieving should be scheduled and informed to the
stakeholders. The pADE related indicators should be reported spontaneously when the
event is encountered. The non-pADE related indicators may be reported every month or
every year depending on necessity of individual indicators.
3. Analysis step
This step is subject to the pharmacist responsible for MMS indicator
implementation. In this process, analyzing the indicators data retrieved from hospital
risk management system (hospital incident management system) or from indicatorreporting form should be done every month. Because indicator data have been
reported continuously, monthly results from such analyses may indicate the trend of
data and consequently initiate the quality improvement activity of MMS. Applying the
computerized program in this process is recommended to make the process faster.
4. Feedback step
After the results of MMS indicators implementation are manifested,
feedback of the indicators data as well as the problems of implementation should be
done to solve the problems and initiate quality improvement. The feedback may be
done in the meeting of the pharmacy and therapeutic committee or in a medication
management related committee meeting, or directly to stakeholders. The feedback may
be done every month or every time the significant indicator data are obtained.
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In conclusion, four steps of MMS indicator implementation were proposed in
the procedure. The procedure may be the guide for any hospitals to manage MMS
indicator implementation. Following this procedure may enhance the yield of quality
indicator data and lead to a successful implementation.
6.5 Discussion
In this chapter, the results of implementing the developed MMS indicators
are described. The indicators are classified into two categories, the pADE- and nonpADE related indicators. In pADE related indicators, one or more of the method used to
detect pADE and ME suggested by Germana Montesi and Alessandro Lechi [65] have
been applied to obtain these indicator data (table 6.5). Each method has different
advantages and limitations. Therefore, if each method is applied, the process to
mitigate the limitation of each method should be applied simultaneously. For example,
the advantages of incident reporting method are that high-quality data are obtained, and
active and latent failure is captured; whereas the limitation is underestimated quantity of
data because of blame and fear of punishment. If this method is selected, the culture of
blameless and non-punishment should be created in hospital to get more high-quality
data. However, to enhance the quantity and quality of indicator data, more than one
method is recommended.
In analyzing and presenting the pADE related indicators data, these
indicators are counted to be pADE: number of prescribing/transcribing error category E
– I, number of dispensing error category E – I, number of administration error category E
– I, number of preventable ADE, number of repeated ADR type B, and number of drug
cross reactivity. The number of pADE must not less than the summed numbers of these
indicators, except that one pADE is a result of all prescribing, dispensing, and
administration error.
In conclusion, the problems and limitations of implementing the developed
MMS indicators were found in this implementation. It is worth trying to understand the
definition of the indicators and detection and reporting method. To mitigate the
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limitation of detecting method would help the MMS indicator implementation more
effective. Additionally, existence of computerized program for detection, reporting, and
analyzing the indicator data may result in obtaining more valid data and may take less
time in managing the indicator implementation.

CHAPTER 7
CONCLUSIONS, DISCUSSIONS AND RECOMMENDATIONS
This chapter contains conclusions, discussions, recommendations and
limitations of this thesis. The research was conducted in two phases: 1) phase I was a
development of the medication management system (MMS) indicators and identifying
the affecting factors for MMS indicators implementation in hospital, 2) phase II was a
test of implementing the developed MMS indicators, identified from phase I, in six
purposively selected hospitals to identify the problems of implementing as well as to
propose the procedure of MMS indicators implementation.
7.1 Conclusion
Seventeen indicators were identified to be the MMS indicators used for
evaluating the MMS in hospital as the followings.
1. Number of implemented MMS policy
2. Ratio of ED: NED items
3. Frequency of hospital drugs list review
4. Number of drugs quality problems documented
5. Amount of drugs reserved in inventory stock
6. Number of drugs shortage for dispensing
7. Number of life-saving drug that is not ready to use
8. Cost of expired/degenerative drugs in hospital
9. Percentage of drug prescribed according to DUE criteria
10. Number of prescribing/transcribing error category E – I
11. Number of dispensing error category E – I
12. Number of administration error category E – I
13. Number of preventable ADE
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14. Number of repeated ADR type
15. Number of drug cross-reactivity
16. Number of monitored ADR caused by high alert drug
17. Evaluation result of MMS standard
From the survey of head of pharmacists’ opinions, it was found that the top
three affecting factors that affected the MMS indicators implementation the most were
support from hospital director, easy method for indicator data collection, and good
management of pharmacy department.
The proposed procedures for MMS indicators implementation in hospital
were composed of the following 4 steps.
1. Preparing step
1.1 Set the MMS indicators implementation manual.
1.2 Communicate the process of implementing the indicators to
stakeholders.
1.3 Set up the indicators data collection process.
1.4 Manpower management
2. Data collection step
2.1 Data detection
2.2 Data reporting
2.3 Data retrieval
3. Analyzing step
4. Feedback step
7.2 Discussions
7.2.1 The medication management system indicators development
In this research, the Joint Commission’s Medication Management processes
and the Donabedian’s quality of care assessment approach were applied to be the
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framework of indicators development under medication safety dimension. The 17
identified MMS indicators covered all 8 processes of MMS and were composed of 2
structure-, 2 process-, and 13 outcome-related indicators. They all can reflect the
medication safety of MMS.
The majority of this identified MMS indicators was outcome indicators. The
advantages and disadvantages of structure, process, and outcome indicators were
different.
The advantage of structure indicators was expediency, whereas the
disadvantage was that the relationship between structure and outcome was not fully
support by adequate evidence [66]. In this thesis, 2 identified indicators were structure
related. They were number of implemented MMS policy and ratio of ED: NED items.
However, they could implicitly reflect medication safety of planning and selection and
procurement process of MMS respectively. Although the former indicators, number of
implemented MMS policy, did not directly reflect medication safety, the result of
implemented MMS policy will manifest in the impact of the other 7 processes of MMS.
Since the issues in MMS policy in this indicator covered the problems of personnel,
equipment, and method to correct the processes that result in the defect of MMS
outcome, availability of implemented policy for solving the MMS problems will
consequently affect the performances of the next 7 processes of MMS. In the later
indicators, the ratio of ED: NED can reflect the medication safety. This is because one
criterion for including drug into The National Drug List of Thailand is availability of
evidences that demonstrate not only the effectiveness, but the safety, of the drug as well
[54]. In accordance with the criterion of Ministry of Public Health of Thailand, the
maximum limit of ratio of essential drugs: non-essential drugs items is set as 70:30,
80:30, and 90:10 for regional, general, and community hospitals, respectively. This may
infer that one factor that could contribute to medication safety is the availability of ED
items.
The advantages of process indicator include the circumstances which 1) the
results from process indicator are easy to understand, and 2) they can provide
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information for quality improvement [67-68]. Additionally, the process indicators had the
potential to identify the cause of good or bad outcomes [68]. The limitation of process
indicator was that the process indicators were valid when the relations between process
and outcome were evidenced [68]. In this thesis, 2 process indicators were identified.
They were 1) frequency of hospital drugs list review, and 2) percentage of drug
prescribed according to DUE criteria. The first indicator could implicitly reflect the
medication safety since reviewing the hospital drug list could result in excluding the
drug items that frequently caused ADRs from hospital as well as drug items suitable for
the diseases frequently treated in that period. This shows the relation between the
process of drug list review and the outcome of medication safety. The latter indicator,
percentage of drug prescribed according to DUE criteria, could also implicitly reflect the
medication safety because some of the criteria in selecting drug for DUE are 1) the drug
that is known or suspected to cause ADR or to interact with other drugs in a way that a
significant health risk is present, and 2) the drug is most effective when used in a
specific way [69]. This also demonstrates the relation between the process of DUE and
the medication safety that should arise from DUE process.
The advantages of outcome indicator were that 1) outcome indicator could
reflect all aspects of the process of care, and 2) the outcome data are available from
routine information systems of hospital [67]. The limitation of outcome indicator was that
it requires a large sample size to demonstrate the outcome [66]. In this thesis, 13
outcome indicators were identified. Seven of these indicators were preventable ADE
(pADE) related. They were 1) number of prescribing/transcribing error category E – I, 2)
number of dispensing error category E – I, 3) number of administration error category E
– I, 4) number of preventable ADE, 5) number of repeated ADR type B, 6) number of
drug cross reactivity, and 7) number of monitored ADR caused by high-alert drug.
These indicators could explicitly reflect the medication safety since the results of these
indicators are ADE related. Additionally, they could implicitly reflect the defect process
that contributes to the obtained results. This means if some processes are defect, the
pADE may occur. The more numbers of pADE, the less the patient safety. In addition to
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these 7 indicators, another 5 outcome indicators include 1) number of drugs quality
problems documented, 2) amount of drugs reserved in inventory stock, 3) number of
drugs shortage for dispensing, 4) number of life-saving drug that is not ready to use,
and 5) cost of expired/degenerated drugs in hospital, could also implicitly reflect
medication safety by means of the quality and adequacy of drugs. This means if the
drug-quality related problems or inadequacy of drugs are detected, they may indicate
the defect of processes that result in medication safety.
The last outcome indicator, evaluation result of MMS standard, could reflect
the medication safety in evaluation process of the MMS. The Drug Safety Assessment
Standard developed by the Bureau of Health Administration Ministry of Public Health
was applied to be the MMS standard in this indicator because all hospitals recognized
this standard. This indicator could explicitly reflect medication safety by means of the
score achieved. This means to interpret that the MMS is achieved in medication safety,
according to Drug Safety Assessment Standard, the obtained evaluation scores must be
equal to a minimum of 2.5 out of 5 [70].
Based on the advantages and limitations of structure, process, and outcome
indicators, the characteristics of these 17 identified MMS indicators did not possess the
limitation mentioned. This may be one of the strengths of these MMS indicators.
From the above discussion, it was concluded that the 17 identified MMS
indicators could reflect medication safety of hospital MMS.
7.2.2 The affecting factors for MMS indicator implementation in hospitals
In this study, from the survey on the head of pharmacy department, it was
found that the top three affecting factors that affected the MMS indicator implementation
the most were 1) support from hospital director, 2) easy method for indicator data
collection, and 3) good management of pharmacy department. The first factor, support
from hospital director, found in this thesis is consistent with the study of Fortune and
White [36], Hadikusumo and Aksorn [38], Prabhakar [40], Kuen et al [41], Rezaei A. et al
[42], and Yu-Chi Tung and Ming-Chin Yang [24]. This indicates that this factor strongly
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affects the success of the MMS indicator implementation. The third affecting factor,
good management of pharmacy department, found in this thesis seems to be
compatible with the study of Fortune and White [36], and Prabhakar [40] in a way that it
demonstrates that good leadership can affect the project implementation. Although the
second factor, easy method for indicator data collection, is not compatible with any
studies, this factor is still important. As seen in the implementation of MMS indicators,
easy method could facilitate data collection by increasing the compliance of
stakeholders in collecting and reporting the indicator data.
In conclusion, these identified affecting factors were beneficial to be the
guide for the MMS indicator implementation in hospitals. Realization on the impacts of
these factors could make the implementation more effective.
7.2.3 Test of implementing the developed MMS indicators in hospitals.
In the test of implementing the developed MMS indicators in six purposively
selected hospitals, the CIPP model was used as the framework. From this test of
implementation, the three products that indicated the effectiveness of the developed
MMS indicators were obtained and discussed in chapter 6. They were 1) availability of
indicators data, 2) quality improvement activity of MMS, and 3) stakeholders’
satisfaction. This indicates that the developed MMS indicators were effective. The
obtained indicator data also indicated that the developed MMS indicators could reveal
the MMS situation in hospitals.
In addition to the three products of implementation, the problems of
implementation were also obtained. They were beneficial in constructing the procedure
for MMS indicators implementation. Because the majority of these developed MMS
indicators were preventable ADE related, the important problems found in this test was
under-reporting the indicators data due to fear of punishment, especially in
administration error reporting. The direct care observation method could be applied to
solve this problem. This method could capture the active errors and result in enhancing
indicator data quantity and quality, especially administration error data. However, the
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disadvantage of this method is it is time-consuming and difficult to train [65]. Leape [71]
has suggested that the characters of successful reporting systems should be in the
following manners:
1. Non-punitive: reporters are free of fear of retaliation of punishment from
others as a result of reporting.
2. Confidential: the identities of the patient, reporter, and institution are never
revealed to the third party.
3. Independent: the program is independent of any authority with power to
punish the reporter.
4. Expert analysis: reports are evaluated by experts who understand the
clinical circumstances and who are trained to recognize underlying systems causes.
This suggestion may mitigate the problems of implementing the MMS
indicators in hospitals and result in a more effective implementation.
To interpret the MMS indicators result, the goal of each indicator was set
(see in appendix F). For most indicators, the goals were set as zero especially in ADE
related indicators. This may be rigid in practice. Study of the suitable goal for each
indicator in practice is recommended in the near future.
In the test of implementing the developed MMS indicators in six purposively
selected hospitals, the obtained indicators data may not indicate the differences
between the HA certified and non-HA certified hospitals. This could result from a small
number of sampled hospitals selected for the test. However, the purpose of this test
was to identify the problems of MMS indicators implementation as well as to propose the
procedure of MMS indicators implementation.
From all the results found in the test of implementing the MMS indicator, the
procedures for MMS indicators implementation in hospital were proposed to answer the
research question “How can the MMS indicators be implemented in hospital?” The
procedures of MMS indicator implementation were composed of 4 steps of preparation,
data collection, data analysis, and feedback. It is detailed and discussed in chapter 6.
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This procedure may be beneficial for any hospitals to manage MMS indicator
implementation.
From the above discussion, it was concluded that the 17 identified MMS
indicators were effective in reflecting situation of MMS in the hospital, and specifically
situation regarding medication safety, and could be implemented in the hospital.
7.3 Limitations of the study
The limitations of this study are as follows:
1. In some hospitals, the computerized program was applied for collecting
the indicator data. This could help the hospitals obtain more valid indicator data and
greater amount of indicator data than other hospitals. While the other hospitals with no
such computerized program could expectedly suffer from poorer data or less amount of
data.
2. In some hospitals, the error-reporting culture was well practiced; while in
other hospitals, it was not. This may make the hospitals get more valid indicator data
and greater amount of indicator data, especially the ADE related data, than other
hospitals.
7.4 Recommendations
7.4.1 Recommendations for action
1. If the developed MMS indicators are to be applied as benchmarks, some
indicators should be set identically in detail among hospitals. The indicator “number of
monitored ADR caused by high alert drug,” for example, the high-alert drug items and
the monitored ADR parameters should be set identically in each hospital in order to
easily interpret and compare. Another example is the indicator “percentage of drug
prescribed according to DUE criteria” the drug items as well as the DUE criteria should
also be set identically among hospitals in order to easily interpret and compare.
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2. For MMS indicators implementation, applying computerized program for
indicator data detecting, reporting, and retrieving processes is recommended for
minimizing the time taken in management of the indicators implementation.
3. Encouraging the error-reporting culture as well as non-punitive culture in
practice is also recommended for getting more valid indicator data and more amount of
indicator data, especially the ADE related data.
7.4.2 Recommendations for further study
If the developed MMS indicators have been implemented in many hospitals,
the following further studies are recommended.
1. Development of computerized program for reporting and benchmark of
the indicators data from all hospitals.
2. As the goal of each indicator in this developed MMS indicators are quite
rigid, further study on the suitable goal of MMS indicators for MMS evaluation in hospital
is recommended.
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APPENDIX A
แบบประเมินมาตรฐานความปลอดภัยด้ านยาในโรงพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข
ประเด็นประเมิน/ตัวชีวัด

ระดับ 5

ระดับ 4

ระดับ 3

. การบริหารจัดการระบบความ
ปลอดภัยด้ านยาในโรงพยาบาล

c มีการดําเนินการในระดับ ครบถ้ วน และ
d มีคณะกรรมการหรือทีมสหสาขาทีคอยกํากับ
ติดตามปั ญหา วางแผนและดําเนินการแก้ ไข
ปั ญหาด้ านคุณภาพและความปลอดภัย
ด้ านยาอย่างต่อเนืองชัดเจน
e เจ้ าหน้ าทีห้ องยาทีปฏิบตั ิงานเกียวกับการ
เตรียมยาเคมีบําบัด และการให้ คาํ ปรึกษา
แนะนําผู้ป่วยเอดส์ วัณโรค มีการตรวจสุขภาพ
ทุกปี
f มีระบบสารสนเทศภายใน รพ. (Intranet) ทีจะ
ส่งเสริม สนับสนุนให้ เกิดความปลอดภัยด้ านยา
ต่อผู้ป่วย เช่น การทราบการวินิจฉัยโรคเพือ
ประกอบการจ่ายหรือให้ คําแนะนําการใช้ ยา
g มีโปรแกรมการตรวจสอบการแพ้ ยา และ
อันตรกิริยาระหว่างยา
h ไม่เกิดปั ญหาทีเกียวเนืองกับการใช้ ยาทีทําให้
ผู้ป่วยเสียชีวิต หรือต้ องนอนรักษาตัวใน

ดําเนินการใน
ระดับ
อย่าง
ครบถ้ วนและ
มีการ
ดําเนินการใน
ระดับ ใน
บางข้ อ

มีการดําเนินการครบถ้ วนในประเด็นต่าง ๆ ดังนี
c มีระบบหรือแนวทางปฏิบตั ิเพือลดความ
คลาดเคลือนในระบบยาทีชัดเจน
d มีระบบการรายงานอุบตั ิการณ์และเหตุการณ์
เกือบพลาด และสรุปเสนอผู้เกียวข้ องทุกเดือน
e มีการวางแผนการดําเนินงานทีตอบสนอง
นโยบายด้ านคุณภาพและความปลอดภัย
ด้ านยาในเรืองต่าง ๆ อย่างต่อเนือง
f มีนโยบายในเรืองคุณภาพและความปลอดภัย
ด้ านยาของโรงพยาบาลทีเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
g มีการจัดทําคูม่ ือ/แนวทางปฏิบตั ิความ
ปลอดภัยด้ านยาเพือความปลอดภัยของผู้ป่วย
และถ่ายทอด แจกจ่ายแก่เจ้ าหน้ าทีทีเกียวข้ อง
h มีการจัดปฐมนิเทศเจ้ าหน้ าทีใหม่ของกลุม่
งานเภสัชกรรม ทีเป็ นระบบชัดเจน
i มีการประชุมเภสัชกรของโรงพยาบาลเพือ
ประเมินความเสียงของกลุม่ เภสัชกรรม และมี

เป้าหมาย :โรงพยาบาลมีการพัฒนา กําหนด
นโยบาย และจัดระบบงานเพือให้ เกิด
ความมันใจว่าผู้ป่วยจะได้ รับความ
ปลอดภัยด้ านยาแท้ จริง ต่อเนือง โดย
มีการดําเนินการร่วมกันของสหสาขา
วิชาชีพ
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ระดับ 2

ระดับ 1

มีการ
ดําเนิน
การใน
ระดับ
ในบาง
ข้ อ

ยังไม่ได้
ดําเนิน
การ

ระดับที
ประเมิน
ได้
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ระดับ 5

ระดับ 4

ระดับ 3

ระดับ 1

มีการ
ดําเนิน
การใน
ระดับ
ในบาง
ข้ อ

ยังไม่ได้
ดําเนิน
การ

โรงพยาบาลยาวนานขึนในรอบ 2 ปี ทีผ่านมา
i ไม่มีเจ้ าหน้ าทีห้ องยาป่ วยจากการติดเชือจาก
ผู้ป่วยทีมารับบริการในรอบปี ทีผ่านมา
. โครงสร้ างกายภาพและสิงแวดล้ อม c
ทีเอือต่อการสร้ างความปลอดภัย
d
ด้ านยา
เป้าหมาย :e
โรงพยาบาลมีการจัดการเกียวกับ
โครงสร้ างทางกายภาพ
สภาพแวดล้ อมในการทํางานและ
f
เครืองมืออุปกรณ์ทีเหมาะสม และลด
ความเสียงและอุบตั ิเหตุตา่ ง ๆ ทีอาจ
เกิดขึนเพือเป็ นหลักประกัน
และเอือต่อการสร้ างความปลอดภัย
ด้ านยา

การจัดทําบัญชีความเสียงด้ านยาเพือวางแผน
ป้องกันต่อไป
j มีระบบการตรวจสอบการแพ้ ยา และ
อันตรกริยาระหว่างยา
มีการดําเนินการในระดับ ครบถ้ วน และ
ดําเนินการใน มีการดําเนินการครบถ้ วนในประเด็นต่าง ๆ ดังนี
มีระบบกําจัดขยะมูลฝอยติดเชือและขยะมูลฝอย ระดับ
c มีระบบการแยกเก็บขยะมูลฝอยจากยาซึงเป็ น
ขยะมูลฝอยอันตราย จากขยะมูลฝอยอืนชัดเจน
อันตราย แยกจากการกําจัดขยะมูลฝอยทัวไป อย่าง
ชัดเจน
ครบถ้ วนและ d สถานทีให้ คําปรึกษาด้ านยาเป็ นสัดส่วนและ
มีการซักซ้ อมการเคลือนย้ ายในห้ องยาหรือมีการ มีการ
มีระบบการระบายอากาศทีดีเพือป้องกัน
ฝึ กซ้ อมแผนชนิดบนโต๊ ะ (Table Top) กรณีเกิด ดําเนินการใน
การติดเชือในระบบทางเดินหายใจ
เหตุฉกุ เฉิน อย่างน้ อย ปี /ครัง
e มีระบบการจัดการเกียวกับยาเคมีบําบัด ตังแต่
ระดับ ใน
บางข้ อ
ไม่มีรายงานความเสียงทางยา ซึงทําให้ ผ้ ปู ่ วย
สถานทีผลิต อุปกรณ์การเตรียมทีเหมาะสม
เสียชีวิต หรือเกิดความพิการหรือต้ องได้ รับการ
การเก็บ การเคลือนย้ าย การ ป้องกันในการ
ช่วยชีวิตทีมีสาเหตุจากโครงสร้ างทางกายภาพ
จัดส่ง การกําจัดและระบบการทําความสะอาด
สิงแวดล้ อม เครืองมืออุปกรณ์ตา่ ง ๆ หรือการไม่
กรณียาหกรัวหรือตกแตก (กรณีโรงพยาบาลมี
ปฏิบตั ิตามแนวทางปฏิบตั ิมาตรฐานทีกําหนดใน
การให้ บริการยาเคมีบาํ บัด)
รอบ 2 ปี ทีผ่านมา
f พืนทีห้ องจ่ายยา คลังยา ผลิตยา มีความสะอาด
เป็ นระเบียบ และมีขนาดพืนทีเหมาะสม ไม่เป็ น
อุปสรรคต่อการปฏิบตั ิงานทีอาจะก่อให้ เกิด
ความ
คลาดเคลือนทางยาได้

ระดับ 2

ระดับที
ประเมิน
ได้
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ระดับ 5

c มีการดําเนินการในระดับ ครบถ้ วน และ
d มีการประเมินผลงานรายบุคคลโดยยึดตาม
KPI Competency หลักของแต่ละตําแหน่ง
เป้าหมาย :มีระบบการบริหารจัดการและ
และการมาปฏิบตั ิงาน
พัฒนาทรัพยากรบุคคลด้ านยาให้ มี
e เภสัชกรมีการศึกษาต่อเนืองในระดับปริญญา
สมรรถนะสูงขึนเพือ ส่งเสริมสนับสนุน
โทหรือได้ รับหนังสืออนุมตั ิหรือวุฒิบตั รจากสภา
วิชาชีพไม่น้อยกว่าร้ อยละ ของเภสัชกรทีอยู่
ในการพัฒนาเพือสร้ างความ
ปฏิบตั ิราชการ
ปลอดภัยด้ านยาแก่ผ้ ปู ่ วย
f มีการประเมินภาระงานและความพอเพียง
ของอัตรากําลังของหน่วยงาน พร้ อม
ดําเนินการแก้ ไขทุกปี
. การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร

ระดับ 4

ระดับ 3

ดําเนินการใน มีการดําเนินการครบถ้ วนในประเด็นต่าง ๆ ดังนี
c มีการจัดทําแผนการพัฒนาบุคลากรใน
ระดับ
กลุม่ งานเภสัชกรรม ตาม Training Needs
อย่าง
ของหน่วยงาน
ครบถ้ วนและ
d เภสัชกรในกลุม่ งานได้ เข้ าร่วมประชุมอบรม
มีการ
ดําเนินการใน
เพือฟื นฟูทางวิชาการทุกปี หรือการศึกษา
ต่อเนืองอืน ๆ โดยเภสัชกรทุกคนต้ องมี CPE
ระดับ ใน
Credits ไม่น้อยกว่า 20 CPE Credits ต่อปี
บางข้ อ
e เจ้ าหน้ าทีทุกคนในกลุม่ งานได้ ผ่านการ
ประชุมอบรมทางวิชาการไม่ตํากว่าปี ละ 1 ครัง
f มี Port Folio ของเจ้ าหน้ าทีทุกคนในการ
เข้ าร่วมประชุมอบรม
g หัวหน้ ากลุม่ งานเภสัชกรรมได้ ผ่านการอบรม
หลักสูตรระยะสันทางด้ านการบริหาร

ระดับ 2

ระดับ 1

มีการ
ดําเนิน
การใน
ระดับ
ในบาง
ข้ อ

ยังไม่ได้
ดําเนิน
การ

ระดับที
ประเมิน
ได้
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. การบริการจ่ายยาผู้ป่วยนอก
เป้าหมาย :เพือให้ ผ้ รู ับบริการได้ รับบริการที
ถูกต้ องรวดเร็ว มีคณ
ุ ภาพ ได้
มาตรฐาน และผู้ป่วยสามารถใช้ ยาได้
อย่างถูกต้ อง ปลอดภัยและเป็ นไป
ตามแผนการรักษา และสามารถ
ป้องกันความเสียงทางยาต่าง ๆ ที
อาจจะเกิดขึน

ระดับ 5

ระดับ 4

c มีการดําเนินการในระดับ ครบถ้ วน และ
d มีการส่งมอบยาโดยเภสัชกรในผู้ป่วยทุกราย
ตลอดเวลาทีเปิ ดทําการ
e มีการพัฒนางานเพือแก้ ไขปั ญหาความ
คลาดเคลือนทางยา
f เภสัชกรสามารถเข้ าถึงข้ อมูลเฉพาะของผู้ป่วย
แต่ละรายก่อนการส่งมอบยา
g ผู้รับบริการร้ อยละ 80 ได้ รับยาภายใน นาที
นับแต่ยืนใบสังยาทีห้ องจ่ายยา และไม่มีใบสังยา
ใดทีได้ รับยาเกิน นาที
h ไม่พบความคลาดเคลือนในการจ่ายยาทีมีความ
เสียงสูง (High Alert Drug) แก่ผ้ ปู ่ วยนอก
i ไม่มีอบุ ตั ิการณ์ของความคลาดเคลือนในการ
จ่ายยาทีทําให้ ผ้ ปู ่ วยเสียชีวติ เกิดความพิการ
หรือต้ องได้ รับการช่วยชีวิต

ดําเนินการใน
ระดับ
อย่าง
ครบถ้ วนและ
มีการ
ดําเนินการใน
ระดับ ใน
บางข้ อ

ระดับ 3
มีการดําเนินการครบถ้ วนในประเด็นต่าง ๆ ดังนี
c เภสัชกรได้ เห็นสําเนาหรือคําสังแพทย์ โดยตรง
d ฉลากยามีข้อมูลครบถ้ วนทังชือผู้ป่วย ชือยา
ขนาด วิธีการใช้ ยา และ รวมถึง คําเตือน
หรือฉลากช่วยทีสําคัญ
e มีการตรวจสอบยาก่อนจ่ายโดยเภสัชกร
f มีการส่งมอบยาโดยเภสัชกร โดยเฉพาะใน
เวลาราชการ
g มีการสือสารกับผู้ป่วยโดยใช้ หลักการของ
Prime Question ชัดเจน
h มีการบันทึก Prescription errors,
Pre-dispensing errors , Dispensing
errors และนําเสนอในทีประชุมเพือหา
แนวทางแก้ ไขปั ญหาชัดเจน
i มีระบบการค้ นหา Dispensing errors
ในเชิงรุก อย่างเป็ นระบบชัดเจน (ไม่เพียง
เฉพาะการตังรับรอการแจ้ งหรือรายงาน)

ระดับ 2

ระดับ 1

มีการ
ดําเนิน
การใน
ระดับ
ในบาง
ข้ อ

ยังไม่ได้
ดําเนิน
การ

ระดับที
ประเมิน
ได้
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. การจ่ายยาผู้ป่วยใน
เป้าหมาย :เพือให้ การกระจายยามีระบบที
ถูกต้ อง ป้องกันความเสียงและความ
คลาดเคลือนทางยาทีอาจเกิดขึน
และผู้ป่วยสามารถใช้ รับยาอย่าง
ถูกต้ อง ปลอดภัยและเป็ นไปตาม
แผนการรักษา

ระดับ 5

ระดับ 4

c มีการดําเนินการในระดับ ครบถ้ วน และ
d มีระบบการตรวจสอบยาทีเหลือในหอผู้ป่วยที
ชัดเจน เพือการเรียกยาคืน
e มีการส่งมอบยา Home Medication โดย
เภสัชกรทุกราย
f มีการจ่ายยาในระบบ Unit dose หรือ One
Day dose ครอบคลุมทังโรงพยาบาล (อย่าง
น้ อยในยาเม็ด ยาฉีด)
g สามารถจ่ายยาให้ แต่ละหอผู้ป่วยได้ ภายใน
นาทีและยาทีต้ องจ่าย Stat.dose หอผู้ป่วยต้ อง
ได้ ภายใน 3 นาที หลังจากห้ องยารับใบเบิก
หรือใบสังยาแล้ ว
h ไม่พบความคลาดเคลือนในการจ่ายยาทีมีความ
เสียงสูง (High Alert Drug) แก่ผ้ ปู ่ วยใน
i ไม่มีอบุ ตั ิการณ์ของความคลาดเคลือนในการ
จ่ายยาทีทําให้ ผ้ ปู ่ วยเสียชีวิต เกิดความพิการ
หรื อต้ องได้ รับการช่วยชีวิต

ดําเนินการใน
ระดับ
อย่าง
ครบถ้ วนและ
มีการ
ดําเนินการใน
ระดับ ใน
บางข้ อ

ระดับ 3
มีการดําเนินการครบถ้ วนในประเด็นต่าง ๆ ดังนี
c เภสัชกรได้ เห็นสําเนาหรือคําสังแพทย์ โดยตรง
d มีเภสัชกรตรวจสอบยาก่อนจ่าย
e มีการจัดทํา Patient Profile เพือใช้ ในการ
ติดตามกํากับปั ญหาการใช้ ยา
f มีระบบการค้ นหาและบันทึก Prescribing
errors , Dispensing errors และ
Administration errors และนําเสนอ
คณะกรรมการและกําหนดแนวทางแก้ ไข
ปั ญหาชัดเจน
g มีการกําหนดจํานวนและรายการยาสํารอง
บนหอผู้ป่วยแต่ละหอโดยสหสาขาวิชาชีพ
h มีระบบการจัดการยาทีผู้ป่วยนํามาใช้ เองใน
โรงพยาบาลระหว่างทีผู้ป่วยยังพักรักษาตัว
อยูใ่ นโรงพยาบาล

ระดับ 2

ระดับ 1

มีการ
ดําเนิน
การใน
ระดับ
ในบาง
ข้ อ

ยังไม่ได้
ดําเนิน
การ

ระดับที
ประเมิน
ได้
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ระดับ 5

ระดับ 4

ระดับ 3

. การให้ คําปรึกษาด้ านยาแก่ผ้ ปู ่ วย
นอก

c มีการดําเนินการในระดับ ครบถ้ วน และ
d มีห้องให้ คําปรึกษาด้ านยาเป็ นสัดส่วน
e ผู้ป่วยกลุม่ โรคเรือรังได้ รับการให้ คาํ ปรึกษา
ต่อเนืองไม่น้อยกว่า ครังหรือจนกว่าผู้ป่วยจะ
สามารถควบคุมให้ อยูใ่ นเกณฑ์ทกํี าหนดได้
f มีระบบการประเมินความรู้และความพึงพอใจ
ของผู้ป่วยทีให้ คําปรึกษาอย่างเป็ นระบบ
g จํานวนผู้ป่วยนอกในกลุม่ โรคเรือรังทีได้ รับการให้
คําปรึกษา ทีต้ องกลับเข้ ารับการรักษาตัวใน
โรงพยาบาลไม่เกินร้ อยละ

ดําเนินการใน
ระดับ
อย่าง
ครบถ้ วนและ
มีการ
ดําเนินการใน
ระดับ ใน
บางข้ อ

มีการดําเนินการครบถ้ วนในประเด็นต่าง ๆ ดังนี
c มีการกําหนดเกณฑ์ในการให้ คําปรึกษาด้ านยา
แก่ผ้ ปู ่ วยชัดเจน
d มีการให้ คําปรึกษาด้ านยาแก่ผ้ ปู ่ วยทุกราย
ในกรณีทีได้ รับยาทีมีวิธีการใช้ เฉพาะหรือ
ต้ องใช้ เทคนิคพิเศษ
e มีการจัดทํา Patient Profile เพือบันทึกและ
ติดตามการใช้ ยาและการให้ คําแนะนําการ
ใช้ ยาอย่างต่อเนือง
f มีการจัดทําคูม่ ือการให้ คําปรึกษาด้ านยา
ในกลุม่ ยาตามเกณฑ์ทีกําหนด
g มีการร่วมออกให้ สขุ ศึกษาหรือคําปรึกษา
ด้ านยาแก่ผ้ ปู ่ วยในกลุม่ โรคเรือรังต่าง ๆ ใน
คลินิกพิเศษร่วมกับสาขาวิชาชีพอืน

เป้าหมาย :เพือให้ มีการบริบาลทางเภสัช
กรรมแก่ผ้ ปู ่ วยนอก เพือให้ ผ้ ปู ่ วยมี
ความสามารถใช้ ยาตามสัง ได้ อย่าง
ถูกต้ อง ปลอดภัย

ระดับ 2

ระดับ 1

มีการ
ดําเนิน
การใน
ระดับ
ในบาง
ข้ อ

ยังไม่ได้
ดําเนิน
การ

ระดับที
ประเมิน
ได้
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ระดับ 5

ระดับ 4

ระดับ 3

. การบริบาลทางเภสัชกรรมในหอ
ผู้ป่วย

c มีการดําเนินการในระดับ ครบถ้ วน และ
d มีการจัดเภสัชกรรับผิดชอบในการติดตาม
ปั ญหาทีเกียวเนืองกับการใช้ ยาประจําหอผู้ป่วย
e เภสัชกรเข้ าร่วมในทีมดูแลรักษาผู้ป่วย ใน
ลักษณะสหสาขาวิชาชีพ
f เภสัชกรสามารถเขียนบันทึกการบริบาลทาง
เภสัชกรรมใน Pharmacist Note / Progress
Note หรือใน Chart ผู้ป่วยร่วมกับทีมสหสาขา
วิชาชีพ
g มีการให้ บริการติดตามระดับยาในเลือดแก่
ผู้ป่วยทีได้ รับยาทีมี Therapeutic Index แคบ
หรือกรณียาทีมีผลต่อผู้ป่วยโรคไตหรือมี
ภาวะการทํางานของไตบกพร่อง หรือมีระบบ
เฝ้าระวังป้องกันปั ญหาการใช้ ยาในกลุม่ ดังกล่าว
ทีชัดเจน
h มีกรณีตวั อย่างผลจากการทีเภสัชกรเข้ าร่วมให้
การบริบาลทางเภสัชกรรมกับทีมสหสาขาที
สามารถช่วยให้ ผ้ ปู ่ วยได้ รับความปลอดภัยด้ าน
ยาทีชัดเจน
i ไม่มีการฟ้องร้ องหรือร้ องเรียนปั ญหาของผู้ป่วยที
เกียวข้ องกับการใช้ ยาทีสามารถป้องกันได้ ในปี ที
ผ่านมา

ดําเนินการใน
ระดับ
อย่าง
ครบถ้ วนและ
มีการ
ดําเนินการใน
ระดับ ใน
บางข้ อ

มีการดําเนินการครบถ้ วนในประเด็นต่าง ๆ ดังนี
c มีการกําหนดเกณฑ์ในการติดตามปั ญหา
ทางด้ านยาในหอผู้ป่วยทีชัดเจน
d มีการจัดเก็บข้ อมูลความคลาดเคลือน
ในการบริหารยา (Administration errors)
ทีเป็ นระบบชัดเจน
e มีการจัดทําแบบบันทึกการติดตามปั ญหา
ทีเกียวเนืองกับการใช้ ยาโดยเภสัชกร
f มีการทํา Discharge Counseling ในผู้ป่วยกลุม่
โรคเรือรัง
g มีระบบการประชุมแลกเปลียนเรียนรู้ของ
เภสัชกรในกรณีศกึ ษาทีเกียวเนืองกับปั ญหา
ทางด้ านยาเพือการป้องกันปั ญหาทีจะเกิดขึน
ต่อไป

เป้าหมาย :เพือให้ มีการบริบาลทางเภสัช
กรรมแก่ผ้ ปู ่ วยในร่วมกับสหสาขา
วิชาชีพ ให้ ผ้ ปู ่ วยได้ รับการดูแลด้ าน
ยา เพือให้ ได้ รับยาทีมีความถูกต้ อง
ปลอดภัย และเหมาะสมกับสภาวะ
ของผู้ป่วย บรรลุตามแผนการรักษา

ระดับ 2

ระดับ 1

มีการ
ดําเนิน
การใน
ระดับ
ในบาง
ข้ อ

ยังไม่ได้
ดําเนิน
การ

ระดับที
ประเมิน
ได้
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ระดับ 5

ระดับ 4

. การติดตามอาการไม่พงึ ประสงค์
จากการใช้ ยาและผลิตภัณฑ์
สุขภาพ

c มีการดําเนินการในระดับ ครบถ้ วน และ
d มีการกําหนดรายการยาทีจะต้ องติดตาม APR
แบบ Intensive ทีชัดเจน โดยเฉพาะในยาทีมี
ความเสียงสูง
e มีการดําเนินการ ADRM ในลักษณะของ
ทีมสหสาขาวิชาชีพ
f ไม่พบกรณีผ้ ปู ่ วยแพ้ ยาซําเนืองจากความ
บกพร่องของระบบของโรงพยาบาลในรอบ 2 ปี ที
ผ่านมา

ดําเนินการใน
ระดับ
อย่าง
ครบถ้ วนและ
มีการ
ดําเนินการใน
ระดับ ใน
บางข้ อ

เป้าหมาย :เพือให้ มีระบบการติดตามอาการ
ไม่พงึ ประสงค์ทีมีประสิทธิภาพ และ
Warning System เพือสร้ างความ
ปลอดภัยด้ านยาแก่ผ้ ปู ่ วย

ระดับ 3
มีการดําเนินการครบถ้ วนในประเด็นต่าง ๆ ดังนี
c มีการติดตามแบบ Spontaneous APR
d มีการจัดทํา APR Report ทุกรายทีพบ
e มีการประเมิน Naranjo’s agorithm ,
WHO criteria หรือระบบวิธีการประเมินอืน
โดยเภสัชกร
f มีระบบการซักประวัติและติดตามผู้ป่วย
กรณีมีการสังใช้ Antihistamine , Steroids
หรือ Tracer agents ต่าง ๆ
g มีการออกบัตรแพ้ ยาให้ ผ้ ปู ่ วยกรณีพบว่า
มีการแพ้ ยาและมีระบบการบันทึกประวัติ
การแพ้ ยาในเวชระเบียนทีสามารถ
สังเกตเห็นได้ ชดั เจน

ระดับ 2

ระดับ 1

มีการ
ดําเนิน
การใน
ระดับ
ในบาง
ข้ อ

ยังไม่ได้
ดําเนิน
การ

ระดับที
ประเมิน
ได้
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. การประเมินการใช้ ยา
เป้าหมาย :เพือให้ มีระบบทบทวน ประเมิน
และพัฒนาการสังใช้ ยา เพือให้ เกิด
การใช้ ยาทีเหมาะสม

ระดับ 5
c มีการดําเนินการในระดับ ครบถ้ วน และ
d มีการเสนอรายงานผลการประเมินการใช้ ยา
เสนอคณะกรรมการโรงพยาบาลพิจารณาและ
กําหนดแนวทางการปฏิบตั ิเพือแก้ ไขปั ญหาที
ชัดเจนกรณีพบว่า มีการใช้ ยาไม่เหมาะสม
e มีการกําหนดและจัดทํา Practice Guideline
เพือใช้ เป็ นแนวทางในการรักษาทีชัดเจนใน
โรงพยาบาล ในรายการยาทีมีการประเมินการใช้
ยาแล้ วพบว่า อาจยังมีการใช้ ทียังไม่เหมาะสม
ตามเกณฑ์ทีกําหนด
f มีการประเมินการใช้ ยาเชิงคุณภาพใน
โรงพยาบาลต่อเนืองทุกปี

ระดับ 4

ระดับ 3

ดําเนินการใน มีการดําเนินการครบถ้ วนในประเด็นต่าง ๆ ดังนี
c มีการประเมินข้ อมูลการใช้ ยาเชิงปริมาณ
ระดับ
และสรุปรายการยาทีน่าจะมีการจัดทําการ
อย่าง
ประเมินการใช้ ยา
ครบถ้ วนและ
d มีการดําเนินการร่วมกับแพทย์ทีเกียวข้ อง
มีการ
ดําเนินการใน
ในการจัดทําเกณฑ์การประเมินการใช้ ยา
ในรายการทีมีการติดตามเชิงปริมาณแล้ ว
ระดับ ใน
พบว่า อาจมีปัญหาการใช้ ยาไม่เหมาะสม
บางข้ อ
หรือมีปริมาณการใช้ สงู
e มีการประเมินการใช้ ยาเชิงคุณภาพใน
ยาบางรายการทีอาจมีปัญหาในโรงพยาบาล

ระดับ 2

ระดับ 1

มีการ
ดําเนิน
การใน
ระดับ
ในบาง
ข้ อ

ยังไม่ได้
ดําเนิน
การ

ระดับที
ประเมิน
ได้
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ระดับ 5

ระดับ 4

. การให้ บริการข้ อมูลข่าวสารด้ าน
ยา

c มีการดําเนินการในระดับ ครบถ้ วน และ
d มีการจัดตังหน่วยหรือศูนย์บริการข้ อมูลข่าวสาร
ด้ านยาทีชัดเจน
e มีการนําสารเทคโนโลยีสนเทศมาจัดทําเป็ น
โปรแกรมฐานข้ อมูลด้ านยา และ/หรือสามารถ
เข้ าถึงฐานข้ อมูลด้ านยาได้ ทางระบบอินเตอร์ เนต
ตลอดเวลาทีเปิ ดให้ บริการ
f มีระบบการประเมินความพึงพอใจในข้ อมูลที
ให้ บริการอย่างต่อเนืองชัดเจน
g มีโครงการเชิงรุกทีมีผลต่อการสนับสนุนการ
สร้ างความปลอดภัยด้ านยาแก่ผ้ ปู ่ วย ซึงมีผล
สืบเนืองจากการให้ บริการข้ อมูลข่าวสารด้ านยา
h มีระบบการตรวจสอบหรือประกันคุณภาพของ
ข้ อมูลทีให้ บริการทีเป็ นระบบชัดเจนในรูป
คณะกรรมการ

ดําเนินการใน
ระดับ
อย่าง
ครบถ้ วนและ
มีการ
ดําเนินการใน
ระดับ ใน
บางข้ อ

เป้าหมาย :เพือให้ มีข้อมูลด้ านยาทีถูกต้ อง
เพือประกอบการตัดสินใจในด้ านยาที
ถูกต้ อง

ระดับ 3
มีการดําเนินการครบถ้ วนในประเด็นต่าง ๆ ดังนี
c มีการมอบหมายเภสัชกรทีมีหน้ าทีรับผิดชอบ
งาน
บริการข้ อมูลข่าวสารด้ านยาทีชัดเจน
d มีการเปิ ดให้ บริการข้ อมูลข่าวสารอย่าง
ต่อเนืองเป็ นประจํา
e มีการบันทึกการให้ บริการข้ อมูลข่าวสารที
ชัดเจน ตามมาตรฐาน
f มีการจัดทําจดหมายข่าวหรือสืออืนในการ
เผยแพร่ข้อมูลด้ านยาอย่างต่อเนืองเป็ น
การประจํา
g มีการจัดทําข้ อมูลด้ านยาสนับสนุนการ
ให้ บริการของบุคลากรทางการแพทย์สาขา
อืน ๆ เพือใช้ ประโยชน์ในการปฏิบตั ิงาน

ระดับ 2

ระดับ 1

มีการ
ดําเนิน
การใน
ระดับ
ในบาง
ข้ อ

ยังไม่ได้
ดําเนิน
การ

ระดับที
ประเมิน
ได้
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. การเตรียมยาในโรงพยาบาล
เป้าหมาย :เพือให้ มีการผลิตยาทีมีคณ
ุ ภาพ
ได้ มาตรฐานพร้ อมให้ บริการแก่ผ้ ปู ่ วย

ระดับ 5
c มีการดําเนินการในระดับ ครบถ้ วน และ
d มีการสุม่ ส่งตรวจวิเคราะห์คณ
ุ ภาพยาทีเตรียม
ขึนอย่างน้ อยปี ละ ครัง
e ยาเตรียมทีส่งตรวจวิเคราะห์ได้ มาตรฐานตาม
เกณฑ์ทีกําหนดทุกตัวอย่างทีจัดส่ง
f มีการตรวจวิเคราะห์คณ
ุ ภาพยาบางตํารับใน
โรงพยาบาล
g มีการจัดเก็บยาเตรียมทีผลิตขึนเพือติดตาม
ความคงตัวของยาเตรียม และเพือการพัฒนา
ตํารับยาทีเหมาะสมเป็ นระบบชัดเจน
h ไม่มีรายงานความเสียงด้ านยาซึงทําให้ ผ้ ปู ่ วย
ต้ องเข้ ารับการรักษาในโรงพยาบาลทีมีสาเหตุ
จากความผิดพลาดของยาทีผลิตในโรงพาบาล

ระดับ 4

ระดับ 3

ดําเนินการใน
ระดับ
อย่าง
ครบถ้ วนและ
มีการ
ดําเนินการใน
ระดับ ใน
บางข้ อ

มีการดําเนินการครบถ้ วนในประเด็นต่าง ๆ ดังนี
c มีเภสัชกรรับผิดชอบในการดําเนินงานทีชัดเจน
d มีการจัดทํา Master Formula ของยา
เตรียมทุกรายการในเภสัชตํารับโรงพยาบาล
e มีการจัดทํา Working Formula และฉลากยา
ทีมีข้อมูลรายละเอียดทีถูกต้ องในการผลิต
ทุกครังการผลิต และสามารถตรวจสอบ
ย้ อนกลับได้
f มีการจัดทํา SOP ในกระบวนการหลักใน
การผลิตยาของโรงพยาบาลทีชัดเจนและมี
การปรับปรุงให้ ทนั สมัยอยูเ่ สมอ
g มีบนั ทึกการควบคุมกระบวนการผลิตใน
ทุกขันตอนของการผลิตโดยเภสัชกรทีชัดเจน
h มีการตรวจควบคุมคุณภาพยาเตรียมเบืองต้ น
อย่างน้ อยตรวจสอบนําทีใช้ ในการผลิตยา
การตรวจหาการปนเปื อนเชือ เป็ นต้ น

ระดับ 2

ระดับ 1

มีการ
ดําเนิน
การใน
ระดับ
ในบาง
ข้ อ

ยังไม่ได้
ดําเนิน
การ

ระดับที
ประเมิน
ได้
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ระดับ 5

c มีการดําเนินการในระดับ ครบถ้ วน และ
d บัญชีรายการยาของโรงพยาบาลมีรายการยา
ในบัญชียาหลักแห่งชาติไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80
เป้าหมาย :e มีข้อมูลความเสียงด้ านยาหรือความ
เพือให้ ระบบการคัดเลือกยา ตาม
คลาดเคลือนด้ านยามาใช้ ประกอบในการพัฒนา
Evidence Based Medicine ที
คัดเลือกยาเข้ า-ออก จากบัญชีรายการยาของ
ชัดเจนเพือให้ การใช้ ยาในโรงพยาบาล
โรงพยาบาลทุกครัง
เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
f แพทย์ไม่มีการสังจ่ายยานอกบัญชีรายการยา
ของโรงพยาบาลให้ แก่ผ้ ปู ่ วย
2. ระบบการคัดเลือกยาเข้ า
โรงพยาบาล

ระดับ 4

ระดับ 3

ดําเนินการใน
ระดับ
อย่าง
ครบถ้ วนและ
มีการ
ดําเนินการใน
ระดับ ใน
บางข้ อ

มีการดําเนินการครบถ้ วนในประเด็นต่าง ๆ ดังนี
c มีการจัดทําบัญชีรายการยาของ
โรงพยาบาลและมีการUpdate ข้ อมูลทุกปี
d มีการกําหนดหลักเกณฑ์การพิจารณายา
เข้ าและออกจากบัญชีรายการยาทีชัดเจน
e มีการประชุมคณะกรรมการ PTC อย่าง
สมําเสมอ ไม่ตํากว่าปี ละ ครัง
f มีระบบการวางยาตัวอย่างและการประเมิน
ก่อนเสนอพิจารณาเข้ าบัญชียา โรงพยาบาล
หรื อมีการประเมินข้ อมูลยา ตาม Evidence
Based Medicine ก่อน พิจารณาเสนอเข้ าบัญชี
ยาโรงพยาบาล
g มีการจัดทําข้ อมูล Drug Monograph เพือ
ประกอบการพิจารณาคัดเลือกยาในทีประชุม
คณะกรรมการ PTC

ระดับ 2

ระดับ 1

มีการ
ดําเนิน
การใน
ระดับ
ในบาง
ข้ อ

ยังไม่ได้
ดําเนิน
การ

ระดับที
ประเมิน
ได้
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3 การจัดซือและคลังเวชภัณฑ์
เป้าหมาย :เพือให้ มีการบริการจัดการด้ านยา
ทีมีประสิทธิภาพ ถูกต้ องตามกฎ
ระเบียบที
กําหนด และมีคณ
ุ ภาพพร้ อม
ให้ บริการกับผู้ป่วย

หมายเหตุ

ระดับ 5
c มีการดําเนินการในระดับ ครบถ้ วน และ
d มีระบบการขึนทะเบียนและประเมินคูค่ ้ าของ
โรงพยาบาลอย่างสมําเสมอต่อเนืองอย่างน้ อย
ปี ละ ครัง
e มีมลู ค่ายาคงคลังเฉลียไม่เกิน เดือนเมือ
เทียบกับมูลค่าการใช้ ยาแต่ละปี
f ไม่มีการขาดยาทีจะจ่ายให้ ผ้ ปู ่ วย ยกเว้ น
กรณีทีบริษัทไม่มีจําหน่าย
g ไม่มียาหมดอายุหรือเสือมสภาพในคลังยา

ระดับ 4

ระดับ 3

ดําเนินการใน
ระดับ
อย่าง
ครบถ้ วนและ
มีการ
ดําเนินการใน
ระดับ ใน
บางข้ อ

มีการดําเนินการครบถ้ วนในประเด็นต่าง ๆ ดังนี
c มีการขออนุมตั ิซอยาก่
ื
อนการสังซือทุกรายการ
d มีระบบการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ
ยาและเวชภัณฑ์ โดยเฉพาะการบันทึกและ
ติดตามกํากับอุณหภูมิในห้ องจ่ายยา ห้ องเก็บ
สํารองยา ตู้เย็นเก็บยา
e มีการเสนอขออนุมตั ิทําลาย โอน แลกเปลียน
ยาทีหมดอายุ เสือมสภาพ หรือไม่มี
ความจําเป็ นต้ องใช้ แล้ วทุกปี ทีพบปั ญหา
f มีคณะกรรมการคัดเลือกบริษัททีจะจัดซือ
g มีการจัดซือยาร่วมระดับจังหวัด/กรม

ระดับ 2

ระดับ 1

มีการ
ดําเนิน
การใน
ระดับ
ในบาง
ข้ อ

ยังไม่ได้
ดําเนิน
การ

ระดับที
ประเมิน
ได้

กิจกรรมทีจะสรุปว่า มีการดําเนินการในแต่ละระดับจะต้ องเป็ นกิจกรรมทีมีการดําเนินการชัดเจนและต่อเนืองจนเป็ นแนวทางปฏิบตั ิปกติของโรงพยาบาลหรื อมีการ
ดําเนินการมานานกว่า 1 ปี แล้ ว

APPENDIX B
The draft indicators of the Drug System Monitoring & Development Program (DMD)
ดัชนีชีวัดระบบยา: มิตกิ ารคัดเลือกยา สําหรับหน่ วยงานสถานพยาบาล
ลําดับ
ดัชนีชีวัด
ที
โครงสร้ าง (Structure)
1
การคัดเลือกยา
1.1 มีระบบการทบทวนบัญชีรายการยาโรงพยาบาล
1.2 มีคณะกรรมการทีรับผิดชอบการคัดเลือกยาเข้ าสถานพยาบาลหรื อไม่
1.3 มีหลักเกณฑ์การคัดเลือกคณะกรรมการทีรับผิดชอบการคัดเลือกยาของ
โรงพยาบาลหรื อไม่
1.4 มีแนวทางปฏิบตั เิ กียวกับผลประโยชน์ทบั ซ้ อนของคณะกรรมการทีทํา
หน้ าทีคัดเลือกยาเข้ าสถานพยาบาล
1.5 มีบทลงโทษสําหรับการฝ่ าฝื นประกาศ/แนวทางในเรื องผลประโยชน์ทบั
ซ้ อนของคณะกรรมการคัดเลือกยาเข้ าสถานพยาบาลหรื อไม่
1.6 มีกฎระเบียบทีห้ ามคณะกรรมการคัดเลือกยาเข้ าโรงพยาบาลรับการ
สนับสนุนในรูปของวัตถุสงของหรื
ิ
อการเงินจากบริษัทยาหรื อไม่
1.7 มีระบบตรวจสอบความโปร่งใสในการคัดเลือกยา (กติกา/หน่วยงาน/
กระบวนการ)
2
ในการคัดเลือกยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติเข้ าสูบ่ ญ
ั ชียาโรงพยาบาล ได้ ใช้
หลักเภสัชเศรษฐศาสตร์ หรื อไม่
3
มีการกําหนดเกณฑ์ในการสังจ่ายยาของรายการยาทีคัดเลือกเข้ าโรงพยาบาล
หรื อไม่
กระบวนการ (Process)
1
มีการประกาศแนวทางของกระบวนการการคัดเลือกยาเข้ าโรงพยาบาลอย่าง
ชัดเจนหรื อไม่
2
โรงพยาบาลมีนโยบายการคัดเลือกยาทีมียาชือสามัญในอันดับแรก (สําหรับ
กลุม่ ยาทีมี Therapeutic Equivalence) เว้ นเสียแต่กรณีนนไม่
ั มียาชือสามัญ
3
การจัดทําบัญชีรายการยาโรงพยาบาลอาศัยข้ อมูลจากหลักฐานเชิงประจักษ์
4
มีการประกาศเกียวกับขันตอนการปฏิบตั ิเป็ นมาตรฐาน (SOPs) สําหรับ
กระบวนการตัดสินใจของคณะกรรมการคัดเลือกยาโรงพยาบาลหรื อไม่

150

หน่ วย

ปี
Y/N
Y/N
Y/N
Y/N
Y/N
Y/N
Y/N
Y/N

Y/N
Y/N
Y/N
Y/N
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ลําดับ
ดัชนีชีวัด
ที
5
คณะกรรมการเป็ นผู้มีอาํ นาจสุดท้ ายในการตัดสินคัดเลือกยาเข้ าบัญชียาของ
โรงพยาบาล
6
คณะกรรมการมีการประกาศผลการตัดสินการคัดเลือกยาเข้ าสูโ่ รงพยาบาลใน
ทุกรายการใช่หรื อไม่ (ทังทีได้ ผา่ นการอนุมตั แิ ละทีไม่ผา่ น)
7
มีพฤติกรรมทีไม่โปร่งใสทีปรากฏขึนในกระบวนการคัดเลือกยาเข้ าโรงพยาบาล
8
คณะกรรมการทีรับผิดชอบต่อการคัดเลือกยาเข้ าบัญชียาของโรงพยาบาล
ปฏิบตั ิตนได้ อย่างอิสระโดยปราศจากอิทธิพลมาเกียวข้ อง
9
มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาทีเอืออํานวยต่อการจัดหายากําพร้ าหรื อไม่
ผลลัพธ์ (Outcome)
1
สัดส่วนของยาตามบัญชียาหลักแห่งชาติเทียบกับรายการยาในโรงพยาบาล
ทังหมด
2
จํานวนรายการยา
2.1 ร้ อยละของจํานวนรายการยาของโรงพยาบาลทีเป็ นยาถูกเพิกถอนทะเบียน
แล้ วในต่างประเทศ (5 ประเทศขึนไป)
2.2 ร้ อยละ/จํานวนของรายการยาทีถูกตัดออกจากบัญชียาโรงพยาบาล
เนืองจากไม่ปลอดภัย
3
ร้ อยละ/จํานวนรายการยาทีไม่ได้ รับการคัดเลือกเข้ าโรงพยาบาล ต่อรายการที
นําเสนอทังหมดในปี ทีผ่านมา
4
จํานวนรายการยาทีถูกตัดออกจากบัญชียาโรงพยาบาล โดยมติคณะกรรมการ
คัดเลือกยาในปี ทีผ่านมา
5
สัดส่วน V:E:N ของสถานพยาบาล
6
จํานวนรายการยาทีมีมากกว่า 2 brand
7
การจ่ายยาให้ ผ้ ปู ่ วยทีมีประกันสุขภาพต่างสิทธิใช้ ยาชือการค้ าเดียวกันหรื อไม่
8
จํานวนรายการยาทีมีขนาดความแรง > 1 ต่อ 1 รูปแบบยา
9
จํานวนรายการยาทีถูกตัดออกและนํากลับมาพิจารณาใหม่โดยไม่มีเหตุผลทาง
Evidence base สนับสนุน
10 จํานวนรายการยาสูตร Combination ทีตัวยาสามัญแต่ละตัวมีใช้ อยูแ่ ล้ วใน
โรงพยาบาล (ในรูปแบบเดียวกัน)

หน่ วย
Y/N
Y/N
Y/N
Y/N
Y/N
%
%

%
หน่วย

หน่วย
Y/N
หน่วย
หน่วย
หน่วย
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ดัชนีชีวัดระบบยา: มิตกิ ารจัดซือยา สําหรับหน่ วยงานสถานพยาบาล
ลําดับ
ดัชนีชีวัด
ที
โครงสร้ าง (Structure)
1
มีการกําหนดระเบียบในการจัดซือยาตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี หรื อไม่
1.1 มีการแต่งตังคณะกรรมการดูแลการพิจารณาจัดซือยาหรื อไม่
1.2 บทบาทหน้ าทีของหน่วยงานด้ านการจัดซือและคณะกรรมการประกวด
ราคายาถูกแยกออกจากกันอย่างชัดเจนหรื อไม่
1.3 มีหลักเกณฑ์การคัดเลือกคณะกรรมการพิจารณาจัดซือยาหรื อไม่
1.4 มีกฎเกณฑ์การตัดสินของคณะกรรมการพิจารณาจัดซือยาหรื อไม่
1.5 มีการกําหนดวาระการดํารงตําแหน่งคณะกรรมการพิจารณาจัดซือยา
หรื อไม่
2
มีการประกาศแนวทางเกียวกับผลประโยชน์ทบั ซ้ อนในกระบวนการจัดซือยา
หรื อไม่
3
หน่วยงานด้ านการจัดซือยามีหน่วยตรวจสอบภายในหรื อไม่
4
มีระบบข้ อมูลการบริ หารจัดการในการรายงานปั ญหาของผลิตภัณฑ์ในการ
จัดซือหรื อไม่
5
ก่อนการจัดซือยา ระบบฐานข้ อมูลผู้จดั จําหน่ายถูกนํามาประกอบการตัดสินใจ
สังซือยาหรื อไม่
6
หลังการจัดซือยา มีระบบตรวจสอบคุณภาพหลังการจัดซือเพือรายงานต่อ
คณะกรรมการพิจารณาจัดซือยาหรื อไม่
กระบวนการ (Process)
1
มีกระบวนการเปิ ดเผยข้ อมูลทีเกียวข้ องกับรายการยาทีคณะกรรมการจัดซือต่อ
สาธารณชนหรื อไม่
2
มีการตรวจสอบเรื องบริ หารจัดการอย่างเป็ นมาตรฐานสําหรับการตรวจสอบ
เรื องคุณภาพของยาทีรับเข้ าคลังหรื อไม่
3
มีการตรวจสอบคุณสมบัติของบริษัท/ผู้เข้ าแข่งขันประกวดราคายาทุกปี หรื อไม่
4
ข้ อมูลการตรวจสอบถูกนํามาประกอบการตัดสินใจในการสังซือยาหรื อไม่
5
มีกระบวนการนําราคายาจากแหล่งอ้ างอิงทีเชือถือได้ มาประกอบในการ
พิจารณาจัดซือและการคัดเลือกหรื อไม่
6
มีการกําหนดอายุของยาทีจะรับเข้ าคลัง/จัดซือ หรื อไม่
7
หลังการจัดซือยา มีการตรวจสอบคุณภาพยาหรื อไม่

หน่ วย

Y/N
Y/N
Y/N
Y/N
Y/N
Y/N
Y/N
Y/N
Y/N
Y/N

Y/N
Y/N
Y/N
Y/N
Y/N
Y/N
Y/N
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ที
8
ในขันตอนจัดซือยา มีพฤติกรรมทีไม่มีจรรยาบรรณเกิดขึนในสถานพยาบาล
หรื อไม่

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

ผลลัพธ์ (Outcome)
จํานวนรายการยา/มูลค่าการจัดซือผ่านการแข่งขันราคา เทียบกับมูลค่าการ
จัดซือยาทังหมด
ร้ อยละของมูลค่าการจัดซือยารวมเมือเทียบกับมูลค่าการจัดซือยาทังหมด
จํานวนรายการยาทีเพิมขึนจากการประกวดแข่งขัน
จํานวนครังทีมีการจัดหายาทีผิด SOP
มูลค่าของยาทีจัดซือจริ งทีผิดไปจากแผนจัดซือทีได้ รับอนุมตั ิจาก
คณะกรรมการจัดซือของโรงพยาบาล
จํานวน/มูลค่าของรายการยาทีจัดซือนอกบัญชีรายการยาของสถานพยาบาล
อัตรายาขาดคราว (จํานวนรายการยาทีขาดคราว/จํานวนยาทังหมด)
สัดส่วนของยาสํารองคงคลังเทียบกับมูลค่าการใช้ ยาต่อเดือน
มูลค่ายาในคลัง
9.1 มูลค่ายาทีไม่มีความเคลือนไหวในคลังยาต่อมูลค่ายาทังหมดในคลังยา
(ยกเว้ นยาในกลุม่ วัคซีน)
9.2 มูลค่ายาหมดอายุตอ่ มูลค่ายาทังหมดในคลังยา (ยกเว้ นยาในกลุม่ วัคซีน)
9.3 มูลค่ายาในคลังทีจัดซือเกินต่อมูลค่ายาทังหมดในคลังยา
จํานวน/ร้ อยละของรายการยาทีจัดซือสูงกว่าราคากลาง
ร้ อยละของมูลค่ายาทีเสียหายจากการขนส่ง
จํานวนครังทีมีการส่งยาผิดพลาดจากผู้แทนจําหน่าย

หน่ วย
ความเห็น
ข้ อมูล
หลักฐาน
หน่วย
%
หน่วย
หน่วย
หน่วย
หน่วย
หน่วย
เดือน
%
%
%
%
หน่วย
หน่วย

ดัชนีชีวัดระบบยา: มิตกิ ารกระจายยา สําหรับหน่ วยงานสถานพยาบาล
ลําดับ
ดัชนีชีวัด
ที
โครงสร้ าง (Structure)
1
มีหลักเกณฑ์/ระเบียบควบคุมการกระจายยาในโรงพยาบาลหรื อไม่
2
ในการรับยาเข้ าสูห่ น่วยต่าง ๆ ในสถานพยาบาล มีระบบต่าง ๆ เหล่านีหรื อไม่

หน่ วย
Y/N
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ลําดับ
ที

ดัชนีชีวัด

หน่ วย

2.1 มีระบบบริ หารจัดการทีมีประสิทธิภาพในการดําเนินการขนส่งยาเข้ าใน
โรงพยาบาลหรื อไม่ (เช่น ถูกต้ อง รวดเร็ ว และโปร่งใส) จากห้ องยาไปสูห่ น่วย
ต่าง ๆ ในสถานพยาบาล
2.2 มีระบบตรวจสอบการกระจายยาจากคลังยาไปส่วนต่าง ๆ ของ
สถานพยาบาลหรื อไม่
2.3 มีระบบประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์ยาระหว่างขนส่งหรื อไม่ (เช่น ยาทีต้อง

Y/N

Y/N
Y/N

เก็บรักษาในห่วงโซ่ความเย็น เป็ นต้ น)

1

2
3
4
5
6
1
2

2.4 มีระบบการแยกยา/เวชภัณฑ์กลุม่ พิเศษออกจากยากลุม่ อืน ๆ หรื อไม่ (เช่น
ยาในกลุม่ เคมีบําบัด เป็ นต้ น)
2.5 มีระบบรักษาความปลอดภัยสําหรับการเก็บรักษายาหรื อไม่
2.6 มีระบบตรวจสอบข้ อมูลยาคงคลังและการเบิกจ่ายยาอย่างสมําเสมอหรื อไม่
กระบวนการ (Process)
การจัดวางยาในคลังของสถานพยาบาล
1.1 มีการจัดยาอย่างเป็ นระบบในคลังสินค้ าหรื อคลังยาของสถานพยาบาล
หรื อไม่
1.2 มีการจัดยาอย่างเป็ นระบบเพือการค้ นหาอย่างรวดเร็ ว
1.3 มีการจัดยาอย่างเป็ นระบบเพือป้องกันปั ญหายาหมดอายุ
มีมาตรฐานสําหรับการบริ หารจัดการคลังยาในสถานพยาบาลหรื อไม่
มีมาตรฐานหรื อ แนวทางปฏิบตั สิ าํ หรับการคมนาคมและขนส่งเภสัชภัณฑ์
หรื อไม่ (เพือป้องกันการตกแตก การสูญหาย เป็ นต้ น) ทังการรับเข้ าและจ่ายออก
สถานพยาบาลมีมาตรฐานในการจัดการและทําลายยาทีเหมาะสมหรื อไม่ (เช่น
ยาหมดอายุ ยาเคมีบาํ บัดตกแตก เป็ นต้ น)
โรงพยาบาลมีกระบวนการควบคุมการเบิกจ่ายยาทีเหมาะสมโดยคํานึงถึงความ
ต้ องการทีแท้ จริ งหรื อไม่
มีการตรวจสอบและประเมินผลการกระจายยานาถานพยาบาลหรื อไม่
ผลลัพธ์ (Outcome)
ร้ อยละของมูลค่ายาทีเสียหายจากกระบวนการกระจายยา
จํานวนครังทีมีการส่งยาผิดในโรงพยาบาล (Pre-dispensing error)

Y/N
Y/N
Y/N

Y/N
Y/N
Y/N
Y/N
Y/N
Y/N
Y/N
Y/N
%
หน่วย
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ดัชนีชีวัดระบบยา: มิตกิ ารใช้ ยา สําหรับหน่ วยงานสถานพยาบาล
ลําดับ
ดัชนีชีวัด
ที
โครงสร้ าง (Structure)
1
แนวทางการรักษา (Treatment Guideline) มีการปรับปรุงแก้ ไขอย่างน้ อยทุก 2 ปี
2
มีระบบสนับสนุนการให้ บริ การข้ อมูลข่าวสารด้ านยาทีเป็ นกลางแก่บคุ ลากรทาง
การแพทย์
3
มีระบบติดตามและมีการรายงานอาการอันไม่พงึ ประสงค์จากการใช้ ยา
4
มีแนวทางการปฏิบตั ิของโรงพยาบาลต่ออุตสาหกรรมยาในการส่งเสริ มการขาย
ในโรงพยาบาล
5
มีระบบติดตามการใช้ ยาโดยเภสัชกร (DUE, DUR) ให้ เป็ นกิจกรรมหนึงของการ
พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลหรื อไม่
กระบวนการ (Process)
1
มีการให้ ข้อมูลแก่ผ้ ปู ่ วยในก่อนกลับบ้ านหรื อไม่ ในกรณีทีผู้ป่วยได้ รับยานันเป็ น
ครังแรก
2
บุคลากรทางการแพทย์มีโอกาสได้ ร่วมกันวางแผนการรักษาด้ านยาแก่ผ้ ปู ่ วยแต่
ละราย
3
มีการปฐมนิเทศแก่บคุ ลากรทางการแพทย์ทเข้
ี ามาใหม่ในเรื องนโยบายด้ านยา
และการบริ หารจัดการยาของโรงพยาบาลหรื อไม่
4
มีการจัดอบรมวิชาการด้ านยาเพือการใช้ ยาอย่างเหมาะสมสําหรับบุคลากรใน
โรงพยาบาลหรื อไม่
5
มีช่องทางการกระตุ้นเตือนสําหรับผู้ปฏิบตั ิงานเมือมีการเปลียนแปลงนโยบาย
ด้ านการใช้ ยาของโรงพยาบาลหรือไม่
5.1 มีนโยบายควบคุมการใช้ ยาต้ านจุลชีพ
5.2 มีนโยบายควบคุมการใช้ ยาราคาแพง
5.3 มีนโยบายควบคุมและติดตามความปลอดภัยการใช้ ยาติด SMP
6
มีบริ การด้ านเภสัชกรรมคลินิก/บริ บาลเภสัชกรรมหรื อไม่
7
มีระบบการกระตุ้นเตือนประวัติอาการไม่พงึ ประสงค์จากยา แก่ผ้ เู กียวข้ องในการ
สังจ่ายยาหรื อไม่
8
มีนโยบายทีกําหนดให้ มีบนั ทึก, ทบทวนและสรุปข้ อมูลการใช้ ยาของผู้ป่วย ก่อน
การรับเข้ ารักษาระหว่างพักรักษาตัวในโรงพยาบาลและก่อนผู้ป่วยกลับบ้ าน
หรื อไม่

หน่ วย
Y/N
Y/N
Y/N
Y/N
Y/N

Y/N
Y/N
Y/N
Y/N
Y/N

Y/N
Y/N
Y/N
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ลําดับ
ดัชนีชีวัด
ที
9
มีการทบทวนการใช้ ยาของผู้ป่วยอย่างน้ อยทุก ๆ 7 วัน เพือประกอบการตัดสินใจ
สังจ่ายยาใหม่
10 มีกลไกทีจะรับทราบความคิดเห็นของผู้ป่วยเกียวกับยาทีได้ รับหรือไม่
11 มีเกณฑ์ปฏิสมั พันธ์กบั ผู้แทนยา (เรื องการส่งเสริ มการขายยา)
ผลลัพธ์ (Outcome)
1
ร้ อยละของผู้ป่วยในทีเจ็บป่ วย/เสียชีวติ จากการเกิดอาการไม่พงึ ประสงค์ของยา
ซึงสามามารถป้องกันได้
2
จํานวนรายการยาโดยเฉลียทีสังจ่ายให้ ผ้ ปู ่ วยนอกต่อใบสังยา 1 ใบ
3
ร้ อยละของรายการยาทีแพทย์สงให้
ั ผ้ ปู ่ วยตามชือสามัญทางยา
4
ร้ อยละของผู้ป่วยทีได้ รับยาต้ านจุลชีพ
5
ร้ อยละของผู้ป่วยนอกทีได้ รับการจ่ายยาฉีด
6
ร้ อยละของใบสังยาทีสังจ่ายยาทีมีสตู รเคมีใหม่โดยผู้เชียวชาญเฉพาะทางเทียบ
กับใบสังยาทีสังจ่ายยาทีมีสตู รเคมีใหม่ทงหมด
ั
7
มูลค่ายา/ร้ อยละของการสังใช้ ยาในบัญชียาหลักฯ เทียบกับมูลค่ายาทีจ่ายใน
สถานพยาบาลทังหมด
8
มีการระบุชือสามัญทางยา คําเตือนและวันหมดอายุของยาบนฉลากยาหรื อไม่
9
ร้ อยละของผู้ป่วยทีมีความรู้เหมาะสม
9.1 ร้ อยละของผู้ป่วยทีมีความรู้เกียวกับวิธีการใช้ ยาทีถูกต้ อง
9.2 ร้ อยละของผู้ป่วยทีมีความรู้เกียวกับการเก็บรักษายาทีถูกต้ อง
10 ร้ อยละของจํานวนผู้ป่วยเด็กอายุตํากว่า 5 ปี ซึงมีอาการท้ องเสีย ทีได้ รับยา
antidiarrheal drugs
11 ร้ อยละของความคลาดเคลือนของการใช้ ยาของผู้ป่วย
12 ร้ อยละของความคลาดเคลือนของการสังใช้ ยา
13 ร้ อยละของความคลาดเคลือนของการจ่ายยา
14 ร้ อยละของความคลาดเคลือนของการบริ หารยา
15 พบการส่งเสริ มการขายยาทีไม่เหมาะสม
16 จํานวนครังทีตรวจพบว่ามีการจัดซือจัดหายาทีบริ ษัทยาเสนอเงือนไขพิเศษ
หรื อไม่

หน่ วย
Y/N
Y/N
Y/N
%
หน่วย
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
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APPENDIX C

แบบสอบถามเรื อง การพัฒนาตัวชีวัดระบบการจัดการด้ านยาในโรงพยาบาล
คําชีแจงแบบสอบถาม
1. แบบสอบถามนีจัดทําขึนโดยมีวตั ถุประสงค์เพือสอบถามข้ อมูลเกียวกับความเหมาะสม
ของตัวชีวัดระบบการจัดการด้ านยา และปั จจัยทีมีผลต่อการนําตัวชีวัดระบบการจัดการด้ านยาไป
ใช้ เพือนําข้ อมูลทีได้ มาใช้ ในการพัฒนาตัวชีวัดระบบการจัดการด้ านยาของโรงพยาบาลสังกัด
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
2. ในแบบสอบถามนีมีทงหมด
ั
11 หน้ า แบ่งออกเป็ น 3 ตอน คือ
ตอนที 1 ข้ อมูลทัวไป
ตอนที 2 ความเหมาะสมของตัวชีวัดทีจะนํามาพัฒนาเป็ นตัวชีวัดระบบการจัดการ
ด้ านยา
ตอนที 3 ปั จจัยทีมีผลต่อการนําตัวชีวัดระบบการจัดการด้ านยาไปใช้
3. การตอบแบบสอบถามในแต่ละข้ อ ให้ ใส่เครื องหมาย 9 ในช่องทีตรงกับข้ อมูลของ
โรงพยาบาลท่านตามสภาพความเป็ นจริง
4. การตอบคําถามต่าง ๆ จะไม่มีผลใด ๆ ต่อตัวท่าน หรื อโรงพยาบาลของท่าน เนืองจาก
ผู้วิจยั จะนําข้ อมูลทีได้ มานําเสนอในภาพรวมเท่านัน
ผู้วิจยั ขอขอบพระคุณทุกท่านทีให้ ความร่วมมือตอบแบบสอบถาม
ภก.ชูเกียรติ เพียรชนะ
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ตอนที 1 ข้ อมูลทัวไป
คําชีแจง กรุณาใส่เครื องหมาย 9 ในช่อง  และเติมข้ อมูลในช่องว่างตามความเป็ นจริง
1. ประเภทโรงพยาบาลของท่าน
 โรงพยาบาลศูนย์
ขนาด .............. เตียง Excellent ด้ าน 1)…….…2)..…...… 3)………
 โรงพยาบาลทัวไป
ขนาด .............. เตียง
 โรงพยาบาลชุมชน ขนาด .............. เตียง
2. ตําแหน่งของผู้ตอบแบบสอบถาม
 หัวหน้ ากลุม่ งานเภสัชกรรม ระยะเวลาทีอยูใ่ นตําแหน่งนี..............ปี
 เภสัชกรผู้รับผิดชอบเกียวกับระบบการจัดการด้ านยา ระยะเวลาทีอยูใ่ นตําแหน่งนี..............ปี
 อืน ๆ ระบุ.............................................................. ระยะเวลาทีอยูใ่ นตําแหน่งนี..............ปี
3. ท่านรับราชการมาเป็ นเวลา...............ปี
4. ท่านปฏิบตั ิงาน ณ โรงพยาบาลนีเป็ นเวลา.................ปี
5. จํานวนบุคลากร
5.1 เภสัชกรปฏิบตั ิงานจริง ............ คน (ไม่นบั รวมทีลาศึกษาต่อและ Part time)
5.2 เจ้ าพนักงานเภสัชกรรมทีปฏิบตั ิงานจริ ง.............คน
5.3 ลูกจ้ างประจําและลูกจ้ างชัวคราวของกลุม่ งานเภสัชกรรมรวมทังสิน..............คน
5.4 จํานวนแพทย์ (ไม่รวมใช้ ทนุ )...............คน
5.5 จํานวนพยาบาล (วิชาชีพและเทคนิค)..............คน
6. ปริ มาณผู้ป่วยทีมารับบริ การ
6.11 ผู้ป่วยนอกเฉลียวันละ................. คน
6.12 จํานวนใบสังยาผู้ป่วยนอกเฉลียวันละ ............... ใบ (24 ชัวโมง)
6.21 ผู้ป่วยในเฉลียวันละ.................... คน
6.22 จํานวนใบสังยาผู้ป่วยในเฉลียวันละ ............... ใบ (24 ชัวโมง)
7. จํานวนหอผู้ป่วยในโรงพยาบาลท่าน..............หอ (นับรวมหน่วยงานพิเศษอืน ๆ ด้ วย เช่น ER, OPD, วิสญั ญี,OR ถ้ ามี)
8. เกียวกับการรับรองคุณภาพของโรงพยาบาลท่าน
 ไม่ได้ เข้ าร่วมการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล
 ผ่านการรับรองคุณภาพ HA คือ (เลือก 1 ข้ อ)
[ ] บันไดขันที 1 เมือ พ.ศ..............
[ ] บันไดขันที 2 เมือ พ.ศ..............
[ ] บันไดขันที 3 เมือ พ.ศ..............
[ ] ผ่านการรับรองคุณภาพ HA ซํา ครังที....... เมือ พ.ศ............
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9. ปั จจุบนั โรงพยาบาลของท่านใช้ ตวั ชีวัดระบบการจัดการด้ านยาของหน่วยงานใดบ้ าง (ตอบได้ มากกว่า 1 ข้ อ)
 ศูนย์สารสนเทศและวิจยั ระบบยาประเทศไทย (ศสวย)
 สํานักพัฒนาระบบบริ การสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
 สํานักงานประกันสังคม
 สปสช
 หน่วยงานอืน ๆ (โปรดระบุ)..........................................
 ตัวชีวัดทีพัฒนาขึนมาใช้ เอง
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ตอนที 2 ความเหมาะสมของตัวชีวัดทีจะนํามาพัฒนาเป็ นตัวชีวัดระบบการจัดการด้ านยา

ข้ อมูลทีเกียวข้ อง
I. ในแบบสอบถามนี แบ่งระบบการจัดการด้ านยาออกเป็ น 8 ขันตอน โดยอ้ างอิงจากมาตรฐาน
ระบบการจัดการด้ านยาของ Joint Commission Medication Management Standards 2nd edition คือ
1. การวางแผน (Planning)
2. การคัดเลือกและการจัดหายา (Selection and Procurement)
3. การจัดเก็บยา (Storage)
4. การสังใช้ ยาและการถ่ายทอดคําสัง (Ordering and Transcribing)
5. การเตรี ยมยาและการจ่ายยา (Preparing and Dispensing)
6. การบริ หารยา (Administration)
7. การติดตามการใช้ ยา (Monitoring)
8. การประเมินผลระบบการจัดการด้ านยา (Evaluation)
II. ตัวชีวัดด้ านล่างเป็ นตัวชีวัดทีผู้วิจยั ได้ รวบรวมมาจาก
1) การทบทวนวรรณกรรมตัวชีวัดระบบยาจากต่างประเทศ
2) แบบประเมินตนเองเรื องมาตรฐานความปลอดภัยด้ านยาในโรงพยาบาล ของสํานักพัฒนา
ระบบบริ การสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
3) ร่างตัวชีวัดระบบยาของแผนงานสร้ างกลไกเฝ้ าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.) และ
4) ตัวชีวัดระบบยาในโรงพยาบาลทีพัฒนาโดยศูนย์สารสนเทศและวิจยั ระบบยา (ศสวย)

.
คําชีแจง กรุณาใส่เครื องหมาย 9 ในช่องทีตรงกับความเห็นของท่านมากทีสุด
ท่านคิดว่าตัวชีวัดเหล่านีมีความเหมาะสมทีจะนํามาเป็ นตัวชีวัดระบบการจัดการ
ด้ านยาในโรงพยาบาลของท่ าน มากน้ อยเพียงใด (โดยพิจารณาถึง บริบท และความเป็ นไป
ได้ ในการเก็บข้ อมูลในโรงพยาบาลของท่ าน) โดยที
เหมาะสมน้ อย หมายถึง ตัวชีวัดนันไม่ สามารถสะท้ อนคุณภาพระบบการจัดการด้ านยาได้ เลย หรื อ
สะท้ อนได้ น้อยมา หรื อมีความยากลําบากในการเก็บข้ อมูลหรื อไม่ สามารถเก็บข้ อมูลได้
เหมาะสมปานกลาง หมายถึง ตัวชีวัดนัน สามารถสะท้ อนคุณภาพของระบบการจัดการด้ านยาได้ ยงั
ไม่ ดีมาก และไม่มีปัญหาในการเก็บข้ อมูล
เหมาะสมมาก หมายถึง ตัวชีวัดนันสามารถสะท้ อนคุณภาพของระบบการจัดการด้ านยาได้ ดี
มาก ซึงจําเป็ นต้ องมีตวั ชีวัดนัน และไม่ มีปัญหาในการเก็บข้ อมูล
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ตัวอย่ างการตอบ
ระดับความเหมาะสม
ปาน
ตัวชีวัด
น้ อย
มาก
กลาง
1. จํานวนครังการประชุมของคณะกรรมการทีเกียวข้ องกับระบบการจัดการด้ านยา
9
ใน 1 ปี
2. ระยะเวลารอรับยาเฉลียผู้ป่วยนอก
9
3. มูลค่ายา ED : มูลค่ายา NED ทีจัดซือ
9

1) ตัวชีวัดระบบการจัดการด้ านยา – ขันตอน การวางแผน (Planning)
ตัวชีวัด

ระดับความเหมาะสม
ปาน
น้ อย
มาก
กลาง

1. จํานวนนโยบายทีคณะกรรมการทีเกียวข้ องกับระบบการจัดการด้ านยากําหนด/
พัฒนา เพือแก้ ไขปั ญหาระบบการจัดการด้ านยาในแต่ละปี
2. จํานวนเภสัชกรทีรับผิดชอบงานบริ การผู้ป่วยนอก : จํานวนใบสังยาผู้ป่วยนอก
3. จํานวนเภสัชกรทีรับผิดชอบงานบริ การผู้ป่วยใน : จํานวนวันนอน
4. จํานวนเภสัชกรทีรับผิดชอบงานเภสัชกรรมการผลิต : จํานวนรายการยาทีผลิต
5. จํานวนเภสัชกรทีรับผิดชอบงานบริ หารเวชภัณฑ์ : จํานวนรายการยาทีจัดซือ
6. ร้ อยละของเครื องมือ อุปกรณ์ทีจําเป็ นสําหรับการจัดการด้ านยาได้ รับการจัดซือ
จัดหาตามแผน
ตัวชีวัดทีต้ องการเสนอเพิม (โปรดระบุ)

2) ตัวชีวัดระบบการจัดการด้ านยา – ขันตอน การคัดเลือกและการจัดหายา
(Selection and Procurement)

ตัวชีวัด
1. ความถีของการทบทวนบัญชีรายการยาใน รพ.
2. ร้ อยละของจํานวนรายการยาในบัญชียา รพ.ทีอยูใ่ นบัญชียาหลักแห่งชาติ
(จํานวนรายการยา ED : จํานวนรายการยา NED ในบัญชียา รพ.)

ระดับความเหมาะสม
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3. มูลค่ายา ED : มูลค่ายา NED ทีจัดซือ
4. ร้ อยละของรายการยาทีถูกตัดออกจากบัญชียา รพ. เนืองจากเกิดอาการไม่พงึ
ประสงค์จากการใช้ ยาใน รพ.หรื อเกิดความคลาดเคลือนทางยา เทียบกับจํานวน
รายการยาทังหมดใน รพ.
5. จํานวนรายการยาทีมีมากกว่า 1 ความแรง
6. จํานวนรายการยาสูตรผสมทีตัวยาสามัญแต่ละตัวมีใช้ อยูแ่ ล้ วใน รพ.
(ในรูปแบบเดียวกัน)
7. จํานวนรายการยาทีถูกตัดออกและนํากลับมาพิจารณาใหม่โดยไม่มีหลักฐาน
ทางวิชาการ (evidence base) สนับสนุน
8. จํานวนเดือนสํารองคลัง (อัตราการสํารองยา) หน่วยเป็ นเดือน
9. จํานวนครังทีไม่มยี าจ่ายให้ กบั ผู้ป่วย (ไม่นบั กรณีบริ ษัทไม่มีจําหน่าย)
10. มูลค่ายาทีจัดซือจริ งทีผิดไปจากแผนจัดซือ
11. มูลค่ายาทีไม่มีการเคลือนไหวในคลัง(Dead stock) ต่อมูลค่ายาทังหมดในคลัง
ยกเว้ นยากําพร้ า (Orphan drug), ยาต้ านพิษ, เซรุ่ม
12. อัตราการขาดยาช่วยชีวิต (Vital drug)
(จํานวนรายการยาช่วยชีวิตทีไม่มีใช้ สาํ หรับผู้ป่วยในขณะนัน เทียบกับจํานวน
รายการยาช่วยชีวิตทังหมด)
13. จํานวนครังการรายงานยาไม่มีคณ
ุ ภาพจากผู้ใช้
14. ร้ อยละของรายการยา (ทีจัดซือและผลิตเอง) ทีสุม่ ตรวจวิเคราะห์ตกมาตรฐาน
ต่อจํานวนรายการยาทีสุม่ ตรวจทังหมด
ตัวชีวัดทีต้ องการเสนอเพิม (โปรดระบุ)
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3) ตัวชีวัดระบบการจัดการด้ านยา – ขันตอน การจัดเก็บ (Storage)
ตัวชีวัด

ระดับความเหมาะสม
ปาน
น้ อย
มาก
กลาง

1. จํานวนรายการยาหมดอายุ/เสือมคุณภาพ ใน รพ. ยกเว้ นยากําพร้ า (Orphan
drug), ยาต้ านพิษ, เซรุ่ม (นับรวม ในคลังเวชภัณฑ์ หน่วยจ่ายยา และหอ
ผู้ป่วย)
2. มูลค่ ายาหมดอายุ/เสือมคุณภาพ ใน รพ. ยกเว้ นยากําพร้ า (Orphan drug),
ยาต้ านพิษ, เซรุ่ม (นับรวม ในคลังเวชภัณฑ์ หน่วยจ่ายยา และหอผู้ป่วย)
3. จํานวนรายการยาช่วยชีวิต (Vital drug) ทีไม่พร้ อมใช้ ทีหอผู้ป่วย
4. จํานวนรายการยาช่วยชีวิต (Vital drug) หมดอายุทีหอผู้ป่วย
ตัวชีวัดทีต้ องการเสนอเพิม (โปรดระบุ)

4) ตัวชีวัดระบบการจัดการด้ านยา – ขันตอน การสังใช้ ยา และถ่ ายทอดคําสัง
(Ordering and Transcribing)

ตัวชีวัด
1. จํานวนครังทีแพทย์สงใช้
ั ยาทีไม่ มีในบัญชีรายการยาของโรงพยาบาลให้ แก่
ผู้ป่วย
2. อัตราความคลาดเคลือนจากการสังใช้ ยาผู้ป่วยนอก
(จํานวนความคลาดเคลือนจากการสังใช้ ยาผู้ป่วยนอก/จํานวนใบสังยาทังหมด) X 1000
3. อัตราความคลาดเคลือนจากการสังใช้ ยาผู้ป่วยใน
(จํานวนความคลาดเคลือนจากการสังใช้ ยาผู้ป่วยใน/จํานวนวันนอนทังหมด) X 1000
4. อัตราความคลาดเคลือนจากการสังใช้ ยากลุ่มเสียงสูง
(จํานวนความคลาดเคลือนจากการสังใช้ ยากลุม่ เสียงสูง/จํานวนใบสังยาทังหมด) X 1000
5. อัตราความคลาดเคลือนจากการถ่ ายทอดคําสังใช้ ยาผู้ป่วยนอก
(จํานวนความคลาดเคลือนจากการถ่ายทอดคําสังใช้ ยาผู้ป่วยนอก/จํานวนใบสังยาทังหมด)

X 1000
6. อัตราความคลาดเคลือนจากการถ่ ายทอดคําสังใช้ ยาผู้ป่วยใน
(จํานวนความคลาดเคลือนจากการถ่ายทอดคําสังใช้ ยาผู้ป่วยใน/จํานวนวันนอนทังหมด)

X 1000
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7. ร้ อยละของจํานวนรายการยาทีทํา DUE มีการใช้ ยาผ่านเกณฑ์ เทียบกับจํานวน
รายการยาทีทํา DUE ทังหมด
8. จํานวนครังความคลาดเคลือนการสังใช้ ยาทีทําให้ เกิดความรุนแรงระดับ E – I
ตัวชีวัดทีต้ องการเสนอเพิม (โปรดระบุ)

5) ตัวชีวัดระบบการจัดการด้ านยา – ขันตอน การเตรียมยาและจ่ ายยา
(Preparing and Dispensing)

ตัวชีวัด
1. ร้ อยละของผู้รับบริ การทีได้ รับยาภายใน 30 นาที นับตังแต่ยืนใบสังยาทีห้ องยา
2. ระยะเวลารอรับยาเฉลียผู้ป่วยนอกช่วงเวลาเร่งรี บ
3. ระยะเวลารอรับยาผู้ป่วยนอกโดยเฉลียทังวัน
4. อัตราความคลาดเคลือนจากการจ่ ายยากลุ่มเสียงสูงผู้ป่วยนอก
(จํานวนความคลาดเคลือนจากการจ่ายยากลุม่ เสียงสูง/จํานวนใบสังยาทังหมด) X 1000
5. อัตราความคลาดเคลือนจากการจ่ ายยากลุ่มเสียงสูงผู้ป่วยใน
(จํานวนความคลาดเคลือนจากการจ่ายยากลุม่ เสียงสูง/จํานวนวันนอนทังหมด) X 1000
6. อัตราความคลาดเคลือนในกระบวนการจัดยาก่ อนจ่ ายยาผู้ป่วยนอก
(จํานวนความคลาดเคลือนจากการจัดยาก่อนจ่ายยาผู้ป่วยนอก/จํานวนใบสังยาทังหมด) X
1000
7. อัตราความคลาดเคลือนในกระบวนการจัดยาก่ อนจ่ ายยาผู้ป่วยใน
(จํานวนความคลาดเคลือนจากการจัดยาก่อนจ่ายยาผู้ป่วยใน/จํานวนวันนอนทังหมด) X
1000
8. อัตราความคลาดเคลือนจากการจ่ ายยาผู้ป่วยนอก
(จํานวนความคลาดเคลือนจากการจ่ายยาผู้ป่วยนอก/จํานวนใบสังยาทังหมด) X 1000
9. อัตราความคลาดเคลือนจากการจ่ ายยาผู้ป่วยใน
(จํานวนความคลาดเคลือนจากการจ่ายยาผู้ป่วยใน/จํานวนวันนอนทังหมด) X 1000
10. จํานวนครังของความคลาดเคลือนในการจ่ายยาทีทําให้ เกิดความรุนแรงระดับ
E–I
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11. จํานวนครังทีแพทย์สงยาที
ั เป็ นข้ อห้ ามในผู้ป่วย (เช่น ยาทีผู้ป่วยแพ้ ยาทีห้ ามใช้
ในหญิงตังครรภ์ ยาทีห้ ามใช้ ใน G-6-PD) แต่ตรวจจับได้ ก่อนจ่ายยา
12. ร้ อยละของจํานวนรายการยาที รพ.ผลิตเอง ทีทําการสุม่ ตรวจไม่ผา่ นมาตรฐาน
เทียบกับจํานวนรายการยาที รพ.ผลิตเองทีได้ รับการสุม่ ตรวจทังหมด
ตัวชีวัดทีต้ องการเสนอเพิม (โปรดระบุ)

6) ตัวชีวัดระบบการจัดการด้ านยา – ขันตอน การบริหารยา (Administration)
ตัวชีวัด
1. อัตราความคลาดเคลือนในกระบวนการก่ อนบริหารยาผู้ป่วยนอก
(จํานวนความคลาดเคลือนก่อนบริหารยาผู้ป่วยนอก/จํานวนใบสังยาทังหมด) X 1000
2. อัตราความคลาดเคลือนในกระบวนการก่ อนบริหารยาผู้ป่วยใน
(จํานวนความคลาดเคลือนก่อนบริหารยาผู้ป่วยใน/จํานวนวันนอนทังหมด) X 1000
3. อัตราความคลาดเคลือนจากการบริหารยาผู้ป่วยนอก
(จํานวนความคลาดเคลือนจากการบริหารยาผู้ป่วยนอก/จํานวนใบสังยาทังหมด) X 1000
4. อัตราความคลาดเคลือนจากการบริหารยาผู้ป่วยใน
(จํานวนความคลาดเคลือนจากการบริหารยาผู้ป่วยใน/จํานวนวันนอนทังหมด) X 1000
5. ร้ อยละของรายการยากลุม่ เสียงสูงทีมีการตรวจสอบซําโดยพยาบาลก่อน
บริ หารยาให้ ผ้ ปู ่ วยเทียบกับรายการยากลุม่ เสียสูงทีบริ หารทังหมด
6. อัตราความคลาดเคลือนจากการบริ หารยากลุม่ เสียงสูงผู้ป่วยนอก
(จํานวนความคลาดเคลือนจากการบริหารยากลุม่ เสียงสูง/จํานวนใบสังยาทังหมด) X 1000
7. อัตราความคลาดเคลือนจากการบริ หารยากลุม่ เสียงสูงผู้ป่วยใน
(จํานวนความคลาดเคลือนจากการบริหารยากลุม่ เสียงสูง/จํานวนวันนอนทังหมด) X 1000
8. ระยะเวลาเฉลียตังแต่สงยา
ั stat (เฉพาะยา life – threatening) จนกระทัง
ผู้ป่วยได้ รับการบริ หารยา
9. จํานวนครังความคลาดเคลือนการบริ หารยาทีทําให้ เกิดความรุนแรงระดับ E – I
ตัวชีวัดทีต้ องการเสนอเพิม (โปรดระบุ)
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7) ตัวชีวัดระบบการจัดการด้ านยา – ขันตอน การติดตามการใช้ ยา (Monitoring)
ตัวชีวัด
1. ร้ อยละของผู้ป่วยในทีได้ รับการเฝ้าระวังและป้องกัน ADR (intensive ADR) โดย
เภสัชกรทีปฏิบตั ิงานเทียบกับจํานวนผู้ป่วยในทังหมด
2. จํานวนครังการเกิดแพ้ ยาซํา (ผู้ป่วยนอก + ผู้ป่วยใน)
3. จํานวนครังทีเกิดความรุนแรงระดับ E – I เนืองจาก ปั ญหาจากการใช้ ยา
(DRP ไม่ รวม ADR)
4. จํานวนครังทีเกิด ADR ทีมีความรุนแรงระดับ E – I
5. ร้ อยละของผู้ป่วยนอกทีพบประวัติ ADR จากการใช้ ยาทีร้ ายแรง (ต้ องเข้ ารับ
การนอนใน รพ./พิการ/เสียชีวติ ) เทียบกับจํานวนผู้ป่วยนอกทังหมด
6. ร้ อยละของผู้ป่วยในทีเกิดความรุ นแรงระดับ E – I จากการเกิด ADR
ซึงสามารถป้องกันได้ (preventable ADR) เทียบกับจํานวนผู้ป่วยในทังหมด
7. ร้ อยละของผู้ป่วยทีมีความรู้เกียวกับวิธีการใช้ ยาทีถูกต้ อง
(เช่น ยาปฏิชีวนะ ยาพ่น) เทียบกับผู้ป่วยทีสุม่ ประเมินทังหมด
8. ร้ อยละของผู้ป่วยทีมีความรู้เกียวกับการเก็บรักษายาทีถูกต้ องเทียบกับผู้ป่วยที
สุม่ ประเมินทังหมด
9. ร้ อยละของผู้ป่วยทีได้ รับการบริ บาลทางเภสัชกรรมเมือเข้ ารักษาตัวใน รพ.
เทียบกับจํานวนผู้ป่วยทีเข้ ารับการรักษาใน รพ.ทังหมด
10. ร้ อยละของผู้ป่วยในได้ รับยา HAD ทีได้ รับการเฝ้ าระวังอาการอันไม่พงึ ประสงค์
จากการใช้ ยาเทียบกับผู้ป่วยในทีใช้ ยา HAD ทังหมด
11. จํานวนผู้ป่วยทีเกิดอาการไม่พงึ ประสงค์จากการใช้ ยากลุม่ เสียงสูง
12. จํานวนครังการแพ้ ยาในกลุม่ เดียวกัน
ตัวชีวัดทีต้ องการเสนอเพิม (โปรดระบุ)
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8) ตัวชีวัดระบบการจัดการด้ านยา – ขันตอน การประเมินผลระบบการจัดการด้ านยา
(Evaluation)
ตัวชีวัด

ระดับความเหมาะสม
ปาน
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1. จํานวนปั ญหาของระบบการจัดการด้ านยา ในแต่ละขันตอน ทียังพบอยู่
2. ร้ อยละของปั ญหาระบบการจัดการด้ านยาในแต่ละขันตอน ทีได้ รับการแก้ ไข
เทียบกับปั ญหาทีพบทังหมดในแต่ละขันตอน
3. ความพึงพอใจของบุคลากรทีปฏิบตั ิงานเกียวกับระบบการจัดการด้ านยา
4. ผลการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยด้ านยาที รพ.ใช้ อยู่
(เช่น เกณฑ์ของ HA, มาตรฐานความปลอดภัยด้ านยาของกระทรวง
สาธารณสุข)
5. ร้ อยละของตัวชีวัดระบบการจัดการด้ านยาทีมีแนวโน้ มดีขนหรื
ึ อผ่านเกณฑ์ที
กําหนดเทียบกับจํานวนตัวชีวัดทังหมด
ตัวชีวัดทีต้ องการเสนอเพิม (โปรดระบุ)

ตอนที 3 ปั จจัยทีมีผลต่ อความสําเร็จของการนําตัวชีวัดระบบการจัดการด้ านยาไปใช้
ความสําเร็จของการนําตัวชีวัดระบบการจัดการด้ านยาไปใช้ หมายถึง
1) เมือนําตัวชีวัดไปใช้ แล้ ว มีการรายงานข้ อมูลตัวชีวัดอย่างต่ อเนือง หรื อ
2) เมือนําตัวชีวัดไปใช้ แล้ ว มีการพัฒนาคุณภาพงานทีเกียวข้ องกับตัวชีวัดนัน
คําชีแจง กรุณาใส่เครื องหมาย 9 ในช่องทีตรงกับความจริงทีสุด
คําถาม จากประสบการณ์การทํางานของท่าน ท่านคิดว่าปั จจัยเหล่านีมีผลต่ อความสําเร็จของ
การนําตัวชีวัดระบบการจัดการด้ านยาไปใช้ มากน้ อยเพียงใด
นิยาม
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ปั จจัย
ด้ านบริบท
1. ผู้อํานวยการโรงพยาบาล หรื อผู้บริ หารระดับสูงของโรงพยาบาล
ให้ การสนับสนุนการนําตัวชีวัดไปใช้
2. การมีนโยบาย (Policy) จากกระทรวงฯ ให้ ใช้ ตวั ชีวัด
3. การมีนโยบาย (Policy) ของโรงพยาบาล ให้ ใช้ ตวั ชีวัด
4. การมีกฎหรื อข้ อบังคับ (Law and regulation) ให้ ใช้ ตวั ชีวัด
5. โรงพยาบาลต้ องการปรับปรุงคุณภาพของระบบการจัดการด้ าน
ยา
6. การให้ คา่ ตอบแทน เป็ นงบประมาณตามผลสําเร็จ
(Pay for performance) ของตัวชีวัดทีได้
7. วัฒนธรรมการรายงานความผิดพลาดในโรงพยาบาล
8. การมีชอ่ งทางการสือสาร (Communication channel)
ของโรงพยาบาลเพือนําตัวชีวัดไปใช้
9. หัวหน้ ากลุม่ งานเภสัชกรรมให้ การสนับสนุนการนําตัวชีวัดไปใช้
10. สัมพันธภาพทีดีของเภสัชกรผู้รับผิดชอบตัวชีวัดกับหัวหน้ า
งานทีให้ ข้อมูลตัวชีวัด เช่น เภสัชกรทีรับผิดชอบตัวชีวัดกับ
หัวหน้ าหอผู้ป่วย เภสัชกรทีรับผิดชอบตัวชีวัดกับหัวหน้ างาน
ในกลุม่ งานเภสัชกรรม
11. ความร่ วมมือในการเก็บข้ อมูลตัวชีวัดของหน่วยงานนอกกลุ่ม
งานเภสัชกรรม เช่น หอผู้ป่วย
12. ความร่ วมมือในการเก็บข้ อมูลตัวชีวัดของหน่วยงานในกลุ่ม
งานเภสัชกรรม เช่น งานคลังเวชภัณฑ์ งานบริ การ งานผลิต
13. ภาระงานของกลุม่ งานเภสัชกรรม เช่น เภสัชกรแต่ละคนมีงาน
ในความรับผิดชอบมาก
14. ระบบบริ หารจัดการทีดีของกลุม่ งานเภสัชกรรม
15. ระบบการบริ หารจัดการทีดีของโรงพยาบาล

ไม่ มี
ผล

น้ อย

มีผล
ปาน
กลาง

ไม่
มาก ทราบ
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ด้ านปั จจัยนําเข้ า
16. การมีเภสัชกรผู้รับผิดชอบหลักในการบริ หารจัดการเกียวกับการ
เก็บข้ อมูล วิเคราะห์ผล และสรุปผล ตัวชีวัดระบบการจัดการ
ด้ านยา
17. ประสบการณ์ ของเภสัชกรผู้รับผิดชอบหลักในการบริ หาร
จัดการเกียวกับการเก็บข้ อมูล วิเคราะห์ผล และสรุปผลตัวชีวัด
ระบบการจัดการด้ านยา
18. ปริ มาณกําลังคนในกลุม่ งานเภสัชกรรม (เช่น เภสัชกร เจ้ าหน้ าที
ช่วยงานเภสัชกรรม) ทีใช้ ในการเก็บข้ อมูล/รายงานข้ อมูลตัวชีวัด
ระบบการจัดการด้ านยา
19. ปริ มาณกําลังคนนอกกลุม่ งานเภสัชกรรม (เช่น พยาบาล
เสมียน ในหอผู้ป่วย) ทีใช้ ในการ เก็บข้ อมูล/รายงานข้ อมูล
ตัวชีวัดระบบการจัดการด้ านยา
20. ประสบการณ์ของคนทีใช้ ในการเก็บข้ อมูล/รายงานข้ อมูล
ตัวชีวัดระบบการจัดการด้ านยา
21. ความตระหนัก/การรับทราบ ของบุคลากรทีเกียวข้ อง
ต่อประโยชน์หรื อผลทีจะเกิดขึนจากการใช้ ตวั ชีวัดระบบการ
จัดการด้ านยา
22. ความตรงประเด็นของตัวชีวัด (วัดได้ ตรงประเด็นทีต้ องการวัด)
23. ความครอบคลุมของตัวชีวัด
24. จํานวนรายการตัวชีวัด (ความมากน้ อยของตัวชีวัด)
25. ความง่ายในการเก็บข้ อมูลตัวชีวัด
26. ความเข้ าใจได้ ง่ายของตัวชีวัด
27. คําจํากัดความทีชัดเจนของตัวชีวัด
28. มีผลการใช้ ตวั ชีวัดนันแล้ วว่าใช้ วดั ได้ จริง
29. มีระบบสารสนเทศทีเอือต่อการเก็บข้ อมูลและประมวลผล
ตัวชีวัด เช่น มีคอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ทีใช้ เก็บข้ อมูล
30. ค่าใช้ จ่ายทีเกิดขึนจากการใช้ ตวั ชีวัด

ไม่ มี
ผล

น้ อย

มีผล
ปาน
กลาง

ไม่
มาก ทราบ
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ไม่ มี
ผล

น้ อย

มีผล
ปาน
กลาง

ไม่
มาก ทราบ

31. ความน่าเชือถือขององค์กรทีพัฒนาตัวชีวัด
32. มีคมู่ อื /แนวทางปฏิบตั ิทีชัดเจน เกียวกับการเก็บตัวชีวัด
ด้ านกระบวนการ
33. มีกระบวนการสร้ างความเข้ าใจเกียวกับตัวชีวัดให้ ผ้ เู กียวข้ อง
ทราบ
34. มีแผนการรายงาน/เก็บข้ อมูลตัวชีวัดทีชัดเจน
35. มีวิธีการเก็บข้ อมูลตัวชีวัดทีง่าย สะดวก เช่น เก็บข้ อมูลโดยไม่
ต้ องบันทึกในแบบฟอร์ มเพือลดภาระของผู้เก็บข้ อมูล
36. การประสานงานของเภสัชกรทีรับผิดชอบตัวชีวัดกับทีมบริ หาร
ความเสียงของโรงพยาบาลเพือบริ หารจัดการเกียวกับตัวชีวัด
37. มีการติดตามผลตัวชีวัดอย่างสมําเสมอ
38. มีการติดตามปั ญหา/อุปสรรคทีเกิดขึนจากการรายงาน/เก็บ
ข้ อมูลตัวชีวัด
39. มีการแก้ ไขปั ญหา/อุปสรรค ทีเกิดขึนจากการรายงาน/เก็บข้ อมูล
ตัวชีวัด
40. การนําตัวชีวัดไปบูรณาการกับตัวชีวัดของการพัฒนาและรับรอง
คุณภาพโรงพยาบาล
41. การนําตัวชีวัดระบบการจัดการด้ านยาไปผนวกเป็ นส่วนหนึง
ของตัวชีวัดรายบุคคล

ขอขอบพระคุณทุกท่านทีเสียสละเวลาในการตอบแบบสอบถามเป็ นอย่างสูงครับ
ภก.ชูเกียรติ เพียรชนะ
ขอความกรุณาส่งแบบสอบถามกลับมาภายในวันที.................................
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แบบประเมินบริบทและปัจจ ัยนําเข้า
ทีเกียวข้องก ับการ Implement ต ัวชวี ัดระบบการจ ัดการด้านยา

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I. ข ้อมูลทัวไป

1.1 ชือโรงพยาบาล..................................................................................................................
1.2 ประเภทโรงพยาบาล
[ ] รพศ.
[ ] รพท.
[ ] รพช.
1.3 การรับรองคุณภาพโรงพยาบาล
[ ] ผ่านการรับรอง HA
[ ] ยังไม่ผา่ นการรับรอง HA
1.4 ตําแหน่งของผู้ประเมิน (ระบุ).............................................................................................
II. ข ้อมูลบริบททีเกียวข ้องกับการ Implement ตัวชวัี ด

คําชีแจง
คําถาม

กรุณาทําเครื องหมาย 9 ในช่องทีตรงกับสถานการณ์ของโรงพยาบาลท่าน
ท่ านคิดว่ าปั จจุบันในโรงพยาบาลของท่ านมีบริบท เหล่ านีอยู่ในระดับใด
(โดยที 0 = ไม่มี,ไม่ใช่ 1 = มีน้อยทีสุด 10 = มีมากทีสุด)

ลําดับ

บริบท

1

การสนับสนุนจากผู้อาํ นวยการโรงพยาบาล
ให้ นําตัวชีวัดระบบการจัดการด้ านยามาใช้
ระบบการจัดการของกลุม่ งานเภสัชกรรม
มีนโยบายจากกระทรวงให้ ใช้ ตวั ชีวัด
ความร่วมมือของบุคลากรนอกกลุม่ งานเภสัช
กรรมในการเก็บข้ อมูลและรายงานตัวชีวัด
ความร่วมมือของบุคลากรในกลุม่ งานเภสัช
กรรมในการเก็บข้ อมูลและรายงานตัวชีวัด
โรงพยาบาลมีนโยบายให้ ใช้ ตวั ชีวัด
การสนับสนุนของหัวหน้ ากลุม่ งานเภสัชกรรม
ในการใช้ ตวั ชีวัดระบบการจัดการด้ านยา
ระบบการจัดการคุณภาพของโรงพยาบาล
ไม่มีปัญหาด้ านกําลังคนในกลุม่ งานเภสัช
กรรม
ความมุง่ มันของโรงพยาบาลในการปรับปรุง
ระบบการจัดการด้ านยา

2
3
4
5
6
7
8
9
10

ระดับคะแนน
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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ลําดับ

บริบท

11

สัม พัน ธภาพของผู้รับ ผิด ชอบหลัก เกี ยวกับ
ตัวชี วัดระบบการจัดการด้ านยากับหัวหน้ า
งานทีให้ ข้อมูลตัวชีวัด
มีวฒ
ั นธรรมการรายงานความผิดพลาด
โรงพยาบาลมีระบบ/ช่องทาง เพือรายงาน
ตัวชีวัดระบบการจัดการด้ านยา
มีคา่ ตอบแทนในการจัดการเกียวกับตัวชีวัด

12
13
14

ระดับคะแนน
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

III. ข ้อมูลปั จจัยนํ าเข ้าทีเกียวข ้องกับการ Implement ตัวชวัี ด

คําชีแจง
คําถาม

กรุณาทําเครื องหมาย 9 ในช่องทีตรงกับสถานการณ์ของโรงพยาบาลท่าน
ท่ านคิดว่ าปั จจุบันในโรงพยาบาลของท่ านมีปัจจัยนําเข้ า เหล่ านีอยู่ใน
ระดับใด (โดยที 0 = ไม่มี,ไม่ใช่ 1 = มีน้อยทีสุด 10 = มีมากทีสุด)

ลําดับ

ปั จจัยนําเข้ า

1
2

ผู้รับผิดชอบหลักเกียวกับการใช้ ตวั ชีวัด
ความตระหนักของบุคลากรถึงประโยชน์ทีจะ
ได้ รับจากการใช้ ตวั ชีวัด
มีระบบสารสนเทศทีเอือต่อการเก็บข้ อมูล
ตัวชีวัดระบบการจัดการด้ านยา เช่น มี
คอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ทีใช้
รองรับการเก็บข้ อมูลตัวชีวัด
กําลังคนในกลุม่ งานเภสัชกรรมในการเก็บ
ข้ อมูลและรายงานข้ อมูลตัวชีวัด
ประสบการณ์ของผู้รับผิดชอบหลักในการ
จัดการเกียวกับตัวชีวัด
ประสบการณ์ของกําลังคนทีใช้ ในการเก็บ
ข้ อมูลและรายงานข้ อมูลตัวชีวัด
กําลังคนนอกกลุม่ งานเภสัชกรรมในการเก็บ
ข้ อมูลและรายงานข้ อมูลตัวชีวัด

3

4
5
6
7

ระดับคะแนน
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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APPENDIX E
The total potential sixty one MMS indicators: A result from questionnaire survey
1) ตัวชีวัดระบบการจัดการด้ านยา – ขันตอน การวางแผน (Planning)
ลํา
ดับ

ตัวชีวัด

P1 จํานวนเภสัชกรทีรับผิดชอบงานบริการผู้ป่วยนอก : จํานวนใบสัง
ยาผู้ป่วยนอก
จํานวนเภสัชกรทีรับผิดชอบงานบริ การผู้ป่วยใน : จํานวนวันนอน

P2
P3 จํานวนเภสัชกรทีรับผิดชอบงานบริหารเวชภัณฑ์ : จํานวนรายการ
P4

ยาทีจัดซือ
จํานวนนโยบายทีคณะกรรมการทีเกียวข้ องกับระบบการจัดการ
ด้ านยากําหนด/พัฒนา เพือแก้ ไขปั ญหาระบบการจัดการด้ านยา
ในแต่ละปี

% ระดับความเหมาะสม
ปาน
น้ อย
มาก
กลาง
9.8

48.3

41.9

10.1

51.4

38.5

15.4

54.6

30.0

27.4

49.9

22.7

2) ตัวชีวัดระบบการจัดการด้ านยา – ขันตอน การคัดเลือกและการจัดหายา
(Selection and Procurement)
ลํา
ดับ

ตัวชีวัด

% ระดับความเหมาะสม
ปาน
น้ อย
มาก
กลาง

S1 จํานวนเดือนสํารองคลัง (อัตราการสํารองยา) หน่วยเป็ นเดือน
S2 อัตราการขาดยาช่วยชีวิต (Vital drug) (จํานวนรายการยาช่วยชีวติ

2.9

27.0

70.1

ทีไม่มีใช้ สาํ หรับผู้ป่วยในขณะนัน เทียบกับจํานวนรายการยา
ช่วยชีวติ ทังหมด)
จํานวนครังทีไม่มยี าจ่ายให้ กบั ผู้ป่วย
(ไม่นบั กรณีบริ ษัทไม่มจี ําหน่าย)

9.1

25.2

65.7

7.3

30.0

62.7

6.2

40.1

53.7

5.2

41.3

53.5

S3

S4 มูลค่ายา ED : มูลค่ายา NED ทีจัดซือ
S5 ร้ อยละของจํานวนรายการยาในบัญชียา รพ.ทีอยูใ่ นบัญชียาหลัก
แห่งชาติ (จํานวนรายการยา ED : จํานวนรายการยา NED ใน
บัญชียา รพ.)
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ลํา
ดับ

ตัวชีวัด

% ระดับความเหมาะสม
ปาน
น้ อย
มาก
กลาง

S6 ร้ อยละของรายการยา (ทีจัดซือและผลิตเอง) ทีสุม่ ตรวจวิเคราะห์

S7

ตกมาตรฐาน
ต่อจํานวนรายการยาทีสุม่ ตรวจทังหมด
มูลค่ายาทีไม่มีการเคลือนไหวในคลัง(Dead stock) ต่อมูลค่ายา
ทังหมดในคลัง ยกเว้ นยากําพร้ า (Orphan drug), ยาต้ านพิษ,
เซรุ่ม

ุ ภาพจากผู้ใช้
S8 จํานวนครังการรายงานยาไม่มีคณ
S9 ความถีของการทบทวนบัญชีรายการยาใน รพ.

24.2

46.4

29.4

19.1

52.7

28.2

19.8

53.8

26.4

20.7

56.6

22.7

3) ตัวชีวัดระบบการจัดการด้ านยา – ขันตอน การจัดเก็บ (Storage)
ลํา
ดับ

ตัวชีวัด

% ระดับความเหมาะสม
ปาน
น้ อย
มาก
กลาง

St1 จํานวนรายการยาหมดอายุ/เสือมคุณภาพ ใน รพ. ยกเว้ นยา
กําพร้ า (Orphan drug), ยาต้ านพิษ, เซรุ่ม (นับรวม ในคลัง
เวชภัณฑ์ หน่วยจ่ายยา และหอผู้ป่วย)

8.8

30.6

60.6

11.2

35.2

53.6

(Orphan drug), ยาต้ านพิษ, เซรุ่ม (นับรวม ในคลังเวชภัณฑ์
หน่วยจ่ายยา และหอผู้ป่วย)

9.1

38.9

52.1

St4 จํานวนรายการยาช่วยชีวิต (Vital drug) หมดอายุทีหอผู้ป่วย

14.5

37.1

48.3

St2 จํานวนรายการยาช่วยชีวิต (Vital drug) ทีไม่พร้ อมใช้ ทีหอผู้ป่วย
St3 มูลค่ ายาหมดอายุ/เสือมคุณภาพ ใน รพ. ยกเว้ นยากําพร้ า

4) ตัวชีวัดระบบการจัดการด้ านยา – ขันตอน การสังใช้ ยา และถ่ ายทอดคําสัง
(Ordering and Transcribing)
ลํา
ดับ

ตัวชีวัด

O1 จํานวนครังความคลาดเคลือนการสังใช้ ยาทีทําให้ เกิดความรุนแรง
ระดับ E – I

% ระดับความเหมาะสม
ปาน
น้ อย
มาก
กลาง
3.6

13.5

82.9
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ลํา
ดับ

ตัวชีวัด

O2 อัตราความคลาดเคลือนจากการสังใช้ ยากลุ่มเสียงสูง
(จํานวนความคลาดเคลือนจากการสังใช้ ยากลุม่ เสียงสูง/จํานวนใบสังยา

% ระดับความเหมาะสม
ปาน
น้ อย
มาก
กลาง
3.6

16.5

79.8

2.8

20.4

76.7

3.4

21.7

74.9

7.3

37.3

55.4

8.8

36.9

54.3

14.3

51.9

33.8

ทังหมด) X 1000

O3 อัตราความคลาดเคลือนจากการสังใช้ ยาผู้ป่วยนอก
(จํานวนความคลาดเคลือนจากการสังใช้ ยาผู้ป่วยนอก/จํานวนใบสังยา
ทังหมด) X 1000

O4 อัตราความคลาดเคลือนจากการสังใช้ ยาผู้ป่วยใน
(จํานวนความคลาดเคลือนจากการสังใช้ ยาผู้ป่วยใน/จํานวนวันนอนทังหมด)

O5

X 1000
อัตราความคลาดเคลือนจากการถ่ ายทอดคําสังใช้ ยาผู้ป่วยใน
(จํานวนความคลาดเคลือนจากการถ่ายทอดคําสังใช้ ยาผู้ป่วยใน/จํานวนวัน
นอนทังหมด) X 1000

O6 อัตราความคลาดเคลือนจากการถ่ ายทอดคําสังใช้ ยาผู้ป่วยนอก
(จํานวนความคลาดเคลือนจากการถ่ายทอดคําสังใช้ ยาผู้ป่วยนอก/จํานวน
ใบสังยาทังหมด) X 1000

O7 ร้ อยละของจํานวนรายการยาทีทํา DUE มีการใช้ ยาผ่านเกณฑ์
เทียบกับจํานวนรายการยาทีทํา DUE ทังหมด

5) ตัวชีวัดระบบการจัดการด้ านยา – ขันตอน การเตรียมยาและจ่ ายยา
(Preparing and Dispensing)
ลํา
ดับ

ตัวชีวัด

D1 จํานวนครังความคลาดเคลือนในการจ่ายยาทีทําให้ เกิดความ
D2

รุนแรงระดับ E – I
อัตราความคลาดเคลือนจากการจ่ ายยาผู้ป่วยนอก
(จํานวนความคลาดเคลือนจากการจ่ายยาผู้ป่วยนอก/จํานวนใบสังยา

% ระดับความเหมาะสม
ปาน
น้ อย
มาก
กลาง
2.6

12.7

84.7

2.8

17.8

79.4

2.8

19.1

78.1

ทังหมด) X 1000

D3 อัตราความคลาดเคลือนจากการจ่ ายยาผู้ป่วยใน
(จํานวนความคลาดเคลือนจากการจ่ายยาผู้ป่วยใน/จํานวนวันนอนทังหมด)

X 1000
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ลํา
ดับ

ตัวชีวัด

D4 อัตราความคลาดเคลือนจากการจ่ ายยากลุ่มเสียงสูงผู้ป่วยใน
(จํานวนความคลาดเคลือนจากการจ่ายยากลุม่ เสียงสูง/จํานวนวันนอน

% ระดับความเหมาะสม
ปาน
น้ อย
มาก
กลาง
4.7

22.0

73.3

5.7

22.8

71.5

7.3

36

56.7

9.0

41.5

49.5

7.5

43.3

49.2

10.8

41.2

47.9

11.9

45.6

42.5

15.4

44.6

39.9

ทังหมด) X 1000

D5 อัตราความคลาดเคลือนจากการจ่ ายยากลุ่มเสียงสูงผู้ป่วยนอก
(จํานวนความคลาดเคลือนจากการจ่ายยากลุม่ เสียงสูง/จํานวนใบสังยา
ทังหมด) X 1000

ั เป็ นข้ อห้ ามในผู้ป่วย (เช่น ยาทีผู้ป่วยแพ้
D6 จํานวนครังทีแพทย์สงยาที

D7

ยาทีห้ ามใช้ ในหญิงตังครรภ์ ยาทีห้ ามใช้ ใน G-6-PD) แต่ตรวจจับ
ได้ ก่อนจ่ายยา
อัตราความคลาดเคลือนในกระบวนการจัดยาก่ อนจ่ ายยาผู้ป่วย
นอก
(จํานวนความคลาดเคลือนจากการจัดยาก่อนจ่ายยาผู้ป่วยนอก/จํานวนใบสัง
ยาทังหมด) X 1000

D8 อัตราความคลาดเคลือนในกระบวนการจัดยาก่ อนจ่ ายยาผู้ป่วย
ใน
(จํานวนความคลาดเคลือนจากการจัดยาก่อนจ่ายยาผู้ป่วยใน/จํานวนวันนอน
ทังหมด) X 1000

D9 ร้ อยละของผู้รับบริการทีได้ รับยาภายใน 30 นาที นับตังแต่ยืนใบสัง
ยาทีห้ องยา

D10 ระยะเวลารอรับยาเฉลียผู้ป่วยนอกช่วงเวลาเร่งรีบ
D11 ระยะเวลารอรับยาผู้ป่วยนอกโดยเฉลียทังวัน

6) ตัวชีวัดระบบการจัดการด้ านยา – ขันตอน การบริหารยา (Administration)
ลํา
ดับ

ตัวชีวัด

A1 จํานวนครังความคลาดเคลือนการบริหารยาทีทําให้ เกิดความ
รุนแรงระดับ E – I

% ระดับความเหมาะสม
ปาน
น้ อย
มาก
กลาง
4.4

14.6

81.0

177
ลํา
ดับ

ตัวชีวัด

A2 อัตราความคลาดเคลือนจากการบริหารยาผู้ป่วยใน
(จํานวนความคลาดเคลือนจากการบริหารยาผู้ป่วยใน/จํานวนวันนอน

% ระดับความเหมาะสม
ปาน
น้ อย
มาก
กลาง
5.2

21.4

73.4

6.4

23.5

70.1

11.3

27.8

60.8

12.4

28.4

59.3

12.9

46.9

40.2

16.8

46.6

36.6

19.6

44.4

35.9

14.4

52.0

33.7

ทังหมด) X 1000

A3 อัตราความคลาดเคลือนจากการบริหารยากลุม่ เสียงสูงผู้ป่วยใน
(จํานวนความคลาดเคลือนจากการบริหารยากลุม่ เสียงสูง/จํานวนวันนอน
ทังหมด) X 1000

A4 อัตราความคลาดเคลือนจากการบริหารยาผู้ป่วยนอก
(จํานวนความคลาดเคลือนจากการบริหารยาผู้ป่วยนอก/จํานวนใบสังยา
ทังหมด) X 1000

A5 อัตราความคลาดเคลือนจากการบริหารยากลุม่ เสียงสูงผู้ป่วย
นอก
(จํานวนความคลาดเคลือนจากการบริหารยากลุม่ เสียงสูง/จํานวนใบสังยา
ทังหมด) X 1000

A6 อัตราความคลาดเคลือนในกระบวนการก่ อนบริหารยาผู้ป่วยใน
(จํานวนความคลาดเคลือนก่อนบริหารยาผู้ป่วยใน/จํานวนวันนอนทังหมด) X

A7

1000
อัตราความคลาดเคลือนในกระบวนการก่ อนบริหารยาผู้ป่วย
นอก
(จํานวนความคลาดเคลือนก่อนบริหารยาผู้ป่วยนอก/จํานวนใบสังยาทังหมด)

A8

A9

X 1000
ร้ อยละของรายการยากลุม่ เสียงสูงทีมีการตรวจสอบซําโดย
พยาบาลก่อนบริ หารยาให้ ผ้ ปู ่ วยเทียบกับรายการยากลุม่ เสียสูงที
บริ หารทังหมด
ระยะเวลาเฉลียตังแต่สงยา
ั stat (เฉพาะยา life – threatening)
จนกระทังผู้ป่วยได้ รับการบริ หารยา
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7) ตัวชีวัดระบบการจัดการด้ านยา – ขันตอน การติดตามการใช้ ยา (Monitoring)
ลํา
ดับ

ตัวชีวัด

M1 จํานวนครังการเกิดแพ้ ยาซํา (ผู้ป่วยนอก + ผู้ป่วยใน)
M2 จํานวนครังทีเกิด ADR ทีมีความรุนแรงระดับ E – I
M3 จํานวนครังทีเกิดความรุนแรงระดับ E – I เนืองจาก ปั ญหาจากการ

% ระดับความเหมาะสม
ปาน
น้ อย
มาก
กลาง
4.7

7.3

88.0

7.1

22.3

70.6

6.0

28.5

65.5

7.8

33.5

58.7

M5 จํานวนผู้ป่วยทีเกิดอาการไม่พงึ ประสงค์จากการใช้ ยากลุม่ เสียงสูง
M6 ร้ อยละของผู้ป่วยนอกทีพบประวัติ ADR จากการใช้ ยาทีร้ ายแรง

9.4

38.7

51.9

(ต้ องเข้ ารับการนอนใน รพ./พิการ/เสียชีวิต) เทียบกับจํานวนผู้ป่วย
นอกทังหมด
ร้ อยละของผู้ป่วยในได้ รับยา HAD ทีได้ รับการเฝ้ าระวังอาการอัน
ไม่พงึ ประสงค์จากการใช้ ยาเทียบกับผู้ป่วยในทีใช้ ยา HAD ทังหมด

14.5

40.3

45.2

12.2

45.7

42.1

M8 จํานวนครังการแพ้ ยาในกลุม่ เดียวกัน
M9 ร้ อยละของผู้ป่วยในทีได้ รับการเฝ้าระวังและป้องกัน ADR

14.9

44.1

41.0

(intensive ADR) โดยเภสัชกรทีปฏิบตั ิงานเทียบกับจํานวนผู้ป่วย
ในทังหมด
M10 ร้ อยละของผู้ป่วยทีมีความรู้เกียวกับวิธีการใช้ ยาทีถูกต้ อง (เช่น ยา
ปฏิชีวนะ ยาพ่น) เทียบกับผู้ป่วยทีสุม่ ประเมินทังหมด
M11 ร้ อยละของผู้ป่วยทีได้ รับการบริบาลทางเภสัชกรรมเมือเข้ ารักษา
ตัวใน รพ.เทียบกับจํานวนผู้ป่วยทีเข้ ารับการรักษาใน รพ.ทังหมด
M12 ร้ อยละของผู้ป่วยทีมีความรู้เกียวกับการเก็บรักษายาทีถูกต้ อง
เทียบกับผู้ป่วยทีสุม่ ประเมินทังหมด

17.5

46.6

35.9

13.8

56.1

30.1

20.6

62.0

17.4

22.8

62.7

14.5

M4

M7

ใช้ ยา (DRP ไม่ รวม ADR)
ร้ อยละของผู้ป่วยในทีเกิดความรุ นแรงระดับ E – I จากการเกิด
ADR ซึงสามารถป้องกันได้ (preventable ADR) เทียบกับ
จํานวนผู้ป่วยในทังหมด
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8) ตัวชีวัดระบบการจัดการด้ านยา – ขันตอน การประเมินผลระบบการจัดการด้ านยา
(Evaluation)
ลํา
ดับ

ตัวชีวัด

% ระดับความเหมาะสม
ปาน
น้ อย
มาก
กลาง

E1 ผลการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยด้ านยาที รพ.

E2
E3
E4
E5

ใช้ อยู่ (เช่น เกณฑ์ของ HA, มาตรฐานความปลอดภัยด้ านยาของ
กระทรวงสาธารณสุข)
ร้ อยละของตัวชีวัดระบบการจัดการด้ านยาทีมีแนวโน้ มดีขนหรื
ึ อ
ผ่านเกณฑ์ทกํี าหนดเทียบกับจํานวนตัวชีวัดทังหมด
ความพึงพอใจของบุคลากรทีปฏิบตั ิงานเกียวกับระบบการจัดการ
ด้ านยา
ร้ อยละของปั ญหาระบบการจัดการด้ านยาในแต่ละขันตอน ทีได้ รับ
การแก้ ไขเทียบกับปั ญหาทีพบทังหมดในแต่ละขันตอน
จํานวนปั ญหาของระบบการจัดการด้ านยา ในแต่ละขันตอน ทียัง
เกิดซํา

4.9

39.5

55.6

10.6

56.0

33.4

17.7

57.6

24.7

20.5

57.8

21.8

26.2

62.1

11.7
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APPENDIX F

คู่มอื การใช้ ตัวชีวัดระบบการจัดการด้ านยา
1. แนวคิดในการพัฒนาตัวชีวัดระบบการจัดการด้ านยา
การพัฒนาตัวชีวัดนีมีแนวคิดในการพัฒนาภายใต้ มิติของความปลอดภัยด้ านยา โดยพัฒนาตัวชีวัดที
สามารถสะท้ อนผลการดําเนินงานได้ ครอบคลุมทุกองค์ประกอบของระบบการจัดการด้ านยาทีใช้ ได้ เหมือนกันใน
ทุกโรงพยาบาล และมีค่ามาตรฐานเป้าหมายของตัวชีวัด เพือประโยชน์ในการประเมินผล กระตุ้นการพัฒนา
ระบบการจัดการด้ านยา และเทียบเคียงระหว่างโรงพยาบาล

2. จุดประสงค์ ของการใช้ ตัวชีวัด
1. เพือใช้ วดั ประเมินผล และพัฒนาระบบการจัดการด้ านยาของโรงพยาบาล
2. เพือใช้ ประเมินสถานการณ์ระบบการจัดการด้ านยาในโรงพยาบาลรัฐบาล
3. เพือใช้ เป็ นตัวกลางในการเทียบเคียงผลการดําเนินการกับโรงพยาบาลอืน

3. ขันตอนการใช้ ตัวชีวัด
1. ศึกษารายละเอียดตัวชีวัดแต่ละตัวในคูม่ ือการใช้ ตวั ชีวัด
2. ประชุมผู้เกียวข้ องเพือทําความเข้ าใจเกียวกับ
- ความหมายของตัวชีวัด
- จุดประสงค์ของตัวชีวัด/การใช้ ตวั ชีวัด
- วิธีการเก็บข้ อมูลและรายผลตัวชีวัด
- เส้ นทางการรายงานตัวชีวัด
3. เก็บข้ อมูลและรายงานผลตัวชีวัดตามช่วงความถีการรายงานของตัวชีวัดแต่ละตัว
4. วิเคราะห์ผลตัวชีวัดทุก 1 เดือน
5. กรณีทีผลตัวชีวัดไม่เป็ นไปตามค่ามาตรฐานทีกําหนด ให้ ทําการวิเคราะห์สาเหตุเชิงระบบ และทํา
การปรับปรุงระบบทีส่งผลเกียวข้ องกับตัวชีวัดนัน
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4. รายการตัวชีวัดระบบการจัดการด้ านยา
ชุดตัวชีวัดระบบการจัดการด้ านยาชุดนีประกอบด้ วยตัวชีวัดทังหมด 17 ตัวชีวัด ดังต่อไปนี

องค์ ประกอบ
1. การวางแผน
2. การคัดเลือกและ
การจัดหายา

ตัวชีวัด
1. จํานวนนโยบายทีเกียวข้ องกับระบบการจัดการด้ านยา
ทีถูกนําไปใช้ ปฏิบตั ิ
2. สัดส่วนจํานวนรายการยา ED : NED

3. ความถีของการทบทวนบัญชีรายการยาใน
โรงพยาบาล
4. จํานวนครังการรายงานปั ญหาคุณภาพยาจากผู้ใช้
5. จํานวนเดือนสํารองคลัง
6. จํานวนครังทีไม่มยี าจ่ายให้ กบั ผู้ป่วย
(ไม่นบั กรณีบริ ษัทไม่มจี ําหน่าย)
3. การจัดเก็บยา
7. จํานวนครังทียาช่วยชีวิต (life – saving drugs) ไม่
พร้ อมใช้ ณ จุดให้ ยาผู้ป่วย
8. มูลค่ายาหมดอายุ/เสือมสภาพในโรงพยาบาล
ยกเว้ นยากําพร้ า ยาต้ านพิษ วัคซีนและเซรุ่ม (นับ
รวมในคลังเวชภัณฑ์ หน่วยจ่ายยา หอผู้ป่วย จุดให้
ยาผู้ป่วยนอก)
4. การสังใช้ ยาและ 9. ร้ อยละของผู้ป่วยทีแพทย์มีการสังใช้ ยาตามเกณฑ์
การถ่ายทอดคําสัง
ทีกําหนด
10. จํานวนครังความคลาดเคลือนจากการสังใช้ ยา/
ถ่ายทอดคําสังทีทําให้ เกิดความรุนแรงระดับ E – I
5. การเตรี ยมยาและ 11. จํานวนครังความคลาดเคลือนจากการจ่ายยาทีทํา
จ่ายยา
ให้ เกิดความรุนแรงระดับ E – I
6. การบริ หารยา
12. จํานวนครังความคลาดเคลือนจากการบริ หารยาที
ทําให้ เกิดความรุนแรงระดับ E – I
7. การติดตามผลการ 13. จํานวนครังการเกิดอุบตั ิการณ์ไม่พงึ ประสงค์จากยา
ใช้ ยา
ชนิดป้องกันได้ (preventable ADE)

ค่ ามาตรฐาน
เป้าหมาย
มี
รพศ. 70 : 30
รพท. 80 : 20
รพช. 90 : 10
> 1 /ปี
0
< 3 เดือน
0
0

0

70
0
0
0
0
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องค์ ประกอบ

8. การประเมินผล

ตัวชีวัด
14. จํานวนครังการเกิดแพ้ ยาซํา
15. จํานวนครังการเกิดแพ้ ยาในกลุม่ เดียวกัน
16. จํานวนการเกิดเหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์ทีเฝ้ าระวัง
จากยากลุม่ เสียสูง (high alert drugs)
17. ผลการประเมินระบบการจัดการด้ านยาตาม
เกณฑ์มาตรฐานที รพ.ใช้
(มาตรฐานความปลอดภัยด้ านยา)

5. รายละเอียดตัวชีวัด
ในการเก็บข้ อมูลตัวชีวัดแต่ละตัวมีรายละเอียดทีแตกต่างกันไป ดังต่อไปนี

ค่ ามาตรฐาน
เป้าหมาย
0
0
0
ผ่านเกณฑ์
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องค์ ประกอบที 1
ตัวชีวัดที 1
ประเภทตัวชีวัด
ค่ามาตรฐาน
วัตถุประสงค์

การเก็บข้ อมูล
เก็บอะไร

การวางแผน
เป้าหมาย : มีระบบการจัดการด้ านยาทีปลอดภัย เหมาะสมและได้ ผล
1. จํานวนนโยบายทีเกียวข้ องกับระบบการจัดการด้ านยาทีถูกนําไปใช้ ปฏิบตั ิ
ตัวชีวัดโครงสร้ าง
มี
1. เพือวัดผลผลิตของกระบวนการวางแผนของระบบการจัดการด้ านยา
2. เพือกระตุ้นให้ โรงพยาบาลมีการวิเคราะห์ข้อมูล ปั ญหา/ส่วนขาด เพือนํามากําหนด
เป็ นนโยบายของระบบการจัดการด้ านยา
จํานวนนโยบาย ทีคณะกรรมการทีเกียวข้ องกับระบบการจัดการด้ านยาได้ กําหนดขึน
เพือแก้ ไขปั ญหาระบบการจัดการด้ านยา
จากรายงานการประชุมของคณะกรรมการทีเกียวข้ องกับระบบการจัดการด้ านยา
นับจํานวนนโยบายจากรายงานการประชุม ทุกครังทีมีการประชุม
ทุกครังทีมีการประชุม และรายงานทุกเดือน

เก็บทีไหน
เก็บอย่างไร
ความถีในการรายงาน
นิยาม
นโยบาย หมายถึง หลักการหรื อกรอบความคิด แนวทาง กลวิธีดําเนินงานเพือให้ บรรลุวตั ถุประสงค์
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องค์ ประกอบที 2
ตัวชีวัดที 2
ประเภทตัวชีวัด
ค่ามาตรฐาน

วัตถุประสงค์

การเก็บข้ อมูล
เก็บอะไร
เก็บทีไหน
เก็บอย่างไร

การคัดเลือกและการจัดหายา
เป้าหมาย : มียาทีมีคณ
ุ ภาพสูง พร้ อมใช้ สาํ หรับผู้ป่วย
สัดส่วนจํานวนรายการยา ED : NED
ตัวชีวัดโครงสร้ าง
รพ.ศูนย์ 70 : 30
รพ.ทัวไป 80 : 20
รพ.ชุมชน 90 : 10
1. เพือวัดผลลัพธ์ของกระบวนการคัดเลือกยา
2. เพือกระตุ้นการบริ หารจัดการเกียวกับการคัดเลือกรายการยาของโรงพยาบาลให้
เป็ นไปตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข
จํานวนรายการยาในบัญชียาหลักแห่งชาติและจํานวนรายการยานอกบัญชียาหลัก
แห่งชาติ ทีอยูใ่ นบัญชียาของโรงพยาบาลในรอบระยะเวลาทีกําหนด
จากรายงานจํานวนรายการยาทีพิมพ์จากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ คมุ คลังเวชภัณฑ์
รวบรวมจํานวนรายการยาในบัญชียาหลักแห่งชาติและจํานวนรายการยานอกบัญชี
ยาทีอยูใ่ นบัญชียาของโรงพยาบาล แล้ วนํามาคํานวณตามสูตร
ปี ละ 1 ครัง

ความถีในการรายงาน
นิยาม
1. ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ (essential drugs : ED) หมายถึง ยาทีมีรายชืออยูใ่ นบัญชียาหลักแห่งชาติ
เล่มปั จจุบนั
2. ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ (non – essential drugs : NED) หมายถึง ยาทีไม่มีรายชืออยูใ่ นบัญชียา
หลักแห่งชาติเล่มปั จจุบนั
สูตรการคํานวณ
สัดส่วนจํานวนรายการยา ED : NED =
จํานวนรายการยา ED : จํานวนรายการยา NED
จํานวนรายการยา ED + NED จํานวนรายการยา ED + NED
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องค์ ประกอบที 2
ตัวชีวัดที 3
ประเภทตัวชีวัด
ค่ามาตรฐาน
วัตถุประสงค์

การเก็บข้ อมูล
เก็บอะไร
เก็บทีไหน
เก็บอย่างไร
ความถีในการรายงาน
นิยาม

การคัดเลือกและการจัดหายา
เป้าหมาย : มียาทีมีคณ
ุ ภาพสูง พร้ อมใช้ สาํ หรับผู้ป่วย
ความถีของการทบทวนบัญชีรายการยาในโรงพยาบาล
ตัวชีวัดกระบวนการ
> 1 ครัง/ปี
1. เพือวัดผลผลิตของกระบวนการคัดเลือกยา
2. เพือกระตุ้นให้ โรงพยาบาลมีการปรับปรุงบัญชีรายการยาของโรงพยาบาลให้ มี
ความเหมาะสม
จํานวนรายงานการประชุมของคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบําบัดทีเป็ นเรื อง
เกียวกับการพิจารณานํายาเข้ าหรื อตัดยาออกจากบัญชีรายการยาในโรงพยาบาล
จากรายงานการประชุมของคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบําบัดทีเป็ นเรื อง
เกียวกับการพิจารณานํายาเข้ าหรื อตัดยาออกจากบัญชีรายการยาในโรงพยาบาล
นับจํานวนรายงานการประชุมฯ
เดือนละครัง
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องค์ ประกอบที 2
ตัวชีวัดที 4
ประเภทตัวชีวัด
ค่ามาตรฐาน
วัตถุประสงค์
การเก็บข้ อมูล
เก็บอะไร

การคัดเลือกและการจัดหายา
เป้าหมาย : มียาทีมีคณ
ุ ภาพสูง เพียงพอ พร้ อมใช้ สาํ หรับผู้ป่วย
จํานวนครังการรายงานปั ญหาคุณภาพยาจากผู้ใช้
ตัวชีวัดผลลัพธ์
0
1. เพือวัดผลลัพธ์ของกระบวนการคัดเลือกยา
2. เพือกระตุ้นให้ โรงพยาบาลมีวธิ ีการคัดเลือกยาทีดีซงส่
ึ งผลต่อคุณภาพยาทีได้
รายงานปั ญหาคุณภาพยาทีรายงานมายังกลุม่ งานเภสัชกรรมซึงได้ รับการตรวจสอบ
แล้ วว่าเกิดจากตัวยานันจริ ง
จากรายงานอุบตั กิ ารณ์ปัญหาคุณภาพยา
นับจํานวนรายงานปั ญหาคุณภาพยา
เดือนละ 1 ครัง

เก็บทีไหน
เก็บอย่างไร
ความถีในการรายงาน
นิยาม
1. ปั ญหาคุณภาพยา หมายถึง ความผิดปกติด้านเคมี หรื อด้ านกายภาพของยาทีพบเกิดขึนก่อนหรื อ
ระหว่างให้ ยาผู้ป่วย หรื อ ความผิดปกติด้านผลการรักษาของยาทีเกิดขึนหลังผู้ป่วยได้ รับยา ซึงได้ รับการ
ตรวจสอบแล้ วว่าเกิดจากตัวยานันจริ ง
2. ผู้ใช้ หมายถึง ผู้ทีพบปั ญหาคุณภาพยาก่อนให้ ยาผู้ป่วยหรื อขณะให้ ยาหรื อหลังจากทีผู้ป่วยได้ รับยาแล้ ว
ได้ แก่ ผู้ป่วย ญาติผ้ ปู ่ วย แพทย์ พยาบาล เภสัชกร เป็ นต้ น
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องค์ ประกอบที 2
ตัวชีวัดที 5
ประเภทตัวชีวัด
ค่ามาตรฐาน
วัตถุประสงค์
การเก็บข้ อมูล
เก็บอะไร
เก็บทีไหน
เก็บอย่างไร

การคัดเลือกและการจัดหายา
เป้าหมาย : มียาทีมีคณ
ุ ภาพสูง เพียงพอ พร้ อมใช้ สาํ หรับผู้ป่วย
จํานวนเดือนสํารองคลัง
ตัวชีวัดผลลัพธ์
< 3 เดือน (เกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข)
1. เพือวัดผลลัพธ์ของกระบวนการจัดหายา
2. เพือกระตุ้นให้ โรงพยาบาลมีวธิ ีการจัดหายาทีเพียงพอ พร้ อมใช้ สาํ หรับผู้ป่วย
1. มูลค่ายาคงเหลือ ณ สินเดือน
2. มูลค่ายารวมทีเบิกจากคลังยา ณ เดือนนัน
จากรายงานมูลค่ายาคงเหลือ และมูลค่ายาทีเบิกจากคลังในแต่ละเดือน ทีได้ จาก
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ควบคุมการรับจ่ายยาของคลังเวชภัณฑ์
รวบรวมมูลค่ายาคงเหลือ ณ สินเดือน และ มูลค่ายาทีเบิกจากคลัง ณ เดือนนัน แล้ ว
นํามาคํานวณตามสูตร
เดือนละ 1 ครัง

ความถีในการรายงาน
นิยาม
จํานวนเดือนสํารองคลัง หมายถึง จํานวนเดือนทียาในคลังมีเพียงพอสําหรับให้ บริ การผู้ป่วย
สูตรคํานวณ
จํานวนเดือนสํารองคลัง
=
มูลค่ายาสํารองคงเหลือทีคลังยา ณ สินเดือน
มูลค่ายารวมทีเบิกจากคลังยา ณ เดือนนัน
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องค์ ประกอบที 2
ตัวชีวัดที 6
ประเภทตัวชีวัด
ค่ามาตรฐาน
วัตถุประสงค์

การเก็บข้ อมูล
เก็บอะไร
เก็บทีไหน

การคัดเลือกและการจัดหายา
เป้าหมาย : มียาทีมีคณ
ุ ภาพสูง เพียงพอ พร้ อมใช้ สาํ หรับผู้ป่วย
จํานวนครังทีไม่มยี าจ่ายให้ กบั ผู้ป่วย (ไม่นบั กรณีบริ ษัทไม่มีจําหน่าย)
ตัวชีวัดผลลัพธ์
เท่ากับ 0
1. เพือวัดผลลัพธ์ของกระบวนการจัดหายา
2. เพือกระตุ้นให้ โรงพยาบาลมีวธิ ีการจัดหายาให้ เพียงพอ และจัดหายาให้ ทนั ใช้ กรณี
ยาขาดคลัง โดยเฉพาะยาช่วยชีวติ
จํานวนครังทีงานบริ การจ่ายยาไม่มียาจ่ายให้ กบั ผู้ป่วย
จากรายงานอุบตั กิ ารณ์การไม่มยี าจ่ายให้ กบั ผู้ป่วย หรื อจากบันทึกรายการยาทีไม่มี
จ่ายให้ กบั ผู้ป่วย ณ งานบริ การจ่ายยาผู้ป่วย
นับจํานวนครังทีไม่มยี าจ่ายให้ กบั ผู้ป่วย
เดือนละ 1 ครัง

เก็บอย่างไร
ความถีในการรายงาน
นิยาม
1. จํานวนครั งทีไม่ มียาจ่ ายให้ กับผู้ป่วย หมายถึง จํานวนครังทีงานเภสัชกรรมไม่มียาทีอยู่ในบัญชียา
ของโรงพยาบาลจ่ายให้ ผ้ ปู ่ วยทีมารับบริ การ เนืองจากความบกพร่องจากการบริ หารจัดการ ไม่นบั กรณีบริ ษัทไม่
มีจําหน่าย
2. ยาทัวไป หมายถึง ยาทีอยูใ่ นบัญชียาของโรงพยาบาล ยกเว้ นยาช่วยชีวิต
3. ยาช่ วยชีวิต (life – saving drugs) หมายถึง ยาทีมีความจําเป็ นต้ องใช้ อย่างเร่ งด่วนเพือแก้ ไขภาวะ
ความเจ็บป่ วยทีเกิดขึนอย่างทันทีทนั ใดหรื อคาดการณ์ ไม่ได้ ซึงในภาวะดังกล่าวหากไม่สามารถใช้ ยาได้ อย่าง
ทันท่วงที อาจทําให้ ผ้ ปู ่ วยเกิดอันตรายจนถึงแก่ชีวิตได้ 1

1

ศิรดา มาผันต๊ ะ. ยาฉุกเฉิน (Emergency Drugs). ใน: ธิดา นิงสานนท์, ปรี ชา มนทกานติกลุ ,
สุวฒ
ั นา จุฬาวัฒนทล. บรรณาธิการ. คูม่ ือการใช้ ยา สําหรับบุคลากรสาธารณสุข. พิมพ์ครังที 2. กรุงเทพฯ:
สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย), 2549: 203-27.
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องค์ ประกอบที 3
ตัวชีวัดที 7
ประเภทตัวชีวัด
ค่ามาตรฐาน
วัตถุประสงค์

การจัดเก็บยา
เป้าหมาย : มียาทีมีคณ
ุ ภาพสูง เพียงพอ พร้ อมใช้ สาํ หรับผู้ป่วย
จํานวนครังทียาช่วยชีวิต (life – saving drugs) ไม่พร้ อมใช้ ณ จุดให้ ยาผู้ป่วย
ตัวชีวัดผลลัพธ์
0
1. เพือวัดผลลัพธ์ของกระบวนการจัดเก็บยา
2. เพือกระตุ้นให้ โรงพยาบาลมีระบบการจัดเก็บยาทีเหมาะสม พร้ อมใช้ สาํ หรับ
ผู้ป่วย โดยเฉพาะยาช่วยชีวิต

การเก็บข้ อมูล
เก็บอะไร
จํานวนครังทียาช่วยชีวิตไม่พร้ อมใช้
เก็บทีไหน
จากรายงานอุบตั กิ ารณ์ทียาช่วยชีวิตไม่พร้ อมใช้
เก็บอย่างไร
นับจํานวนครังทียาช่วยชีวิตไม่พร้ อมใช้
ความถีในการรายงาน
เดือนละ 1 ครัง
นิยาม
1. ยาช่ วยชีวิต (life – saving drugs) หมายถึง ยาทีมีความจําเป็ นต้ องใช้ อย่างเร่ งด่วนเพือแก้ ไขภาวะ
ความเจ็บป่ วยทีเกิดขึนอย่างทันทีทนั ใดหรื อคาดการณ์ ไม่ได้ ซึงในภาวะดังกล่าวหากไม่สามารถใช้ ยาได้ อย่าง
ทันท่วงที อาจทําให้ ผ้ ปู ่ วยเกิดอันตรายจนถึงแก่ชีวิตได้ 2
2. ยาไม่ พร้ อมใช้ หมายถึง ยาทีหมดอายุ หรื อ ยาทีมีลกั ษณะทางกายภาพหรื อทางเคมีเปลียนไปจาก
เดิม หรื อยาทีอยูใ่ นสภาวะการจัดเก็บไม่เหมาะสมซึงมีผลต่อความคงตัวของยา หรื อภาชนะบรรจุยาอยูใ่ นสภาพ
ทีส่งผลให้ เกิดความไม่ปลอดภัยต่อผู้ได้ รับยา หรื อไม่มียาใช้ สาํ หรับผู้ป่วย หรื อมีใช้ แต่ปริ มาณไม่เพียงพอ
3. จุดให้ ยา หมายถึง บริ เวณทีจะบริ หารยาให้ กบั ผู้ป่วย เช่น หอผู้ป่วย ห้ องฉุกเฉิน ห้ องผ่าตัด เป็ นต้ น

2

ศิรดา มาผันต๊ ะ. ยาฉุกเฉิน (Emergency Drugs). ใน : ธิดา นิงสานนท์, ปรี ชา มนทกานติกลุ ,
สุวฒ
ั นา จุฬาวัฒนทล. บรรณาธิการ. คูม่ ือการใช้ ยา สําหรับบุคลากรสาธารณสุข. พิมพ์ครังที 2. กรุงเทพฯ:
สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย), 2549: 203-27.
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องค์ ประกอบที 3
ตัวชีวัดที 8
ประเภทตัวชีวัด
ค่ามาตรฐาน
วัตถุประสงค์
การเก็บข้ อมูล
เก็บอะไร
เก็บทีไหน
เก็บอย่างไร

การจัดเก็บยา
เป้าหมาย : มียาทีมีคณ
ุ ภาพสูง เพียงพอ พร้ อมใช้ สาํ หรับผู้ป่วย
มูลค่ายาหมดอายุ/เสือมสภาพในโรงพยาบาล ยกเว้ นยากําพร้ า ยาต้ านพิษ วัคซีนและ
เซรุ่ม (นับรวมในคลังเวชภัณฑ์ หน่วยจ่ายยา หอผู้ป่วย จุดให้ ยาผู้ป่วยนอก)
ตัวชีวัดผลลัพธ์
0
1. เพือวัดผลลัพธ์ของกระบวนการจัดเก็บยา
2. เพือกระตุ้นให้ โรงพยาบาลจัดระบบการจัดเก็บยาให้ เหมาะสม
รายการยาและจํานวนทีหมดอายุ/เสือมสภาพ
จากแบบรายงานยาหมดอายุ/เสือมสภาพ ทีคลังเวชภัณฑ์ หน่วยจ่ายยา หอผู้ป่วย ได้
รายงานมายังผู้รับผิดชอบ
นับจํานวนรายการยาหมดอายุ/เสือมสภาพ และคํานวณมูลค่ายา ณ วันทีได้ รับ
รายงาน
เดือนละ 1 ครัง

ความถีในการรายงาน
นิยาม
ยาเสือมสภาพ หมายถึง ยาทีมีลกั ษณะทางกายภาพหรื อทางเคมีเปลียนไปจากเดิมหรื อยาทีอยู่ใน
สภาวะการจัดเก็บไม่เหมาะสมซึงมีผลต่อความคงตัวของยา หรื อภาชนะบรรจุยาอยูใ่ นสภาพทีส่งผลให้ เกิดความ
ไม่ปลอดภัยต่อผู้ได้ รับยา
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องค์ ประกอบที 4
ตัวชีวัดที 9
ประเภทตัวชีวัด
ค่ามาตรฐาน
วัตถุประสงค์
การเก็บข้ อมูล
เก็บอะไร
เก็บทีไหน
เก็บอย่างไร

การสังใช้ ยาและการถ่ ายทอดคําสัง
เป้าหมาย : มีการสังใช้ ยาทีปลอดภัย ถูกต้ อง เหมาะสม และได้ ผล
ร้ อยละของผู้ป่วยทีแพทย์มีการสังใช้ ยาตามเกณฑ์ทีกําหนด
ตัวชีวัดกระบวนการ
70
1. เพือวัดผลลัพธ์ของกระบวนการสังใช้ ยาและการถ่ายทอดคําสัง
2. เพือกระตุ้นให้ โรงพยาบาลจัดระบบการสังใช้ ยาให้ มีความปลอดภัยต่อผู้ป่วย
จํานวนผู้ป่วยทีได้ รับการทบทวนการสังใช้ ยาและพบว่ามีการสังใช้ ยาตามเกณฑ์ และ
จํานวนผู้ป่วยทีได้ รับการทบทวนการสังใช้ ยาทังหมด
แบบฟอร์ มประเมินการใช้ ยา
นับจํานวนผู้ป่วยทีได้ รับการทบทวนการสังใช้ ยาและพบว่ามีการสังใช้ ยาตามเกณฑ์
และจํานวนผู้ป่วยทีได้ รับการทบทวนการสังใช้ ยาทังหมด แล้ วนํามาคํานวณตามสูตร
เดือนละ 1 ครัง

ความถีในการรายงาน
สูตรคํานวณ
ร้ อยละของผู้ป่วยทีแพทย์มีการสังใช้ ยาตามเกณฑ์ DUE

= จํานวนผู้ป่วยทีได้ รับการทบทวนการสังใช้ ยาและพบว่ามีการสังใช้ ยาตามเกณฑ์ X 100
จํานวนผู้ป่วยทีได้ รับการทบทวนการสังใช้ ยา
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องค์ ประกอบที 4
ตัวชีวัดที 10
ประเภทตัวชีวัด
ค่ามาตรฐาน
วัตถุประสงค์
การเก็บข้ อมูล
เก็บอะไร
เก็บทีไหน
เก็บอย่างไร

การสังใช้ ยาและการถ่ ายทอดคําสัง
เป้าหมาย : มีการสังใช้ ยาทีปลอดภัย ถูกต้ อง เหมาะสม และได้ ผล
จํานวนครังความคลาดเคลือนจากการสังใช้ ยา/ถ่ายทอดคําสัง ทีทําให้ เกิดความรุนแรง
ระดับ E – I
ตัวชีวัดผลลัพธ์
0
1. เพือวัดผลลัพธ์ของกระบวนการสังใช้ ยาและการถ่ายทอดคําสัง
2. เพือกระตุ้นให้ โรงพยาบาลจัดระบบการสังใช้ ยาให้ มีความปลอดภัยต่อผู้ป่วย
อุบตั ิการณ์ความคลาดเคลือนจากการสังใช้ ยาทีทําให้ เกิดความรุนแรงระดับ E – I
จากรายงานอุบตั กิ ารณ์ความคลาดเคลือนทางยา
นับจํานวนอุบตั ิการณ์ความคลาดเคลือนทางยาประเภทความคลาดเคลือนจากการสัง
ใช้ ยาทีทําให้ เกิดความรุนแรงระดับ E – I
เดือนละ 1 ครัง

ความถีในการรายงาน
นิยาม
ความคลาดเคลือนจากการสังใช้ ยา (prescribing error) หมายถึง ความคลาดเคลือนทีเกิดขึนกับคําสัง
ใช้ ยาทีมีผลหรื ออาจนําไปสูค่ วามคลาดเคลือนทางยาในขันตอนอืน ๆ หรื อเกิดเหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์ทีสามารถ
ป้องกันได้ เนืองจากการสังใช้ ยานันไม่เป็ นไปตามมาตรฐานทางวิชาการ ส่งผลให้ ต้องมีการเปลียนแปลงคําสัง
การใช้ ยาดังกล่าวใหม่ หรื อวิเคราะห์ได้ วา่ เกียวข้ องกับความคลาดเคลือนทีเกิดขึน 3

3

จิราภรณ์ อุษณกรกุล. ชุดตัวชีวัดระบบยาในโรงพยาบาล. ใน: ธิดา นิงสานนท์, เสาวคนธ์ รัตนวิจิตราศิลป์.
บรรณาธิการ. ตัวชีวัดระบบยาในโรงพยาบาล พิมพ์ครังที 1. กรุงเทพฯ: ปรมัตถ์การพิมพ์ จํากัด, 2551: 41.
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องค์ ประกอบที 5
ตัวชีวัดที 11
ประเภทตัวชีวัด
ค่ามาตรฐาน
วัตถุประสงค์

การเก็บข้ อมูล
เก็บอะไร
เก็บทีไหน
เก็บอย่างไร

การเตรียมยาและจ่ ายยา
เป้าหมาย : มีการเตรี ยมและจ่ายยาทีปลอดภัย ถูกต้ อง เหมาะสม
จํานวนครังความคลาดเคลือนจากการจ่ายยาทีทําให้ เกิดความรุนแรงระดับ E – I
ตัวชีวัดผลลัพธ์
0
1. เพือวัดผลลัพธ์ของกระบวนการเตรี ยมยาและจ่ายยา
2. เพือกระตุ้นให้ โรงพยาบาลจัดระบบการเตรี ยมยาและจ่ายยาให้ มีความปลอดภัยต่อ
ผู้ป่วย
อุบตั ิการณ์ความคลาดเคลือนจากการจ่ายยาทีทําให้ เกิดความรุนแรงระดับ E – I
อุบตั ิการณ์ความคลาดเคลือนจากการจ่ายยาทีทําให้ เกิดความรุนแรงระดับ E – I
นับจํานวนอุบตั ิการณ์ความคลาดเคลือนทางยาประเภทความคลาดเคลือนจากการ
จ่ายยาทีทําให้ เกิดความรุนแรงระดับ E – I
เดือนละ 1 ครัง

ความถีในการรายงาน
นิยาม
ความคลาดเคลือนจากการจ่ ายยา (dispensing error) หมายถึง ความคลาดเคลือนทีเกิดขึนในขันตอน
การจ่ายยาหรื อการส่งมอบยาทีเตรี ยมสําหรับผู้ป่วยเฉพาะรายทีถึงผู้ป่วยหรื อบุคลากรทางการแพทย์แล้ ว อัน
เนืองมาจากไม่ตรงตามคําสังใช้ ยา รวมทังกรณีทีแม้ ว่าจ่ายหรื อส่ งมอบยาตรงตามคําสังใช้ ยา แต่เกิดความ
คลาดเคลือนขึนเนืองจากคําสังใช้ ยาไม่เป็ นไปตามมาตรฐานทางวิชาการซึงเภสัชกรควรตรวจพบและยืนยัน
ความถูกต้ องของคําสังใช้ ยานันกับแพทย์ก่อน4

4

จิราภรณ์ อุษณกรกุล. ชุดตัวชีวัดระบบยาในโรงพยาบาล. ใน: ธิดา นิงสานนท์, เสาวคนธ์ รัตนวิจิตราศิลป์.
บรรณาธิการ. ตัวชีวัดระบบยาในโรงพยาบาล พิมพ์ครังที 1. กรุงเทพฯ: ปรมัตถ์การพิมพ์ จํากัด, 2551: 42.
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องค์ ประกอบที 6
ตัวชีวัดที 12
ประเภทตัวชีวัด
ค่ามาตรฐาน
วัตถุประสงค์

การเก็บข้ อมูล
เก็บอะไร
เก็บทีไหน
เก็บอย่างไร

การบริหารยา
เป้าหมาย : มีการบริ หารยาทีปลอดภัย ถูกต้ อง เหมาะสม
จํานวนครังความคลาดเคลือนจากการบริ หารยาทีทําให้ เกิดความรุนแรง
ระดับ E – I
ตัวชีวัดผลลัพธ์
0
1. เพือวัดผลลัพธ์ของกระบวนการบริ หารยา
2. เพือกระตุ้นให้ โรงพยาบาลจัดระบบการบริ หารยาให้ มีความปลอดภัย
ต่อผู้ป่วย
อุบตั ิการณ์ความคลาดเคลือนจากการบริ หารยาทีทําให้ เกิดความรุนแรง
ระดับ E – I
แบบรายงานอุบตั ิการณ์ความคลาดเคลือนทางยา
นับจํานวนอุบตั ิการณ์ความคลาดเคลือนทางยาประเภทความ
คลาดเคลือนจากการบริ หารยาทีทําให้ เกิดความรุนแรงระดับ E – I
เดือนละ 1 ครัง

ความถีในการรายงาน
นิยาม
ความคลาดเคลือนจากการบริ หารยา (administration error) หมายถึง ความคลาดเคลือนทีเกิดขึนใน
ขันตอนการการบริ หารยาให้ แก่ผ้ ปู ่ วยภายในโรงพยาบาล (ไม่รวมความคลาดเคลือนทีเกิดจากผู้ป่วยใช้ ยาเองที
บ้ าน) โดยเป็ นผลให้ ไม่เป็ นไปตามหลักการให้ ยาในด้ าน ถูกคน ถูกยา ถูกขนาด ถูกเวลา ถูกวิถีทาง ถูกเทคนิค
หรื อไม่เป็ นไปตามเป้าประสงค์ของการรักษา รวมถึงการทีผู้ป่วยไม่ได้ รับยาตามทีแพทย์สงั หรื อได้ รับยาทีไม่ได้
อยูใ่ นคําสังแพทย์ 5

5

จิราภรณ์ อุษณกรกุล. ชุดตัวชีวัดระบบยาในโรงพยาบาล. ใน: ธิดา นิงสานนท์, เสาวคนธ์ รัตนวิจิตราศิลป์.
บรรณาธิการ. ตัวชีวัดระบบยาในโรงพยาบาล พิมพ์ครังที 1. กรุงเทพฯ: ปรมัตถ์การพิมพ์ จํากัด, 2551: 42.
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องค์ ประกอบที 7
ตัวชีวัดที 13
ประเภทตัวชีวัด
ค่ามาตรฐาน
วัตถุประสงค์

การติดตามผลการใช้ ยา (monitoring)
เป้าหมาย : ผู้ป่วยได้ รับความปลอดภัยจากการใช้ ยา
จํานวนครังการเกิดอุบตั กิ ารณ์ไม่พงึ ประสงค์จากยาชนิดป้องกันได้
(preventable ADE)
ตัวชีวัดผลลัพธ์
0
1. เพือวัดผลลัพธ์ของกระบวนการติดตามผลการใช้ ยา
2. เพือกระตุ้นให้ โรงพยาบาลจัดระบบติดตามผลการใช้ ยา ให้ มีความปลอดภัยต่อ
ผู้ป่วย

การเก็บข้ อมูล
เก็บอะไร
จํานวนอุบตั ิการณ์ไม่พงึ ประสงค์จากการใช้ ยาชนิดทีป้องกันได้
เก็บทีไหน
จากรายงานอุบตั กิ ารณ์อาการไม่พงึ ประสงค์จากการใช้ ยา
เก็บอย่างไร
นับจํานวนอุบตั ิการณ์อนั ไม่พงึ ประสงค์จากการใช้ ยาชนิดทีป้องกันได้
ความถีในการรายงาน เดือนละ 1 ครัง
นิยาม : อาการไม่ พึงประสงค์ จากยาชนิดป้องกันได้ (preventable ADR) หมายถึง อาการอันไม่พงึ ประสงค์
จากการใช้ ยาทีสอดคล้ องกับเกณฑ์ข้อใดข้ อหนึงต่อไปนี 6
1) การใช้ ยานันไม่เหมาะสมกับภาวะทางคลินิกของผู้ป่วย
2) ขนาดยา (dose) ทางให้ ยา (route) ความถี (frequency) ของการบริ หารยาไม่เหมาะสมกับอายุ นําหนัก หรื อ
ภาวะโรคของผู้ป่วย
3) ผู้ป่วยไม่ได้ รับการติดตามหรื อไม่มีการตรวจทางห้ องปฏิบตั ิการทีจําเป็ น
4) ผู้ป่วยได้ รับยาทีมีประวัติแพ้ ยาหรื อเคยเกิดอาการนีมาก่อน
5) อาการไม่พงึ ประสงค์จากการใช้ ยาทีเกียวเนืองจากการเกิดปฏิกิริยาระหว่างยา
6) ผู้ป่วยมีระดับยาทีบ่งถึงความเป็ นพิษหรื อมีผลตรวจติดตามทางห้ องปฏิบตั ิการทีบ่งถึงความเป็ นพิษจากยา
ระบุไว้ หรื อ
7) อาการไม่พงึ ประสงค์จากการใช้ ยาทีเกียวเนืองจากความไม่ร่วมมือในการใช้ ยาของผู้ป่วย

6

Schumock GT, Thornton JP. Focusing on the preventability of adverse drug reactions. Hosp Pharm
1992 ; 27 (6):538
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องค์ ประกอบที 7
ตัวชีวัดที 14
ประเภทตัวชีวัด
ค่ามาตรฐาน
วัตถุประสงค์

การติดตามผลการใช้ ยา (monitoring)
เป้าหมาย : ผู้ป่วยได้ รับความปลอดภัยจากการใช้ ยา
จํานวนครังการเกิดแพ้ ยาซํา
ตัวชีวัดผลลัพธ์
0
1. เพือวัดผลลัพธ์ของกระบวนการติดตามผลการใช้ ยา
2. เพือกระตุ้นให้ โรงพยาบาลจัดระบบติดตามผลการใช้ ยา ให้ มีความปลอดภัยต่อ
ผู้ป่วย

การเก็บข้ อมูล
เก็บอะไร
จํานวนอุบตั ิการณ์การแพ้ ยาซํา
เก็บทีไหน
จากรายงานอุบตั กิ ารณ์ทีได้ รับการวินิจฉัยว่าเป็ นการแพ้ ยาซํา
เก็บอย่างไร
นับจํานวนรายงานอุบตั กิ ารณ์แพ้ ยาซํา
ความถีในการรายงาน เดือนละ 1 ครัง
นิยาม
การแพ้ ยาซํา หมายถึง เหตุการณ์ทีผู้ป่วยได้ รับการบริ หารยาทังโดยตนเอง ผู้ดแู ลหรื อจากบุคลากรทาง
การแพทย์แล้ วเกิดอาการแพ้ ยาโดยทีผู้ป่วยเคยเกิดอาการแพ้ ยาดังกล่าวจากยาทีมีชือสามัญทางยาเดียวกันมา
ก่อนทังทีเคยมีประวัติและไม่มีประวัติบนั ทึกในเวชระเบียนหรื อเอกสารของโรงพยาบาล ยกเว้ นการตังใจให้ ยาซํา
ของบุคลากรทางการแพทย์เพือประโยชน์ในการรักษาหรื อมีข้อบ่งชีทางการแพทย์หรื อกรณีทีผู้ป่วยตังใจใช้ ยาซํา
ด้ วยตนเอง 7

7

สํานักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ กรมสนับสนุนบริ การสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุขและชมรมเภสัชกร
โรงพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข. คูม่ ือการติดตามอาการไม่พงึ ประสงค์จากการใช้ ยา., 2550: 1.
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องค์ ประกอบที 7
ตัวชีวัดที 15
ประเภทตัวชีวัด
ค่ามาตรฐาน
วัตถุประสงค์

การติดตามผลการใช้ ยา (monitoring)
เป้าหมาย : ผู้ป่วยได้ รับความปลอดภัยจากการใช้ ยา
จํานวนครังการเกิดแพ้ ยาในกลุม่ เดียวกัน
ตัวชีวัดผลลัพธ์
0
1. เพือวัดผลลัพธ์ของกระบวนการติดตามผลการใช้ ยา
2. เพือกระตุ้นให้ โรงพยาบาลจัดระบบติดตามผลการใช้ ยา ให้ มีความปลอดภัยต่อ
ผู้ป่วย

การเก็บข้ อมูล
เก็บอะไร
จํานวนอุบตั ิการณ์การแพ้ ยาในกลุม่ เดียวกัน
เก็บทีไหน
จากรายงานอุบตั กิ ารณ์ทีได้ รับการวินิจฉัยว่าเป็ นการแพ้ ยาในกลุม่ เดียวกัน
เก็บอย่างไร
นับจํานวนรายงานอุบตั กิ ารณ์แพ้ ยาในกลุม่ เดียวกัน
ความถีในการรายงาน เดือนละ 1 ครัง
นิยาม : การแพ้ ยาในกลุ่มเดียวกัน หมายถึง เหตุการณ์ทีผู้ป่วยได้ รับการบริ หารยาทังโดยตนเอง ผู้ดแู ลหรื อ
จากบุคลากรทางการแพทย์แล้ วเกิดอาการแพ้ ยาในลักษณะเดิมทีเคยแพ้ มาก่อนจากยาทีมีสตู รโครงสร้ างทาง
เคมีคล้ ายคลึงกัน ทังทีเคยมีประวัติและไม่มีประวัติบนั ทึกในเวชระเบียนหรื อเอกสารโรงพยาบาล 8
ยาทีมีสตู รโครงสร้ างทางเคมีคล้ ายกัน หมายถึง ยาดังต่อไปนี
1.ยาในกลุม่ beta-lactam antibiotics ได้ แก่ penicillins, cephalosporins,Carbapenem
2.ยาทีมีส่วนประกอบของหมู่ sulfonamides ได้ แก่ antibiotic sulfonamides ทุกตัว และ non-antibiotic
sulfonamides ทีในเอกสารกํ ากับยาได้ ระบุไว้ ว่ามีข้อห้ ามในผู้ป่วยทีมีประวัติแพ้ ยากลุ่ม sulfonamides เช่น
celecoxib, hydrochlorothiazide เป็ นต้ น
3.กลุ่มยากันชักทีมี aromatic ring ในโครงสร้ าง ได้ แก่ phenytoin, carbamazepine, phenobarbitone,
lamotrigine

8

สํานักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ กรมสนับสนุนบริ การสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุขและชมรมเภสัชกร
โรงพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข. คูม่ ือการติดตามอาการไม่พงึ ประสงค์จากการใช้ ยา., 2550: 1- 6.
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องค์ ประกอบที 7
ตัวชีวัดที 16
ประเภทตัวชีวัด
ค่ามาตรฐาน
วัตถุประสงค์

การติดตามผลการใช้ ยา (monitoring)
เป้าหมาย : ผู้ป่วยได้ รับความปลอดภัยจากการใช้ ยา
จํานวนการเกิดเหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์ทีเฝ้ าระวังจากยากลุม่ เสียสูง (high alert
drugs)
ตัวชีวัดผลลัพธ์
ยังไม่มกี ารกําหนดค่ามาตรฐาน
1. เพือวัดผลลัพธ์ของกระบวนการติดตามผลการใช้ ยา
2. เพือกระตุ้นให้ โรงพยาบาลจัดระบบติดตามผลการใช้ ยา ให้ มีความปลอดภัยต่อ
ผู้ป่วย

การเก็บข้ อมูล
เก็บอะไร
จํานวนเหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์ทีเกิดจากยากลุม่ เสียงสูง
เก็บทีไหน
จากรายงานอุบตั กิ ารณ์การเกิดเหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์ทเกิ
ี ดจากยากลุม่ เสียงสูง
เก็บอย่างไร
นับจํานวนรายงานอุบตั กิ ารณ์เหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์ทเกิ
ี ดจากยากลุม่ เสียงสูง
ความถีในการรายงาน เดือนละ 1 ครัง
นิยาม
1.เหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์ด้านยา (adverse drug event : ADE) หมายถึง การบาดเจ็บทีเป็ นผลเนืองจาก
การใช้ ยา หากเกิดเนืองจากความคลาดเคลือนจะเรี ยกว่าเป็ นเหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์ทีสามารถป้องกันได้
(preventable ADE) ในขณะทีอีกกลุม่ ไม่สามารถป้องกันได้ มักเป็ นอาการข้ างเคียง (side effect) หรื อ อาการไม่
พึงประสงค์ด้านยา (adverse drug reaction : ADR) 9
2.เหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์ทีเฝ้ าระวัง หมายถึง เหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์ทีสําคัญของยา กลุม่ เสียงสูงแต่ละ
ตัวทีโรงพยาบาลได้ กําหนดขึนเพือให้ แพทย์ เภสัชกร พยาบาล เฝ้าระวังขณะทีเข้ ารับการรักษาเป็ นผู้ป่วยในของ
โรงพยาบาล หรื อเป็ นผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาล

9

Leap LL, Bates DW, Cullen DJ, et al. System analysis of adverse drug events. JAMA 1995 ; 274 :
35 – 43
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องค์ ประกอบที 8
ตัวชีวัดที 17
ประเภทตัวชีวัด
ค่ามาตรฐาน
วัตถุประสงค์
การเก็บข้ อมูล
เก็บอะไร
เก็บทีไหน
เก็บอย่างไร
ความถีในการรายงาน
นิยาม

การประเมินผล
เป้าหมาย : ผู้ป่วยได้ รับความปลอดภัยจากการใช้ ยา
ผลการประเมินระบบการจัดการด้ านยาตามเกณฑ์มาตรฐานที รพ.ใช้
(ผลการประเมินตามมาตรฐานความปลอดภัยด้ านยาของกระทรวงสาธารณสุข)
ตัวชีวัดผลลัพธ์
ผ่านเกณฑ์
1. เพือวัดผลลัพธ์ของกระบวนการประเมินผล
2. เพือกระตุ้นให้ โรงพยาบาลมีระบบการประเมินผลระบบการจัดการด้ านยา
ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานความปลอดภัยด้ านยา
รายงานผลการประเมิน
บันทึกผลการประเมิน
ปี ละ 1 ครัง
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ประเภทของความคลาดเคลือนทางยาตามระดับความรุ นแรงทีส่ งผลต่ อผู้ป่วยโดย NCC
MERP(National Coordinating Council of Medication Error Reporting and Prevention)
ไม่ มีความคลาดเคลือน
Category A :

ไม่มีความคลาดเคลือนเกิดขึน แต่มีเหตุการณ์ทีอาจทําให้ เกิดความคลาดเคลือนได้

มีความคลาดเคลือนแต่ ไม่ เป็ นอันตราย
Category B : มีความคลาดเคลือนเกิดขึน แต่ไม่เป็ นอันตรายต่อผู้ป่วย เนืองจากความคลาด
เคลือนไปไม่ถึงผู้ป่วย
Category C : มีความคลาดเคลือนเกิดขึน แต่ไม่เป็ นอันตรายต่อผู้ป่วย ถึงแม้ วา่ ความคลาด
เคลือนนันจะไปถึงผู้ป่วยแล้ ว
Category D : มีความคลาดเคลือนเกิดขึน แม้ ไม่เป็ นอันตรายต่อผู้ป่วย แต่ยงั จําเป็ นต้ องมีการ
ติดตามผู้ป่วยเพิมเติม
มีความคลาดเคลือน และเป็ นอันตราย
Category E : มีความคลาดเคลือนเกิดขึน และเป็ นอันตรายต่อผู้ป่วยเพียงชัวคราว รวมถึง
จําเป็ นต้ องได้ รับการรักษาหรื อแก้ ไขเพิมเติม
Category F :
มีความคลาดเคลือนเกิดขึน และเป็ นอันตรายต่อผู้ป่วยเพียงชัวคราว รวมถึง
จําเป็ นต้ องได้ รับการรักษาในโรงพยาบาลหรื อยืดระยะเวลาในการรักษาตัวใน
โรงพยาบาลออกไป
Category G : มีความคลาดเคลือนเกิดขึน และเป็ นอันตรายต่อผู้ป่วยถาวร
Category H : มีความคลาดเคลือนเกิดขึน และเป็ นอันตรายต่อผู้ป่วยจนเกือบถึงแก่ชีวติ
(เช่น แพ้ ยาแบบ anaphylaxis และหัวใจหยุดเต้ น)
Category I :
มีความคลาดเคลือนเกิดขึน และเป็ นอันตรายต่อผู้ป่วยจนถึงแก่ชีวติ
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APPENDIX G
The processes used to obtain data of each indicator in six hospitals
Detecting process
Method
Responsible person
Indicator 1. Number of implemented MMS policy
Regional (HA)
Retrieve data from Secretary of each
conclusion report of committee
1. ADE committee,
2. DUE committee,
3. PTC meeting
Regional (No-HA)
Retrieve data from Secretary of each
conclusion report of committee
1. MSC, 2. PTC
meeting
Hospitals

Reporting process
Channel
Responsible person
Gather data from
secretary of each
committee and
record in indicator
data reporting form
Gather data from
secretary of each
committee and
record in indicator
data reporting form

Indicator data collecting process
Method
Responsible person

Secretary or
assistant secretary
of PTC

Collect data from
indicator reporting
form and analysis

Pharmacist who
response the using
of MMS indicator

Secretary or
assistant secretary
of PTC

Collect data from
indicator reporting
form and analysis

Pharmacist who
response the using
of MMS indicator
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Hospitals
General (HA)

General (No-HA)

Detecting process
Method
Responsible person
Retrieve data from Secretary of each
conclusion report of committee
1. MSC, 2. PTC
meeting
Retrieve data from
conclusion report of
1. MSC, 2. PTC
meeting

Secretary of each
committee

Retrieve data from
conclusion report of
PTC meeting
Community (No-HA) Retrieve data from
conclusion report of
1. MSC, 2. PTC
meeting

Secretary of PTC

Community (HA)

Secretary of each
committee

Reporting process
Channel
Responsible person
Gather data from
Secretary or
secretary of each
assistant secretary
committee and
of PTC
record in indicator
data reporting form
Gather data from
Secretary or
secretary of each
assistant secretary
committee and
of PTC
record in indicator
data reporting form
Gather data and
Secretary PTC
record in indicator
(Head of
data reporting form pharmacists)
Gather data from
Secretary or
secretary of each
assistant secretary
committee and
of PTC
record in indicator
data reporting form

Indicator data collecting process
Method
Responsible person
Collect data from
Pharmacist who
indicator reporting response the using
form and analysis
of MMS indicator

Collect data from
indicator reporting
form and analysis

Pharmacist who
response the using
of MMS indicator

Collect data from
indicator reporting
form and analysis
Collect data from
indicator reporting
form and analysis

Head of
pharmacists
Head of
pharmacists
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Detecting process
Method
Responsible person
Indicator 2. Ratio of ED:NED items
Regional (HA)
Summarized data
Assistant
from drug stock
pharmacist
control program
Regional (No-HA)
Summarized data
Assistant secretary
from drug list review of PTC
in PTC meeting
General (HA)
Summarized data
Assistant
from drug stock
pharmacist
control program
General (No-HA)
Summarized data
Assistant
from drug stock
pharmacist
control program
Community (HA)
Summarized data
Secretary of PTC
from drug list review (Head of
in PTC meeting
pharmacists)
Hospitals

Reporting process
Channel
Responsible person
Record in indicator
data reporting form

Head of drug stock
control division

Record in indicator
data reporting form

Assistant secretary
of PTC

Record in indicator
data reporting form

Head of drug stock
control division

Record in indicator
data reporting form

Head of drug stock
control division

Record in indicator
data reporting form

Secretary of PTC
(Head of
pharmacists)

Indicator data collecting process
Method
Responsible person
Collect data from
indicator reporting
form and analysis
Collect data from
indicator reporting
form and analysis
Collect data from
indicator reporting
form and analysis
Collect data from
indicator reporting
form and analysis
Collect data from
indicator reporting
form and analysis

Pharmacist who
response the using
of MMS indicator
Pharmacist who
response the using
of MMS indicator
Pharmacist who
response the using
of MMS indicator
Pharmacist who
response the using
of MMS indicator
Head of
pharmacists
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Detecting process
Method
Responsible person
Community (No-HA) Summarized data
Assistant
from drug stock
pharmacist
control program
Indicator 3. Frequency of hospital drugs list review
Regional (HA)
Summarized data
Assistant secretary
from drug list review of PTC
in PTC meeting
Regional (No-HA)
Summarized data
Assistant secretary
from drug list review of PTC
in PTC meeting
General (HA)
Summarized data
Assistant secretary
from drug list review of PTC
in PTC meeting
General (No-HA)
Summarized data
Assistant secretary
from drug list review of PTC
in PTC meeting
Hospitals

Reporting process
Indicator data collecting process
Channel
Responsible person
Method
Responsible person
Record in indicator Assistant
Collect data from
Head of
data reporting form pharmacist
indicator reporting pharmacists
form and analysis
Record in indicator
data reporting form

Assistant secretary
of PTC

Record in indicator
data reporting form

Assistant secretary
of PTC

Record in indicator
data reporting form

Assistant secretary
of PTC

Record in indicator
data reporting form

Assistant secretary
of PTC

Collect data from
indicator reporting
form and analysis
Collect data from
indicator reporting
form and analysis
Collect data from
indicator reporting
form and analysis
Collect data from
indicator reporting
form and analysis

Pharmacist who
response the using
of MMS indicator
Pharmacist who
response the using
of MMS indicator
Pharmacist who
response the using
of MMS indicator
Pharmacist who
response the using
of MMS indicator
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Detecting process
Method
Responsible person
Community (HA)
Summarized data
Secretary of PTC
from drug list review (Head of
in PTC meeting
pharmacists)
Community (No-HA) Summarized data
Secretary of PTC
from drug list review (Head of
in PTC meeting
pharmacists)
Hospitals

Indicator 4. Number of drugs quality problems documented
Regional (HA)
Specify the problem Physician, nurse,
in drug quality
pharmacist or
patient who
problem reporting
encounter or is
form and send to
informed drugs
head of drug
procurement
quality problems
division

Reporting process
Channel
Responsible person
Record in indicator Secretary of PTC
data reporting form (Head of
pharmacists)
Record in indicator Secretary of PTC
data reporting form (Head of
pharmacists)

Indicator data collecting process
Method
Responsible person
Collect data from
Head of
indicator reporting pharmacists
form and analysis
Collect data from
Head of
indicator reporting pharmacists
form and analysis

Record in indicator
data reporting form

Collect data from
indicator reporting
form and analysis

Head of drug
procurement
division

Pharmacist who
response the using
of MMS indicator
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Hospitals
Regional (No-HA)

General (HA)

General (No-HA)

Detecting process
Method
Responsible person
Specify the problem Physician, nurse,
in drug quality
pharmacist or
patient who
problem reporting
encounter or is
form and send to
informed drugs
secretary of PTC
quality problems
Specify the problem Physician, nurse,
in drug quality
pharmacist or
problem reporting
patient who
form and send to
encounter or is
head of drug
informed drugs
procurement
quality problems
division
Specify the problem Physician, nurse,
in drug quality
pharmacist or
problem reporting
patient who
form and send to
encounter or is
head of drug
informed drugs

Reporting process
Indicator data collecting process
Channel
Responsible person
Method
Responsible person
Record in indicator Secretary of PTC
Collect data from
Pharmacist who
data reporting form
indicator reporting response the using
form and analysis
of MMS indicator

Record in indicator
data reporting form

Head of drug
procurement
division

Collect data from
indicator reporting
form and analysis

Pharmacist who
response the using
of MMS indicator

Record in indicator
data reporting form

Head of drug
procurement
division

Collect data from
indicator reporting
form and analysis

Pharmacist who
response the using
of MMS indicator

207
Detecting process
Method
Responsible person
procurement
quality problems
division
Community (HA)
Inform the
Physician, nurse,
encountered drug
pharmacist or
patient who
quality problem to
head of pharmacist encounter or is
informed drugs
quality problems
Community (No-HA) Specify the drug
Physician, nurse,
quality problem in
pharmacist or
notebook and send patient who
encounter or is
to head of
informed drugs
pharmacist
quality problems
Hospitals

Reporting process
Channel
Responsible person

Indicator data collecting process
Method
Responsible person

Record in indicator
data reporting form

Head of pharmacist

Collect data from
indicator reporting
form and analysis

Head of pharmacist

Record in indicator
data reporting form

Head of pharmacist

Collect data from
indicator reporting
form and analysis

Head of pharmacist
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Detecting process
Method
Responsible person
Indicator 5. Amount of drugs reserved in inventory stock
Regional (HA)
Summarized and
Assistant
calculate data from pharmacist
drug stock control
program
Regional (No-HA)
Summarized and
Head of drug stock
calculate data from control division
report to secretary
drug stock control
of PTC
program
General (HA)
Summarized and
Assistant
calculate data from pharmacist
drug stock control
program
General (No-HA)
Summarized and
Assistant
calculate data from pharmacist
drug stock control
program
Hospitals

Reporting process
Channel
Responsible person

Indicator data collecting process
Method
Responsible person

Record in indicator
data reporting form

Head of drug stock
control division

Collect data from
indicator reporting
form and analysis

Pharmacist who
response the using
of MMS indicator

Record in indicator
data reporting form

Secretary of PTC

Collect data from
indicator reporting
form and analysis

Pharmacist who
response the using
of MMS indicator

Record in indicator
data reporting form

Head of drug stock
control division

Collect data from
indicator reporting
form and analysis

Pharmacist who
response the using
of MMS indicator

Record in indicator
data reporting form

Head of drug stock
control division

Collect data from
indicator reporting
form and analysis

Pharmacist who
response the using
of MMS indicator
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Hospitals
Community (HA)

Detecting process
Reporting process
Indicator data collecting process
Method
Responsible person
Channel
Responsible person
Method
Responsible person
Summarized and
Assistant
Record in indicator Assistant
Collect data from
Head of pharmacist
calculate data from pharmacist
data reporting form pharmacist
indicator reporting
drug stock control
form and analysis
program

Community (No-HA) Summarized and
Assistant
calculate data from pharmacist
drug stock control
program
Indicator 6. Number of drugs shortage for dispensing
Regional (HA)
Count drug shortage Dispensing division
item from drug
shortage record
Regional (No-HA)
Count drug shortage Dispensing division
item from drug
shortage record or
from dispensing
program and report

Record in indicator
data reporting form

Assistant
pharmacist

Collect data from
indicator reporting
form and analysis

Head of pharmacist

Record in indicator
data reporting form

Dispensing division

Record in indicator
data reporting form

Secretary of PTC

Collect data from
indicator reporting
form and analysis
Collect data from
indicator reporting
form and analysis

Pharmacist who
response the using
of MMS indicator
Pharmacist who
response the using
of MMS indicator
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Detecting process
Method
Responsible person
to secretary of PTC
General (HA)
Count drug shortage Dispensing division
item from the copy
of drug shortage
prescription or drug
shortage record
General (No-HA)
Count drug shortage Dispensing division
item from drug
shortage record
Community (HA)
Count drug shortage Dispensing division
item from drug
shortage record
Community (No-HA) Count drug shortage Dispensing division
item from drug
shortage notebook
Hospitals

Reporting process
Channel
Responsible person

Indicator data collecting process
Method
Responsible person

Record in indicator
data reporting form

Dispensing division

Collect data from
indicator reporting
form and analysis

Pharmacist who
response the using
of MMS indicator

Record in indicator
data reporting form

Dispensing division

Record in indicator
data reporting form

Dispensing division

Pharmacist who
response the using
of MMS indicator
Head of pharmacist

Record in indicator
data reporting form

Dispensing division

Collect data from
indicator reporting
form and analysis
Collect data from
indicator reporting
form and analysis
Collect data from
indicator reporting
form and analysis

Head of pharmacist
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Detecting process
Method
Responsible person
Indicator 7. Number of life-saving drug that is not ready to use
Regional (HA)
Incident report by
Physician, nurse, or
reporting to
pharmacist who
dispensing division encounter or is
and drug
informed
procurement
division
Regional (No-HA)
Incident report by
Physician, nurse, or
reporting to
pharmacist who
encounter or is
secretary of PTC
informed
General (HA)
Incident report
Physician, nurse, or
pharmacist who
encounter or is
informed
Hospitals

General (No-HA)

1. Incident report
2. Stock ward

Physician, nurse, or
pharmacist who

Reporting process
Channel
Responsible person

Indicator data collecting process
Method
Responsible person

Record in indicator
data reporting form

Dispensing division
Drug procurement
division

Collect data from
indicator reporting
form and analysis

Pharmacist who
response the using
of MMS indicator

Record in indicator
data reporting form

Secretary of PTC

Collect data from
indicator reporting
form and analysis

Pharmacist who
response the using
of MMS indicator

Record in
computerized
incident report
program

Physician, nurse, or
pharmacist who
encounter or is
informed

Pharmacist who
response the using
of MMS indicator

Record in indicator
data reporting form

Physician, nurse, or
pharmacist who

Retrieve data from
computerized
incident report
program and
analysis
Collect data from
indicator reporting

Pharmacist who
response the using
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Detecting process
Method
Responsible person
checking
encounter or is
3. Life-saving drug informed
monitoring in
dispensing division
(every week)
Community (HA)
Incident report by
Physician, nurse, or
reporting to
pharmacist who
dispensing division encounter or is
informed
Community (No-HA) Incident report by
Physician, nurse, or
reporting to
pharmacist who
dispensing division encounter or is
informed
Indicator 8. Cost of expired/degenerative drugs in hospital
Regional (HA)
1. Report of drug
1. Ward nurse
expired in the next 9 2. Pharmacist who
month
response drug stock
2. Report of expired in each ward
Hospitals

Reporting process
Indicator data collecting process
Channel
Responsible person
Method
Responsible person
encounter or is
form and analysis
of MMS indicator
informed

Record in indicator
data reporting form

Dispensing division

Collect data from
indicator reporting
form and analysis

Head of pharmacist

Record in indicator
data reporting form

Dispensing division

Collect data from
indicator reporting
form and analysis

Head of pharmacist

Record in indicator
data reporting form

Pharmacist who
response in drug
stock

Collect data from
indicator reporting
form and analysis

Pharmacist who
response the using
of MMS indicator
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Hospitals

Regional (No-HA)

General (HA)

Detecting process
Method
Responsible person
drug
3. Dispensing
3. Report of return
division
drug from ward
to dispensing room
1. Inspection report 1. Pharmacist who
of drug stock in
response drug stock
ward
in each ward
2. Report of expired 2. Ward nurse
drug
To secretary of PTC
1. Report of drug
1. Ward nurse
expired in the next 9 2. Pharmacist who
month in ward,
response drug stock
dispensing division in each ward
2. Inspection report 3. Dispensing
division
of drug stock in
4. Drug stock
ward every one
control division
month

Reporting process
Channel
Responsible person

Indicator data collecting process
Method
Responsible person

Record in indicator
data reporting form

Secretary of PTC

Collect data from
indicator reporting
form and analysis

Pharmacist who
response the using
of MMS indicator

Record in indicator
data reporting form

Pharmacist who
response in drug
stock

Collect data from
indicator reporting
form and analysis

Pharmacist who
response the using
of MMS indicator
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Hospitals

General (No-HA)

Detecting process
Reporting process
Indicator data collecting process
Method
Responsible person
Channel
Responsible person
Method
Responsible person
3. Computerized
report of drug
expired in the next 9
month in drug stock
control division
4. Report of expired
drug
1. Report of drug
1. Ward nurse
Record in indicator Pharmacist who
Collect data from
Pharmacist who
expired in the next 9 2. Pharmacist who data reporting form response in drug
indicator reporting response the using
month in ward,
response drug stock
stock
form and analysis
of MMS indicator
dispensing division in each ward
2. Inspection report 3. Dispensing
division
of drug stock in
4. Drug stock
ward every one
control division
month
3. Computerized
report of drug
expired in the next 9
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Detecting process
Method
Responsible person
month in drug stock
control division
4. Report of expired
drug
Community (HA)
1. Report of expired 1. Ward nurse
drug from ward
2. Drug stock
2. Computerized
control division
report of drug
expired in the next 8
month in drug stock
control division
Community (No-HA) 1. Inspection report 1. Pharmacist or
of drug stock in
assistant pharmacist
ward every one
2. Ward nurse
3. Dispensing
month
division
2. Report of drug
expired in the next 6 4. Drug stock
control division
month in ward,
Hospitals

Reporting process
Channel
Responsible person

Indicator data collecting process
Method
Responsible person

Record in indicator
data reporting form

Head of pharmacist

Collect data from
indicator reporting
form and analysis

Head of pharmacist

Record in indicator
data reporting form

Head of pharmacist

Collect data from
indicator reporting
form and analysis

Head of pharmacist
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Detecting process
Method
Responsible person
dispensing room
2. Computerized
report of drug
expired in the next 6
month in drug stock
control division
Indicator 9. Percentage of drug prescribed according to DUE criteria
Regional (HA)
1. DUE recording
Acute care division
form
2. DUE
computerized
program
Regional (No-HA)
1. DUE recording
1. Dispensing
form
division
2. Inpatient chart
2. Clinical
sampling (antibiotic) pharmacist
Hospitals

Reporting process
Channel
Responsible person

Indicator data collecting process
Method
Responsible person

Record in indicator
data reporting form

DUE committee

Collect data from
indicator reporting
form and analysis

Pharmacist who
response the using
of MMS indicator

Record in indicator
data reporting form

Secretary of PTC

Collect data from
indicator reporting
form and analysis

Pharmacist who
response the using
of MMS indicator
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Detecting process
Reporting process
Indicator data collecting process
Method
Responsible person
Channel
Responsible person
Method
Responsible person
General (HA)
DUE recording form Drug information
Record in indicator Drug information
Collect data from
Pharmacist who
pharmacist
data reporting form pharmacist
indicator reporting response the using
form and analysis
of MMS indicator
General (No-HA)
DUE recording form Pharmacist who
Record in indicator Pharmacist who
Collect data from
Pharmacist who
response in DUE
data reporting form response in DUE
indicator reporting response the using
form and analysis
of MMS indicator
Community (HA)
DUE recording form Pharmacist who
Record in indicator Pharmacist who
Collect data from
Head of pharmacist
response in DUE
data reporting form response in DUE
indicator reporting
form and analysis
Community (No-HA) DUE recording form Assistant
Record in indicator Assistant
Collect data from
Head of pharmacist
pharmacist
data reporting form pharmacist
indicator reporting
form and analysis
Hospitals
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Detecting process
Method
Responsible person
Indicator 10. Number of prescribing/transcribing error category E – I
Regional (HA)
1. Incident reporting Physician, nurse, or
2. Voluntary
pharmacist who
reporting
encounter or is
informed by patient
Hospitals

Regional (No-HA)

1. Incident reporting
2. Voluntary
reporting
3. Chart review
4. Intensive
monitoring (DM,
Warfarin)

Physician, nurse, or
pharmacist who
encounter or is
informed by patient

Reporting process
Channel
Responsible person

Indicator data collecting process
Method
Responsible person

1. Report to
pharmacy quality
development
division
2. Copy of report to
hospital risk
management
system

1. Physician, nurse,
or pharmacist who
encounter or is
informed by patient

1. Retrieve data
Pharmacist who
from pharmacy
response the using
quality development of MMS indicator
division
2. Data analysis

Report to hospital
incident
management
system

Physician, nurse, or
pharmacist who
encounter or is
informed

1. Retrieve data
from hospital
incident
management
system
2. Data analysis

Pharmacist who
response the using
of MMS indicator
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Hospitals
General (HA)

General (No-HA)

Community (HA)

Detecting process
Method
Responsible person
1. Incident reporting Physician, nurse, or
2. Voluntary
pharmacist who
reporting
encounter or is
3. Computer
informed by patient
monitoring
(Warfarin, Digoxin)

Reporting process
Channel
Responsible person
Report to hospital
Physician, nurse, or
computerized
pharmacist who
incident
encounter or is
management
informed
system

1. Incident reporting Physician, nurse, or
2. Voluntary
pharmacist who
reporting
encounter or is
informed by patient
1. Incident reporting Physician, nurse, or
2. Voluntary
pharmacist who
reporting
encounter or is
(report to head of
informed by patient
pharmacist)

Report to hospital
HA center

Report to hospital
computerized
incident
management
system

Physician, nurse, or
pharmacist who
encounter or is
informed
Head of pharmacist

Indicator data collecting process
Method
Responsible person
1. Retrieve data
Pharmacist who
from hospital
response the using
computerized
of MMS indicator
incident
management
system
2. Data analysis
1. Retrieve data
Pharmacist who
from hospital HA
response the using
center
of MMS indicator
2. Data analysis
1. Retrieve data
Head of pharmacist
from hospital
computerized
incident
management
system
2. Data analysis

220
Detecting process
Method
Responsible person
Community (No-HA) 1. Incident reporting Physician, nurse, or
2. Voluntary
pharmacist who
reporting
encounter or is
(by recording in ME informed by patient
notebook)
Indicator 11. Number of dispensing error category E – I
Regional (HA)
1. Incident reporting Physician, nurse, or
2. Voluntary
pharmacist who
reporting
encounter or is
informed by patient
Hospitals

Reporting process
Indicator data collecting process
Channel
Responsible person
Method
Responsible person
Retrieve data from Head of pharmacist 1. Retrieve data
Head of pharmacist
ME notebook
from ME notebook
2. Data analysis

1. Report to
pharmacy quality
development
division
2. Copy of report to
hospital risk
management
system

1. Physician, nurse,
or pharmacist who
encounter or is
informed by patient

1. Retrieve data
Pharmacist who
from pharmacy
response the using
quality development of MMS indicator
division
2. Data analysis
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Hospitals
Regional (No-HA)

General (HA)

General (No-HA)

Detecting process
Method
Responsible person
1. Incident reporting Physician, nurse, or
2. Voluntary
pharmacist who
reporting
encounter or is
3. Chart review
informed by patient
4. Intensive
monitoring (DM,
Warfarin)
1. Incident reporting Physician, nurse, or
2. Voluntary
pharmacist who
reporting
encounter or is
3. Computer
informed by patient
monitoring
(Warfarin, Digoxin)

Reporting process
Channel
Responsible person
Report to hospital
Physician, nurse, or
incident
pharmacist who
management
encounter or is
system
informed

Indicator data collecting process
Method
Responsible person
1. Retrieve data
Pharmacist who
from hospital
response the using
incident
of MMS indicator
management
system
2. Data analysis

Report to hospital
computerized
incident
management
system

Physician, nurse, or
pharmacist who
encounter or is
informed

1. Incident reporting Physician, nurse, or
2. Voluntary
pharmacist who
reporting
encounter or is
informed by patient

Report to hospital
HA center

Physician, nurse, or
pharmacist who
encounter or is
informed

1. Retrieve data
from hospital
computerized
incident
management
system
2. Data analysis
1. Retrieve data
from hospital HA
center
2. Data analysis

Pharmacist who
response the using
of MMS indicator

Pharmacist who
response the using
of MMS indicator
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Hospitals
Community (HA)

Detecting process
Method
Responsible person
1. Incident reporting Physician, nurse, or
2. Voluntary
pharmacist who
reporting
encounter or is
(report to head of
informed by patient
pharmacist)

Community (No-HA) 1. Incident reporting
2. Voluntary
reporting
(by recording in ME
notebook)

Physician, nurse, or
pharmacist who
encounter or is
informed by patient

Reporting process
Channel
Responsible person
Report to hospital
Head of pharmacist
computerized
incident
management
system

Retrieve data from
ME notebook

Head of pharmacist

Indicator data collecting process
Method
Responsible person
1. Retrieve data
Head of pharmacist
from hospital
computerized
incident
management
system
2. Data analysis
1. Retrieve data
Head of pharmacist
from ME notebook
2. Data analysis
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Detecting process
Method
Responsible person
Indicator 12. Number of administration error category E – I
Regional (HA)
1. Incident reporting Physician, nurse, or
2. Voluntary
pharmacist who
encounter or is
reporting
informed by patient
Hospitals

Regional (No-HA)

1. Incident reporting
2. Voluntary
reporting
3. Chart review

Physician, nurse, or
pharmacist who
encounter or is
informed by patient

Reporting process
Channel
Responsible person
1. Report to nurse
department
2. Nurse department
report to hospital
risk management
system
Report to hospital
incident
management
system

Indicator data collecting process
Method
Responsible person

Physician, nurse, or
pharmacist who
encounter or is
informed by patient

1. Retrieve data
from hospital risk
management
system
2. Data analysis

Pharmacist who
response the using
of MMS indicator

Physician, nurse, or
pharmacist who
encounter or is
informed

1. Retrieve data
from hospital
incident
management
system
2. Data analysis

Pharmacist who
response the using
of MMS indicator
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Hospitals
General (HA)

General (No-HA)

Detecting process
Method
Responsible person
1. Incident reporting Physician, nurse, or
2. Voluntary
pharmacist who
reporting
encounter or is
3. Computer
informed by patient
monitoring
(Warfarin, Digoxin)

Reporting process
Channel
Responsible person
Report to hospital
Physician, nurse, or
computerized
pharmacist who
incident
encounter or is
management
informed
system

1. Incident reporting Physician, nurse, or
2. Voluntary
pharmacist who
reporting
encounter or is
informed by patient

Report to hospital
HA center

Physician, nurse, or
pharmacist who
encounter or is
informed

Indicator data collecting process
Method
Responsible person
1. Retrieve data
Pharmacist who
from hospital
response the using
computerized
of MMS indicator
incident
management
system
2. Data analysis
1. Retrieve data
Pharmacist who
from hospital HA
response the using
center
of MMS indicator
2. Data analysis
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Hospitals
Community (HA)

Detecting process
Method
Responsible person
1. Incident reporting Physician, nurse, or
2. Voluntary
pharmacist who
reporting
encounter or is
(report to head of
informed by patient
pharmacist)

Community (No-HA) 1. Incident reporting
2. Voluntary
reporting
(by recording in ME
notebook)

Physician, nurse, or
pharmacist who
encounter or is
informed by patient

Reporting process
Channel
Responsible person
Report to hospital
Head of pharmacist
computerized
incident
management
system

Retrieve data from
ME notebook

Head of pharmacist

Indicator data collecting process
Method
Responsible person
1. Retrieve data
Head of pharmacist
from hospital
computerized
incident
management
system
2. Data analysis
1. Retrieve data
Head of pharmacist
from ME notebook
2. Data analysis
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Detecting process
Method
Responsible person
Indicator 13. Number of preventable ADE
Regional (HA)
1. Incident reporting Physician, nurse, or
2. Voluntary
pharmacist who
reporting
encounter or is
informed by patient
Hospitals

Regional (No-HA)

1. Incident reporting
2. Voluntary
reporting
3. Chart review
4. Intensive
monitoring (DM,
Warfarin)

Physician, nurse, or
pharmacist who
encounter or is
informed by patient

Reporting process
Channel
Responsible person
1. Report to
pharmacy quality
development
division
2. Copy of report to
hospital risk
management
system
Report to hospital
incident
management
system

Indicator data collecting process
Method
Responsible person

1. Physician, nurse,
or pharmacist who
encounter or is
informed by patient

1. Retrieve data
Pharmacist who
from pharmacy
response the using
quality development of MMS indicator
division
2. Data analysis

Physician, nurse, or
pharmacist who
encounter or is
informed

1. Retrieve data
from hospital
incident
management
system
2. Data analysis

Pharmacist who
response the using
of MMS indicator
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Hospitals
General (HA)

General (No-HA)

Community (HA)

Detecting process
Method
Responsible person
1. Incident reporting Physician, nurse, or
2. Voluntary
pharmacist who
reporting
encounter or is
3. Computer
informed by patient
monitoring
(Warfarin, Digoxin)

Reporting process
Channel
Responsible person
Report to hospital
Physician, nurse, or
computerized
pharmacist who
incident
encounter or is
management
informed
system

1. Incident reporting Physician, nurse, or
2. Voluntary
pharmacist who
reporting
encounter or is
informed by patient
1. Incident reporting Physician, nurse, or
2. Voluntary
pharmacist who
reporting
encounter or is
(report to head of
informed by patient
pharmacist)

Report to hospital
HA center

Report to hospital
computerized
incident
management
system

Physician, nurse, or
pharmacist who
encounter or is
informed
Head of pharmacist

Indicator data collecting process
Method
Responsible person
1. Retrieve data
Pharmacist who
from hospital
response the using
computerized
of MMS indicator
incident
management
system
2. Data analysis
1. Retrieve data
Pharmacist who
from hospital HA
response the using
center
of MMS indicator
2. Data analysis
1. Retrieve data
Head of pharmacist
from hospital
computerized
incident
management
system
2. Data analysis
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Detecting process
Method
Responsible person
Community (No-HA) 1. Incident reporting Physician, nurse, or
2. Voluntary
pharmacist who
reporting
encounter or is
(by recording in ME informed by patient
notebook)
Indicator 14. Number of repeated ADR type B
Indicator 15. Number of drug cross reactivity
Regional (HA)
1. Incident reporting Physician, nurse, or
2. Voluntary
pharmacist who
reporting
encounter or is
informed by patient
Hospitals

Reporting process
Indicator data collecting process
Channel
Responsible person
Method
Responsible person
Retrieve data from Head of pharmacist 1. Retrieve data
Head of pharmacist
ME notebook
from ME notebook
2. Data analysis

1. Report to
pharmacy quality
development
division
2. Copy of report to
hospital risk
management
system

1. Physician, nurse,
or pharmacist who
encounter or is
informed by patient

1. Retrieve data
Pharmacist who
from pharmacy
response the using
quality development of MMS indicator
division
2. Data analysis
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Hospitals
Regional (No-HA)

General (HA)

Detecting process
Method
Responsible person
1. Incident reporting Physician, nurse, or
2. Voluntary
pharmacist who
reporting
encounter or is
3. Chart review
informed by patient
4. Intensive
monitoring (DM,
Warfarin)
(report to
pharmacist who
response in ADR
monitoring)
1. Incident reporting Physician, nurse, or
2. Voluntary
pharmacist who
reporting
encounter or is
(report to
informed by patient
pharmacist who
response in ADR
monitoring)

Reporting process
Channel
Responsible person
Report to hospital
Pharmacist who
incident
response in ADR
management
monitoring
system

Indicator data collecting process
Method
Responsible person
1. Retrieve data
Pharmacist who
from hospital
response the using
incident
of MMS indicator
management
system
2. Data analysis

Report to hospital
computerized
incident
management
system

1. Retrieve data
from hospital
computerized
incident
management
system
2. Data analysis

Pharmacist who
response in ADR
monitoring

Pharmacist who
response the using
of MMS indicator
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Hospitals
General (No-HA)

Community (HA)

Detecting process
Method
Responsible person
1. Incident reporting Physician, nurse, or
2. Voluntary
pharmacist who
reporting
encounter or is
(report to
informed by patient
pharmacist who
response in ADR
monitoring)
1. Incident reporting Physician, nurse, or
2. Voluntary
pharmacist who
reporting
encounter or is
(report to
informed by patient
pharmacist who
response in ADR
monitoring)

Reporting process
Indicator data collecting process
Channel
Responsible person
Method
Responsible person
Report to hospital
Pharmacist who
1. Retrieve data
Pharmacist who
HA center
response in ADR
from hospital HA
response the using
monitoring
center
of MMS indicator
2. Data analysis

Report to hospital
computerized
incident
management
system

Pharmacist who
response in ADR
monitoring

1. Retrieve data
from hospital
computerized
incident
management
system
2. Data analysis

Head of pharmacist
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Detecting process
Method
Responsible person
Community (No-HA) 1. Incident reporting Physician, nurse, or
2. Voluntary
pharmacist who
reporting
encounter or is
(report to
informed by patient
pharmacist who
response in ADR
monitoring)
Indicator 16. Number of monitored ADR caused by high alert drug
Regional (HA)
1. Incident reporting Physician, nurse, or
2. Voluntary
pharmacist who
reporting
encounter or is
informed by patient
Hospitals

Reporting process
Indicator data collecting process
Channel
Responsible person
Method
Responsible person
Record in indicator Pharmacist who
1. Retrieve data
Head of pharmacist
data reporting form response in ADR
from in indicator
monitoring
data reporting form
2. Data analysis

1. Report to
pharmacy quality
development
division
2. Copy of report to
hospital risk
management
system

1. Physician, nurse,
or pharmacist who
encounter or is
informed by patient

1. Retrieve data
Pharmacist who
from pharmacy
response the using
quality development of MMS indicator
division
2. Data analysis
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Hospitals
Regional (No-HA)

General (HA)

Detecting process
Method
Responsible person
1. Incident reporting Physician, nurse, or
2. Voluntary
pharmacist who
reporting
encounter or is
3. Chart review
informed by patient
4. Intensive
monitoring (DM,
Warfarin)
(report to
pharmacist who
response in ADR
monitoring)
1. Incident reporting Physician, nurse, or
2. Voluntary
pharmacist who
reporting
encounter or is
3. Computer
informed by patient
monitoring
(Warfarin, Digoxin)

Reporting process
Channel
Responsible person
Report to hospital
Pharmacist who
incident
response in ADR
management
monitoring
system

Indicator data collecting process
Method
Responsible person
1. Retrieve data
Pharmacist who
from hospital
response the using
incident
of MMS indicator
management
system
2. Data analysis

Report to hospital
computerized
incident
management
system

1. Retrieve data
from hospital
computerized
incident
management
system
2. Data analysis

Physician, nurse, or
pharmacist who
encounter or is
informed

Pharmacist who
response the using
of MMS indicator
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Detecting process
Method
Responsible person
General (No-HA)
1. Incident reporting Physician, nurse, or
2. Voluntary
pharmacist who
reporting
encounter or is
informed by patient
Community (HA)
1. Incident reporting Physician, nurse, or
2. Voluntary
pharmacist who
reporting
encounter or is
(report to
informed by patient
pharmacist who
response in ADR
monitoring)
Community (No-HA) 1. Incident reporting Physician, nurse, or
2. Voluntary
pharmacist who
reporting
encounter or is
(report to inpatient informed by patient
pharmacist)
Hospitals

Reporting process
Channel
Responsible person
Report to hospital
Physician, nurse, or
HA center
pharmacist who
encounter or is
informed
Report to hospital
Pharmacist who
computerized
response in ADR
incident
monitoring
management
system

Record in indicator
data report form

Indicator data collecting process
Method
Responsible person
1. Retrieve data
Pharmacist who
from hospital HA
response the using
center
of MMS indicator
2. Data analysis
1. Retrieve data
Head of pharmacist
from hospital
computerized
incident
management
system
2. Data analysis
Inpatient pharmacist 1. Retrieve data
Head of pharmacist
from indicator data
report form
2. Data analysis
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Detecting process
Method
Responsible person
Indicator 17. Evaluation result of MMS standard
Regional (HA)
Retrieve MMS
Secretary of meeting
evaluation result
from pharmacist
meeting
Regional (No-HA)
Retrieve MMS
Secretary of meeting
evaluation result
from pharmacist
meeting
General (HA)
Retrieve MMS
Secretary of meeting
evaluation result
from pharmacist
meeting
General (No-HA)
Retrieve MMS
Secretary of meeting
evaluation result
from pharmacist
meeting
Community (HA)
Retrieve MMS
Secretary of meeting
Hospitals

Reporting process
Channel
Responsible person
Record in indicator
data report form

Record in indicator
data report form

Record in indicator
data report form

Record in indicator
data report form

Record in indicator

Indicator data collecting process
Method
Responsible person

Secretary of meeting 1. Retrieve data
from indicator data
report form
2. Data analysis
Secretary of meeting 1. Retrieve data
from indicator data
report form
2. Data analysis
Secretary of meeting 1. Retrieve data
from indicator data
report form
2. Data analysis
Secretary of meeting 1. Retrieve data
from indicator data
report form
2. Data analysis
Secretary of meeting 1. Retrieve data

Pharmacist who
response the using
of MMS indicator
Pharmacist who
response the using
of MMS indicator
Pharmacist who
response the using
of MMS indicator
Pharmacist who
response the using
of MMS indicator
Pharmacist who
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Detecting process
Reporting process
Indicator data collecting process
Method
Responsible person
Channel
Responsible person
Method
Responsible person
evaluation result
data report form
from indicator data response the using
from pharmacist
report form
of MMS indicator
2. Data analysis
meeting
Community (No-HA) Retrieve MMS
Secretary of meeting Record in indicator Secretary of meeting 1. Retrieve data
Pharmacist who
evaluation result
data report form
from indicator data response the using
from pharmacist
report form
of MMS indicator
2. Data analysis
meeting
HA
= HA certified,
No-HA
= Non HA certified
PTC
= Pharmacy and therapeutic committee
MSC
= Medication safety committee
ED
= Essential drug
NED
= Non-essential drug
DUE
= Medication use evaluation
ADE
= Adverse drug event
ADR
= Adverse drug reaction
ME
= Medication error
MMS standard = Drug Safety Assessment Standard developed by The Bureau of Health Administration Ministry of Public Health of Thailand
Hospitals
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APPENDIX H

แบบประเมินความพึงพอใจการใช้ ตัวชีวัดระบบการจัดการด้ านยา
ตอนที 1

ข้ อมูลทัวไป

1.1 ประเภทโรงพยาบาล
[ ] โรงพยาบาลศูนย์
[ ] โรงพยาบาลทัวไป
[ ] โรงพยาบาลชุมชน
1.2 การรับรองคุณภาพโรงพยาบาล
[ ] ได้ รับการรับรอง HA
[ ] ยังไม่ได้ รับการรับรอง HA
1.3 ตําแหน่ งของผู้ประเมินความพึงพอใจ
[ ] เภสัชกร งานทีรับผิดชอบ (ระบุ)..................................................................
[ ] พยาบาล งานทีรับผิดชอบ (ระบุ).................................................................
ตอนที 2

ความพึงพอใจในการใช้ ตัวชีวัดระบบการจัดการด้ านยา

กรุณาใส่เครื องหมาย 9ในช่องทีตรงกับความพึงพอใจของท่านมากทีสุด
จากการทดลองใช้ ตวั ชีวัดระบบการจัดการด้ านยาในโรงพยาบาลของท่านเป็ น
เวลา 6 เดือน ท่านมีความพึงพอใจต่อตัวชีวัดนีมากน้ อยเพียงใด
โดยที 1
หมายถึง
พึงพอใจน้ อยทีสุด
10
หมายถึง
พึงพอใจมากทีสุด
ระดับความพึงพอใจ
ประเด็นประเมิน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ความพึงพอใจในการใช้ ตวั ชีวัด

คําชีแจง
คําถาม
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