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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาระบบการส่ังจายยา ในชวงรอยตอการใหบริการ

ระหวางการจําหนายผูปวยในกลับบานกับชวงการนัดผูปวยคนเดิมมาติดตามการรักษา ณ แผนก
ผูปวยนอกโรงพยาบาลสวนผ้ึง และศึกษาประสิทธิผลของกระบวนการพัฒนาดังกลาวในการลด
ความคลาดเคล่ือนทางยา โดยรูปแบบการศึกษาเปนการศึกษาแบบกึ่งการทดลอง เก็บขอมูล
ความคลาดเคล่ือนทางยาในผูปวยโรคความดันโลหิตสูง และโรคเบาหวาน โดยแบงผูปวยออกเปน 2 
กลุม คือ กลุมควบคุม (กอนพัฒนาระบบการส่ังจายยา) และกลุมทดลอง (หลังพัฒนาระบบการส่ัง
จายยา) เปรียบเทียบขอมูลความคลาดเคล่ือนทางยาของผูปวย 2 กลุมโดยใชสถิติไคสแคว คํานวณท่ี
ระดับความเช่ือม่ัน 95% ท่ี α= 0.05  การพัฒนาระบบส่ังจายยาประกอบดวยการประยุกต
กระบวนการประสานรายการยา การจัดทํารายการ ยาช่ือพองมองคลายของโรงพยาบาล การให
ความรูดานยา และ การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรแกแพทย ผานทางอินทราเน็ต และการสรางระบบ
ชวยจําคูยาท่ีเกิดปฏิกิริยาตอกันอัตโนมัติในระบบคอมพิวเตอร  ผลการวิจัยพบวากลุมทดลอง มี
ความคลาดเคล่ือนทางยานอยกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ (p<0.001) โดยพบความ
คลาดเคล่ือนทางยาของกลุมทดลองเทากับ 5.61% และกลุมควบคุมเทากับ 39.68%  ซ่ึงความคลาด
เคล่ือนทางยาท่ีพบ สวนใหญ คือการไดรับยาไมครบรายการท่ีเคยใช รองลงมาคือ การไดรับยาผิด
ขนาด สรุปไดวาการพัฒนาระบบการส่ังจายยา โดยการประยุกตใชกระบวนการประสานรายการยา 
สามารถลดความคลาดเคล่ือนทางยาในผูปวยท่ีมาติดตามการรักษาได 
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The objectives of this study were to develop the prescribing system in transfer 
phase from  discharge phase [inpatient medication system] to follow up phase [outpatient 
medication system]) and to study the effectiveness of this system in reducing medication 
errors. The study design was quasi-experimental study. Data were collected from 2 groups of 
hypertension and/ or diabetic patients including the control group (before implementing the 
prescribing system) and the study group (after implementing the prescribing system). 
Medication errors from two groups were compared by chi-square statistical test (95%CI, alpha 
= 0.05). The development of prescribing system composed of implementing medication 
reconciliation, preparing look alike sound alike medication list, providing knowledge of 
medicine and computer software to physicians via the intranet and creating a reminder system 
of drug interactions automatically at the computer system . The results revealed that the 
medication errors were found in the study group significantly less than those in the control 
group (p <0.001). Medication error rates in the study and the control group were 5.61 % and 
39.68%, respectively. Most of the errors found were due to omission errors, and following by 
dose errors. In conclusion, the development of prescribing system is beneficial to reduce 
medication errors in follow up patients.  
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

ระบบสั่งจายยา (prescribing system) หมายถึง วิธีการ และ กระบวนการสั่งใชยาของ
แพทย หรือผูสั่งใชยา (อภิลักษณ นวลศรี 2549: 1-8) ซึ่งเปนปจจัยหนึ่งท่ีมีความสัมพันธโดยตรงกับ
ความคลาดเคลื่อนทางยา  (National Coordinating Council for Medication Errors Reporting and 
Prevention 2010) เนื่องจาก ระบบสั่งจายยาท่ีมีความซับซอน หรือมีกระบวนการท่ีไมสะดวกในการ
ใชงาน เชน ผูสั่งใชยาเขาถึงประวัติการใชยาของผูปวยไดยาก จะเปนสาเหตุใหเกิดความ
คลาดเคลื่อนในการสั่งใชยาได ไดแก การสั่งยาไมครบชนิด การสั่งยาผิดวิธีใช และ การสั่งยาผิด
ชนิด เปนตน ปจจัยท่ีเกี่ยวของในระบบสั่งจายยาซึ่งคาดวาจะเปนสาเหตุท่ีสงผลตอความ
คลาดเคลื่อนทางยานั้น สามารถแบงไดเปน 2 กลุม คือปจจัยจากตัวบุคคล และ ปจจัยจากระบบและ
สิ่งแวดลอม (แผนภูมิท่ี 1) โดยปจจัยท่ีเกิดจากตัวบุคคล ไดแก ความรูเกี่ยวกับยาและการใช
โปรแกรมคอมพิวเตอรในการสั่งยาของแพทย สวนปจจัยท่ีเกิดจากระบบและสิ่งแวดลอม ไดแก 
look alike sound alike medication (LASA) โปรแกรมคอมพิวเตอร จํานวนรายการยาท่ีผูปวยใช 
และ การเขาถึงประวัติการใชยาของผูปวย ซึ่งแนวคิดใหมในการปองกันความคลาดเคลื่อนทางยาท่ี
ใหมีประสิทธิภาพและยั่งยืนจะเนนการแกไขปจจัยเชิงสิ่งแวดลอมหรือระบบงาน มากกวา การ
แกไขปจจัยเชิงบุคคล  

จากการศึกษาของ Rozich และ Resar พบวารอยละ 50 ของการเกิดความคลาดเคลื่อน
ทางยานั้นเกิดขึ้นท่ีชวงรอยตอของการใหบริการ (Rozith and Resar 2001: 27-34) ซึ่งรอยตอของ
การใหบริการท่ีพบรายงานความคลาดเคลื่อนทางยา   ไดแก การรับผูปวยเขารักษาตัวในโรงพยาบาล 
(admit) เชน คนไขมารักษาตัวในโรงพยาบาลดวยโรคติดเช้ือในระบบทางเดินหายใจ มีโรค
ประจําตัวเบาหวาน แตแพทยมีคําสั่งใชยาเฉพาะยาฆาเช้ือ ไมไดสั่งใชยาเบาหวาน สงผลใหผูปวยมี
ภาวะน้ําตาลในเลือดสูง  เนื่องจากไดรับยาไมครบชนิด (ธิดา นิงสานนท, ปรีชา มนทกานติกุล และ 
สุวัฒนา จุฬาวัฒนทล 2551: 1-26) ซึ่งมีการศึกษาของ Cornish และคณะระบุวารอยละ 42 ถึงรอยละ 
61 ของผูปวยท่ีเขามารักษาตัวในโรงพยาบาลไมไดรับยาท่ีเคยใชอยูอยางตอเนื่องตั้งแต 1 ชนิดหรือ
มากกวาขึ้นไป (Cornish et al. 2005: 424-429) ซึ่งจัดเปนปญหาความคลาดเคลื่อนทางยาประเภท
หนึ่งท่ีอาจสงผลเสียตอตัวผูปวยได   
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รอยตอของการใหบรกิารท่ีพบความคลาดเคลื่อนทางยาลําดับถัดไป ไดแก การยายหอ
ผูปวย (transfer) เชน แพทยมีคําสั่งใชยา lasix®(furosemide) ตอนอยูหอผูปวยวิกฤติ (ICU) เม่ือยาย
ผูปวยมาอยูหอผูปวยอายุรกรรม กลับมีการสงตอคําสั่งใชยาผิดเปน losec® (omeprazole) สงผลให
ผูปวยไดรับยาผิดชนิด ซึ่งอาจเกิดอันตรายตอผูปวย (ธิดา นิงสานนท, ปรีชา มนทกานติกุล และ      
สุวัฒนา จุฬาวัฒนทล 2551: 1-26) การจําหนายผูปวยกลับบาน (discharge) ก็เปนชวงรอยตอท่ีพบ
รายงานความคลาดเคลื่อนทางยา เชน ตอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล ผูปวยไดรับยาเบาหวาน เม่ือ
จําหนายผูปวยกลับบาน ผูปวยไดรับยา propanolol เพ่ิม ซึ่งเกิด drug interaction ระหวางยากับโรค 
เพราะยา propanolol จะบดบังภาวะน้ําตาลต่ํา (ธิดา นิงสานนท, ปรีชา มนทกานติกุล และ สุวัฒนา 
จุฬาวัฒนทล 2551: 1-26)  

นอกจากนี้พบรายงานในชวง การติดตามการรกัษา (follow up) เชน รายการยาท่ีไดรับ
ในวันจําหนายกลับบาน ไมตรงกับรายการยาท่ีไดรับในวันท่ีมาติดตามการรักษา (กรณีศึกษาจาก
โรงพยาบาลสวนผึ้ง) ซึ่งไมอาจทราบไดวา แพทยตั้งใจท่ีจะปรับขนาดยาหรือชนิดยาหรือไม  

ซึ่งปญหาท่ีพบในชวงรอยตอการใหบริการตาง  ๆ Cornish ไดเสนอวิธีแกไขปญหา
เหลานี้โดยการประยุกตกระบวนการ medication reconciliation  เพ่ือเปนสื่อกลางใหแพทยเขาถึง
ประวัติการใชยาของผูปวยไดมากขึ้น (Cornish et al. 2005: 424-429) และผูวิจัยเสนอแนวทางแกไข
ความผิดพลาดในการอานช่ือยา โดยการจัดทํารายการ LASA drug list ของโรงพยาบาล และ
แนวทางการแกปญหาในสวนของปจจัยท่ีเกี่ยวของกับระบบสั่งจายยาตาง  ๆ เพ่ือลดความ
คลาดเคลื่อนทางยาของผูปวยท่ีเกิดจากระบบสั่งจายยา 

โรงพยาบาลสวนผึ้ง เปนโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง มีการใหบริการ
รักษาพยาบาลประชาชนมาตั้งแตป พ.ศ 2528 จากการเก็บขอมูลยอนหลังในโรงพยาบาลสวนผึ้ง 
ตั้งแตเดือน เมษายน-ตุลาคม 2552 พบวา เกิดปญหาความคลาดเคลื่อนทางยาในชวงรอยตอของการ
ใหบริการเชนกัน โดยรอยตอท่ีเกิดปญหามากท่ีสุดของโรงพยาบาล คือ ชวงการติดตามการรักษา  
ซึ่งพบวาผูปวยโรคเรื้อรังท้ังหมดท่ีไดรับการเขาพักรักษาตัวในโรงพยาบาล ของระบบผูปวยใน
โรงพยาบาลสวนผึ้ง และ มารับยาตอเนื่อง ตามนัด จํานวน 70 ราย มีรายการยาของผูปวยโรคเรื้อรัง
ในวันท่ีทําการจําหนายผูปวยกลับบาน จากแผนกผูปวยใน มีรายการยาไมตรงกับรายการยาในวันท่ี
มารับการรักษาในแผนกผูปวยนอกตามท่ีแพทยนัดหมาย  ถึงรอยละ 30 (21 ราย จากท้ังหมด 70 
ราย) ซึ่งความแตกตางเหลานี้ มีผลทําใหผูปวยไดรับอันตรายจากการใชยาโดยตองกลับเขามานอน
รักษาตัวในโรงพยาบาลอีกครั้งถึง 5 รายดวยภาวะวินิจฉัยเดิม  สวนอีก 16 ราย ถึงแมจะยังไมเกิด
อันตรายกับผูปวยแตก็ตองมีการติดตามผูปวยเพ่ิมเติม ทําใหโรงพยาบาลตองเสียคาใชจายในการ
ติดตามผูปวยและรักษาพยาบาลผูปวยท่ีไดรับความคลาดเคลื่อนทางยาเพ่ิมเติม เม่ือศึกษาขอมูลอยาง
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ละเอียดแลวพบวา ผูปวยท้ังหมดท่ีเกิดความคลาดเคลื่อนทางยานั้นไดไดรับการปรับเปลี่ยนขนาดยา
หรือชนิดยา ในระหวางท่ีรับการรักษาตัวในโรงพยาบาล  เม่ือแพทยนัดติดตามผูปวยในแผนกผูปวย
นอกพบวารายการยาท่ีผูปวยไดรับเหมือนรายการยาท่ีผูปวยไดรับกอนนอนโรงพยาบาล   ซึ่งเปน
รายการ ยาของแผนกผูปวยนอกกอนท่ีผูปวยจะเขารับการศึกษาตัวในโรงพยาบาล  

ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากการเช่ือมตอขอมูลรายการยาของระบบการจําหนายผูปวยใน และ 
การนัดติดตามมาเปนคนไขแผนกผูปวยนอก เชนในปจจุบันของโรงพยาบาลสวนผึ้ง ยังไมดีเทาใด
นัก ถึงแมจะมีระบบคอมพิวเตอรใหแพทยสามารถเรียกดูขอมูลไดแตก็ยังเปนปญหา 
เนื่องจากขั้นตอนการเรียกดูขอมูลมีความซับซอน ขอมูลในคอมพิวเตอรมีลักษณะดูยาก ไมสามารถ
เรียกขอมูลมาใชงานไดงายเหมือนรายการยาของแผนกเดียวกัน การเช็คประวัติการใชยาจาก
เวชระเบียนสามารถทําไดแตมีความยุงยากเนื่องจากรายการยาใน copy order มักใสไวดานหลังของ
เวชระเบียน ซึ่งไมสะดวกในการใชงานของแพทย และบางทีมีความลาชาในการนํา copy order มา
ใสไวดานหลังของเวชระเบียน  

ในระบบสั่งจายยาเดิม (conventional care) เภสัชกรจะจายยาตามใบสั่งยาของแพทยให
ผูปวย  ดังเชนผูปวยนอกท่ัวไป โดยไมมีการเปรียบเทียบรายการยาในวันท่ีแพทยนัดมาติดตามการ
รักษากับประวัติการใชยาเดิมตอนท่ีผูปวยจําหนายออกจากโรงพยาบาล  การใชระบบนี้  ทําใหไม
อาจทราบหรือตรวจจับความคลาดเคลื่อนทางยาดังกลาวไดเลยซึ่งอาจจะสงผลเสียตอตัวผูปวยได 
เชน ทําใหผูปวยไดรับยาผิดชนิด ผิดขนาด หรือ ไมครบชนิดได ซึ่งอาจเปนผลใหผูปวยตองกลับเขา
มานอนรักษาตัวในโรงพยาบาลอีกครั้งและกอใหเกิดมูลคาความเสียหายตางๆ เชน คารักษาพยาบาล
ผูปวยเม่ือเกิดความคลาดเคลื่อนทางยา คาใชจายของผูปวยในการเดินทางมาโรงพยาบาล เปน
ตน 

อยางไรก็ตามหากมีการพัฒนาระบบการสั่งจายยาในชวงรอยตองานบริการผูปวยใน
(ชวงการจําหนายผูปวยกลับบาน) ไปยังงานบริการผูปวยนอก (ชวงติดตามการรักษา)  นาจะเปนการ
ชวยปองกันความคลาดเคลื่อนทางยาท่ีมีสาเหตุมาจากการสงตอขอมูลท่ีมีความคลาดเคลื่อนไม
ครบถวนได  
     ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะพัฒนาระบบสั่งจายยาเพ่ือลดความคลาดเคลื่อนทางยาของ
ผูปวยท่ีมาติดตามการรักษา ณ โรงพยาบาลสวนผึ้ง โดยการปรับปรุงแกไขปจจัยตางๆ ท่ีเกี่ยวของ
กับระบบสั่งจายยา และประยุกตกระบวนการ medication reconciliation มาใชในชวงรอยตอของ
งานบริการผูปวยในไปยังงานบริการผูปวยนอก เพ่ือชวยยืนยันผลวาการพัฒนาระบบสั่งจายยามี
ความสําคัญในลดความคลาดเคลื่อนทางยา และนําขอมูลท่ีไดไปเปนแนวทางในการพัฒนาระบบให
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เกิดประโยชนตอผูปวย และเหมาะแกการใชงานมากขึ้น และเปนตนแบบในการพัฒนาระบบสั่งจาย
ยา ในชวงรอยตองานบริการผูปวยในไปยังงานบริการผูปวยนอก ใหกับโรงพยาบาลอื่น  ๆในภูมิภาค 
 
ความมุงหมายและวัตถุประสงคของการศึกษา 
                   วัตถุประสงค  

1.เพ่ือจัดทําและพัฒนากระบวนการสั่งจายยา โดยประยุกตกระบวนการ 
Medication reconciliation  ในชวงรอยตอแผนกผูปวยในไปยังแผนกผูปวยนอกโรงพยาบาลสวนผึ้ง  

2.เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของกระบวนการ Medication reconciliationในชวงรอยตอ
แผนกผูปวยในไปยังแผนกผูปวยนอกโรงพยาบาลสวนผึ้งในการลดความคลาดเคลื่อนทางยา  
 
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1.มีแนวทางในการพัฒนาระบบการสั่งจายยาใหมีประสิทธิภาพเกิดประโยชนกบัผูปวย
สูงสุด  

2.โรงพยาบาลสวนผึ้งสามารถเปนตนแบบในการนํากระบวนการMedication 
reconciliation มาประยุกตใชในชวงรอยตอแผนกผูปวยในไปยังแผนกผูปวยนอก  
 
สมมติฐานการศึกษา 

การพัฒนาระบบการสั่งจายยาโดยใชกระบวนการ Medication reconciliation ในชวง
รอยตอแผนกผูปวยในไปยังแผนกผูปวยนอก สามารถลดความคลาดเคลื่อนจากการสั่งจายยาได
มากกวาระบบการสั่งจายยาแบบเดิม  
 
ขอบเขตของการศึกษา 

 การศึกษานีศ้ึกษาเฉพาะผูปวยในโรคเรื้อรังท่ีตองใชยาอยางตอเนื่องท่ีไดรับการ discharge 
ณ โรงพยาบาลสวนผึ้ง และแพทยไดนัดติดตามผูปวยในแผนกผูปวยนอก ระหวางเดือนกุมภาพันธ ถึง 
กรกฎาคม พ.ศ. 2553   
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แผนภูมิท่ี 1  Theoretical framework 
 
นิยามศัพท 

medication reconciliation  คือ กระบวนการท่ีไดมาซึ่งขอมูลรายการยาท่ีผูปวยใชท่ี
บานกอนเขามารับการรักษาในโรงพยาบาลใหไดสมบูรณท่ีสุดท้ัง ช่ือยา ขนาดการใช ความถี่ วิธีใช 
ซึ่งรวมถึงยาท่ีผูปวยซื้อรับประทานเอง ผลิตภัณฑเสริมอาหาร สมุนไพร วิตามินตางๆ ท่ีผูปวยใช
อยางตอเนื่อง หรือเพ่ิงรับประทานมากอนเขารับการรักษาในโรงพยาบาล เม่ือไดขอมูลรายการยา
ของผูปวย จะมีการเปรียบเทียบกับรายการยาท่ีแพทยสั่ง  หากพบวามีความแตกตาง มีความซ้ําซอน 

ปจจัยเชิงบุคคล  

แพทย 
-ความรูดานยา และ ความรู
เกี่ยวกับ การใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรในการสั่งยา 

ป ัจจัยเชิงระบบ และ 
สิ่งแวดลอม 
- การเขาถึงขอมูลจําเพาะของ
ผูปวยไดยาก เชน ประวัตกิารใช
ยา  
- Look alike sound alike 
medication ( LASA ) 
- จํานวนรายการยาท่ีผูปวยใช
(complication ของโรคผูปวย) 
 

Unintentional 
discrepancy 

 

ความคลาด
เคลื่อนทางยา 

 

ระบบสั่งจายยาใหม  
-Medication 
reconciliation 
-LASA 
-intranet 
-โปรแกรมเตือนคู 
drug interaction 
อัตโนมัต ิ
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หรือมีรายการยาท่ีมีปฏิกิริยาตอกัน ตองมีการสื่อสารกับแพทยผูรักษา เพ่ือทบทวนรายการยาท่ี
แพทยสั่ง หากมีการเปลี่ยนแปลงรายการยาดวยสาเหตุใดก็ตาม ตองมีการบันทึกเหตุผลเพ่ือการ
สื่อสารขอมูลกับบุคลากรทางดานสาธารณสุขท่ีเกี่ยวของ ไดแก เภสัชกร พยาบาลประจําหอผูปวย 
เปนตน  (ธิดา นิงสานนท, ปรีชา มนทกานติกุล และ สุวัฒนา จุฬาวัฒนทล 2551: 1-26) 

unintentional discrepancy คือ สัดสวนของความแตกตางระหวางรายการยาท่ีเกิดจาก
ความไมตั้งใจของผูสั่งใชยาตอจํานวนผูปวยท้ังหมด โดยอยูบนพ้ืนฐานวาความแตกตางของรายการ
ยาท่ีเกิดขึ้นเม่ือมีการรับหรือสงตอผูปวย อาจจะถูกตอง หากผูสั่งใชยาไดประเมินสภาวะผูปวยแลว
เห็นวาสมควรตองเปลี่ยนแปลงใหเหมาะสมกับสภาวะผูปวย ความคลาดเคลื่อนทางยาจะเกดิขึ้นก็
ตอเม่ือผูสั่งใชยาเปลี่ยนแปลงรายการโดยไมไดตั้งใจ เชน ลืมสั่งยาลดความดันท่ีผูปวยใชกอนมา
โรงพยาบาลโดยไมไดตั้งใจ มีผลใหผูปวยมีความดันสูงขึ้น  (ธิดา นิงสานนท, ปรีชา มนทกานติกุล 
และ สุวัฒนา จุฬาวัฒนทล 2551: 1-26)  

ความคลาดเคล่ือนทางยา  คือ เหตุการณท่ีพบวารายการยาท่ีผูปวยใชอยางตอเนื่องท่ีใน
วันท่ี discharge มีความแตกตางกับ order ท่ีผูสั่งใชยาสั่งในวันท่ีนัด follow up ในแผนกผูปวยนอก 
ซึ่งเกิดจากความไมตั้งใจของผูสั่งใชยา 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 
บทที่ 2 

วรรณกรรมที่เกี่ยวของ 
 

ในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยไดศึกษาถึงผลของการพัฒนาระบบส่ังจายยา เพ่ือลดความ
คลาดเคล่ือนทางยาโดย ผูวิจัยไดทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของซ่ึงประกอบดวยเนื้อหาหลัก 
 5 สวน ดังนี ้

สวนท่ี1    ระบบส่ังจายยา  
สวนท่ี2    ความคลาดเคล่ือนทางยา  
สวนท่ี3    กระบวนการ medication reconciliation  
สวนท่ี4    โรคเรื้อรัง 

                  สวนท่ี5    อันตรายท่ีเกิดจากความคลาดเคล่ือนทางยาท่ีพบบอยในผูปวยโรคเบาหวาน
และความดันโลหิตสูง 
 
สวนที1่    ระบบส่ังจายยา (prescribing system) 

ระบบส่ังจายยา (prescribing system) หมายถึง วิธีการและกระบวนการส่ังจายยาของ
แพทยหรือผูส่ังจายยา (อภิลักษณ นวลศรี 2549: 1-8)  ซ่ึงสามารถแบงออกเปน 2 รูปแบบหลัก คือ 
แบบใชระบบคอมพิวเตอรในการส่ังจายยา กับ แบบระบบเขียนใบส่ังยาดวยลายมือ โดยตัวอยาง
โรงพยาบาลท่ีใชระบบคอมพิวเตอรในการส่ังจายยาอยางเต็มรูปแบบท้ังในระบบผูปวยนอก และ 
ผูปวยใน ไดแก โรงพยาบาลสงขลานครินทร , โรงพยาบาลบํารุงราษฎร, โรงพยาบาลมหาราชนคร
เชียงใหม เปนตน ซ่ึงแพทยจะเปนผูพิมพรายการยาในระบบคอมพิวเตอรสงมายังฝายเภสัชกรรม 
สวนโรงพยาบาลท่ีใชระบบเขียนใบส่ังยาดวยลายมือ ไดแก โรงพยาบาลศูนยราชบุรี แพทยจะเขียน
ใบส่ังยาดวยลายมือใหผูปวยถือมาสงยังฝายเภสัชกรรม แลวเจาหนาท่ีฝายเภสัชกรรมจะเปนผูพิมพ
รายการยาลงในระบบคอมพิวเตอร สวนระบบส่ังจายยาของโรงพยาบาลสวนผ้ึงโดยท่ัวไปจะใช
ระบบผสมคือ ในแผนกผูปวยนอกใชระบบคอมพิวเตอรโดยแพทยหรือผูส่ังจายยาจะเปนผูพิมพ
รายการยาท่ีส่ังใชเอง สวนในแผนกผูปวยในจะใชระบบเขียนใบส่ังยาดวยลายมือ โดยแพทยเขียน
ใบส่ังยา และ copy order จะถูกสงมาท่ีหองยา เพ่ือใหเภสัชกรพิมพรายการยาลงในระบบ
คอมพิวเตอร ซ่ึงการเช่ือมตอขอมูลรายการยาของระบบการจําหนายผูปวยใน และ การนัดติดตาม
คนไขในแผนกผูปวยนอกของโรงพยาบาลสวนผ้ึง ยังเปนปญหา เนื่องจากขั้นตอนการสืบคนขอมูล
ประวัติรายการยาของผูปวยในระบบคอมพิวเตอรมีความซับซอน ไมสามารถสืบคนขอมูลมาใชงาน
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ไดงายเหมือนรายการยาในแผนกเดียวกัน การสืบคนประวัตกิารใชยาจากเวชระเบียนมีความลาชา  
ไมสะดวกในการใชงาน เปนผลใหผูส่ังใชยาเขาถึงประวัติการใชยาของผูปวยไดยากเปนสาเหตุให
เกิดความคลาดเคล่ือนในการส่ังใชยาได  

ซ่ึงจะเห็นไดวาระบบส่ังจายยาของโรงพยาบาลสามารถสงผลตอความคลาดเคล่ือนทาง
ยาได ซ่ึงมีการศึกษาของกรัณฑรัตน ทิวถนอม และ ศุภลักษณ ธนานนทนิวาส สนับสนุนวา ระบบ
ส่ังจายยาเปนปจจัยหนึ่งท่ีมีผลตอความคลาดเคล่ือนทางยา เนื่องจากเปนระบบงานท่ีเกี่ยวของกับ
การใชยา (กรัณฑรัตน ทิวถนอม และ ศุภลักษณ ธนานนทนิวาส 2552: 1-23)  โดยมีการศึกษาของ 
อภิลักษณ นวลศรี สนับสนุนเพ่ิมเติม โดยระบุวา การพัฒนาระบบส่ังจายยา (โดยนําระบบ
คอมพิวเตอรเขามาใชในการส่ังจายยา)  สามารถลดความคลาดเคล่ือนทางยาได  (อภิลักษณ นวลศรี 
2549: 1-8)   

แนวทางในการพัฒนาระบบส่ังจายยา  เพ่ือลดความคลาดเคล่ือนทางยา ไดแก การใช
เทคโนโลยีเขามาชวย การปรับปรุงระบบและส่ิงแวดลอมในการทํางาน การเปล่ียนแปลงความเช่ือ
และวัฒนธรรมขององคกร ซ่ึงสถาบันและรับรองคณุภาพโรงพยาบาล ไดแนะนํากลยุทธการพัฒนา
ระบบส่ังจายยาเพ่ือลดความคลาดเคล่ือนทางยา ไวดังนี(้สถาบันและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล 
2550: 238)  

1. การจัดใหมีระบบขอมูลขาวสารเกี่ยวกับผูปวยและยาแกผูท่ีจําเปนตองใช เพ่ือลดความ
คลาดเคล่ือนทางยาจากการซับซอนของขอมูลขาวสาร ไดแก การมีระบบ medication reconciliation 
ซ่ึงจะกลาวตอไปในสวนท่ี 3 
      2. การใชอักษร ตัวใหญ ตัวเขม (bond face and tall man letter) ในช่ือยาท่ีมีความ
ใกลเคียงกัน เชน hyOScine กับ hyDROxyzine เพ่ือลดความผิดพลาดในการอานช่ือยา หรือการ
จัดทํารายการ LASA drug list ของโรงพยาบาล และการขอความรวมมืองดการส่ังจายยาทาง
โทรศัพท โดยเฉพาะยาท่ีเปน LASA drug เพ่ือลดความคลาดเคล่ือนของความเส่ียงของยา LASA 

3. การจัดใหมีขอมูลท่ีสําคัญเกี่ยวกับผูปวยและยาในตําแหนงท่ีสะดวกตอการใชงาน 
เพ่ือลดความคลาดเคล่ือนจากงานท่ียุงยากและซับซอน และมีการใชระบบสารสนเทศ
อิเล็กทรอนิกสเขาชวย 

นอกจากนี้จากการทบทวนวรรณกรรม พบวามีการการพัฒนาระบบส่ังจายยาดวยวิธี
ตางๆ ดังนี ้

1. มีการใชคอมพิวเตอรเขามาทดแทนการเขียนใบส่ังยา ดังเชนในการศึกษาของ Volpp 
และคณะ ท่ีแนะนําการแกปญหาจากการท่ีพยาบาลอานคําส่ังแพทยผิดพลาด โดยการนําระบบ
คอมพิวเตอรมาใชในการส่ังจายยา(Volpp et al. 2003: 851-855)   การศึกษาโดย Shulman และคณะ 
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เปรียบเทียบความคลาดเคล่ือนจากการส่ังจายยาผานคอมพิวเตอรกับความคลาดเคล่ือนจากการเขียน
คําส่ังจายยา  พบความคลาดเคล่ือนจากการส่ังจายยาผานคอมพิวเตอร รอยละ 4.8  (117 ครั้งตอคําส่ัง
จายยา 2429 ครั้ง) และความคลาดเคล่ือนจากการเขียนคําส่ังจายยาพบ รอยละ 6.7  (69 ครั้งตอคําส่ัง
จายยา 1036 ครั้ง) ความคลาดเคล่ือนลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ(p < 0.04) เม่ือใชคอมพิวเตอร
เขาชวยแทนการเขียนใบส่ังยา(Shulman et al. 2005: R516-R21)  และ การศึกษาของ อภิลักษณ 
นวลศรี ระบุวาการพัฒนาระบบส่ังจายยา โดยใหแพทยส่ังยาโดยผานระบบคอมพิวเตอร แทนการ
เขียนใบส่ังยาดวยมือ ผลการศึกษาพบวาการเขียนใบส่ังยาดวยมือ มีความคลาดเคล่ือนรอยละ 0.16 
สูงกวาการส่ังยาดวยระบบคอมพิวเตอร ซ่ึงมีความคลาดเคล่ือนรอยละ 0.14  ซ่ึงเม่ือจําแนกเปนความ
คลาดเคล่ือนกอนจายยา (ความคลาดเคล่ือนจากการจัดยาของเจาหนาท่ีหองยา) พบวาระบบการ
เขียนใบส่ังยา มีความคลาดเคล่ือนรอยละ 0.35 สูงกวาระบบคอมพิวเตอรซ่ึงมีความคลาดเคล่ือนรอย
ละ 0.29 สวนความคลาดเคล่ือนกอนบริหารยา (ความคลาดเคล่ือนจากการจายยาของเภสัชกร)  
พบวาระบบการเขียนใบส่ังยา มีความคลาดเคล่ือนรอยละ 0.04 สูงกวาการส่ังยาดวยระบบ
คอมพิวเตอร ซ่ึงมีความคลาดเคล่ือนรอยละ 0.02 (อภิลักษณ นวลศรี 2549: 1-8) 

2. การใชสําเนาคําส่ังแพทย (copy order) แทนการถายทอดคําส่ังจายยา สามารถชวยลด
ความคลาดเคล่ือนทางยาได จากการศึกษาของ กมลเนตร และ รัตนาภรณ พบวาการใชสําเนาคําส่ัง
แพทยชวยลดความคลาดเคล่ือนทางยาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยกอนการพัฒนาระบบส่ังจายยา
พบความคลาดเคล่ือนทางยา 141 ครั้ง จากคําส่ังจายยา 2344 ครั้ง (รอยละ 6.02) หลังการพัฒนา
ระบบส่ังจายยาโดยใช copy order พบความคลาดเคล่ือนทางยา 108 ครั้ง จากคําส่ังจายยา 2325 ครั้ง 
(รอยละ 4.65)  (กมลเนตร  จิระประภูศักดิ ์และ รัตนาภรณ ใยช่ืน 2548: 1-8) 

3. การพัฒนาระบบความปลอดภัยในการใชยา จากการศึกษาของ พงษศักดิ ์สมใจ และ
คณะไดพัฒนาระบบส่ังจายยา โดยมีมาตรการดังนี้  กําหนดรายการยา high alert drug, กําหนดยา 
LASA และการมีโปรแกรมเตือนแพทยใหเห็นความคลาดเคล่ือนในการส่ังจายยา เชน มีระบบการ
เตือนแพยา และ การเตือนคูยาท่ีเกิดปฏิกิริยาตอกัน เปนตน  พบวากอนการพัฒนาระบบส่ังจายยา
พบความคลาดเคล่ือนในการส่ังยา รอยละ 0.02 หลังการพัฒนาระบบส่ังจายยาพบความคลาดเคล่ือน
ในการส่ังยา รอยละ 0.01 (พงษศักดิ ์สมใจและคณะ 2550: 100-108) 
 
สวนที่ 2 ความคลาดเคลื่อนทางยา (medication error) 

องคการอนามัยโลก ไดใหนิยามวา “ความคลาดเคล่ือนทางยา”   หมายถึง เหตุการณใดๆ
ท่ีสามารถปองกันไดซ่ึงอาจนําไปสูการใชยาท่ีไมเหมาะสมหรือเปนอันตรายตอผูปวย ขณะท่ียาอยู
ในความควบคุมของบุคลากรวิชาชีพดานสุขภาพ ผูปวย หรือผูบริโภค  เหตุการณเหลานั้นอาจ
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เกี่ยวของกับการปฏิบัตทิางวิชาชีพ ผลิตภัณฑสุขภาพ วิธีการปฏิบัติและระบบ ครอบคลุม การส่ัง
จายยา การส่ือสารคําส่ัง การจัดทําฉลาก/การบรรจุและการตั้งช่ือผลิตภัณฑ การปรุงยา การจายยา 
การกระจายยา การใหยา การใหความรู การติดตาม และการใชยา  (National Coordinating Council 
for Medication Errors Reporting and Prevention 2010) 

เหตุการณไมพึงประสงคจากการใชยา สวนหนึ่งมีสาเหตุมาจากความคลาดเคล่ือนทางยา 
ซ่ึงอาจไมกอใหเกิดอันตรายกับผูปวย แตบางครั้งก็กอใหเกิดอันตรายกับผูปวยและยังเปนสาเหตุท่ี
ทําใหผูปวยเสียชีวิตอีกดวย  ดังเชนจากการศึกษาของ Kozer และคณะ ศึกษาในผูปวยเด็กพบความ
คลาดเคล่ือนจากการส่ังจายยาไมถูกขนาดทําใหผูปวยเสียชีวิต 6 ราย (Kozer et al. 2002: 1175-1176)   
สวนการศึกษาโดย Hicks และคณะ พบวาการเกิดความคลาดเคล่ือนทางยา ทําใหผูปวย 2 ราย (รอย
ละ 0.1) ไดรับอันตรายถึงขั้นเสียชีวิต (Hicks et al. 2007: 413-419)     

การเกิดความคลาดเคล่ือนทางยา นอกจากจะทําใหเกิดเหตุการณไมพึงประสงคจากการ
ใชยาแลว  ยังมีผลกระทบท่ีตามมาอีกมากมายหลายดาน ท้ังผลกระทบตอตัวผูปวยท่ีอาจทําใหเกิด
ปญหาทางสุขภาพขึ้นใหมได ซ่ึงอาจรุนแรงและเปนอันตรายถึงแกชีวิต รวมถึงผลกระทบตอญาติ
ผูปวยดวย  นอกจากนี้ยังทําใหสูญเสียคาใชจายในการรักษาเพ่ิมขึ้น  อีกท้ังยังกอใหเกิดผลกระทบ
ตอจิตใจซ่ึงอาจประเมินคาไมได ผลกระทบตอตัวบุคลากรทางดานสาธารณสุขท่ีดูแลผูปวยอาจตอง
เผชิญกับปญหาการถูกฟองรอง ดังนั้นการปองกันไมใหเกิดความคลาดเคล่ือนทางยาจึงนับวามี
ความสําคัญเปนอยางยิ่ง 

 
ความคลาดเคลื่อนทางยา สามารถแบงเปนประเภทตางๆ ได โดยใชเกณฑที่แตกตางกัน ดังนี้  

 1. แบงประเภทของความคลาดเคลื่อนทางยา ตามวิชาชีพที่รับผิดชอบแตละสวนของ
กระบวนการใชยา 

        1.1ความคลาดเคล่ือนในการส่ังจายยา (prescribing error) หมายถึง ความคลาด
เคล่ือนในการส่ังจายยาของแพทย ไดแก การเลือกใชยาไมเหมาะสมตามขอบงใช ขอหามใช การส่ัง
จายยาซํ้าซอน การส่ังจายยาท่ีมีปฏิกิริยาตอกัน การส่ังจายยาท่ีผูปวยแพ รวมถึงความไมสมบูรณใน
การส่ังจายยา หรือความคลาดเคล่ือนเรื่องความแรง รูปแบบของยา ปริมาณ/ รายการวิธีใชยา ความ
เขมขน อัตราเร็วในการใหยา ซ่ึงลวนนําไปสูการเกิดความผิดพลาดในการใหยาแกผูปวย        

        1.2 ความคลาดเคล่ือนในการคัดลอกคําส่ังจายยา (transcribing error) หมายถึง 
ความคลาดเคล่ือนของกระบวนการคัดลอกคําส่ังจายยา จากคําส่ังจายยาตนฉบับ ท่ีผูส่ังจายยาเขียน 
ซ่ึงแบงไดเปน 2 ประเภท คือ ความคลาดเคล่ือนจากการไมไดคัดลอก และความคลาดเคล่ือนจาก
การคัดลอกผิด  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 11 
 

1.3  ความคลาดเคล่ือนกอนการจายยา-จายยา (pre-dispensing error & dispensing 
error)   

            ความคลาดเคล่ือนกอนการจายยา หมายถึง ความคลาดเคล่ือนในกระบวนการ
กอนการจายยา ตั้งแตขั้นตอนการพิมพขอมูล ช่ือผูปวย ช่ือยา วิธีใชยา จํานวน ลงในฉลาก ขั้นตอน
การจัดยาตามคําส่ังจายยาของแพทย มีความคลาดเคล่ือนท้ังชนิดยา ความแรง รูปแบบยา ปริมาณยา 
จํานวนรายการ การจัดยาสลับซอง การปดฉลากผิด            

            ความคลาดเคล่ือนการจายยา หมายถึง ความคลาดเคล่ือนในการจายยาท่ีไม
ถูกตองตามท่ีแพทยระบุในใบส่ังยาใหแกผูปวย ความคลาดเคล่ือนนี ้ไดแก ชนิดยา ความแรง 
รูปแบบยา ปริมาณยา วิธีใชยาไมตรงตามแพทยส่ัง รวมถึงการจายยาใหผูปวยผิดคน จายยาหมดอายุ
หรือเส่ือมสภาพ (กรัณฑรัตน ทิวถนอม และ ศุภลักษณ ธนานนทนิวาส 2552: 1-23) 

           1.4  ความคลาดเคล่ือนในการใหหรือบริหารยา (administration error) หมายถึง 
การใหยาท่ีแตกตางไปจากคําส่ังจายยาของแพทย ท่ีเขียนไวในประวัติการรักษาผูปวยทําใหผูปวย
ไดรับยาผิดไปจากจุดมุงหมายของผูส่ังจายยา ไดแก เขียนบัตรใหยาผิด ใหยาผิดเวลา ผิดวิธี ผิด
ขนาด ผิดชนิด ผิดคน รวมถึงไมไดใหยาแกผูปวย  

2. แบงประเภทของความคลาดเคลื่อนทางยาตามระดับความรุนแรงที่สงผลตอผูปวย  
     2.1 แบงโดย National Coordinating Council of Medication Error Reporting and 

Prevention (NCC MERP) ไดแบงประเภทความคลาดเคล่ือนทางยาตามระดับความรุนแรง ไว
ดังนี้คือ (National Coordinating Council for Medication Errors Reporting and Prevention 2010) 
                       ไมมีความคลาดเคลื่อน 

     Category A: ไมมีความคลาดเคล่ือนเกิดขึ้น แตมีเหตุการณท่ีอาจทําใหเกิดความ 
คลาดเคล่ือนได    
                       มีความคลาดเคลื่อนแตไมเปนอันตราย 

     Category B: มีความคลาดเคล่ือนเกิดขึน้ แตไมเปนอันตรายตอผูปวย เนื่องจาก 
ความคลาด เคล่ือนไปไมถึงผูปวย 
                       Category C: มีความคลาดเคล่ือนเกิดขึ้น แตไมเปนอันตรายตอผูปวย ถึงแมวา
ความคลาดเคล่ือน นั้นจะไปถึงผูปวยแลว 
                       Category D: มีความคลาดเคล่ือนเกิดขึ้น แมไมเปนอันตรายตอผูปวย แตยัง
จําเปนตองมีการติดตาม ผูปวยเพ่ิมเติม 

     มีความคลาดเคลื่อนและเปนอันตราย 
     Category E: มีความคลาดเคล่ือนเกิดขึ้น และเปนอันตรายตอผูปวยเพียงช่ัวคราว 
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รวมถึงจําเปนตองไดรับการรักษาหรือแกไขเพ่ิมเติม 
 Category F: มีความคลาดเคล่ือนเกิดขึ้น และเปนอันตรายตอผูปวยเพียงช่ัวคราว
รวมถึงจําเปน ตองไดรับการรักษาในโรงพยาบาลหรือยืดระยะเวลาในการรักษาตัวในโรงพยาบาล 
ออกไป 
 Category G: มีความคลาดเคล่ือนเกิดขึ้น และเปนอันตรายตอผูปวยถาวร 
 Category H: มีความคลาดเคล่ือนเกิดขึ้น และเปนอันตรายตอผูปวยจนเกือบถึงแก
ชีวิต เชน แพยาแบบ anaphylaxis และหัวใจหยุดเตน 

   มีความคลาดเคลื่อน และเปนอันตรายจนเสียชีวิต 
                      Category I: มีความคลาดเคล่ือนเกิดขึ้น และเปนอันตรายตอผูปวยจนถึงแกชีวิต 

  2.2 แบงโดย The Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations 
(JCAHO) ไดแบงประเภทความคลาดเคล่ือนทางยาตามระดับความรุนแรง ไวดังนีค้ือ (The Joint 
Commission on Accreditation of Healthcare Organizations 2010) 

    ระดับ 0 None: ไมเกิดความคลาดเคล่ือน 
    ระดับ 1 Minor: ถาเกิดความคลาดเคล่ือนไมเปนอันตรายแกผูปวย ไมตองใหการ

รักษา 
    ระดับ 2 Significant: ถาเกิดความคลาดเคล่ือนอาจเปนอันตรายแกผูปวย ไม

จําเปนตองใหการรักษาเพ่ิมเปนพิเศษ 
     ระดับ 3 Serious: ถาเกิดความคลาดเคล่ือนอาจเปนอันตรายแกผูปวยถึงขั้นรุนแรง 

ผูปวยตองไดรับการรักษาเพ่ิมเติมเพ่ือแกไขปญหา อาจทําใหผูปวยนอนโรงพยาบาลนานขึ้น 
     ระดับ 4 Potentially cause: ถาเกิดความคลาดเคล่ือนอาจทําใหผูปวยพิการอยาง

ถาวร (permanent damage) 
      ระดับ 5 Potentially lethal: ถาเกิดความคลาดเคล่ือนอาจทําใหผูปวยตองเสียชีวิต 

 
สาเหตุของความคลาดเคลื่อนทางยา  

กรัณฑรัตน ทิวถนอม และ ศุภลักษณ ธนานนทนิวาส ไดนําเสนอแนวคิดการเกิดความ 
คลาดเคล่ือนทางยาไว 2 แนวคิด (กรัณฑรัตน ทิวถนอม และ ศุภลักษณ ธนานนทนิวาส 2552: 1-23) 
ดังนี้   

 1. แนวคิดเชิงบุคคล ซ่ึงเปนแนวคิดแบบดั้งเดิม คือเช่ือวาความคลาดเคล่ือนทางยามี
สาเหตุมาจากความผิดพลาดของบุคคลผูปฏิบัติงาน เม่ือมีความคลาดเคล่ือนเกิดขึ้น บุคคลท่ีกระทํา
ผิดมักจะถูกตําหนิจากบุคคลอ่ืน  ๆหรือ ถูกลงโทษ ทําใหบุคคลท่ีกระทําผิดปกปดหรือกลบเกล่ือน
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ความผิดของตนเอง จึงทําใหเสียโอกาสท่ีจะนําเอาความผิดนั้นมาวิเคราะห เพ่ือหาวิธีปองกันไมให
เกิดขึ้นอีกในอนาคต และเปนบทเรียนใหผูอ่ืนพึงระมัดระวัง 

 2.  แนวคิดเชิงระบบ แนวคิดนี้เช่ือวาความคลาดเคล่ือนทางยามีสาเหตุมาจาก
ส่ิงแวดลอมหรือระบบงานมากกวาการเกิดจากพฤติกรรมมนุษย 

เหตุการณไมพึงประสงคจากการใชยา ซ่ึงทําใหผูปวยเกิดอันตรายหรือเสียชีวิตได สวน
หนึ่งเกิดจากความคลาดเคล่ือนทางยา  ซ่ึงสามารถเกิดไดในทุกขั้นตอนของกระบวนการใชยา เชน 
การส่ังจายยา การคัดลอกคําส่ังจายยา การจายยา และการบริหารยา มีสาเหตุมาจาก บุคคลและระบบ
ซ่ึงเปนเหตุการณท่ีสามารถปองกันได  แนวคิดใหมในการปองกันความคลาดเคล่ือนทางยา คือ
เปล่ียนส่ิงแวดลอมหรือระบบงานมากกวา การเปล่ียนพฤติกรรมมนุษย การทราบถึงประเภท สาเหตุ
ท่ีทําใหเกิดความคลาดเคล่ือนทางยาจะทําใหสามารถวางแนวทางหรือระบบในการปองกันความ
คลาดเคล่ือนทางยาได ทําใหผูปวยไดรับยา ท่ีถูกตอง ปลอดภัยมากท่ีสุด 
 
การปองกันความคลาดเคลื่อนทางยา 

สําหรับแนวทางการปองกันความคลาดเคล่ือนทางยา จะตองมีการวางแผนระดับ
นโยบายโดย มีการกําหนดเปาหมายและวิธีดําเนินการอยางชัดเจนและตอเนื่อง มีการกําหนด
บทบาท หนาท่ีและความรับผิดชอบของแตละบุคลากรอยางชัดเจน ซ่ึงสามารถแบงแนวทางการ
ปองกันความคลาดเคล่ือนทางยาตามกระบวนการใชยาตามวิชาชีพท่ีรับผิดชอบแตละสวนไดดังนี ้

1. การปองกันความคลาดเคล่ือนในการส่ังจายยา  มีมาตรการหรือขอเสนอแนะท่ีใช
สําหรับปองกันความคลาดเคล่ือนดังนี ้

1.1.  ผูส่ังจายยาควรมีความรูหรือคุนเคยกับระบบการส่ังจายยาของสถานพยาบาลท่ี
ไดปฏิบัติงาน 

1.2.  ผูส่ังจายยาควรมีขอมูลผูปวยและขอมูลยาอยางครบถวน กอนการส่ังจายยา
เพ่ือใหการส่ังจายยามีความเหมาะสมมากท่ีสุด 

1.3. เภสัชกรควรเขารวมการตรวจเยี่ยมผูปวยกับแพทยเพ่ือทําหนาท่ีทบทวน และให
คําแนะนําการส่ังจายยาแกแพทย และ บุคลากรอ่ืนๆท่ีเกี่ยวของ 

1.4.  เม่ือผูส่ังจายยาไมแนใจในการส่ังจายยา  ควรปรึกษาเภสัชกร 
1.5.  ผูส่ังจายยาควรมีความตระหนักถึงโอกาสในการเกิดความคลาดเคล่ือนในการ

ใชยาท่ีสามารถปองกันได 
1.6 . ผูส่ังจายยาไมควรใหเจาหนาท่ีสถานพยาบาลอ่ืนท่ีมิใชพยาบาลหรือ เจาหนาท่ี

ฝายเภสัชกรรม ถายทอดคําส่ังจายยาหรือตัดสินใจใชยา 
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1.7.  ผูส่ังจายยาควรเขียนคําส่ังจายยาดวยลายมือท่ีอานงาย หรือใชระบบการส่ังยา
ผานคอมพิวเตอร  ซ่ึงมีการศึกษาสนับสนุนดังนี้ การศึกษาโดย Volpp และคณะ แนะนําการ
แกปญหาพยาบาลอานคําส่ังแพทยผิดพลาดโดยการนําระบบคอมพิวเตอรมาชวยในการส่ังจายยา
(Volpp et al. 2003: 851-855)     การศึกษาโดย Shulman และคณะ พบความคลาดเคล่ือนจากการส่ัง
จายยาผานคอมพิวเตอร รอยละ 5 ความคลาดเคล่ือนจากการเขียนคําส่ังจายยา รอยละ 7 ซ่ึง
ความคลาดเคล่ือนลดลงเม่ือมีการส่ังจายยาผานคอมพิวเตอรอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ(Shulman et 
al. 2005: R516-R21) และจากการศึกษาในประเทศไทยโดย อภิลักษณ นวลศรีก็พบวา ความคลาด
เคล่ือนทางยาจากการส่ังจายยาดวยการใชคอมพิวเตอรต่ํากวาการเขียนใบส่ังยา 0.02% (อภิลักษณ 
นวลศร ี2006: 1 – 8) 

2. การปองกันความคลาดเคล่ือนในการคัดลอกคําส่ังจายยา  สามารถทําไดโดยการนํา
ระบบคอมพิวเตอรมาชวยในการส่ังจายยาจะชวยใหไมตองคัดลอกคําส่ังจายยา ทําใหปองกันความ
คลาดเคล่ือนในการคัดลอกคําส่ังจายยาได (อภิลักษณ นวลศรี 2548: 1-8)  

3. การปองกันความคลาดเคล่ือนกอนการจายยา-การจายยา (กรัณฑรัตน  ทิวถนอม และ 
ศุภลักษณ ธนานนทนิวาส 2552:1-23)  สามารถมีมาตรการดังนี ้

3.1 บุคลากร 
3.1.1 บุคลากรตองมีความรู และมีประสบการณ  
3.1.2  ตองจัดใหมีบุคลากรเพียงพอในการปฏิบัติงาน  
3.1.3  การปฏิบัติงานไมควรถูกจํากัดดวยระยะเวลารอยา ควรเนนท่ีความถูกตอง

มากกวาความเร็ว 
3.2 ระบบและกระบวนการกระจายยา  

3.2.1  การรับคําส่ังจายยา เภสัชกรไมควรจายยาตามท่ีไดรับแจงทางโทรศัพท 
โดยเฉพาะกรณีช่ือยาท่ีออกเสียงคลายกัน จนกวาจะไดเห็นสําเนาการส่ังยาจริง กรณีจําเปน ผูส่ังและ
ผูรับคําส่ังจําเปนตองทวนช่ือยา ขอบงใช ขนาด รูปแบบยา ซ่ึงกันและกันอยางชัดเจนกอน และตอง
รีบบันทึกเปนลายลักษณอักษรทันที 

3.2.2   การประเมินใบส่ังยา เภสัชกรตองประเมินใบส่ังยาทุกรายการ ถาพบ
ปญหาการใชยาจะตองสอบถามกลับและบันทึกเปนลายลักษณอักษรไวในใบส่ังยา เภสัชกรตอง
ทบทวนเรื่องปฏิกิริยาระหวางยาและการแพยา ทบทวนขนาดยาและความเหมาะสมของยา
นอกจากนี้หากมีการส่ังจายยาในขนาดท่ีไมใชการใชท่ัวไป เภสัชกรควรทําสัญลักษณไวเพ่ือให
ผูปฏิบัติงานขั้นตอไปสนใจเปนพิเศษ 
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3.2.3  การจัดยา เภสัชกรและบุคลากรท่ีเกี่ยวของตองอานฉลากยาอยางนอย 3 
ครั้ง เม่ือเลือกหรือหยิบยา เม่ือจัดหรือใชยา และเม่ือเก็บยาคืนท่ีหรือท้ิงยาท่ีใชหรือหมดแลว  

3.2.4  การตรวจสอบยาซํ้า ฝายเภสัชกรรมควรมีกระบวนการตรวจสอบซํ้าโดย
บุคลากรอ่ืนอีกหนึ่งคน (double check) จะสามารถพบความคลาดเคล่ือนทางยาไดกอนท่ีผูปวยจะ
ไดรับยา 

3.2.5  การใหบริการยา ควรพยายามเก็บยาบนหอผูปวย ไวใหนอยท่ีสุดและไมให
มียาท่ีมีความเส่ียงสูง เชน potassium chloride ชนิดเขมขน dopamine, dobutamine หรือ magnesium 
sulfate ท่ีมีปริมาตรมากกวา 2 มิลลิลิตร ตอ vial ยกเวนยาท่ีจําเปนตองใชในกรณีฉุกเฉิน บุคลากร
ฝายเภสัชกรรมควรตรวจสอบยาบนหอผูปวยอยางสมํ่าเสมอและตอเนื่อง ไมควรอนุญาตให
บุคลากรอ่ืน ท่ีไมใชเภสัชกรมาหยิบยาท่ีหองยา ยกเวนในภาวะจําเปนจริง ๆ แตตองมีการจํากัด
รายการยา จํานวน รูปแบบยา และขนาดบรรจ ุขั้นตอนปฏิบัติในการใชยาเหลานั้นโดย
คณะกรรมการจากสหสาขาวิชาชีพท่ีเกี่ยวของกับระบบยา  

3.2.6  การใหคําแนะนําปรึกษาแกผูปวย เภสัชกรควรใหผูปวยเห็นยาท่ีกําลังจะ
จาย เพ่ือผูปวยจะไดดูวาเหมือนกับยาเดิมท่ีเคยไดรับหรือไม และควรสอบถามผูปวยวามาพบแพทย
ดวยเรื่องอะไร แพทยบอกวาจะใหยาอะไร ใชอยางไร เพ่ือตรวจสอบซํ้ากับยาท่ีกําลังจะจายอีกครั้ง 
นอกจากนี้ควรถามประวัติแพยาของผูปวยดวย ในการแนะนําควรแจงใหผูปวยทราบถึงช่ือยาท่ีจาย 
ความแรง ขอบงใช ขนาดและวิธีใช ขอควรระวัง อาการไมพึงประสงคท่ีเกิดไดบอย การหลีกเล่ียง
และวิธีปฏิบัติเม่ือเกิดอาการไมพึงประสงค และการเก็บรักษายา ผูปวยบางคนเปนผูตรวจสอบท่ีด ี
นอกจากการใหคําแนะนําปรึกษาทางวาจาแลว ควรมีเอกสารท่ีจําเปนในการจายยาดวย 

3.2.7  เภสัชกรควรใชเอกสารเลมใหมลาสุดเปนเอกสารอางอิง และควรเลือก
แหลงขอมูลท่ีมีการตรวจแกไขสมํ่าเสมอเปนขอมูลอางอิง 

3.2.8  การเก็บยา ฝายเภสัชกรรมควรตรวจสอบยาในคลังยาทุก 3 เดือน มีระบบ
ปองกันการมียาหมดอาย ุยาท่ีจะหมดอายุในอีก 60-90 วัน ขางหนาควรไดรับการทําสัญลักษณให
สังเกต เพ่ือใหจายออกไปใชกอนถึงวันหมดอาย ุหรือจัดใหมีการตรวจสอบวันหมดอายุยาทุกเดือน  
ควรมีการประเมินความคงตัวและการกําหนดวันหมดอายุของยาท่ีเตรียมขึ้นเอง หรือยาท่ีแบงบรรจ ุ
เพ่ือใหสามารถเรียกยากลับคืนไดงาย  

3.3 สภาพแวดลอมในการทํางาน 
3.3.1  การลดการรบกวนสมาธิในการทํางาน สามารถทําไดหลายวิธี เชน ใช

เครื่องตอบรับอัตโนมัติแทนการรับโทรศัพท หลีกเล่ียงการสนทนาท่ีไมจําเปนระหวางบุคลากร
ขณะท่ีมีการทํางาน 
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3.3.2  ควรออกแบบท่ีทํางานใหมีแสงสวางเพียงพอ มีอุณหภูมิท่ีเหมาะสม  มี
พ้ืนท่ีจัดยาเพียงพอ ควรพิจารณาท่ีวางโทรศัพทโดยใหเกิดความสะดวกในการใชงานแตไมรบกวน
ขณะปฏิบัติงาน 

3.3.3  การจัดวางยา ควรวางโดยหันช่ือยาและขนาดออกมาใหเห็นเสมอ แยกยา
ใหเห็นเปนหมวดหมู แยกยาท่ีมีช่ือคลายกันออกจากกัน แยกยาท่ีมีความเส่ียงสูงออกจากยาอ่ืน ใช
ฉลากหรือสีสติ๊กเกอรตางกันเพ่ือเพ่ิมความระมัดระวัง ท่ีหองยาควรติดรายช่ือคูยาท่ีทําใหเกิดความ
สับสนบอย ๆ ไว เพ่ือใหบุคลากรสามารถมองเห็นไดขณะทํางาน  

3.4 ยา 
3.4.1  การบริหารการจัดซ้ือและคลังเวชภัณฑ ฝายเภสัชกรรมควรเลือก 

ยาใหแตกตางในรูปลักษณและฉลากยา กรณีท่ีจําเปนตองมีผลิตภัณฑท่ีมีรูปลักษณคลายกัน ควรมี
การเตือนบุคลากรใหรับทราบ หรือติดฉลากเตือนใหเห็นชัดเจน และจะตองใหความระมัดระวังเปน
พิเศษเม่ือตองมีการจายยากลุมเหลานี ้ 

3.4.2  ยาท่ีมีความเส่ียงสูง ควรจํากัดการเขาถึงยาเหลานั้น หรือเก็บออกจาก
เคานเตอรพยาบาลท่ีหอผูปวย มีระบบการตรวจสอบซํ้าในเรื่องขนาดยา มีระบบการตรวจสอบการ
ใหยาจาก infusion pump ตรวจสอบความเขมขนและการตอสาย การกําหนดมาตรฐานของการส่ังยา 
การเตรียมยา รวมท้ังการใชยา 

3.4.3 การจัดทําฉลากยาตองระบุ ช่ือยา ความแรง จํานวนยา วิธีใช ขอบงใชของยา  
ฉลากสําหรับผูปวยสูงอายุตองพิมพดวยหนังสือตัวใหญพอ ชัดเจน และอานงาย ควรติดฉลากชวย
เพ่ือใหขอมูลเพ่ิมเติมสําหรับยาท่ีมีความจําเปน ท้ังยาสําหรับผูปวยนอกและผูปวย 

4. การปองกันความคลาดเคล่ือนในการใหยา (กรัณฑรัตน ทิวถนอม และ ศุภลักษณ 
ธนานนทนิวาส 2552:1-23) มีมาตรการเสนอแนะดังนี ้

4.1  ผูใหยาควรมีความคุนเคยกับระบบการใหยาท่ีโรงพยาบาลท่ีตนเองปฏิบัติงานอยู 
เชนรายการยา คํายอในคําส่ังจายยา เวลามาตรฐานในการใหยา  

4.2. สรางสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมเชน มีแสงไฟในหองผูปวยเพียงพอ ไมมี
ส่ิงรบกวนระหวางการใหยา 

4.3  ผูใหยาควรมีหนาท่ีรับผิดชอบในการติดตอประสานการทํางานท้ังกับแพทย เภสัช
กร กรณีมีปญหาหรือคําถามเกี่ยวกับการใชยา 

4.4 ผูใหยาควรทบทวนขอมูลยาท่ีจะใหแกผูปวยกอนใหยา โดยคํานึงถึงการไดรับยา
ซํ้าปฏิกิริยาระหวางยา ความเขากันไดระหวางตัวยากับตัวทําละลาย 
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4.5   ผูใหยาควรทบทวนคําส่ังใหยาฉบับจริงอีกครั้งกอนใหยา (ไมควรทบทวนจากใบ
คัดลอกคําส่ังจายยา) และเปรียบเทียบกับยาท่ีไดรับจากฝายเภสัชกรรม ผูใหยาควรตรวจสอบ
ลักษณะท่ัวไปของยา วันหมดอาย ุหากมีขอสงสัยควรสอบถามเภสัชกรกอนใหยาทุกครั้ง 

4.6  ผูใหยาควรตรวจสอบผูปวยใหตรงกับยาท่ีควรไดรับกอนใหยาทุกครั้งและควร
สังเกตผูปวยหลังไดยาไประยะหนึ่ง 

4.7   ผูใหยาควรพูดคุยกับผูปวยหรือผูดูแลผูปวย เพ่ือใหแนใจวาผูปวยหรือผูดูแล
ผูปวยเขาใจถึงขอบงใชของยา และขอควรระวังในการใชยา 

4.8   เม่ือผูปวยมีคําถามเกี่ยวกับยาท่ีจะให ผูใหยาควรรับฟงและตอบคําถามของผูปวย
เสมอทุกครัง้ และตรวจสอบคําส่ังจายยากับยาท่ีจะใหกอนใหยาทุกครั้ง 

4.9   ถาตองคํานวณความเขมขนยา ขนาดยา ความเร็วในการใหยา หรืออ่ืน ๆ ท่ี
เฉพาะเจาะจง ผูใหยาควรตรวจสอบผลท่ีคํานวณไดกับพยาบาลคนอ่ืน หรือ เภสัชกรทุกครั้ง 

4.10 ผูใหยาควรใหยาตรงตามเวลาท่ีกําหนดในคําส่ังจายยา ผูใหยาไมควรนํายาออก
จากภาชนะบรรจุกอนใหยาเปนเวลานาน อาจทําใหยาเส่ือมคุณภาพได และหลังจากใหยาแลวควร
บันทึกการใหยาทันที 

4.11 ผูใหยาไมควรยืมยาของผูปวยคนอ่ืน หรือนํายาท่ีเหลือมาใชกอน หากยาหายไป
หรือไมมีผูใหยาควรติดตอฝายเภสัชกรรมทุกครั้ง 

4.12 หากมีการส่ังจายยาในปริมาณหรือขนาดยาท่ีสูงกวาปกต ิผูใหยาควรตรวจสอบ
กับผูส่ังจายยาหรือเภสัชกรกอนใหยา 

4.13  ผูใหยาควรทําความคุนเคยกับเครื่องมือใหยารวมถึงความคลาดเคล่ือนท่ีอาจ
เกิดขึ้นได 

4.14 ผูใหยาควรรอดูผลการรักษา และอาการไมพึงประสงคหลังจากใหยาแกผูปวย 
และติดตามเปนระยะ 
 
การศึกษาวิจัยที่เกี่ยวกับความคลาดเคลื่อนทางยา 
                    ในการทบทวนงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ ผูวิจัยไดจัดแบงประเภทของงานวิจัยตามแหลงท่ี
ทําการศึกษา ดังนี ้

1. ในตางประเทศ         
       การศึกษาโดย Hicks และคณะ ในป ค.ศ. 2007  ศึกษาโดยการรวบรวมรายงาน  

ความคลาดเคล่ือนทางยาจากฐานขอมูล Medmarx  ของประเทศสหรัฐอเมริกา พบวาความคลาด
เคล่ือนทางยาเกิดจากขั้นตอนการบริหารยา (administration error) มากท่ีสุด รอยละ 50.3 และ
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ความคลาดเคล่ือนในการส่ังจายยาเปนความคลาดเคล่ือนทางยาท่ีพบมากเปนอันดับสอง พบ รอยละ 
28.4 (Hicks et al 2007: 413-419)  

        การศึกษาโดย Runciman และคณะ ในป ค.ศ. 2003  ศึกษาโดยการรวบรวมรายงาน
ความคลาดเคล่ือนทางยาจากฐานขอมูล  Australian Bureau of Statistics  ของประเทศออสเตรเลีย 
พบวาความคลาดเคล่ือนในการส่ังจายยา ทําใหเกิดเหตุการณไมพึงประสงค รอยละ 2.4  การอาน
คําส่ังแพทยผิดพลาด เปนปญหาหลักของความคลาดเคล่ือนทางยา ซ่ึงพบประมาณรอยละ 0.5-1.0 
(Runciman et al 2003: i49-i59) 

        การศึกษาโดย Valentin และคณะ ในป ค.ศ. 2009  ศึกษาโดยการรวบรวมรายงาน
ความคลาดเคล่ือนทางยาจากหอผูปวยหนักในโรงพยาบาล 27 ประเทศท่ัวโลก  พบความคลาด
เคล่ือนในการใชยาฉีดในหอผูปวยหนักสูงถึง 441 ราย จากผูปวยท้ังหมด 861 ราย ซ่ึงคิดเปนรอยละ 
51.22 (Valentin et al, 2009: b814)   

2.  ในประเทศไทย 
      การศึกษาโดย ยุพา และมาศรินทร  ในป พ.ศ. 2551 ศึกษาในโรงพยาบาลชุมพรเขต- 

อุดมศักดิ ์พบวาความคลาดเคล่ือนทางยาเกิดขึน้ในขั้นตอนกอนการจายยา (pre-dispensing error)  
มากท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบกับขั้นตอนอ่ืนๆ คือ พบได รอยละ 0.255  และพบความคลาดเคล่ือนใน
การส่ังจายยาเปนความคลาดเคล่ือนทางยาท่ีพบมากเปนอันดับสอง พบ รอยละ 0.061   (ยุพา  
วิภาสวัชรโยธิน และ  มาศรินทร ธรรมสิทธ์ิบูรณ  2551: 151-161) 

     การศึกษาโดย อภิลักษณ นวลศรี ป พ.ศ. 2547-2548   ศึกษาเปรียบเทียบอัตราการเกิด
ความคลาดเคล่ือนทางยาระหวางการส่ังยาดวยระบบคอมพิวเตอรกับการส่ังยาดวยระบบการเขียน 
ใบส่ังยา ในโรงพยาบาลสงขลานครินทร  พบวา ความคลาดเคล่ือนจากการส่ังใชยาของแพทยดวย
ระบบการเขียนใบส่ังยา มีความคลาดเคล่ือนรอยละ 0.16 ซ่ึงสูงกวาการส่ังยาดวยระบบคอมพิวเตอร 
ท่ีมีความคลาดเคล่ือนรอยละ 0.14 โดยแยกเปนประเภทของความคลาดเคล่ือนไดดังนี ้ความคลาด
เคล่ือนกอนจายยาท่ีเกิดจากการจดัยาของเจาหนาท่ีหองยา โดยระบบการเขียนใบส่ังยา มีความคลาด
เคล่ือนรอยละ 0.35 สูงกวาการส่ังยาดวยระบบคอมพิวเตอรซ่ึงมีความคลาดเคล่ือนรอยละ 0.29  และ 
ความคลาดเคล่ือนกอนบริหารยาท่ีเกิดจากการจายยาของเภสัชกรโดยระบบการเขียนใบส่ังยา มี
ความคลาดเคล่ือนรอยละ 0.04 สูงกวาการส่ังยาดวยระบบคอมพิวเตอร ซ่ึงพบรอยละ 0.02   
(อภิลักษณ นวลศรี 2549: 1 – 8)  
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สวนที ่3  กระบวนการ medication reconciliation                                                                                                                                                                      

Medication reconciliation เปนกระบวนการท่ีทําใหไดมาซ่ึงขอมูลรายการยาท่ีผูปวยใช
ท่ีบานกอนเขามารับการรักษาในโรงพยาบาลใหไดสมบูรณท่ีสุดท้ัง ช่ือยา ขนาดการใช ความถ่ี 
วิธีใชซ่ึงรวมถึงยาท่ีผูปวยซ้ือรับประทานเอง ผลิตภัณฑเสริมอาหาร สมุนไพร วิตามินตางๆ ท่ีผูปวย
ใชอยางตอเนื่อง หรือท่ีไดรับประทานมากอนเขารับการรักษาในโรงพยาบาล  

ในกระบวนการ medication reconciliation เม่ือไดรับขอมูลรายการยากอนเขารับการ
รักษาแลว ตองมีการเปรียบเทียบและประสานกับรายการยาท่ีแพทยส่ังเม่ือแรกรับ รวมท้ังเม่ือผูปวย
ยายแผนก ยายหอผูปวย หรือ เม่ือจําหนายผูปวยกลับบาน หากพบวามีความแตกตาง มีความซํ้าซอน 
หรือมีปฏิกิริยาตอกันระหวางรายการยาท่ีผูปวยไดรับ ตองมีการส่ือสารกับแพทยผูส่ังใชยาเพ่ือ
ทบทวนการส่ังใชยา หากจําเปนตองเปล่ียนแปลงรายการยาดวยสาเหตุใดก็ตาม ตองมีการบันทึก
เหตุผลเพ่ือใชเปนขอมูลในการส่ือสารกับผูท่ีเกี่ยวของ (ธิดา นิงสานนท, ปรีชา มนทกานติกุล และ 
สุวัฒนา จุฬาวัฒนทล 2551: 1-26) 

1. ประโยชนของระบบ Medication reconciliation คือ การชวยลดความคลาดเคล่ือน
ทางยา (medication error) ในประเด็นตาง  ๆ(ธิดา นิงสานนท, ปรีชา มนทกานติกุล และ สุวัฒนา 
จุฬาวัฒนทล 2551: 1-26) ดังนี ้

1.1 การท่ีผูปวยไมไดรับยาท่ีเคยใชอยูอยางตอเนื่องเม่ือเขารับการรักษาในโรงพยาบาล  
1.2 การท่ีผูปวยไมไดหยุดยาบางตัวกอนเขารับการทําหัตถการบางอยาง เชน ตองหยุด

ยาละลายล่ิมเลือดกอนผาตัด หรือ ทําฟนอยางนอย 7 วัน 
1.3 การท่ีผูปวยไมไดรับยาท่ีเคยใชอยูหลังจากหยุดใชยาช่ัวคราว เชน หยุดยาละลาย

ล่ิมเลือดระหวางเวลานอนโรงพยาบาล (ผาตัด) แตเม่ือจําหนายผูปวยกลับบานไมมีการส่ังจายยา
ดังกลาว 

1.4 ผูปวยไดรับยาซํ้าซอนเพราะไมทราบวาแพทยไดส่ังเปล่ียนยาแลว เชน ยาลดความ
ดันโลหิต อาจจะเปล่ียนชนิด หรือเปล่ียนขนาด ทําใหเกิดความซํ้าซอนในการไดรบัยา เนื่องจาก
ผูปวยเขาใจผิดวาตองใชท้ังยาตัวเดิม และยาตัวใหม ท่ีมีผลการรักษาเหมือนกัน 

1.5 การไดรับยาซํ้าซอนกับยาท่ีผูปวยซ้ือกินเอง และอาจเกิด drug interaction ซ่ึงอาจ
เกิดอันตรายตอตัวผูปวยได 

1.6 การลอกหรือรับคําส่ังผิดพลาด   
2. องคประกอบของกระบวนการ Medication reconciliation  ประกอบดวยขั้นตอน

ตางๆ ดังนี้ (ธิดา นิงสานนท, ปรีชา มนทกานติกุล และ สุวัฒนา จุฬาวัฒนทล 2551: 1-26) 
2.1 Verification: บันทึกรายการยาท่ีผูปวยไดรับ 
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2.2  Clarification: ทบทวนความถูกตอง 
2.3  Reconciliation: เปรียบเทียบยาท่ีผูปวยไดรับใหมกับยาท่ีผูปวยเคยไดรับและ

บันทึกการเปล่ียนแปลง พรอมเหตุผล 
2.4 Transmission: ส่ือสารกับผูปวยหรือสงตอขอมูลไปยังบุคลากรผูเกี่ยวของ 

3. รูปแบบความรับผิดชอบของกระบวนการ Medication reconciliation  ท่ีนิยมใชใน
โรงพยาบาลตางๆ (ธิดา นิงสานนท, ปรีชา มนทกานติกุล และ สุวัฒนา จุฬาวัฒนทล 2551: 1-26) 

3.1 รูปแบบที่หนึ่ง  
พยาบาล : ซักประวัติเรื่องยาใหสมบูรณ หาขอมูลรายการยาท่ีผูปวยใชและบันทึก  
แพทย    :  เปรียบเทียบรายการยาท่ีส่ังแรกรับกับยาท่ีผูปวยไดรับอยางตอเนื่องจาก

บันทึกพยาบาล 
เภสัชกร : ชวยทวนสอบวากระบวนการนี้ไดทําหรือไม โดยการเซ็นช่ือ แสดงวา

กระบวนการสมบูรณ  
3.2 รูปแบบที่สอง  

พยาบาล : หาขอมูลรายการยาท่ีผูปวยใชและบันทึก  
เภสัชกร: เปรียบเทียบรายการยาท่ีแพทยส่ังแรกรับกับยาท่ีผูปวยไดรับอยางตอเนื่อง

จากบันทึกพยาบาล (discrepancy)   ถารายการยาท่ีไดมีความแตกตางกัน  ใหปรึกษาแพทยเพ่ือ
ทบทวนคําส่ังใชยา  ถาแพทยไมทบทวนคําส่ังใชยาภายในกรอบระยะเวลาท่ีกําหนด  จะใหพยาบาล
เปนผูติดตามแพทยมาทบทวนคําส่ังใชยา   

3.3 รูปแบบที่สาม  
ใหเภสัชกรประจําหอผูปวยเปนผูซักประวัต ิและคนหาขอมูลรายการยาท่ีผูปวยใช

อยางตอเนื่องท่ีบาน  พรอมท้ังทําบันทึก เปรียบเทียบรายการยาท่ีแพทยส่ังแรกรับกับยาท่ีผูปวย
ไดรับอยางตอเนื่อง   ถามีรายการยาแตกตางกันใหเภสัชกรประจําหอผูปวย ปรึกษาแพทยเพ่ือ
ทบทวนคําส่ังใชยา 
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แผนภูมิท่ี 2  ตัวอยางขั้นตอนในการทํา medication reconciliation และผูรับผิดชอบ 
ท่ีมา : ธิดา นิงสานนท, ปรีชา มนทกานติกุล และ สุวัฒนา จุฬาวัฒนทล, บรรณาธิการ, Medication     
reconciliation. (กรุงเทพฯ: สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล, 2551), 5. 
 
4.  การศึกษาวิจัยที่เกี่ยวกับกระบวนการ Medication reconciliation 
                    ในการทบทวนงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ ผูวิจัยไดจัดแบงประเภทของงานวิจัยตามลักษณะ
ของระบบบริการผูปวยท่ีไดทําการศึกษาและแหลงท่ีทําการศึกษา ดังนี ้

 4.1 ระบบบริการผูปวยใน  
                           4.1.1 ในตางประเทศ  
                                       การศึกษาของ Pronovost และคณะ ซ่ึงไดพัฒนาและนํากระบวนการ 
medication reconciliation มาใชในหอผูปวยวิกฤตศัลยกรรม ในโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัย Johns 
Hopkins ในชวงกรกฎาคม 2544 ถึง พฤษภาคม 2545  พบวากระบวนการ medication reconciliation 
ท่ีทําโดยทีมสหสาขาวิชาชีพทําใหความคลาดเคล่ือนทางยาลดลง 94 % ภายใน 24 สัปดาหแรกของ
การนํากระบวนการนี้มาใชในขั้นตอนการจําหนายผูปวย (Pronovost  et al. 2003: 201-205)  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 22 
 

Nickerson และคณะ ไดทําการศึกษาผลของการนํากระบวนการ Medication 
reconciliation มาใชในขัน้ตอนการจําหนายผูปวยออกจากโรงพยาบาล ในรูปแบบ Randomized 
control trial โดยศึกษาในหอผูปวยใน โรงพยาบาล Moncton  ประเทศแคนาดา ระหวางกันยายน 
2543 ถึง มิถุนายน 2544 โดยเปรียบเทียบการเกิด medication error ในผูปวยกลุมท่ีไดรับ
กระบวนการ Medication reconciliation กับกลุมควบคุมท่ีไดรับกระบวนการรักษามาตรฐาน  พบวา 
ผูปวยรอยละ 40 (53/ 134) ของกลุมทดลอง พบ medication error และ เกือบทุกปญหาไดรับการ
แกไขกอนผูปวยจะออกจากโรงพยาบาล (Nickerson et al. 2005: 65-71) 

                  การศึกษาของ Cornish และคณะ ซ่ึงประยุกตใชกระบวนการ Medication 
reconciliation ในกลุมผูปวยในท่ีเปนโรคเรื้อรังท่ีและไดรับยาอยางนอย 4 รายการ ผลศึกษาพบวา 
ประเภทของความคลาดเคล่ือนทางยาท่ีพบมากท่ีสุด คือ ส่ังยาไมครบชนิด รองลงมา คือ ส่ังยาผิด
วิธีใชหรือ ผิดขนาด (Cornish et al. 2005: 424-429)  

       4.1.2 ในประเทศไทย  
จากการศึกษาของ ฉันทิกา ซ่ือตรง ไดทําการศึกษาผลของการนํากระบวนการ 

Medication reconciliation มาประยุกตใชในระบบผูปวยใน  ในขั้นตอนการรับผูปวยใหม การสงตอ
และการจําหนาย ผูปวยออกจากโรงพยาบาล โดยทําการศึกษาในรูปแบบ Randomized control trial 
โดยศึกษาในหอผูปวยอายุรกรรมหญิง ศัลยกรรมหญิงและเวชศาสตรฉุกเฉิน โรงพยาบาลเลิดสิน 
ระหวาง17 ตุลาคม 2548 ถึง 21 กุมภาพันธ 2549 โดยเปรียบเทียบการเกิดความคลาดเคล่ือนทางยา 
ในผูปวยกลุมท่ีไดรับกระบวนการ Medication reconciliation กับกลุมควบคุมท่ีไดรับกระบวนการ
รักษามาตรฐาน  พบวา กลุมท่ีไดรับกระบวนการ Medication reconciliationมีความคลาดเคล่ือนทาง
ยานอยกวากลุมควบคุมท่ีไดรับกระบวนการรักษาแบบมาตรฐาน  อยางมีนัยสําคัญ ท้ังในการรับ
ผูปวยใหมและจําหนายผูปวย  ความคลาดเคล่ือนทางยาลดลง 79.8%  จาก 121.6 ครั้ง ตอการรับการ
ผูปวย 100 ครั้ง เหลือ 24.5 ครั้ง ตอการรับการผูปวย 100 ครั้ง ซ่ึงความคลาดเคล่ือนทางยาท่ีพบ สวน
ใหญเกิดจากผูปวยไดรับยาไมครบชนิด  รองลงมาคือการไดรับยาผิดขนาด 

จากการศึกษาของมนตร ีวงศคํามา และคณะ ไดทําการศึกษาผลของการนํา
กระบวนการ Medication reconciliation มาประยุกตใช ในโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง  ใน
ขั้นตอนการรับผูปวยใหม การสงตอและการจําหนาย ผูปวยออกจากโรงพยาบาล โดยทําการศึกษา
ในรูปแบบ เปรียบเทียบกอนและหลังการมีกระบวนการ (ปงบประมาณ 2549 กับ 2550) โดยศึกษา
ในหอผูปวยในของ โรงพยาบาลเถิน จังหวัดลําปาง  ทําการศึกษาตั้งแต  1 ตุลาคม 2548 ถึง 30 
กันยายน 2550 โดยเปรียบเทียบการเกิดความคลาดเคล่ือนทางยา ในผูปวยกลุมท่ีไดรับกระบวนการ 
Medication reconciliation(ผูปวยท่ีรับบริการในปงบประมาณ 2550) กับกลุมควบคุมท่ีไดรับ
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กระบวนการรักษามาตรฐาน(ผูปวยท่ีรับบริการในปงบประมาณ 2549)   จากผลการศึกษาพบวา 
ความคลาดเคล่ือนในการส่ังยาของกลุมท่ีไดรับกระบวนการ Medication reconciliationลดลงรอยละ 
72 เม่ือเปรียบเทียบกับกลุมควบคุมท่ีไดรับกระบวนการรักษามาตรฐาน  (มนตร ีวงศคํามา และคณะ 
2551) 
                      4.2 ระบบบริการผูปวยนอก 

4.2.1 ในตางประเทศ 
    การใชกระบวนการ medication reconciliationในกลุมผูปวยนอกใน

ตางประเทศยังไมมีงานวิจัยท่ียืนยันผลการลดความคลาดเคล่ือนทางยาท่ีแพรหลาย มีเพียงการศึกษา 
ของ Varkey และคณะท่ีรายงานวาการประยุกตกระบวนการ Medication reconciliation ในแผนก
ผูปวยนอก สามารถลดความคลาดเคล่ือนทางยาไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จากเดิม 88.9% เปน 
66% (p = .005) หลังจากนํากระบวนการเขามาใช  (Varkey et al. 2007: 286-292)   

การศึกษาของ Weingart และคณะ ระบุวา หลังจากการมีกระบวนการ 
medication reconciliation 90% ของความคลาดเคล่ือนทางยาไดรับการแกไข ถาใชกระบวนการ
ปกติ (standard care) พบวามีเพียง 2% ของความคลาดเคล่ือนทางยาเทานั้นท่ีไดรับการแกไข          
(p < .001) (Weingart et al. 2007: 750-757)    

การศึกษาของ Nassaralla และคณะพบวาการประยุกตกระบวนการ
Medication reconciliation ในแผนกผูปวยนอก ทําใหการคนหาและซักประวัติการใชยาของผูปวย มี
ความสมบูรณเพ่ิมขึ้น ทําใหรายการยาท่ีไดมีความครบถวนมากขึ้น จาก 9.7% เปน 70.7% (p<0.001) 

(Nassaralla  et al. 2007: 90-94)   
4.2.2 ในประเทศไทย 

 สวนงานวิจัยเกี่ยวกับการประยุกตกระบวนการ Medication reconciliation 
ในแผนกผูปวยนอกในประเทศไทยยังไมพบการศึกษาท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพร 

จากผลการศึกษาท่ีนํากระบวนการ medication reconciliation มาใชจะพบวา 
สวนใหญมักปฏิบัติในระบบของการบริการผูปวยใน โดยเริ่มตั้งแตขั้นตอนของการรับผูปวยเขา
รักษาในโรงพยาบาลไปจนถึงการจําหนายผูปวยกลับบาน  ซ่ึงเปนการดําเนินงานรวมกันของทีมสห
สาขาวิชาชีพ มีกระบวนการและแนวทางปฏิบัติดังนี ้1) รวบรวมประวัติการใชยาของผูปวยอยาง
ถูกตองและสมบูรณ ท้ังจากเวชระเบียนหรือยาท่ีผูปวยนํามา หรือจากการสัมภาษณผูปวยหรือผูดูแล 
หรือจากสถานพยาบาลท่ีผูปวยเคยรักษาตัว 2) ตรวจสอบความความถูกตองของรายการยาและ
ขนาดยาท่ีแพทยส่ังใหผูปวยในปจจุบัน 3) ทบทวนความแตกตางของรายการยาท่ีแพทยส่ังกับ
ประวัติการใชยา เม่ือพบปญหาก็ดําเนินการแกไขตามความเหมาะสม  4) บันทึกการเปล่ียนแปลง
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ของคําส่ังจายยาพรอมท้ังระบุเหตุผลในการเปล่ียนแปลง ซ่ึงในทุกการศึกษาจะเห็นไดวา
กระบวนการ medication reconciliation ชวยลดและปองกันการเกิดความคลาดเคล่ือนทางยา  ดังนั้น
กระบวนการ medication recomciliation จึงเปนวิธีการท่ีสําคัญในการเพ่ิมความปลอดภัยของผูปวย
ในจุดท่ีมีการเปล่ียนระดับการรักษา เชน การรับเขา การยายแผนก การจําหนายออก 
 
5. Medication reconciliation ในผูปวยกลุมโรคเร้ือรัง  

จากการทบทวนวรรณกรรมตางๆ จะพบวาการศึกษาสวนใหญจะนํากระบวนการ 
medication reconciliation มาใชในกลุมผูปวยท่ีเปนโรคเรื้อรัง (Cornish et al. 2005: 424-429; 
Nickerson et al. 2005: 65-71; Pippins  et al. 2008 :1414-1422; Pronovost et al. 2003 :201-205; 
ฉันทิกา ซ่ือตรง  2548; มนตร ีวงศคํามา และคณะ 2551) ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากกลุมผูปวยโรคเรื้อรัง 
มีโอกาสเส่ียงท่ีจะเกิดปญหาจากการใชยาได ซ่ึงมีสาเหตุมาจากการไดรับยาท่ีมีจํานวนรายการยา
มาก การไดรับยาซํ้าซอนกัน หรือการไดรับยาท่ีอาจเกิดปฏิกิริยาระหวางยาได บางครั้งผูปวยอาจใช
ยาไมถูกตอง หรือไมใหความรวมมือในการใชยาอยางตอเนื่อง รวมถึงการจัดเก็บยาท่ีไมเหมาะสม  
ทําใหยาเส่ือมสภาพ เปนตน ท้ังหมดนี้ลวนเปนสาเหตุท่ีจะนําไปสูรักษาท่ีไมมีประสิทธิผลและอาจ
กอใหเกิดอันตรายกับผูปวยไดอีกดวย  (ธิดา นิงสานนท, ปรีชา มนทกานติกุล และ สุวัฒนา  
จุฬาวัฒนทล 2551: 1-26) 
 
6. การประเมินผลกระบวนการ Medication Reconciliation 

การประเมินผลการดําเนินงานเปนขั้นตอนท่ีสําคัญในการช้ีวัดความสําเร็จ และ 
อุปสรรคในการดําเนินงาน เพ่ือนําผลท่ีไดมาใชในการแกไข ปรับปรุงการดําเนินงานใหเหมาะสม
ยิ่งขึ้น อีกท้ังยังเปนหลักฐานท่ีชัดเจนในการบงบอกถึงประโยชนของการดําเนินงาน ในการนํา
กระบวนการ  Medication Reconciliation มาปฏิบัติการประเมินผลกระบวนการดังกลาวจึงเปนส่ิงท่ี
สําคัญ จึงมีการกําหนดตัวช้ีวัดท่ีใชในการประเมินผลการดําเนินงานดังกลาว ซ่ึงตัวช้ีวัดท่ีใชมีหลาย
รูปแบบ (Institute for Safe Medication Practices 2008) ไดแก 

6.1 สัดสวนของความแตกตางระหวางรายการยา (discrepancy) ท่ีผูปวยไดรับในปจจุบัน
กับคําส่ังใชยาในแตละขั้นตอนของการรับเขา สงตอ และจําหนาย ผูปวย  ตัวช้ีวัดนี้เปนตัวช้ีวัดเชิง
ปริมาณท่ีไมสามารถประเมินความเหมาะสมของการใชยาของผูปวย เนื่องจากผูปวยบางรายอาจ
จําเปนตองหยุดยาเนื่องจากสภาวะโรค เชน มีภาวะไตวายเฉียบพลัน ซ่ึงเปนขอหามใชของยาชนิด
นั้น จะเห็นไดวาแมความแตกตางจะมีคาเปนศูนย ก็ไมไดหมายความวาผูปวยจะไดรับยาท่ีเหมาะสม 
จึงจําเปนตองใชตัวช้ีวัดนี้รวมกับตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพตัวอ่ืน  ๆ
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6.2 สัดสวนของความแตกตางระหวางรายการยาท่ีเกิดจากความไมตั้งใจของผูส่ังใชยา 
(unintentional discrepancy) ตอจํานวนผูปวยท้ังหมด โดยอยูบนพ้ืนฐานวาความแตกตางของ
รายการยาท่ีเกิดขึน้เม่ือมีการรับหรือสงตอผูปวย อาจจะถูกตอง หากผูส่ังจายยาไดประเมินสภาวะ
ผูปวยแลวเห็นวาสมควรตองเปล่ียนแปลงใหเหมาะสมกับสภาวะผูปวย ความคลาดเคล่ือนทางยาจะ
เกิดขึ้นก็ตอเม่ือผูส่ังจายยาเปล่ียนแปลงรายการโดยไมไดตั้งใจ เชน ลืมส่ังยาลดความดันท่ีผูปวยใช
กอนมาโรงพยาบาลโดยไมไดตั้งใจ มีผลใหผูปวยมีความดันสูงขึ้น  ซ่ึงจากการศึกษาของ Tam และ
คณะซ่ึงทําการศึกษาแบบ systematics review จากการศึกษา 22 ฉบับ พบวามีการศึกษาเพียง 5 ฉบับ 
จําแนกความแตกตางของการส่ังจายยา (discrepancy) ท่ีเกิดจากแพทยไมไดตั้งใจ (unintentional 
discrepancy) ซ่ึงจัดวาเปนความคลาดเคล่ือนทางยา ออกจากความแตกตางท่ีแพทยตั้งใจ จะ
เปล่ียนแปลงการรักษาตามสภาวะของผูปวย (intentional discrepancy) (Tam et al. 2005: 510-515) 

 6.3 สัดสวนของความแตกตางระหวางรายการยาท่ีเกิดจากความตั้งใจของผูส่ังใชยา  แต
ไมมีการบันทึกในเวชระเบียน (undocumented intentional discrepancy) เพ่ือส่ือสารกับบุคลากร
สาธารณสุขคนอ่ืนๆ  ตอจํานวนผูปวยท้ังหมด  ตัวช้ีวัดนี้อยูบนพ้ืนฐานท่ีวา การเปล่ียนแปลงรายการ
ยาอยางตั้งใจของผูส่ังจายยาไมใชความคลาดเคล่ือนทางยา แตผูส่ังจายยาตองมีการบันทึกเหตุผล
ของการเปล่ียนแปลงไวในเวชระเบียน เพ่ือใชส่ือสารกับบุคลากรคนอ่ืนๆ ใหเกิดความเขาใจ ถาไมมี
การบันทึกก็จะสงผลใหเกิดความสับสนและความไมเขาใจ ท่ีอาจทําใหเกิดความคลาดเคล่ือนทางยา
ได แมวาการเปล่ียนแปลงนั้นจะไมใชความคลาดเคล่ือนทางยา ก็ตาม เชน  ผูส่ังจายยาเห็นวาควร
หยุด metformin  เนื่องจากผูปวยมีภาวะไตวายเฉียบพลัน แตไมมีการบันทึกในเวชระเบียน เม่ือ
ผูปวยนํายาท่ีบานมาซ่ึงมียา metformin รวมอยูดวย มาใหพยาบาล พยาบาลอาจใหผูปวยรับประทาน
ยา metformin ไดเนื่องจากเห็นเปนยาท่ีผูปวยเคยใชมากอน สงผลใหผูปวยเกิดภาวะ Lactic acidosis 
เหตุการณนี้จะไมเกิดขึ้นถาผูส่ังจายยาบันทึกวาใหหยุด metformin ในเวชระเบียนผูปวย ซ่ึงตัวช้ีวัดนี้
ควรใชรวมกับตัวช้ีวัดท่ีเปนสัดสวนของความแตกตางระหวางรายการยาท่ีเกิดจากความไมตั้งใจของ
ผูส่ังใชยาจึงจะเหมาะสม 

   6.4 สัดสวนของความแตกตางของรายการยาชนิด undocumented intentional 
discrepancy และ unintentional discrepancy ท่ีไดรับการแกไขตอจํานวนผูปวยท้ังหมด โดยอยูบน
พ้ืนฐานท่ีวา unintentional discrepancy เปนความคลาดเคล่ือนทางยา และ undocumented 
intentional discrepancy อาจนําไปสูคลาดเคล่ือนทางยา ถาสามารถแกไขความแตกตาง จะแสดงให
เห็นถึงประสิทธิภาพของการทํางาน ซ่ึงตัวช้ีวัดนีค้วรใชรวมกับตัวช้ีวัดอ่ืนๆ ดวย เชน unintentional 
discrepancy และ undocumented intentional discrepancy   
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   6.5 อัตราการเกิด potential harm คือ รอยละของผูปวยท่ีพบความแตกตางของรายการ
ยาท่ีเกิดจากความไมตั้งใจของผูส่ังใชยาอยางนอย 1 รายการ ตอจํานวนผูปวยท้ังหมด  ซ่ึงคลายกับ
ตัวช้ีวัดท่ีเปน unintentional discrepancy แตประเมินโดยใชจํานวนผูปวยแทนจํานวนรายการยา 
เพ่ือใหเห็นถึงรอยละของผูปวยท่ีเส่ียงตอการขาดความตอเนื่องในการใชยา                   

  6.6 Medication reconciliation success index คือ สัดสวนของจํานวนรายการยาท่ีไม
พบความคลาดเคล่ือนตอจํานวนรายการยาท้ังหมด   โดยอยูบนพ้ืนฐานท่ีวาจํานวนรายการยาท่ีไมมี
ความแตกตางของรายการยา (non-discrepancy) และ จํานวนรายการยาท่ีผูส่ังจายยาตั้งใจ
เปล่ียนแปลงรวมกับไดบันทึกเหตุผลไวในเวชระเบียน ตัวช้ีวัดนี้ควรมีคาเพ่ิมขึ้นหากการดําเนินงาน 
medication reconciliation ประสบผลสําเร็จ  

อยางไรก็ตาม แมผูส่ังจายยาจะตั้งใจเปล่ียนแปลงรายการยา และบันทึกในเวชระเบียน 
แตถาการเปล่ียนแปลงนั้นไมตรงกับหลักวิชาการ ก็อาจจะเปนสาเหตุทําใหเกิดความคลาดเคล่ือน
ทางยาไดเชนกัน  ดังนั้นการประเมินผลของกระบวนการ medication reconciliation นอกจากจะใช
ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณดังไดกลาวขางตนไวแลว จึงจําเปนตองใชตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพอ่ืน  ๆควบคูไปดวย
เพ่ือใหการประเมินผลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เชน การศึกษาของ Lubowski และคณะท่ีทําการ
ประเมินประสิทธิภาพของการดําเนินงาน medication reconciliation ในผูปวยอายุรกรรม และ 
ศัลยกรรมของโรงพยาบาล 3 แหง จํานวน 330 คน โดยประเมินความแตกตางของรายการยท้ังใน
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพวาความแตกตางนั้นเปนปญหาเกี่ยวกับการใชยาหรือไม ซ่ึงเปนการ
พิจารณาผลลัพธท่ีเกิดกับผูปวยเปนสําคัญ หากเกิดปญหาขึ้นก็จะมีการแกไขปญหาเกี่ยวกับการใชยา
ตอไป (Lubowski et al. 2007: 1-7)  นอกจากนีก้ารศึกษาของ Vira และคณะ ไดรายงานการ
ประเมินผลโดยพิจารณาวาความแตกตางของรายการยาท่ีเกิดขึ้นมีนัยสําคัญทางคลินิกหรือไม  ซ่ึง
ถือเปนตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพหนึ่งท่ีพิจารณาผลลัพธท่ีเกิดกับผูปวยเปนสําคัญ (Vira et al. 2006: 122-
126)  

โดยสรุปแลวการประเมินผลของกระบวนการ medication reconciliation สามารถทําได
ใน 2 แนวทางหลัก คือ  

1) ประเมินความแตกตางของรายการยา (discrepancy) ท่ีผูปวยไดรับกอนเขารับการ
รักษาท่ีโรงพยาบาล กับ คําส่ังจายยาของผูส่ังจายยา โดยพิจารณาวาเกิดจากความตั้งใจของผูส่ังจาย
ยาหรือไม หากความแตกตางของรายการยาท่ีแพทยส่ังใชโดยไมไดตั้งใจ (unintentional 
Discrepancy) จะจัดวาเปนความคลาดเคล่ือนทางยา สวนความแตกตางท่ีเกิดจากแพทยตั้งใจถือวา
เปนการเปล่ียนแปลงการรักษาตามสภาวะของผูปวย (intentional discrepancy)  
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2) ประเมินความแตกตางของรายการยาวาทําใหเกิดปญหาเกี่ยวกับการใชยาหรือไม โดย
ไมคํานึงวาผูส่ังจายยาจะตั้งใจหรือไม ซ่ึงเปนการพิจารณาผลลัพธท่ีเกิดกับผูปวยเปนสําคัญ 

การนํากระบวนการ medication reconciliation มาใชนั้น มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาระบบ
การสงตอขอมูลยาของผูปวยใหมีความครบถวนสมบูรณในทุกจุดท่ีผูปวยไปรับบริการใน
สถานพยาบาล จนกระท่ังกลับบาน   เพ่ือชวยลดความคลาดเคล่ือนทางยา โดยมีเปาหมายใหผูปวย
ไดรับการรักษาท่ีมีประสิทธิผลและเกิดความปลอดภัยจากการใชยาอยางสูงสุด 
 
สวนที่ 4 โรคเร้ือรัง 

ความหมายของโรคเร้ือรง 
กระทรวงสาธารณสุขไดนิยามความหมายไว 2 นิยาม คือ 

 1) โรคเร้ือรัง คือ ภาวะเจ็บปวยเรื้อรัง ท่ีไมติดตอหรือภาวะท่ีเกิดจากความเส่ือมของ
รางกายตามอาย ุสวนใหญจะไมมีสาเหตุท่ีแนนอน มีปจจัยเส่ียงหลายอยาง มีระยะเวลาฟกตัวของ
โรครวมถึงระยะเวลาของการดําเนินโรคท่ียาวนาน ไมติดตอโดยทางสัมผัส สามารถทําใหเกิดความ
พิการหรือการทํางานท่ีผิดปกติของรางกาย และรักษาไมหาย (สํานักโรคไมติดตอ 2553) 
 2) โรคเร้ือรัง คือ ภาวะท่ีมีความผิดปกติหรือเบ่ียงเบนไปจากปกติของรางกาย เปนภาวะ
ท่ีเปนอยางถาวร ทําใหเกิดความพิการ เกิดจากความเปล่ียนแปลงทางพยาธิสภาพท่ีไมสามารถรักษา
ใหกลับคืนเปนปกติได ผูปวยท่ีอยูในภาวะนี้ตองการการกายภาพบําบัดหรือการปรับตัวสําหรับ
ภาวะนี ้นอกจากนั้นยังตองการรักษาติดตามดูแลในระยะยาว รวมท้ังโรคประจําตัวท่ีสามารถรักษา
หายได แตถารักษาติดตอกนันานเกิน 3 เดือนแลวยังไมหาย ยังตองรักษาตอไป ใหถือวาเปนโรค
เรื้อรัง  (สํานักโรคไมติดตอ 2553) 

โรคเร้ือรัง  ตามนิยามของ องคการอนามัยโลก  หมายถึง โรคท่ีมีระยะเวลาในการรักษา
นานรวมถึงระยะเวลาของการดําเนินโรคท่ียาวนาน เชน โรคหัวใจ มะเร็ง เบาหวาน และเปนสาเหตุ
ของการตายถึง 60 % ของการตายท้ังหมด   ในป ค.ศ. 2005 มีประชากรท่ีเสียชีวิตดวยโรคเรื้อรังถึง 
35 ลานคนท่ัวโลก  (องคการอนามัยโลก 2010)   

ซ่ึงในงานวิจัยนี้จะกลาวถึง โรคความดันโลหิตสูง และ โรคเบาหวานซ่ึงเปนโรคเรื้อรังท่ี
พบบอย และเปนกลุมเปาหมายหลักของการศึกษา 
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โรคความดันโลหิตสูง  
ความดันโลหิตเปนแรงดันเลือดท่ีเกิดจากหัวใจสูบฉีดเลือดไปเล้ียงท่ัวรางกาย จะมีสอง

คา ไดแกความดันโลหิตตัวบน หรือแรงดันเลือดขณะท่ีหัวใจหองซายลางบีบตัวสงเลือดไปเล้ียงท่ัว
รางกาย และความดันโลหิตตัวลางคือความดัน ขณะท่ีหัวใจหองซายลางคลายตัว เปนแรงดันเพ่ือ
รักษาสมดุลในรางกาย ในคนปกติไมควรเกิน 130/ 85 มม. ปรอท การวินิจฉัยโรคจะพิจารณาจาก
แรงดันเลือดท้ังสองคา  

โรคความดันโลหิตสูงถือเปนโรคเรื้อรังชนิดหนึ่ง ถาไมสามารถควบคุมความดันโลหิต
ได จะมี ผลทําใหเกิดความพิการ และ เสียชีวิตกอนวัยอันควร จึงกอใหเกิดความสูญเสียท้ังดาน
เศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากร บุคคลไดรับความทุกขทรมานท้ังดานรางกายและจิตใจ เพราะตอง
เขารับการรักษาในโรงพยาบาลบอยขึ้น เสียคาใชจายสูงขึ้นในการรักษา เสียเวลาเพ่ิมขึ้นในการ
รักษา  

ผลกระทบทางดานรางกาย ระดับความดันโลหิตสูงมีผลทําใหหลอดเลือดถูกทําลาย และ
แข็งตัวสงผลใหอวัยวะตางๆ ท่ีสําคัญของรางกายถูกทําลาย ไดแก สมอง  หัวใจ  ไต  และตา  
กอใหเกิดภาวะแทรกซอน เชน โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคหัวใจวาย โรคหลอดเลือดสมอง ไตวาย 
ซ่ึงเปนโรคท่ีไมสามารถรักษาใหหายขาดได อาจเปนอันตราย เกิดความพิการและเสียชีวิตได      
(สมจิตร  หนุเจริญกุล, 2542) ดังนั้นผูปวยความดันโลหิตสูง จึงตองควบคุมระดับความดันใหอยูใน
เกณฑปกติตอเนื่องเพ่ือปองกันผลกระทบดังกลาว 

ระบาดวิทยา 
      ปพ.ศ. 2552 พบผูปวยโรคความดันโลหิตสูงท่ัวประเทศ 780,629 คน มีอัตราตาย 2,295 

ราย โดยในจังหวัดราชบุรี  มีผูปวยโรคความดันโลหิตสูง 13,674 คน มีอัตราตาย 56 ราย         
(สํานักโรคไมติดตอ, กรมควบคุมโรค 2553)  

     ปจจุบันองคกรตางๆ ไดมีการพัฒนาแนวทางการรักษาโรคความดันโลหิตสูงขึ้นมา โดย
แนวทางท่ีนิยมใช คือ Join  National  Committee  on  Prevention, Detection, Evaluation  and  
Treatment  of  High  Blood  Pressure (JNC)  ซ่ึงเปนแนวทางในการรักษาความดันโลหิตสูงของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา มีวัตถุประสงคเพ่ือลดความเส่ียงของโรคหัวใจและหลอดเลือด  ในดานการ
รักษาแนะนําใหผูปวยปรับพฤติกรรมโดยผูปวยแตละรายอาจมีความแตกตางกันบางเล็กนอยในการ
ใชยา    หลักการท่ีสําคัญคือการรักษาระดับความดันโลหิตใหอยูในเปาหมายท่ีตองการซ่ึงตองรักษา
แบบองครวม 
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การวินิจฉัยโรคความดันโลหิตสูงในผูใหญ 
      Join  National  Committee  on  Prevention, Detection, Evaluation  and  Treatment  of  
High  Blood  Pressure (JNC)  ไดแบงระดับความรุนแรงของโรคความดันโลหิตสูงในผูปวยอายุ
ตั้งแต 18 ปขึ้นไปตามรายงานฉบับท่ี 7 (Join  National  Committee  on  Prevention, Detection, 
Evaluation  and  Treatment  of  High  Blood  Pressure 7  2003) ซ่ึงสรุปไดดังนี ้
                                                                                                                                                            
ตารางท่ี 1  การแบงระดับและการจัดการผูปวยโรคความดันโลหิตสูงอายุ 18 ปขึ้นไป ตาม JNC 7 
 

การใชยารักษา  
ระดับของ BP 

Systolic 
BP 

(mmHg) 

Diastolic 
BP 

(mmHg) 

การปรับเปล่ียน
วิถีชีวิต ไมมี

ภาวะแทรกซอน 
มี

ภาวะแทรกซอน 
Normal (ปกติ) < 120 < 80 - - - 
Prehypertension
(สูงกวาปกต)ิ 

120 - 
139 

80 - 89 ปรับเปล่ียน  No Antihyper- 
tensive drug 

ยารักษา
ภาวะแทรกซอน 

Stage 1 
hypertension
(ระยะ1) 

140 – 
159 

90 – 99 ปรับเปล่ียน Thiazide – type 
diuretic หรือ
พิจารณายาอ่ืน 
ACEI. ARB, ß-
block, CCB 
หรือใชรวมกัน 

ยารักษา
ภาวะแทรกซอน
และยารักษา
ความดันโลหิต
(diuretic, ACEI, 
ARB, ß-block, 
CCB)เทาท่ี
จําเปน 

Stage 2 
hypertension 
(ระยะท่ี 2) 

>160 >100 ปรับเปล่ียน ใชยา 2 ชนิด
รวมกัน 
(Thiazide – 
type diuretic 
and ACEI or 
ARB or ß – 
blocker or 
CCB)  

ยารักษา
ภาวะแทรกซอน
และยารักษา
ความดันโลหิต 
(diuretic, 
ACET, ARB, 
ß-block, CCB)
เทาท่ีจําเปน 
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หมายเหตุ โรคแทรกซอน หมายถึง Heart Failure, Post MI, high risk for Coronary Artery Disease, 
DM, Chronic Kidney Disease and risk for recurrent stroke . 
ท่ีมา: Aram Chobanian et al. “The Seventh Report of the Joint National Committee on Prevention, 
Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure: The JNC 7 Report,” JAMA (2003) 
: 2560-2572. 

 
JNC 7 แนะนําวาผูท่ีมีความดันโลหิตสูงเกินกวา 140/ 90 มม.ปรอท ทุกรายควรไดรับยา

ลดความดันโลหิตควบคูไปกับการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการดําเนินชีวิตท่ีเหมาะสม ซ่ึงระดับความ
ดันโลหิตเปาหมายท่ีผูปวยควรควบคุมได คือ ความดันโลหิตควรต่ํากวา 140/ 90 มม.ปรอทในผูปวย 
ท่ีไมมีโรคแทรกซอน  สวนผูปวยความดันโลหิตสูงท่ีมีโรคเบาหวาน หรือโรคไต ควรลดความดัน
โลหิตใหต่ํากวา 130/ 80 มม.ปรอท 
 
โรคเบาหวาน  

เปนโรคท่ีพบไดบอยในไทย คือประมาณ 2.5-6 %  โรคเบาหวานเปนสาเหตุสําคัญ 

อันดับแรกท่ีทําใหเกิดโรคไตวาย เรื้อรัง นอกจากนี้ ยังเปนปจจัยสําคัญท่ีทําใหเกิดโรคของหลอด
เลือดตีบตันไดในทุกสวนของรางกาย เชน โรคอัมพฤกษ  อัมพาตจากเสนเลือดในสมองตีบ โรค
กลามเนื้อหัวใจขาดเลือดจากเสนเลือดหัวใจตีบ โรคเสนเลือดท่ีไปเล้ียงปลายมือปลายเทาอุดตัน 
และยังเปนสาเหตุของตาบอดจากท้ังเบาหวานขึ้นตา และตอกระจกไดอีกดวย โรคเบาหวาน เปน
โรคท่ีเกิดจากความผิดปกติของตับออน ซ่ึงไมสามารถผลิตหรือหล่ังฮอรโมนอินซูลินออกมาใหมาก
เพียงพอ หรือเกิดจากการดือ้อินซูลิน ทําใหรางกายไมสามารถนําน้ําตาลในกระแสเลือดไปใช เปน
พลังงานได จึงมีผลทําใหระดับน้ําตาลในเลือดสูงมากกวาปกต ิน้ําตาลสวนเกินก็จะถูกขับออกมาใน
ปสสาวะ พรอมกับน้ํา ทําใหปสสาวะบอยและมีปริมาณมาก ปสสาวะมีรสหวาน จึงเรียกโรคนี้วา 
เบาหวาน อาการท่ีสําคัญของเบาหวานคือปสสาวะบอยขึ้น โดยเฉพาะเวลากลางคืน หิวน้ําบอย 
รับประทานเกง แต น้ําหนักลดลง แตบางรายอาจไมมีอาการเปนการตรวจพบโดยบังเอิญ (บุญสง 
องคพิพัฒนกุล สมชาย พัฒนอางกุล และ พงษอมร บุนนาค 2547: 47-51) 

ระบาดวิทยา 
 ในปพ.ศ. 2552 พบผูปวยโรคเบาหวานท่ัวประเทศ 558,156 คน มีอัตราตาย 7,019 ราย 

โดยในจังหวัดราชบุรีมีผูปวยโรคเบาหวาน 8,729  คน มีอัตราตาย 77 ราย (สํานักโรคไมติดตอ   
กรมควบคุมโรค 2553)  
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การวินิจฉัยโรคเบาหวาน (บุญสง องคพิพัฒนกุล และคณะ 2547: 47-51) 
การวินิจฉัยโรคเบาหวานสามารถทําได 3 วิธี ไดแก 

1. การวัดระดับกลูโคสในพลาสมาขณะอดอาหารอยางนอย 8 ช่ัวโมง ไดคามากกวาหรือ
เทากับ  126 มก./ ดล.  

2.  การวัดระดับกลูโคสในพลาสมาเม่ือเวลาใดก็ตามไดคามากกวาหรือเทากับ  200   
มก./ดล.  รวมกับมีอาการของโรคเบาหวาน (ดื่มน้ํามาก ปสสาวะมาก น้ําหนักตัวลดลงโดยไมทราบ
สาเหต)ุ จะถือวาเปนโรคเบาหวาน 

3. การวัดระดับกลูโคสในพลาสมาท่ี 2 ช่ัวโมง หลังดื่มน้ําตาลกลูโคส 75 กรัม (75 g 
OGTT) ไดคามากกวาหรือเทากับ 200 มก./ ดล.  

    ท้ัง  3 วิธีจําเปนตองไดรับการตรวจซํ้าอีกครั้งหนึ่งเพ่ือยืนยันผล ไมวาจะใชวิธีใดก็ตาม 
ยกเวนในรายท่ีมีอาการชัดเจน รวมกับมีความผิดปกติทาง metabolism ชนิดรุนแรงท่ีเกิดจากระดับ
น้ําตาลท่ีสูง เชน ภาวะ Diabetic ketoacidosis (DKA) หรือ Hyperosmolar hyperglycemic state 
(HHS) เนื่องจากภาวะดังกลาวจะตองไดรับการตรวจน้ําตาลหลายครั้งอยูแลว อยางไรก็ตามสําหรับ
การวินิจฉัยดวยวิธี 75 g OGTT นั้น ไมนิยมใชเนื่องจากวิธีการยุงยาก ไมสะดวกและเสียเวลา           
( บุญสง องคพิพัฒนกุล และคณะ 2547: 47-51 ) 

การจําแนกประเภทของโรคเบาหวาน (บุญสง องคพิพัฒนกุล และคณะ 2547: 47-51) 
     เดิมใชตามองคการอนามัยโลก คศ.1985 ซ่ึงแบงตามลักษณะคลินิก ไดแก โรคเบาหวาน

ชนิดท่ีพ่ึงอินซูลิน (insulin dependent diabetes mellitus) โรคเบาหวานชนิดไมพ่ึงอินซูลิน        
(non-insulin dependent diabetes mellitus) โรคเบาหวานท่ีเกี่ยวของกับภาวะทางโภชนาการ 
(Malnutrition-related diabetes mellitus) และโรคเบาหวานท่ีมีสาเหตุจากอ่ืน  ๆ ซ่ึงการจําแนก
ดังกลาวพบวาไมมีความสัมพันธหรือไมสามารถแยกกันไดชัดเจนในแงของพยาธิสรีรวิทยาในการ
เกิดโรค การดําเนินโรค การตอบสนองตอการรักษา และการปองกันโรค ดังนั้นการจําแนกประเภท
โรคเบาหวานใหมของสหพันธโรคเบาหวานแหงสหรัฐอเมริกา (American Diabetes Association) 
คศ.1997 และองคการอนามัยโลก คศ.1998 ซ่ึงไดมีการเปล่ียนแปลงจําแนกประเภทของโรค 
เบาหวานดังนี ้

1. โรคเบาหวานชนิดท่ี 1 (Type 1 DM)  หมายถึง โรคเบาหวานท่ีเกิดจากการทําลายเบตา
เซลลของตับออน สวนใหญจะเกิดจาก autoimmune สวนนอยจะไมทราบสาเหต ุโรคเบาหวานชนิด
นี้ผูปวยจําเปนตองใชอินซูลินเพ่ือปองกันการเกิดภาวะ ketoacidosis  
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2. โรคเบาหวานชนิดท่ี 2 (Type 2 DM) หมายถึง โรคเบาหวานท่ีเกิดจากภาวะ คือ 
อินซูลินรวมกับความผิดปกติในการหล่ังอินซูลินของตับออน ซ่ึงเปนโรคเบาหวานท่ีพบไดบอย
ท่ีสุด 

3. โรคเบาหวานชนิดอ่ืน ไดแก โรคเบาหวานท่ีเกิดจากความผิดปกติทางพันธุกรรมท่ี
ทราบชนิดชัดเจน โรคของตับออน ความผิดปกติของฮอรโมน ยา หรือสารเคมี และอ่ืนๆ 

4. โรคเบาหวานขณะตั้งครรภ หมายถึง โรคเบาหวานหรือความผิดปกติของความทนตอ
กลูโคสท่ีไดรับการวินิจฉัยครั้งแรกขณะตั้งครรภ 

     สําหรับเบาหวานชนิดท่ี 1 สวนใหญมักจะเกิดจาก cellular-mediated autoimmune 
ทําลายเบตาเซลลของตบัออน สามารถตรวจพบ islet cells autoantibodies (ICAS) autoantibodies to 
insulin (IAAS) autoantibodies to gleetamic acid decarboxylase (GADGS) และ autoantibodies to 
the tyrosine phosphatase IA-2 และ IA-2  โดยรอยละ 85-90 ของผูปวยเบาหวานชนิดนี้จะ
สามารถตรวจพบ autoantibodies ดังกลาวอยางใดอยางหนึ่งเม่ือเริ่มมีน้ําตาลในเลือดสูง นอกจากนี้
เบาหวานชนิดนี้ยังมีความสัมพันธกับ HLA ท่ีสวน DQA และ B genes และยังพบวามีความสัมพันธ
กับ DRB genes  HLA DR/DQ  alleles ดังกลาวพบวาอาจเปนตัวท่ีชักนําหรือปองกันการเกิดโรคได 
เบาหวานชนิดนี้อัตราการทําลายนอกเซลลจะมีความแตกตางกัน ในผูปวยบางรายจะมีการทําลายเบ
ตาเซลลอยางรวดเร็วซ่ึงมักพบในเด็ก และในบางรายอาจจะทําลายอยางรวดเร็วจนสงผลใหเกิด
ภาวะขาดอินซูลินท้ังหมด จึงมักมาพบแพทยดวยอาการของ ketoacidosis หรืออาจจะมีน้ําตาลใน
เลือดท่ีสูงพอสมควร และเม่ือมีการติดเช้ือหรือมีภาวะ stress จึงเกิดภาวะ ketoacidosis ขึ้น สวนใน
ผูปวยโดยเฉพาะในผูใหญการทําลายเบตาเซลลเกิดขึ้นชาๆ ดังนั้นอาจจะใชเวลานานหลังจากท่ี
ไดรับการวินิจฉัยวาเปนโรคเบาหวานถึงจะจําเปนตองไดรับอินซูลินเพ่ือปองกันการเกิด 
ketoacidosis ในผูปวยเบาหวานชนิดท่ี 1 บางรายไมทราบสาเหตุท่ีชัดเจน กลาวคือไมสามารถตรวจ
พบลักษณะ autoimmunity ในทางคลินิกได ผูปวยชนิดนี้จะเกิดภาวะ ketoacidosis เปนชวงๆ โดยท่ี
ระหวางชวงของการเกิด ketoacidosis จะมีการขาดอินซูลินท่ีแตกตางกัน โรคเบาหวานชนิดนี้พบวา
ถายทอดทางพันธุกรรมแตไมมีความสัมพันธกับ HLA 

โรคเบาหวานชนิดท่ี 2  เกิดจากการท่ีรางกายมีภาวะดื้อตออินซูลิน และมีการหล่ัง
อินซูลินลดลงไมเพียงพอตอความตองการของรางกาย ในปจจุบันยังไมทราบสาเหตุท่ีชัดเจน แต
พบวาผูปวยสวนใหญมักจะอวนซ่ึงเปนผลทําใหเกิดภาวะดื้อตออินซูลินได หรือในบางรายท่ีไมอวน
พบวามีการเพ่ิมขึ้นของปริมาณไขมันบริเวณพุง โรคเบาหวานชนิดนี้เช่ือวาอาจมีความผิดปกติของ
ภาวะดื้อตออินซูลินกอนแลว ตั้งแตยังไมเปนโรคเบาหวาน (prediabetic stage) ผูปวยสวนใหญมัก
ไมจําเปนตองไดรับอินซูลินเพ่ือการอยูรอด แตในระยะหลังของโรคอาจตองใชอินซูลินเพ่ือการ
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ควบคุมระดับน้ําตาล โดยสวนใหญผูปวยเบาหวานชนิดนี้จะไมมีภาวะ ketoacidosis เกิดขึ้นเอง ถา
เกิดขึ้นมักจะมีภาวะ stress ท่ีชัดเจน ปญหาท่ีสําคัญของเบาหวานชนิดนี้คือ มักไมไดรับการวินิจฉัย
ตั้งแตระยะแรก เนื่องจากสวนใหญยังไมมีอาการผิดปกต ิ ซ่ึงมีความจําเปนท่ีควรตรวจคัดกรอง 
โดยเฉพาะในผูปวยท่ีมีปจจัยเส่ียงตอการเกิดโรคเพ่ือลดความเส่ียงตอการเกิดภาวะแทรกซอนท้ัง 
macrovascular และmicrovascular ได โรคเบาหวานชนิดนี้มักพบวามีความสัมพันธกับพันธุกรรม
มากกวาโรคเบาหวานชนิดท่ี 1 แตรายละเอียดของพันธุกรรมในโรคเบาหวานชนิดนี้ยังซับซอนและ
ไมทราบชัดเจน ระดับพลาสมาอินซูลินในผูปวยเบาหวานชนิดท่ี 2 อาจพบวาสูงกวาปกติหรือปกติ
ได ขึ้นอยูกับระยะของโรค ตราบใดท่ีตับออนไมสามารถชดเชยการสรางและหล่ังอินซูลินให
เพียงพอตอภาวะดื้ออินซูลินท่ีเกิดขึ้นจะทําใหระดับน้ําตาลในเลือดสูงขึ้นกวาปกต ิ

เปาหมายของการควบคุมเบาหวาน  มีดังนี้ (บุญสง องคพิพัฒนกุล และคณะ 2547:      
47-51) 

    วัตถุประสงคของการรักษาโรคเบาหวานท่ีสําคัญคือการรักษาอาการท่ีเกิดขึ้นจากภาวะ
น้ําตาลในเลือดสูงรวมถึงการปองกันและรักษาการเกิดโรคแทรกซอนเฉียบพลัน การปองกันหรือ
ชะลอการเกิดโรคแทรกซอนเรื้อรัง ท้ัง microvascular และ macrovascular ทําใหผูปวยมีคุณภาพ
ชีวิตดีขึ้นใกลเคียงกับคนปกต ิ 

ในการรักษาโรคเบาหวานใหบรรลุวัตถุประสงคดังกลาวตองควบคุมระดับน้ําตาลใน
เลือดใหใกลเคียงกับปกติท่ีสุด หลีกเล่ียงและลดปจจัยเส่ียงตางๆ ท่ีเปนตัวสงเสริมใหเกิด
ภาวะแทรกซอนเร็วขึ้น เชน การควบคุมระดับความดันโลหิต การควบคุมระดับไขมันในเลือด การ
ใชยาในกลุม ACEI และยาตานเกร็ดเลือดเกาะตัว aspirin เปนตน อยางไรก็ตามพบวาการควบคุม
ระดับน้ําตาลในเลือดของผูปวยใหเหมือนคนปกติอยูตลอดเวลานั้นทําไดยาก และทําไมไดในผูปวย
ทุกรายหรือไมจําเปนในผูปวยบางราย เชน ผูปวยสูงอาย ุ ดังนั้นในการรักษาโรคเบาหวานควรจะ
ตั้งเปาหมายในการรักษาผูปวยในแตละรายและใหการศึกษาเพ่ือใหผูปวยทราบเปาหมายในการ
ควบคุมวาควรเปนอยางไร เพ่ือจะไดบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว ภาวะแทรกซอนระยะยาวของ
เบาหวาน  (ธานี  เมฆะสุวรรณดิษฐ  และคณะ 2546) นอกจากการควบคุมระดับน้ําตาลหรือความ
ผิดปกติอ่ืนๆในผูปวยเบาหวานแลว มีความจําเปนอยางยิ่งท่ีแพทยจะตองใหความสําคัญกับการเกิด
ภาวะแทรกซอนในผูปวยเบาหวาน เนื่องจากถาผูปวยมีภาวะแทรกซอนเกิดขึ้นแลวจะทําใหอัตรา
การตายเพ่ิมขึ้นรวมท้ังคุณภาพชีวติของผูปวยเสียไป ซ่ึงภาวะแทรกซอนระยะยาวของเบาหวาน
ประกอบดวย  3  ภาวะ หลักดังนี ้                                                     

1.  Diabetic retinopathy  เปนภาวะท่ีพบไดบอยแตมักจะไมไดรับการวินิจฉัยหรือไดรับ
วินิจฉัยลาชา หากไมไดทําการซักประวัติและตรวจรางกายอยางจริงจงั  พบวาเบาหวานเปนสาเหตุท่ี
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สําคัญในการเกิดตาบอดหรือสูญเสียสายตาในวัยทํางาน  การควบคุมระดับน้ําตาลใหใกลเคียงปกติ
หรือเทากับระดับปกติสามารถลดอุบัติการณและชะลอการดําเนินโรคได                                                           
………….2.  Diabetic nephropathy  เปนสาเหตุท่ีสําคัญของการเจ็บปวยและการตายในผูปวย
เบาหวานท้ังชนิดท่ี 1 และ 2   พบวาอุบัติการณและการดําเนินโรคมีความสัมพันธกับระดับน้ําตาล
ในเลือด ความดันโลหิตสูง และปจจัยทางพันธุกรรม   ในผูปวยเบาหวานท่ีมี diabetic nephropathy 
จะมีความเส่ียงท่ีจะเกิดโรคกลามเนื้อหัวใจขาดเลือด diabetic retinopathy และไขมันในเลือด
ผิดปกต ิ ไดบอยกวาผูท่ีไมมี nephropathy สําหรับความผิดปกติท่ีพบในระยะแรกไดแก 
microalbuminuria ซ่ึงเปนภาวะท่ีมีอัลบูมินในปสสาวะระหวาง 30-300 มก.ตอวัน หรือ 20-200 
ไมโครกรัมตอนาที ซ่ึงไมสามารถตรวจพบดวยวิธีท่ัวไป สําหรับตรวจหาโปรตีนในปสสาวะ
พบวาเปนปจจัยท่ีพยากรณการเกิด clinical diabetic nephropathy คือมี proteinuria ชัดเจนหรือ 
macroalbuminuria และการตายจากโรคหัวใจและหลอดเลือด ดังนั้นมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีผูปวย
เบาหวานทุกรายควรไดรับการตรวจ                                                                                                  
…………3. Diabetic neuropathyเปนความผิดปกติท่ีพบไดบอย แตผูปวยมักไมไดรับการวินิจฉัย
และแพทยมักจะไมไดซักประวัติหรอืตรวจรางกายผูปวย อาการของผูปวยมีไดหลายรูปแบบอาจ
เพียงอาการเล็กนอยจนถึงรุนแรงได เชนผูปวยอาจมีอาการชาเพียงเล็กนอย หรืออาจมี painful 
neuropathy ท่ีปลายเทา มือ หรือตามตัว (truncal radiculopathy)  บางรายมีอาการอึดอัด แนนทอง 
หรือทองเสียบอยๆ (autonomic neuropathy)  ปสสาวะไมสะดวกและมีตกคางในกระเพาะปสสาวะ 
(neurogenic bladder) ทําใหเกิดการติดเช้ือแทรกซอนไดบอยและเปนปจจัยเส่ียงตอการเกิดแผลท่ี
เทาในผูปวยเบาหวาน                 
  
แนวทางการรักษาโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวาน 

แนวทางรักษาผูปวยนัน้แพทยจะพิจารณาระดับน้ําตาลในเลือดในผูปวยโรคเบาหวาน 
และระดับความดันโลหิตในผูปวยโรคความดันโลหิตสูง  รวมกับสภาวะผูปวยแตละราย เชนความ
เส่ือมของอวัยวะสําคัญ เชน หัวใจ, ไต เปนตน   โรคท่ีผูปวยเปนรวมดวย เชน โรคหัวใจ, โรคไต 
เปนตน ซ่ึงแนวทางในการรกัษาแบงออกไดเปน 

1. วิธีการท่ีไมใชยาโดยการปรับเปล่ียนลักษณะพฤติกรรมการดํารงชีวิต เชนการลด
น้ําหนัก ควบคุมอาหาร หยุดสูบบุหรี่ งดอาหารเค็ม เพ่ิมการออกกําลังกาย  พักผอนใหเพียงพอและ
ลดความเครียด สําหรับผูท่ีมีอาการไมรุนแรงและไมมีภาวะแทรกซอนอ่ืนนั้น การดูแลรักษาอาจเริ่ม
จากการใหผูปวยปรับเปล่ียนพฤติกรรมการดํารงชีวิตกอน  
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2. การใชยาซ่ึงแพทยจะพิจารณาใชยาในการรักษาผูปวยรวมกับการปรับลักษณะการ
ดําเนินชีวิต ซ่ึงในผูปวยสวนใหญมักจะมีการใชยามากกวา 1 ชนิด ซ่ึงมีขอดีคือทําใหควบคุมความ
ดันโลหิตหรือระดับน้ําตาลไดดีขึ้น ลดอาการไมพึงประสงคลงเม่ือเทียบกับการใชยาตัวเดียวใน
ขนาดสูง ทําใหผูปวยทนตอการใชยาได แตผลท่ีตามมาคืออาจทําใหมีความเส่ียงท่ีจะเกิดความ
คลาดเคล่ือนทางยาไดสูงเพราะจํานวนรายการยาท่ีใชมีจํานวนมาก 
 
สวนที่ 5  อันตรายที่เกิดจากความคลาดเคลื่อนทางยาทีพ่บบอยในผูปวยโรคเบาหวานและความดัน
โลหิตสูง   (ชัยชาญ ดีโรจนวงศ  2548) 

  1. การไดรับยาเบาหวานหรือฉีดอินซูลินเกินขนาด ทําใหเกิดภาวะน้ําตาลในเลือดต่ํา 
         ภาวะน้ําตาลในเลือดต่ํา (Hypoglycemia) หมายถึงการมีระดับน้ําตาลในเลือดต่ํา

กวา 60  mg/dl  โดยผูปวยจะมีอาการตัวเย็น  ชีพจรเตนเบาแตเร็ว  ออนเพลีย  เหง่ือออก  ใจส่ัน  เปน
ลม  วิงเวียน  มึนงง  ตาพรามัว  ถาไมไดรับน้ําตาลทดแทนจะมีระดับความรูสึกตัวลดลงและหมด
สติในท่ีสุด     หากปลอยใหหมดสติอยูนาน หรือเปนอยูซํ้า ๆ จะทําใหสมองพิการ ความจําเส่ือม 
บุคลิกภาพเปล่ียนไปจากเดิม หรือ หลับไมตื่น เนื่องจากสมองพิการอยางถาวร 

      2. การขาดหรือไดรับยาเบาหวานหรือฉีดอินซูลินต่ํากวาขนาดท่ีควรไดรับ ทําใหเกิด
ภาวะน้ําตาลในเลือดสูง  ซ่ึงพบไดใน 2 ลักษณะ ดังนี้     

           2.1 ภาวะกรดในเลือดสูง (Diabetic  ketoacidosis: DKA) มักพบในผูปวยเบาหวาน
ชนิดพ่ึงอินซูลิน  หรือในรายท่ีมีอินซูลินนอยมาก  มีการดื้อตออินซูลิน  ภาวะเครียด  มีไข  ติด
เช้ือ โดยจะมีอินซูลินนอยมาก  และมีการหล่ังฮอรโมนกลูคากอน คอรติซอล แคทีโคลามีน  ซ่ึงออก
ฤทธ์ิต านการทํางานของอินซูลินทําใหร าง กายไมสามารถใชก ลูโคสเปนพลังงานไ ด
ตามปกติ รางกายจึงมีการสลายไขมันออกมาใชเปนพลังงานทดแทน  จึงเกิดสารคีโตนมากขึ้น  ทํา
ใหมีภาวะเปนกรดในเลือดสูงขึ้น  ผูปวยมีอาการหายใจหอบลึก  มีกล่ินอะซิโตน ระดับน้ําตาลใน
เลือดจะสูงมากกวา 250 mg/dl  มีโซเดียมไบคารบอเนตต่ํากวา 15 mEq/L และมีสารคีโตนใน
ปสสาวะ มีคล่ืนไส อาเจียน ออนเพลีย ปสสาวะมาก กระหายน้ํา ผิวหนังแหง  ปสสาวะมากขึ้นเกิด
การขาดน้ําถาไมไดรับการแกไขผูปวยจะ ซึม  สับสน  หมดสติลงและอาจจะเสียชีวิตได 

            2.2 ภาวะน้ําตาลในเลือดสูงโดยไมมีกรด (Hyperglycemic Hyperosmolar Non-
Ketotic Coma:HHNC) มักพบในผูปวยชนิดไมพ่ึงอินซูลิน type 1 or type 2 รางกายยังคงมีอินซูลิน
พอ ไมเกิดการสลายของไขมันจนถึงขั้นภาวะกรดในเลือดสูง แตมีอินซูลินไมเพียงพอในการเผา
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ผลาญคารโบไฮเดรต  ทําใหมีน้ําตาลในเลือดสูงมาก มีอาการซึม สับสน ไมรูสึกตัวและมีอาการขาด
น้ําอยางมาก เชนผิวหนังแหง ตาลึก ไมมีอาการคล่ืนไสอาเจียนเหมือนภาวะกรดในเลือดสูง แตอาจ
พบน้ําตาลในเลือดสูงกวา 400 mg/dl  

3. การไดรับยาความดันโลหิตเกินขนาดทําใหเกิดภาวะความดันโลหิตต่ํา                     
  ภาวะความดันโลหิตต่ํา หมายถึง ภาวะท่ีมีความดันโลหิตต่ํากวา 90/50 มิลลิเมตร
ปรอท  ซ่ึงจะทําใหเกิดอาการ ออนเพลีย เหนื่อยงาย วิงเวียนศีรษะ หนามืด เปนลมบอย  ๆ อาจมี
อาการหนามืด เวลาเปล่ียนอิริยาบถตาง ๆ เชน จากทานอนเปนทานั่งเร็ว ๆ อันตรายของความดัน
โลหิตท่ีต่ําเกนิไป จะทําใหการไหลเวียนของโลหิตไปเล้ียงอวัยวะสําคัญของรางกายไมทัน ทําให
ขาดอาหาร ออกซิเจนและการถายเทของเสียไมทัน โดยเฉพาะเซลลของสมอง กลามเนื้อหัวใจและ
ไตซ่ึงมีความสําคัญมากตอรางกาย ถาความดันโลหิตลดลงต่ํามาก จะทําใหอวัยวะดังกลาวขาด
ออกซิเจน อาจทําใหเปนลมหมดสติและอาจเสียชีวิตได  
                    4. การขาดยาหรือไดรับยาความดันโลหิตต่ํากวาขนาดท่ีควรไดรับ จะทําใหเกิดภาวะ
ความดันโลหิตสูง 

             ภาวะความดันโลหิตสูงในรายท่ีมีอาการเดนชัดจะมีอาการปวดศีรษะ มึนงง เวียน
ศีรษะ นอนไมหลับเหนื่อยหอบเวลาออกกําลังกาย และเจ็บแนนหนาอก อันตรายจากความดันโลหิต
สูงคือทําให เสนเลือดในสมองแตก ทําใหโคมา หมดสต ิเปนอัมพาตท้ังตัว หรือสวนใดสวนหนึ่ง
ของรางกาย, ทําใหหัวใจตองทํางานหนักออกแรงบีบตัวมากกวาปกติ จนหัวใจโตและเกิดหัวใจวาย
หรือ หัวใจขาดเลือดหลอเล้ียงไดงาย , ทําใหเกิดโรคไต เนื่องจากเสนเลือดจะอุดตันไดงาย ทําใหไต
ขาดเลือด ไปหลอเล้ียง 

5.   การไดรับยาท่ีซํ้าซอนกัน   
      เปนผลใหไดรับยาเกินขนาด ทําใหเกิดภาวะอันตรายตางๆดังนี้ เกิดภาวะความความ

ดันโลหิตต่ํา เม่ือไดยาความดันโลหิตซํ้าซอน , เกิดภาวะน้ําตาลในเลือดต่ํา เม่ือไดรับยาเบาหวาน
ซํ้าซอน  หรือ ไดรับพิษจากยาเชน การไดรับยาท่ีมีช่ือทางการคาตางกัน เชนAdalat® กับ Calcigard® 
แตตัวยาภายในเปนยาชนิดเดียวกันคือ nifedipine  ทําใหผูปวยไดรับยาเกินขนาดจนเปนพิษจากยา 
nifedipine ได   

6. การไดรับยาท่ี อาจเกิด ปฏิกิริยาตอกัน  
     เนื่องจากผูปวยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงสวนใหญมักมีรายการยาท่ีใชตอ

คนเปนจํานวนมาก ทําใหเส่ียงตอการไดรับยาท่ีจะเกิดปฏิกิริยาตอกันได ยกตัวอยางเชน การไดรับ
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ยา HCTZ รวมกับ digoxin  เพ่ิมความเส่ียงเกิด Digitalis-induced arrhythmia  ซ่ึงตองเฝาระวังภาวะ
อาการดังกลาวในผูปวยอยางใกลชิด  

7.  การไดรับยาผิดชนิด   
     เปนผลใหการรักษาไมไดผล ทําใหผูปวยควบคุมระดับน้ําตาลหรือ ความดันโลหิต

ไมได อีกท้ังยังสามารถทําใหเกิดอาการไมพึงประสงคจากยาโดยไมจําเปนอีกดวย เชน ผูปวยเคย
ไดรับยา nifedipine  แตผูปวยไดรับยาผิดเปน  ranitidine ซ่ึงไมใชยาลดความดันโลหิตเปนผลให
ผูปวยควบคุมความดันโลหิตไมได และยังเส่ียงตอการแพยา ranitidine ซ่ึงเปนยาท่ีผูปวยไมเคยใช 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
บทที่ 3 

 

                                               วิธีการดําเนินการวิจัย 
 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาระบบการส่ังจายยา ในชวงรอยตอการจําหนายผูปวย
ในกลับบานกับการติดตามการรักษาในแผนกผูปวยนอกโรงพยาบาลสวนผ้ึง และศึกษาประสิทธิผล
ของระบบส่ังจายยาท่ีพัฒนาขึ้นในการลดความคลาดเคล่ือนทางยา รูปแบบการศึกษาเปนการศึกษา
แบบ Quasi-experimental Studyโดยเก็บขอมูลกอนพัฒนาระบบการส่ังจายยา 3 เดือน และ หลังการ
พัฒนาระบบส่ังจายยาเปนเวลา 3 เดือน โดยนําขอมูลท้ัง 2 กลุมท่ีไดนํามาเปรียบเทียบเชิงสถิต ิโดยมี
รายละเอียดวิธีดําเนินการวิจัยดังนี ้

1. ประชากร และกลุมตัวอยาง 
2. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
3. ขั้นตอนของการศึกษา 
4. สรุปกิจกรรมการพัฒนาระบบส่ังจายยาและบทบาทของเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของ  

 
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร คือ ผูปวยในท่ีไดรับการวินิจฉัยวาเปนโรคความดนัโลหิตสูง และ/หรือโรค 
เบาหวานท่ีตองใชยาอยางตอเนื่องท่ีไดรับการจําหนายกลับบาน ณ โรงพยาบาลสวนผ้ึง และแพทย
ไดนัดติดตามผูปวยในแผนกผูปวยนอก   

กลุมตัวอยาง คือ ผูปวยทุกคนท่ีมีคุณสมบัติตามเกณฑคัดเลือกท่ีกําหนดไว ท่ีเขามารับ
บริการในโรงพยาบาลสวนผ้ึงในชวงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2552 ถึง มกราคม พ.ศ. 2553 (ชวงกอน
การพัฒนาระบบส่ังจายยา) ซ่ึงจัดเปนกลุมควบคุม  และชวงเดือน  พฤษภาคม ถึง เดือนกรกฎาคม 
พ.ศ. 2553 (ชวงหลังจากการพัฒนาระบบส่ังจายยาแลว) ซ่ึงจัดเปนกลุมทดลอง ซ่ึงมีจํานวนกลุม
ตัวอยางท้ังหมด 170 คน โดยจัดเปนกลุมควบคุม  63 ราย กลุมทดลอง 107 ราย 

     เกณฑการคัดเลือกผูปวยเขารวมการศึกษา 
1. อายุมากกวา 18 ป 
2. มีโรคประจําตัวคือ เบาหวาน และ/หรือ ความดันโลหิตสูง 
3.เปนผูปวยในท่ีไดรับการจําหนายกลับบาน และแพทยไดนัดติดตามผูปวยในแผนก

ผูปวยนอก ณ โรงพยาบาลสวนผ้ึง 
      

1 
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 39 

เกณฑการคัดผูปวยออกจากการศึกษา 
      1. ผูปวยไมมาติดตามการรักษาตามท่ีแพทยนัดในแผนกผูปวยนอก ในชวงเวลาท่ี 

ทําการศึกษา 
 
2. เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

   เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยประกอบดวย แบบบันทึกขอมูล ท้ังท่ีผูวิจัยไดพัฒนาขึ้นใหม
และท่ีมีใชอยูเดิม ดังนี ้

   2.1  แบบบันทึก Medication reconciliation ท่ีผูวิจัยไดพัฒนาขึ้น (แสดงใน 
ภาคผนวก ก) ใชเก็บบันทึกขอมูลรายการยาและความคลาดเคล่ือนทางยารายบุคคลในกลุมทดลอง
และกลุมควบคุม โดยมีขอมูลท่ีบันทึกคือ รายการยาท่ีผูปวยไดรับในวันท่ีถูกจําหนายออกจาก
โรงพยาบาล และ ในวันท่ีนัดติดตาม (โดยนําขอมูลรายการยามาเปรียบเทียบวามีความแตกตางกัน
หรือไม ถาแตกตางเกิดจากความตั้งใจของแพทยในการท่ีจะปรับยาหรือไม) นอกจากนี้ยังเก็บขอมูล
ท่ัวไปของผูปวยรวมดวย  

  2.2  แบบบันทึกท่ีมีใชอยูเดิมในโรงพยาบาลสวนผ้ึง ไดแก แบบบันทึกความ
คลาดเคล่ือนทางยา (แสดงในภาคผนวก ข) โดยใชเก็บขอมูลการเกิดความคลาดเคล่ือนทางยาใน
กลุมทดลองและกลุมควบคุม เพ่ือรายงานแกหัวหนาฝายเภสัชกรรมชุมชน และ แฟมบันทึกประวัติ
ผูปวย  ใชในการติดสติ๊กเกอรบันทึกขอมูลรายการยาใหแพทยสังเกตเห็น และใชในการติดบัตรนัด
ติดตามผูปวยเฉพาะในกลุมทดลอง 

 
3. ขั้นตอนของการศึกษา  

3.1 ขั้นเตรียมการศึกษา  
3.1.1  คนควาเอกสารรวบรวมขอมูลท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาระบบส่ังจายยา 

กระบวนการ medication reconciliation ความคลาดเคล่ือนทางยา โรคเรื้อรัง และวิเคราะหถึงปจจัย
ท่ีสงผลตอความคลาดเคล่ือนทางยาในโรงพยาบาลสวนผ้ึง ในชวงเดือนพฤษภาคมถึงกันยายน พ.ศ.
2552 

3.1.2 ศึกษาโครงสรางระบบงานผูปวยใน   ในการจําหนายผูปวย และ การนัด
ติดตามผูปวยในมาเปนคนไขนอก  ณ  โรงพยาบาลสวนผ้ึง  เพ่ือใชเปนขอมูลในการนํากระบวนการ
ประสานรายการยามาใชเพ่ือพัฒนาระบบส่ังจายยา ในชวงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน พ.ศ. 2552 

3.1.3 ขออนุญาตคณะกรรมการจริยธรรมในมนุษย เพ่ือขออนุญาตดําเนินการวิจัยใน
กลุมตัวอยาง ในวันท่ี 17 ธันวาคม พ.ศ. 2552 โดยไดรับการอนุมัติใหดําเนินการวิจัยในวันท่ี 10 
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 มีนาคม พ.ศ. 2553 แสดงดังภาคผนวก ค  
3.1.4    ยื่นคํารองตอผูอํานวยการโรงพยาบาลสวนผ้ึง   ทําหนังสือขออนุญาตในการ

เขาดําเนินการศึกษาและเก็บขอมูลตอนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดราชบุรีในชวงเดือนธันวาคม 
พ.ศ. 2552 เม่ือไดรับอนุญาตแลวทําการประสานกับหัวหนากลุมงาน หัวหนางานตางๆ ในการเก็บ
ขอมูล  

3.1.5 นําเสนอขอมูลปจจัยท่ีสงผลตอความคลาดเคล่ือนทางยาในโรงพยาบาลสวน
ผ้ึงดังกลาวเขาสูท่ีประชุมคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบําบัด (PTC) ในวันท่ี 6 มกราคม พ.ศ.
2553 เพ่ือรวมกันอภิปรายหาแนวทางแกไขหรือควบคุมปจจัยท่ีเปนสาเหตุความคลาดเคล่ือนทางยา 
ซ่ึงผลท่ีได จะถูกนํามาพัฒนาระบบส่ังจายยาในขั้นตอนของงานวิจัย 

3.2  ขั้นประสานงานกับเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ (เริ่มดําเนินการ 15-31 มกราคม พ.ศ. 2553) 
           3.2.1 เม่ือไดวิธีการพัฒนาระบบส่ังจายยาแลว แจงขั้นตอนการดําเนินการของ

การพัฒนาระบบส่ังจายยาผานทางหัวหนาฝายเภสัชกรรมชุมชนและหัวหนาพยาบาลแผนกผูปวยใน
และผูปวยนอก 

           3.2.2 แจงขั้นตอนการดําเนินการของการพัฒนาระบบส่ังจายยาแกบุคลากรฝาย
เภสัชกรรมในท่ีประชุมฝายเภสัชกรรม 

          3.2.3 หัวหนาฝายเภสัชกรรมแจงขั้นตอนการดําเนินการอยางเปนทางการตอท่ี
ประชุมคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบําบัด  

  3.3 ขั้นดําเนินการพัฒนาระบบส่ังจายยา (ดําเนินการตั้งแตเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2553 
เปนตนไป)   
                          การพัฒนาระบบส่ังจายยา มีการดําเนินการปรับปรุงหรือแกไขใน 2 สวนหลัก คือ 
ปจจัยเชิงบุคคล และปจจัยเชิงระบบและส่ิงแวดลอม โดยมีการพัฒนาในแตละปจจัยดังนี ้

            ปจจัยเชิงบุคคล 
         1. ใหความรูดานยา และ ความรูเกี่ยวกับ การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการส่ังยา 

แกแพทย โดยทํา website (intranet) ของฝายเภสัชกรรมชุมชน เพ่ือเผยแพรความรูเกี่ยวกับการใชยา 
เชน การเกิด drug interaction ของยา  adverse drug reaction ผูรับผิดชอบคือ เจาหนาท่ีฝายเภสัช
กรรมชุมชน และ ทํา website (intranet)  แนะนําการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการส่ังยา 
ผูรับผิดชอบคือ เจาหนาท่ีฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลสวนผ้ึง 

         2. สรางระบบการเตือนอัตโนมัติในกรณีท่ีมีการส่ังยาท่ีเกิด drug interaction ตอกัน
ในระบบคอมพิวเตอร เพ่ือชวยแพทยจําคู drug interaction ผูรับผิดชอบคือ เจาหนาท่ีฝายเภสัชกรรม
ชุมชน และเจาหนาท่ีฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลสวนผ้ึง 
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         ปจจัยเชิงระบบและส่ิงแวดลอม 
                          1. พัฒนาระบบส่ังจายยาโดยประยุกตกระบวนการ medication reconciliation 
ผูรับผิดชอบคือ เภสัชกรฝายเภสัชกรรมชุมชน ซ่ึงมีขั้นตอนดังนี ้

1.1   บันทึกรายการยาท่ีผูปวยไดรับตอน discharge ลงใน sticker แบบฟอรม 
โดยนําไปติดไวใน เวชระเบียน  พรอมติดบัตรนัดติดตามการใชยา   

1.2  ในวันท่ี ผูปวยนัด follow up มาเปนคนไขนอกเปรียบเทียบรายการยา
ตอนผูปวย discharge กับรายการท่ีผูปวยไดรับในวันนั้น ในประเด็นความซํ้าซอน ปฏิกิริยาตอกัน
ระหวางยา รายการยาไมครบ ขนาดยาไมถูกตอง   

1.3 หากเภสัชกรตรวจพบความแตกตางของรายการยา จะแจงแพทยเพ่ือให
แพทยตรวจทานรายการยาอีกครั้งเพ่ือปองกันการเกิดความคลาดเคล่ือนทางยา  

1.4 แพทยจะแกไข หรือยืนยันคําส่ังเดิมพรอมระบุเหตุผลในแบบฟอรมท่ี
OPD card ผูปวย 

 2. จัดทํารายการ LASA drug list ของโรงพยาบาล (แสดงในภาคผนวก ง) และนํา
เทคนิคการใชตัวอักษรตัวใหญ ตัวเขม (bond face and tall man letter) บนบางสวนของช่ือยาท่ี
แตกตางกัน มาใชในการเขียนช่ือยา LASA drug เชน hyOScine กับ hyDROxyzine เพ่ือลดความ
ผิดพลาดในการอานช่ือยา และ ขอความรวมมืองดการส่ังใชยาทางโทรศัพท โดยเฉพาะยาท่ีเปน 
LASA drug เพ่ือแกไขปญหาการส่ือสารท่ีอาจคลาดเคล่ือนได  ผูรับผิดชอบคือ เจาหนาท่ีฝายเภสัช
กรรมชุมชน 

3.4 ขั้นรวบรวมขอมูลความคลาดเคลื่อนทางยา (ดําเนินการตั้งแตเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 
2553 ถึงเดือนกรกฎาคม  พ.ศ. 2553)         

          3.4.1 รวบรวมขอมูลความคลาดเคล่ือนทางยาตามตัวช้ีวัด Unintention discrepancy 
กอนการพัฒนาระบบส่ังจายยาเปนเวลา 3 เดือน ในชวงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2552 ถึง มกราคม 
พ.ศ. 2553 พรอมเก็บขอมูลจํานวนรายการยาท่ีผูปวยใชในแตละราย  
                       3.4.2  เก็บขอมูล Unintention discrepancy หลังการพัฒนาระบบส่ังจายยาเปนเวลา 3 
เดือนตั้งแตเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2553 ถึงเดือนกรกฎาคม  พ.ศ. 2553 พรอมเก็บขอมูลจํานวน
รายการยาท่ีผูปวยใชในแตละราย 
                      3.4.3 จําแนก Unintention discrepancy วาจัดเปนความคลาดเคล่ือนทางยาประเภทใด 
และมีความรุนแรงระดับใด ตาม National Coordinating Council of Medication Error Reporting 
and Prevention (NCC MERP)   
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3.5 ขั้นวิเคราะหและสรุปผลการศึกษา (ดําเนินการเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2553)         
        ขอมูลความคลาดเคล่ือนทางยาท่ีรวบรวมไดจากการดําเนินการท้ังกอนและหลังการ

พัฒนาระบบส่ังจายยา จะถูกนํามาวิเคราะหทางสถิติโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป ท่ีระดับ
นัยสําคัญ α = 0.05  

3.5.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ใชวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูปวย 
ไดแก เพศ อายุ โรคประจําตัว จํานวนรายการยาท่ีผูปวยใช และ ขอมูลความคลาดเคล่ือนทางยา 
ไดแก รอยละของผูปวยท่ีเกิดความคลาดเคล่ือนทางยาอยางนอย 1 ครั้ง รอยละของรายการยาท่ีเกิด
ความคลาดเคล่ือนทางยา ความถ่ีของประเภท และ ระดับความรุนแรงของคลาดเคล่ือนทางยา โดย
แจกแจงในรูปของความถ่ี รอยละ  

3.5.2 สถิติเชิงวิเคราะห (Analytical statistics) ใชวิเคราะหเพ่ือทดสอบความแตกตาง
ของขอมูลท่ัวไปและขอมูลความคลาดเคล่ือนทางยาของผูปวยกลุมควบคุมและกลุมทดลอง เชน 
เพศ โรคประจําตัว  และอัตราสวนผูปวยท่ีเกิดความคลาดเคล่ือนทางยาอยางนอย 1ขอ ใชสถิติ Chi-
square test  สวน อายุ จํานวนรายการยาท่ีผูปวยใช และ จํานวนรายการยาท่ีเกิดความคลาดเคล่ือน
ทางยา ใชสถิติ Man-Whitney U test (ขอมูลแจกแจงแบบนอนพาราเมตริก) หรือ independent t-test 
(ขอมูลแจกแจงแบบพาราเมตริก) 

ในกรณขีอมูลจํานวนรายการยาท่ีผูปวยใชในท้ัง 2 กลุม วามีความแตกตางกัน (มี 
complication ตางกัน) จะแยกวิเคราะหโดยแบงกลุมยอยตามระดับ complication โดยนําผูปวยท่ีมี 
complication ระดับเดียวกันมาวิเคราะหดวยกัน และถาผูปวยมีการ admit มากกวา 1 ครั้ง  จะเก็บ
ขอมูลเฉพาะการ admit ครั้งแรกครั้งเดียว เพ่ือใหตัวอยางแตละตัวอยางมีความเปนอิสระตอกัน เพ่ือ
ความสะดวกในการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ  

การคํานวณมูลคายาท่ีสูญเสียไป ถาความคลาดเคล่ือนทางยาไมไดรับการแกไข 
จะคํานวณจากราคายาซ่ึงเปนราคาขายของโรงพยาบาลสวนผ้ึง คูณดวยจํานวนเม็ดยาท่ีจายขาดหรือ
เกินไปเม่ือเกิดความคลาดเคล่ือนทางยา (คิดจํานวนยาท่ีจายเปนเวลา 2 เดือนเทากันทุกราย) 
รายละเอียดและผลท่ีไดจากการคํานวณแสดงในภาคผนวก จ 

 
4. สรุปกิจกรรมการพัฒนาระบบส่ังจายยาและบทบาทของเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ 

4.1  การพัฒนาระบบส่ังจายยาโดยประยุกตกระบวนการ medication reconciliation 
                           4.1.1 บทบาทของบุคลากรฝายเภสัชกรรม 
                                       4.1.1.1 เภสัชกรหรือเจาพนักงานเภสัชกรรมพิมพ สติ๊กเกอรแสดงรายการ
ยาท่ีผูปวยไดรับกลับบาน และ เขียนบัตรนัดติดตามการใชยา สงใหพยาบาลแผนกผูปวยในติดไวท่ี 
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เวชระเบียนผูปวย 
4.1.1.2 วันท่ีผูปวยมาติดตามการรักษา ณ แผนกผูปวยนอก เภสัชกร

เปรียบเทียบรายการยาท่ีผูปวยไดรับเม่ือถูกจําหนายกลับบานกับรายการท่ีผูปวยไดรับในวันท่ี
ติดตามการรักษาโดยพิจารณาความซํ้าซอน ปฏิกิริยาตอกันระหวางยา จํานวนรายการยาและขนาด
ยา   

4.1.1.3   หากพบความแตกตางของรายการยา ให เภสัชกรแจงแพทย     
4.1.2 บทบาทของแพทย 

      เม่ือฝายเภสัชกรรมพบความแตกตางของรายการยาและแจงมาท่ีแพทย แพทย
จะพิจารณาเพ่ือแกไขหรือยืนยันคําส่ังเดิมพรอมระบุเหตุผลในแบบฟอรมท่ีเวชระเบียนผูปวย 

4.1.3 บทบาทของบุคลากรแผนกผูปวยใน 
      พยาบาลหรือเจาหนาท่ีแผนกผูปวยในมีหนาท่ีติดบัตรนัดติดตามการใชยาท่ี

หนาเวชระเบียนผูปวยและติดสติ๊กเกอรแสดงรายการยาท่ีผูปวยไดรับกลับบานในเวชระเบียนผูปวย
หนาสรุปการรักษา 

4.1.4 บทบาทของบุคลากรแผนกผูปวยนอก 
      พยาบาลหรือเจาหนาท่ีแผนกผูปวยนอกเม่ือพบเวชระเบียนผูปวยท่ีติดบัตร

นัดติดตามการใชยา ใหสงเวชระเบียนดังกลาวมาท่ีหองจายยาพรอมกับสงผูปวยมารับยา 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 3  บัตรนัดติดตามการใชยา 
 
 4.2 การทํา website (intranet) ของฝายเภสัชกรรมชุมชน และการสรางระบบการเตือน 

drug interaction อัตโนมัต ิ
 4.2.1 บทบาทของบุคลากรฝายเภสัชกรรม 

    จัดทํา website (intranet) ของฝายเภสัชกรรมชุมชนเพ่ือใหขอมูลความรูดานยา 
และการแจงคู drug interaction ของยา  adverse drug reaction แกฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ติดตามการใชยา 
กรุณาสงผูปวยและเวชระเบียนพบเภสัชกร 
Medication reconciliation d/c &  

F/U 
ช่ือผูปวย ________________ HN _______ 
วันที ่d/c ____________ 
 
ลงช่ือ_________________________ เภสัชกร 
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4.2.2 บทบาทของบุคลากรแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   ใชขอมูลท่ีไดจากฝายเภสัชกรรม จัดทํา website (intranet)  และใชโปรแกรม

คอมพิวเตอรสรางระบบการเตือนอัตโนมัติในกรณีท่ีมีการส่ังยาท่ีเกิด drug interaction ตอกันใน
ระบบคอมพิวเตอรของโรงพยาบาลสวนผ้ึง 

    4.3 การจัดทํารายการ LASA Drug List ของโรงพยาบาล 
    4.3.1 บทบาทของบุคลากรฝายเภสัชกรรม   

       4.3.1.1 จัดทํารายการLASA drug list ของโรงพยาบาล โดยพิจารณาจาก
รายการยาLASAท่ีเกิดความคลาดเคล่ือนในการส่ังยา หรือจัด-จายยามากท่ีสุด ไดท้ังหมด12รายการ 
(แสดงในภาคผนวก ง)  

        4.3.1.2 จัดทํามาตรการลดความคลาดเคล่ือนทางยาท่ีเกิดจากยา LASA เชน
นําเทคนิคการใชตัวอักษรตัวใหญ ตัวเขม (bond face and tall man letter) บนบางสวนของช่ือยาท่ี
แตกตางกัน มาใชในการเขียนช่ือยา LASA drug เชน hyOScine กับ hyDROxyzine และขอความ
รวมมืองดการส่ังใชยาทางโทรศัพท (แสดงในภาคผนวก ง) 
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กระบวนการ medication reconciliation                     รูปแบบการ discharge ผูปวยใน รูปแบบเดิม  
                                                    (conventional care)             

                    ผูรับผิดชอบ 
 
 
 
 
 

วันท่ีผูปวย  
 discharge   

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

        วันท่ีนัดผูปวย 
          follow up 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     
แผนภูมิท่ี 4 การเปรียบเทียบกระบวนการ medication reconciliation ท่ีใชในงานวิจัยกับรูปแบบ         

การ discharge ผูปวยใน รูปแบบเดิม 

ผูปวยโรคเรื้อรัง  discharge 

นํา sticker ไปติดไวใน เวชระเบียน  
พรอมติดบัตร นัดติดตามการใชยา   

เปรียบเทียบรายการยาตอนผูปวย 
D/C  กับรายการท่ีผูปวยไดรับในวัน
นั้น  

ถาพบความแตกตาง ให แจงแพทย 
 

แพทยแกไขหรือยืนยันคําสั่ง
พรอมระบุเหตุผลใน     แบบฟอรม
ท่ีOPD card ผูปวย 

เภสัชกร 

แพทย 

ผูปวยโรคเรื้อรัง  discharge 

ตรวจสอบความถูกตอง
ของรายการยา จายยา 
พรอมใหคําแนะนํา 

 

ผูปวยโรคเรื้อรัง  follow up 

ตรวจสอบความถูกตอง
ของรายการยา จายยา พรอม

ใหคําแนะนํา 
 

บันทึกรายการยาท่ีผูปวยไดรับตอน
discharge ลงใน sticker แบบฟอรม  

พยาบาล
IPD 

พยาบาลOPD  สงเวชระเบียน มาท่ี
หองจายยา       

พยาบาล
OPD 

เภสัชกร 

ผูปวยโรคเรื้อรัง  follow up 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

บทที่ 4 
 

ผลการศึกษา 
 

การพัฒนาระบบส่ังจายยา เพ่ือลดความคลาดเคล่ือนทางยาของผูปวยท่ีมาติดตามการ
รักษา ณ โรงพยาบาลสวนผ้ึง อําเภอสวนผ้ึง จังหวัดราชบุรี มีผูปวยเขารวมการวิจัยท้ังหมด 170 ราย 
อยูในกลุมทดลอง 63 ราย และกลุมควบคุม 107 ราย จํานวนผูปวยท่ีคัดเลือกเขาในการศึกษาในแตละ
กลุม แสดงดังแผนภูมิท่ี 6 

 
กลุมทดลอง                                    กลุมควบคุม                                                     

 
 

 
                           
                            Admit ซํ้า 12 ราย                                                            Admit ซํ้า 1 ราย 
 
        
 
              ไมมา follow upในชวง                                                        ไมมา follow up 

                  ท่ีทําการศึกษา 6 ราย                                                          ในชวงท่ีทํา 
                                                                                                                      การศึกษา 2 ราย 
             

 
แผนภูมิ ท่ี 5 แสดงจํานวนผูปวยตามเกณฑคัดเลือกเขา และเกณฑคัดออก 
 
ผลการวิจัยประกอบดวย 

1. ขอมูลท่ัวไปของผูปวย 
2. ระบบการส่ังจายยาท่ีไดปรับปรุงพัฒนาขึ้น 
3. ความคลาดเคล่ือนทางยากอนและหลังพัฒนาระบบส่ังจายยา 
4. ประเภทความแตกตางของรายการยาท่ีเกิดขึ้น 

ผูปวยโรคเบาหวาน ความดัน
ท่ี discharge ในชวงท่ี
ทําการศึกษา 125 ราย 

113ราย 

ผูปวยโรคเบาหวาน ความดัน
ท่ี discharge ในชวงท่ี
ทําการศึกษา 66 ราย 

63 ราย 

65 ราย 

107 ราย 

46 
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5. ประเภทของความคลาดเคล่ือนในการส่ังใชยา 
6. จัดลําดับประเภทของความคลาดเคล่ือนในการส่ังใชยาแบงตามประเภทของความ

คลาดเคล่ือนทางยาตามระดับความรุนแรงท่ีสงผลตอผูปวย โดย NCC MERP (National 
Coordinating Council of Medication Error Reporting and Prevention) 

7. มูลคายาท่ีใช เม่ือเกิดความคลาดเคล่ือนทางยา 
 
1. ขอมูลทั่วไปของผูปวย 

กลุมทดลอง  มีจํานวน 107 ราย  ผูปวยสวนใหญ (66.4%) เปนเพศหญิง มีอายุเฉล่ีย  
64.36 + 14.77ป สวนกลุมควบคุม มีจํานวน 63 ราย ผูปวยสวนใหญ (61.9%) เปนเพศหญิงมีอายุ
เฉล่ีย 66.56 +14.22ป ผูปวยในกลุมทดลองและกลุมควบคุมมีเพศและอายุไมแตกตางกัน (p = 0.558 
และ p = 0.364 ตามลําดับ) รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 2 

กลุมทดลองและกลุมควบคุมสวนใหญมีโรคประจําตัว ความดันโลหิตสูง 56.07 %  และ 
55.56%  ตามลําดับ  และรายการยาสวนใหญท่ีผูปวยกลุมทดลองและกลุมควบคุมใชเปนยาลดความ
ดันโลหิต   ผูปวยกลุมทดลองและกลุมควบคุมมีจํานวนรายการยาโรคเรื้อรังท่ีผูปวยใชเฉล่ียตอคนไม
แตกตางกัน (p = 0.444)  รายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี 2  ซ่ึงรายการยาโรคเรื้อรังท่ีผูปวยใชแสดง
ใหเห็นวาผูปวยท้ังสองกลุมมี complication ท่ีไมแตกตางกัน  
 
ตารางท่ี 2  ขอมูลท่ัวไป 

ลักษณะท่ัวไป กลุมทดลอง (N=107) 
คน (%)  

กลุมควบคุม (N=63) 
 คน (%) 

p-value 

1. เพศ(คน) 
- ชาย 
- หญิง 

 
36 (33.6) 
71 (66.4) 

 
24 (38.1) 
39 (61.9) 

 
0.558+ 

2.อายเุฉล่ีย (ป+SD) 64.36±14.77 
 

 66.56±14.22 0.364++ 

3.โรคประจําตัว (คน) 
- ความดันโลหิตสูง 
-เบาหวาน 
-เบาหวาน และ ความดัน
โลหิตสูง 

 
60 (56.07) 
13 (12.15) 
34 (31.78) 

 

 
          35 (55.56) 
          5 (7.94)  

23 (36.51) 
  

 
 

0.628+ 
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ตารางท่ี 2 (ตอ) 

+ ใชสถิตcิhi-square test 
++ ใชสถิติ Mann whitney – U test  
 
2. ระบบการส่ังจายยาที่ไดปรับปรุงพัฒนาขึ้น 

การพัฒนาระบบส่ังจายยา มีการดําเนินการใน 2 สวนหลัก คือ ปจจัยเชิงบุคคล และปจจัย
เชิงระบบและส่ิงแวดลอม โดยมีการพัฒนาปรับปรุงปจจัยดังกลาวดังนี ้

2.1 ปจจัยเชิงบุคคล 
        2.1.1 การใหความรูดานยา และ ความรูเกี่ยวกับ การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการ

ส่ังยา แกแพทย โดยทําwebsite (intranet) ของฝายเภสัชกรรมชุมชน เพ่ือเผยแพรความรูเกี่ยวกับการ
ใชยา เนื่องจากมีผูเขาใชงาน website (intranet) นอย เฉล่ียผูเขาใชงาน 3 รายตอวัน(ชวงกุมภาพันธถึง
เมษายน 2553) จึงมีการประชาสัมพันธ website (intranet) ของฝายเภสัชกรรมชุมชนมากขึ้นผานทาง 
website (intranet)สวนกลางของโรงพยาบาล  และประชาสัมพันธโดยตรงกับตัวแพทย ผลคือมีสถิติ
ผูเขาใชงานมากขึ้นเปน 8 รายตอวัน(ชวงพฤษภาคมถึงกรกฎาคม 2553) 

      2.2 ปจจัยเชิงระบบและส่ิงแวดลอม 
            2.2.1 พัฒนาระบบส่ังจายยาโดยประยุกตกระบวนการ medication reconciliation 

ซ่ึงมีขั้นตอนท่ีไดปรับปรุงขึ้นไดแก ขั้นบันทึกรายการยาท่ีผูปวยไดรับตอนจําหนายกลับบาน ลงใน
แบบฟอรม ตอนแรกท่ีใชแบบฟอรมเปนกระดาษ  แตเนื่องจากไมสะดวกในการติดเวชระเบียนจึง
เปล่ียนจากกระดาษธรรมดาเปนสติ๊กเกอร 

 
 

ลักษณะท่ัวไป กลุมทดลอง (N=107) 
คน (%)  

กลุมควบคุม (N=63) 
คน (%) 

p-value 

4. จํานวนรายการยาโรค
เรื้อรังท่ีผูปวยใช(คน) 
    1-4 รายการ 
     5-8 รายการ 
     9 รายการขึ้นไป 
จํานวนรายการยาโรคเรื้อรัง
เฉล่ียตอคน (รายการ+SD)  

 
 

66 (61.68) 
39 (36.45) 
2 (1.87) 

3.97±1.86 
 

 
 

41 (65.08) 
20 (31.75) 
2 (3.17) 

3.71±2.25 

 
 
 

0.444++  
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3. ความคลาดเคลื่อนทางยากอนและหลังการพัฒนาระบบส่ังจายยา 
อัตราผูปวยท่ีมีความคลาดเคล่ือนทางยาอยางนอย 1 ขอ กลุมควบคุม (กอนพัฒนาระบบ

ส่ังจายยา) พบ 25 ราย คิดเปน 39.68% ของจํานวนผูปวยท้ังหมด กลุมทดลอง (หลังพัฒนาระบบส่ัง
จายยา) พบ 6 ราย คิดเปน 5.61% ของจํานวนผูปวยท้ังหมดเม่ือเปรียบเทียบโดยใชสถิต ิchi-square 
test พบวาอัตราผูปวยท่ีมีความคลาดเคล่ือนทางยาอยางนอย 1 ขอ ของกลุมควบคุมและกลุมทดลองมี
ความแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ(p < 0.001) แสดงในตารางท่ี 3 

จํานวนความคลาดเคล่ือนทางยา จําแนกตามจํานวนรายการยาท่ีเกิดความคลาดเคล่ือน 
กลุมควบคุม พบ32 รายการ คิดเปน 13.68 % ของจํานวนรายการยาท้ังหมด กลุมทดลอง  พบ 9 
รายการ คิดเปน 2.10% ของจํานวนรายการยาท้ังหมด เม่ือเปรียบเทียบโดยใชสถิต ิMann Whitney U 
-test  พบวาจํานวนรายการยาท่ีเกิดความคลาดเคล่ือนทางยา ของกลุมควบคุมและกลุมทดลองมีความ
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ(p < 0.001) แสดงในตารางท่ี 4 

ชนิดรายการยาท่ีเกิดความคลาดเคล่ือนทางยามากท่ีสุด คือ enalapril พบ 8 รายการ
รองลงมาเปน metformin 7 รายการ  glipizide และ furosemide อยางละ 4 รายการตอจํานวนรายการ
ยาท่ีเกิดความคลาดเคล่ือนทางยาท้ังหมด 41 รายการ 
 
ตารางท่ี3ลเปรียบเทียบจํานวนผูปวยท่ีมีความคลาดเคล่ือนทางยาอยางนอย 1 รายการ กอนและหลัง       

พัฒนาระบบส่ังจายยา 
กลุมผูปวย กลุมทดลอง (N=107) กลุมควบคุม(N=63) p-value 
พบความคลาดเคล่ือน
ทางยา 
 

6 (5.61%) 25(39.68%) 

ไมพบความคลาดเคล่ือน
ทางยา 
 

101(94.39%) 38(60.32%) 

รวม 
 

107(100%) 63(100%) 

 
 

p < 0.001+ 

 
+ ใชสถิตcิhi-square test 
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ตารางท่ี4 เปรียบเทียบจํานวนรายการยาท่ีเกิดความคลาดเคล่ือนทางยากอนและหลังพัฒนา    
ระบบส่ังจายยา 

กลุมผูปวย กลุมทดลอง 
 

กลุมควบคุม  p-value 

พบความคลาดเคล่ือน
ทางยา 

9 (2.10%) 32(13.68%) 

ไมพบความคลาดเคล่ือน
ทางยา 

419(97.90%) 202(86.32%) 

รวม 428(100%) 234(100%) 

 
 

p < 0.001++ 

++ ใชสถิติ Mann whitney – U test 
 

 
แผนภูมิท่ี 6   แสดงความคลาดเคล่ือนทางยาท่ีเกิดขึ้นตามเดือนท่ีทําการศึกษา 

 
จากแผนภูมิท่ี 7   แสดงความคลาดเคล่ือนทางยาท่ีเกิดขึ้นตามเดือนท่ีทําการศึกษา  โดย

เปรียบเทียบชวงเวลา 3 เดือน กอนการพัฒนาระบบส่ังจายยา และ3 เดือน หลังการพัฒนาระบบส่ัง
จายยา โดยเริ่มพัฒนาระบบส่ังจายยาในเดือนพฤษภาคม ซ่ึงในเดือนพฤษภาคม และเดือนมิถุนายน 
(เดือนท่ี 1 และ2 หลังการพัฒนาระบบส่ังจายยา) ยังพบผูปวยท่ีมีความคลาดเคล่ือนทางยาอยางนอย 1 
รายการ เดือนละ 3 ราย  
 
4. ประเภทความแตกตางของรายการยาที่เกิดขึ้น 

จากตารางท่ี 5 ประเภทความแตกตางของรายการยาท่ีเกิดขึ้น แสดงเปนจํานวนครั้งการ 
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เกิดความแตกตาง พบวาเปนความแตกตางท่ีเกิดจากความไมตั้งใจของผูส่ังใชยา ซ่ึงถือวาเปนความ
คลาดเคล่ือนทางยา 41 ครั้ง พบในกลุมควบคุม (กอนพัฒนาระบบส่ังจายยา) 25 ครั้ง คิดเปน 39.68% 
ของจํานวนครั้งในการติดตามผูปวยท้ังหมด กลุมทดลอง (หลังการ พัฒนาระบบส่ังจายยา) พบ 6 
ครั้ง คิดเปน 5.61% ของจํานวนครั้งในการติดตามผูปวยท้ังหมด 
       สวนหนึ่งของความแตกตางของรายการยาท่ีเกิดขึ้นพบวาเปนความแตกตางท่ีเกิดจาก
ความ ตั้งใจของผูส่ังใชยา 7  ครั้ง พบในกลุมควบคุม (กอนพัฒนาระบบส่ังจายยา) คิดเปน 11.11% 
ของจํานวนครั้งในการติดตามผูปวยท้ังหมด กลุมทดลอง (หลังพัฒนาระบบส่ังจายยา) พบ 23 ครั้ง 
คิดเปน 21.5 % ของจํานวนครั้งในการติดตามผูปวยท้ังหมด 
 
ตารางท่ี5  ประเภทความแตกตางของรายการยาท่ีเกิดขึ้นแสดงเปนจํานวนครั้งการเกิดความแตกตาง 
ประเภทความแตกตางของ
รายการยาท่ีเกิดขึ้น 

กลุมทดลอง 
(107ครั้ง) 

กลุมควบคุม 
(63ครั้ง) 

1.ความแตกตางท่ีเกิดจาก
ความไมตั้งใจของผูส่ังใชยา  
 

6 (5.61%) 25 (39.68%) 
 

2.ความแตกตางท่ีเกิดจาก
ความตั้งใจของผูส่ังใชยา  
  

23 (21.50%) 7 (11.11%) 
 

3.ไมมีความแตกตาง 
 

78 (72.90%) 31 (49.21%) 

รวม 107 (100%) 63 (100%) 
 
ตารางท่ี6 ประเภทความแตกตางของรายการยาท่ีเกิดขึ้นแสดงเปนจํานวนรายการยาท่ีการเกิดความ 
    แตกตาง        
ประเภทความแตกตางของรายการยา กลุมทดลอง  กลุมควบคุม  
1. เกิดจากความไมตั้งใจของผูส่ังใชยา  9 (2.10%) 32 (13.68%) 
2. เกิดจากความตั้งใจของผูส่ังใชยา   29 (6.78%) 9 (3.85%) 
3.ไมมีความแตกตาง 390(91.12%) 193 (82.48%) 
รวม 428(100%) 234 (100%) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

52 

52 

จากตารางท่ี5และ 6  พบวาสวนหนึ่งของความแตกตางของรายการยาท่ีเกิดขึ้นพบวาเปน
ความแตกตางท่ีเกิดจากความ ตั้งใจของผูส่ังใชยาในการปรับเปล่ียนยา   7  ครั้ง พบในกลุมควบคุม 
(กอนพัฒนาระบบส่ังจายยา) คิดเปน 11.11% ของจํานวนครั้งในการติดตามผูปวยท้ังหมด  สวนกลุม
ทดลอง (หลังพัฒนาระบบส่ังจายยา) พบ 23 ครั้ง คิดเปน 21.5 % ของจํานวนครั้งในการติดตามผูปวย
ท้ังหมด ซ่ึงเหตุผลในการปรับเปล่ียนยาท่ีแพทยระบุแสดงไวในตารางท่ี 7 ดังนี ้
 
ตารางท่ี 7  เหตุผลในการปรับเปล่ียนยาท่ีแพทยระบุไวในแบบฟอรมของ medication reconciliation 
เหตุผลในการปรับเปล่ียนยา กลุมทดลอง  

รายการ(%) 
กลุมควบคุม  
รายการ(%) 

1.ผลการตรวจรางกายหรือผล
ตรวจทางหองปฏิบัติการ
เปล่ียนแปลง 
- ระดับน้ําตาลเพ่ิม/ลด 
- ความดันโลหิตเพ่ิม/ลด 
- ระดับไขมันเพ่ิม/ลด 
-อ่ืนๆ เชน มีโรคหัวใจ,หอบ,
อาการบวมลดลง 

 
 
 

17 (3.97%) 
5 (1.17%) 
0 (0.00%) 
3 (0.70%) 

 
 
 

1 (0.43%) 
4 (1.71%) 
2 (0.85%) 
1 (0.43%) 

2.มียาเดิมเหลือท่ีบาน 2 (0.47%) 1 (0.43%) 
3.อ่ืนๆ เชน  
-แผลเลือดออกในกระเพาะ 
-ปรับยาตามโรงพยาบาล
มหาชัย 

 
1 (0.23%) 
1 (0.23%) 

 
0 (0.00%) 
0 (0.00%) 

รวม 29 (6.78%) 9 (3.85%) 
 
5. ประเภทของความคลาดเคลื่อนในการส่ังใชยา 

จากตารางท่ี 8 พบวาประเภทของความคลาดเคล่ือนท่ีพบมากท่ีสุด คือ ส่ังยาไมครบชนิด
รอยละ 2.87 ของรายการยาท้ังหมด รองลงมา คือ ส่ังยาผิดวิธีใชหรือ ผิดขนาด รอยละ 2.42 ของ
รายการยาท้ังหมด สําหรับความคลาดเคล่ือนทางยาชนิดอ่ืน  ๆท่ีพบไดแก ส่ังยาผิดชนิด พบรอยละ 
0.91 ของรายการยาท้ังหมด เชน ตองการส่ังglipizide แตส่ังผิดเปนglibenclamide  
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ตารางท่ี8   ประเภทของความคลาดเคล่ือนในการส่ังใชยา          

 
6. จัดลําดับประเภทของความคลาดเคลื่อนในการส่ังใชยาแบงตามประเภทของความคลาดเคลื่อน
ทางยาตามระดับความรุนแรงที่สงผลตอผูปวย โดย NCC MERP (National Coordinating Council 
of Medication Error Reporting and Prevention) 

ความคลาดเคล่ือนทางยาท้ังหมดเปนความคลาดเคล่ือนทางยาท่ีไมเปนอันตราย 
(category B) ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากในขั้นตอนการดําเนินการศึกษาภายหลังจากท่ีมีการบันทึกความ
คลาดเคล่ือนทางยาแลว จะนําความคลาดเคล่ือนทางยาดังกลาวปรึกษาแพทย เพ่ือใหแพทยตัดสินใจ
ส่ังใชยาอีกครั้ง เพ่ือใหผูปวยไดรับยาท่ีเหมาะสมท้ังในกลุมทดลอง และกลุมควบคุม  
  
7. มูลคายาทีใ่ช เม่ือเกิดความคลาดเคลื่อนทางยา 
   ตารางท่ี9  มูลคายาท่ีใชเม่ือเกิดความคลาดเคล่ือนทางยาแยกตามรายการยาท่ีจายผิด (นัดผูปวย 2 
เดือน) 

กลุมทดลอง กลุมควบคุม ยาที่จายผิด ราคา
ตอ
เม็ด 

ยาขาด 
(เม็ด/
วัน) 

ยาเกิน 
(เม็ด/
วัน) 

มูลคา ยาขาด 
(เม็ด/วัน) 

ยาเกิน 
(เม็ด/วัน) 

มูลคา 

1.Furosemide  1 - - - 1/2 1 +30 
2.Spironolactone  2 - - -  2 +240 
3. Enalapril  1 - - - 13 4 -540 
4. Glipizide  1 - 4 +240 1 3 +360 
5.Metformin 1 - 8 +480 10 - -600 

ประเภทความคลาดเคลื่อนทางยา กลุมทดลอง
รายการ(%) 

กลุมควบคุม 
รายการ(%) 

รวม 
รายการ(%) 

ส่ังยาผิดชนิด  0 (0.00%) 6 (2.56%) 6 (0.91%) 
ส่ังยาผิดวิธีใชหรือ ผิดขนาด    5 (1.17%) 11 (4.70%) 16 (2.42%) 
ส่ังยาไมครบชนิดหรือส่ังยาท่ีไมมีขอ
บงใช 

4 (0.93%) 15 (6.41%) 19 (2.87%) 

รวม 9 (2.10%) 32 (13.68%) 41(6.19%) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

54 

54 

 ตารางท่ี9 (ตอ)  
กลุมทดลอง กลุมควบคุม ยาที่จายผิด ราคา

ตอ
เม็ด 

ยาขาด 
(เม็ด/
วัน) 

ยาเกิน 
(เม็ด/
วัน) 

มูลคา ยาขาด 
(เม็ด/วัน) 

ยาเกิน 
(เม็ด/วัน) 

มูลคา 

6.Simvastatin  3 - - - 1/2 - -90 
7. Atenolol 1 - - - 2.5 - -150 
8. Propanolol 1 - - - 4 4 0 
9. Isordil (10)  2 - - - 3 - -360 
10. ASA (80) 1 1 - -60 2 - -120 
11. Amlodipine  3 - 2 +360 - 1/2 +90 
12. Gemfibrozil  2 - - - 2  -240 
13. HCTZ 1 - 1/2 +30 1 1/2 -30 
14.Glibenclamide 2 - 1 +120 - - - 
15. Doxazosin  10 2 - -1,200 - - - 

   เครื่องหมาย + คือมูลคายาท่ีจายเกิน    
   เครื่องหมาย - คือมูลคายาท่ีจายขาด  
 
ตารางท่ี10  มูลคายาท่ีใชเม่ือเกิดความคลาดเคล่ือนทางยา 

 
จากตารางท่ี11  พบวาถาไมมีการปองกันความคลาดเคล่ือนทางยา ชวงกอนการพัฒนา

ระบบส่ังจายยา พบวาแพทยจายยาขาดไป   2,730 บาทตอผูปวย 63 ราย คิดเปน 43.33 บาท/ ราย  
ชวงหลังจากการพัฒนาระบบส่ังจายยาแลว พบวาแพทยจายยาขาดลดลงเหลือ   1,260 บาทตอผูปวย

มูลคายากลุมทดลอง มูลคายากลุมควบคุม  ประเภท 
มูลคา
รวม 

จํานวน
ผูปวย
รวม 

มูลคา/
ราย 

 

มูลคา
รวม 

จํานวน
ผูปวย
รวม 

มูลคา/
ราย 

 

ผลตาง 
(บาท/ราย) 

ส่ังยาขาด 1,260 107 11.78 2,730 63 43.33  31.55 
ส่ังยาเกิน 1,230 107 11.50 1,320 63 20.95 9.45 
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107 ราย คิดเปน   11.78  บาท/ ราย (ลดลงถึง 31.55  บาท/ ราย) และส่ังยาเกินลดลงจาก 1,320 บาท
ตอผูปวย 63 ราย คิดเปน   20.95  บาท/ ราย  เปน 1,230 บาทตอผูปวย 107 ราย คิดเปน 11.50  บาท/ 
ราย  (ลดลง 9.45 บาท/ ราย) 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
บทที ่5 

อภิปรายและสรุปผลการศึกษา 

 
สรุปผลการศึกษา 

การศึกษานี้เปนการศึกษาแบบกึ่งการทดลอง (Quasi-experimental study) เพ่ือศึกษาถึง
ผลของการพัฒนาระบบส่ังจายยาท่ีมีผลตอความคลาดเคล่ือนทางยาในโรงพยาบาลสวนผ้ึง ในชวง
รอยตอระหวางขั้นตอนจําหนายผูปวยในกับขั้นตอนการนัดติดตามผูปวยในแผนกผูปวยนอก  โดยมี
การพัฒนาระบบส่ังจายยาโดยดําเนินมาตรการสองมาตรการหลัก  ประกอบดวย มาตรการแรก   
การดําเนินกระบวนการ medication reconciliation  โดยเปรียบเทียบรายการยาในขั้นตอนจําหนาย 
คือ รายการยาท่ีผูปวยใชขณะกลับไปพักรักษาตัวท่ีบาน กับรายการยาในขั้นตอนนัดติดตามผูปวย 
คือรายการยาท่ีแพทยส่ังในแผนกผูปวยนอก  เม่ือพบขอแตกตางระหวางรายการยา และเปนความ
แตกตางท่ีเกิดจากความไมตั้งใจของแพทย  จะบันทึกเปนขอมูลความคลาดเคล่ือนทางยา และ
ติดตามการเปล่ียนแปลงคําส่ังใชยาของแพทยเพ่ือใหผูปวยไดรับยาท่ีเหมาะสมตอไป มาตรการท่ี
สอง การพัฒนาปจจัยระบบส่ังจายยาโดยการพัฒนาปจจัยตางๆ ท่ีเกี่ยวของ โดยมีมาตรการดังนี้ การ
ทํา website (intranet) ของฝายเภสัชกรรมชุมชน เพ่ือเผยแพรความรูเกี่ยวกับการใชยา เชน การเกิด 
drug interaction ของยา  adverse drug reaction รวมท้ังการสรางระบบการเตือนอัตโนมัติในกรณีท่ีมี
การส่ังยาท่ีเกิด drug interaction ตอกันในระบบคอมพิวเตอร  การจัดทํารายการ LASA drug list 
ของโรงพยาบาล  และนําเทคนิคการใชตัวอักษรตัวใหญ ตัวเขม (bond face and tall man letter) บน
บางสวนของช่ือยาท่ีแตกตางกัน มาใชในการเขียนช่ือยา LASA drug เชน hyOScine กับ 
hyDROxyzine เพ่ือลดความผิดพลาดในการอานช่ือยา การขอความรวมมืองดการส่ังใชยาทาง
โทรศัพท โดยเฉพาะยาท่ีเปน LASA drug เพ่ือแกไขปญหาการส่ือสารท่ีอาจคลาดเคล่ือนได 

การวัดผลของการพัฒนาระบบส่ังจายยา  ทําไดโดยการเปรียบเทียบความคลาดเคล่ือน
ทางยาระหวางชวงกอนและหลังการพัฒนาระบบส่ังจายยา ผลการวิจัยพบวาหลังการพัฒนาระบบ
ส่ังจายยามีความคลาดเคล่ือนทางยา 5.61% นอยกวากอนการพัฒนาระบบส่ังจายยาซ่ึงพบความ
คลาดเคล่ือนทางยา 39.68% อยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ (p<0.001) ซ่ึงความคลาดเคล่ือนทางยาท่ีพบ 
สวนใหญ คือการไดรับยาไมครบรายการท่ีเคยใช รองลงมาคือ การไดรับยาผิดขนาด  

สรุปไดวาการพัฒนาระบบการส่ังจายยา สามารถลดความคลาดเคล่ือนทางยาในผูปวย
ท่ีมาติดตามการรักษาได 
 

56 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

57

อภิปรายผลการศึกษา 
 จากการศึกษานี้สามารถอภิปรายผลเปนประเด็นตางๆ ดังนี ้
1.การพัฒนาระบบส่ังจายยาโดยการดําเนินกระบวนการ medication reconciliation 
2.การพัฒนาระบบส่ังจายยาโดยการพัฒนาปจจัยตางๆ ท่ีเกี่ยวของ 
3.การลดความคลาดเคล่ือนทางยา 

 
1. การพัฒนาระบบส่ังจายยาโดยการดําเนินกระบวนการ medication reconciliation 

ขั้นตอนของกระบวนการ medication reconciliation  ท่ีผูวิจัยไดพัฒนาไวมีขั้นตอนหลัก
ดังนี้  ขั้นตอนแรก บันทึกรายการยาท่ีผูปวยไดรับตอนจําหนายลงในแบบฟอรม โดยนําไปติดไวใน 
เวชระเบียน  ซ่ึงขั้นตอนนี้ เพ่ือความสะดวก และ ประหยัดเวลา จึงใชคอมพิวเตอรชวยในการพิมพ
รายการยาลงในสติ๊กเกอรแบบฟอรมแทนการคัดลอกรายการยาดวยลายมือ ซ่ึงมีงานวิจัยของ Volpp 
และคณะ กลาววาการใชคอมพิวเตอรเขาชวยสามารถแกปญหาการอานรายการยาผิดพลาดได 
(Volpp et al 2003: 851-855 )  โดยหนาท่ีการนําสติ๊กเกอรแบบฟอรมดังกลาวไปติดไวในเวช-
ระเบียน  พรอมติดบัตรนัดติดตามการใชยา ซ่ึงไดขอความรวมมือใหพยาบาลแผนกผูปวยในเปน
ผูจัดทํา ซ่ึงไดรับความรวมมือเปนอยางด ี  ขั้นตอนท่ีสอง ในวันท่ี ผูปวยนัด ติดตามการรักษา ใน
แผนกผูปวยนอก พยาบาลผูปวยนอกจะเปนผูสงเวชระเบียนผูปวยท่ีติดบัตรนัดติดตามการใชยาแลว
มายังฝายเภสัชกรรม ซ่ึงความรวมมือในขั้นตอนนี้ยังไมคอยดีเทาท่ีควร โดยเภสัชกรตองเปน
ผูติดตามเวชระเบียนเอง เนื่องจากบัตรติดตามการใชยาใชกระดาษสีขาวไมสะดุดตา และมีขนาดเล็ก 
ทําใหมีบัตรอ่ืนๆ มาปดทับได เชน บัตรตรวจคัดกรองไขหวัดนก และ ใบผลตรวจจาก
หองปฏิบัติการ เปนตน ทําใหพยาบาลอาจไมสังเกตเห็นจึงไมไดสงเวชระเบียนมายังฝายเภสัชกรรม 
ในอนาคตอาจทําการแกไขโดยทําบัตรติดตามการใชยาใหมีขนาดใหญขึ้น มีสีสันสะดุดตาและเลือก
ติดในท่ีท่ีสังเกตเห็นไดงาย ไมซอนทับกับเอกสารอ่ืนๆ  ขั้นตอนท่ีสาม การเปรียบเทียบรายการยา
ตอนผูปวย ถูกจําหนาย กับรายการท่ีผูปวยไดรับในวันนั้น ในประเด็นความซํ้าซอน ปฏิกิริยาตอกัน
ระหวางยา รายการยาไมครบ ขนาดยาไมถูกตอง กําหนดใหเปนหนาท่ีของเภสัชกร ซ่ึงไดรับความ
รวมมือเปนอยางดี  ถาพบความแตกตางของรายการยา ให แจงแพทยซ่ึงในการศึกษานี้ในประเด็น
รายการยาไมครบ จะแจงแพทยเม่ือรายการยาท่ีไมครบเปนยาโรคเรื้อรังท่ีตองใชตอเนื่อง เพราะยา
ตามอาการบางตัวในสภาวะของผูปวย อาจไมมีความจําเปนตองใช   ขั้นตอนท่ีส่ี  แพทยแกไข หรือ
ยืนยันคําส่ังเดิมพรอมระบุเหตุผลในแบบฟอรมท่ีเวชระเบียนผูปวย ซ่ึงขั้นตอนนี้แพทยใหความ
รวมมือดีแตยังขาดการระบุเหตุผลท่ีชัดเจนในการปรับยาซ่ึงในการศึกษาขั้นตอไป ควรมีการใช
ความรูทางคลินิกมาประเมินความเหมาะสมในการปรับยาของแพทย  ซ่ึงเหตุผลในการปรับยาของ
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แพทย สวนใหญ คือ ปรับตามผลการตรวจรางกาย เชน ระดับน้ําตาล หรือ ความดันโลหิต รองลงมา
คือผูปวยมียาเหลือท่ีบาน ซ่ึงในปจจุบันโรงพยาบาลไดมีนโยบายในการรณรงคและสงเสริมให
ผูปวยนํายาเดิมท่ีเคยใชกอนหนาท่ีจะเขามารับการรักษาท่ีโรงพยาบาล เพ่ือใหแพทยไดรับทราบ
ขอมูลยาเดิม สามารถนําขอมูลยาเดิมมาประกอบการตัดสินใจส่ังใชยา ท้ังนี้เพ่ือใหผูปวยไดรับยาท่ี
เหมาะสม ไมซํ้าซอน อีกท้ังยังเกิดประโยชนอ่ืนท่ีเปนการปองกันปญหาจากการท่ีผูปวยมียาจํานวน
มากอยูท่ีบาน อาจเกิดความสับสนและมีความเส่ียงในการใชยาผิด การแจกจายยาใหกับผูอ่ืน การมี
ยาท่ีเส่ือมสภาพ และสามารถประหยัดปริมาณยาท่ีใชกับผูปวยได หากยาเดิมนั้นมีสภาพท่ีดีอยู และ 
เภสัชกรควรแนะนําผูปวย หรือญาตใิหนํายาเดิมทุกรายการติดตัวมาดวยทุกครั้งท่ีเขามารับการรักษา
ในโรงพยาบาล หรือตองแจงใหบุคลากรทางการแพทยทราบทุกครั้งวา ผูปวยมียาเดิม หรือเคยรับ
การรักษาจากสถานพยาบาลอ่ืน กอนท่ีจะเขารับการรักษาท่ีโรงพยาบาล ไมวาจะเปนการรักษาแบบ
ผูปวยนอกหรือผูปวยในก็ตาม ท้ังนี้เพ่ือปองกันการไดรับยาซํ้าซอน และเพ่ือใหเกิดความสอดคลอง
ตอเนื่องทางยา 

หลังจากพัฒนาระบบส่ังจายยาแลวยังพบความคลาดเคล่ือนทางยาในผูปวยอยู 6 ราย 
ยกตัวอยางกรณีศึกษา ผูปวยชายไทย อายุ  72 ป เขารับการรักษาตัว ดวยภาวะโลหิตจาง โรค
ประจําตัว ความดันโลหิตสูง  เบาหวาน และมีภาวะไขมันในเลือดสูง รายการยาวันท่ีจําหนายผูปวย
กลับบาน ได Metformin (500)  2x2 pc แตในวันท่ีติดตามการรักษาแพทยส่ัง Metformin (500) 2x3 
pc  ซ่ึงจากการตรวจสอบพบวาผูปวยไมไดมีระดับน้ําตาลในเลือดสูงขึ้น (ผูปวยมีระดับน้ําตาลใน
เลือดเทากับ105 mg/dlในวันท่ีนัดติดตาม) ซ่ึงเม่ือเภสัชกรตรวจสอบพบและไดทําการปรึกษาแพทย
เพ่ือทบทวนรายการยา แพทยตัดสินใจแกไขคําส่ังใชยา ซ่ึงสามารถชวยใหผูปวยไมเกิดอันตรายจาก
ภาวะน้ําตาลตกและชวยประหยัดคาใชจายเรื่องยาได  ซ่ึงแพทยใหเหตุผลวาท่ีส่ังใชยาผิดเกิดจาก
สติ๊กเกอรแบบฟอรมท่ีใชบันทึกรายการยาท่ีติดในเวชระเบียนมีขนาดเล็ก ไมสะดุดตา และบางสวน
ยังเปนลักษณะใชลายมือในการคัดลอกรายการยาทําใหบางครั้งแพทย อาจไมไดสังเกตเห็นขอมูล
สวนนี้กอนการส่ังใชยา จึงยังคงพบความคลาดเคล่ือนทางยาในกลุมทดลองอยู โดยเฉพาะชวงแรก
ของการศึกษา ซ่ึงในทางแกไข อาจตองทําใหสติ๊กเกอรสะดุดตา หรืออาจตองเปล่ียนสีใหเดนชัด
มากขึ้น พรอมท้ังแจงใหบุคลากรทางการแพทยทราบโดยท่ัวกันทุกคน 

สรุปการพัฒนาระบบส่ังจายยาโดยประยุกตกระบวนการ medication reconciliation มี
ขั้นตอนในการดําเนินการท่ีคอนขางดี บุคลากรสวนใหญใหความรวมมือ ยกเวนขั้นตอนการสง 
เวชระเบียนผูปวยท่ีตองไดรับการนัดติดตามมายังฝายเภสัชกรรมชุมชนท่ียังไมไดรับความรวมมือ
เทาท่ีควร ซ่ึงกระบวนการ medication reconciliationจากงานวิจัยนี ้มีปญหาท่ีสําคัญ คือ งาน
ดังกลาวเปนการเพ่ิมภาระจากงานประจํา ซ่ึงในอนาคตอาจตองมีการปรับปรุงกระบวนการให
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กระชับยิ่งขึ้น และผนวกใหกลมกลืนกับงานประจํา โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรเขาชวยในการ
ทํางาน เชน ใหมีการขึ้นขอความเตือนเภสัชกรวาผูปวยคนนี้ตองไดรับการติดตามการใชยาแทนการ
ติดบัตรนัดติดตามการใชยาท่ีเวชระเบียน เพ่ือลดขั้นตอนในการติดตามผูปวย 
 
2. การพัฒนาระบบส่ังจายยาโดยการพัฒนาปจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 

ผลของการทํา website  ของฝายเภสัชกรรมชุมชน เพ่ือเผยแพรความรูเกี่ยวกับการใชยา 
เชน การเกิด drug interaction ของยา adverse drug reaction  สงผลตอการลดความคลาดเคล่ือนใน
การจายยาไดไมมากเทาท่ีควร เนื่องจาก website ยังไมเปนท่ีแพรหลาย มีผูเขาใชนอย จึงควรมีการ
ประชาสัมพันธ website เพ่ิมมากขึ้น  การสรางระบบการเตือนอัตโนมัติในกรณีท่ีมีการส่ังยาท่ีเกิด 
drug interaction ตอกันในระบบคอมพิวเตอร สามารถลดความคลาดเคล่ือนทางยาไดมาก แตลด
ความคลาดเคล่ือนทางยาไดเฉพาะประเภทการส่ังยาท่ีมี drug interaction เทานั้น การจัดทํารายการ 
LASA drug list ของโรงพยาบาล   นําเทคนิคการใชตัวอักษรตัวใหญ ตัวเขม บนบางสวนของช่ือยา
ท่ีแตกตางกัน มาใชในการเขียนช่ือยา LASA drug เชน hyOScine กับ hyDROxyzine เพ่ือลดความ
ผิดพลาดในการอานช่ือยา  และ การขอความรวมมืองดการส่ังใชยาทางโทรศัพท โดยเฉพาะยาท่ีเปน 
LASA drug เพ่ือแกไขปญหาการส่ือสารท่ีอาจคลาดเคล่ือนไดสงผลในการลดความคลาดเคล่ือนใน
การส่ังจายยาแตลดความคลาดเคล่ือนทางยาไดเฉพาะประเภทการส่ังยา ผิดชนิด เทานั้น สวน
กระบวนการ medication reconciliation  จากงานวิจัยตางๆพบวาสามารถลดความคลาดเคล่ือนทาง
ยาไดท้ังส่ังยาผิดชนิด ผิดวิธีใช และ ส่ังยาไมครบชนิดได (Pronovost et al. 2003 :201-205; 
Nickerson et al. 2005: 65-71; Pippins  et al. 2008 :1414-1422; ฉันทิกา ซ่ือตรง  2548; มนตร ี 
วงศคํามา และคณะ 2551) เพ่ือใหเกิดผลในการลดความคลาดเคล่ือนทางยาในระบบส่ังจายยาให
ไดมากท่ีสุด จึงตองมีการดําเนินทุกมาตรการรวมกัน 

จากการศึกษาอ่ืนๆท่ีมีการพัฒนาระบบส่ังจายยา เชน การศึกษาของ พงษศักดิ ์สมใจ 
และคณะ (พงษศักดิ ์สมใจและคณะ 2550: 100-108)  มีการพัฒนาระบบส่ังจายยา โดยมีมาตรการ
ใกลเคียงกับงานวิจัยนี้ คือ มีกําหนดยา LASA  มีโปรแกรมเตือนแพทยใหเห็นความคลาดเคล่ือนใน
การส่ังใชยา เชน เตือนแพยา drug interaction  สวนการศึกษาของ อภิลักษณ นวลศรี (อภิลักษณ 
นวลศรี 2549: 1-8) มีการพัฒนาระบบส่ังจายยา โดยใชการส่ังยาโดยระบบคอมพิวเตอรแทนการ
เขียนใบส่ังยา  ซ่ึงผลการศึกษาของท้ังสองงานวิจัยไดผลตรงกับการศึกษานี้คือการพัฒนาระบบส่ัง
จายยาดวยมาตรการตางๆ สามารถลดความคลาดเคล่ือนทางยาได  ซ่ึงแสดงใหเห็นวามาตรการตางๆ 
ดังกลาวใหผลดเีชนเดียวกัน   

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

60

3. การลดความคลาดเคลื่อนทางยา 
จากการพัฒนาระบบส่ังจายยา ณ โรงพยาบาลสวนผ้ึง กลุมทดลองมีรอยละของผูปวยท่ี

พบความคลาดเคล่ือนทางยานอยกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ(p<0.001)  สอดคลอง
กับทุกการศึกษาท่ีมีการพัฒนาระบบส่ังจายยา ท่ีวาการพัฒนาระบบส่ังจายยา สามารถลดความ
คลาดเคล่ือนในการส่ังใชยาได   (Pronovost et al. 2003 :201-205; Nickerson et al. 2005: 65-71; 
Pippins  et al. 2008 :1414-1422; ฉันทิกา ซ่ือตรง  2548; มนตร ีวงศคํามา และคณะ 2551; อภิลักษณ 
นวลศรี 2548: 1-8; กมลเนตร  จิระประภูศักดิ ์และ รัตนาภรณ ใยช่ืน 2548: 1-8; พงษศักดิ ์สมใจและ
คณะ 2550: 100-108) 

จากการศึกษาพบวาประเภทของความคลาดเคล่ือนทางยาท่ีพบมากท่ีสุด คือ ส่ังยาไม
ครบชนิดรอยละ 2.87  ของรายการยาท้ังหมดอาจเปนผลมาจากการท่ีแพทย และพยาบาลมีเวลาท่ี
จํากัดในการดูแลผูปวย ทําใหบางครั้งอาจไมสามารถรับทราบปญหา หรือขอมูลยาของผูปวยแตละ
รายไดท้ังหมด โดยเฉพาะผูปวยท่ีมีรายการยา Home medication จํานวนมาก อาจเกิดความสับสน 
และมีโอกาสท่ีจะไมส่ังยาบางรายการได รองลงมา คือ ส่ังยาผิดวิธีใชหรือ ผิดขนาด รอยละ 2.42 
สําหรับความคลาดเคล่ือนทางยาชนิดอ่ืน  ๆท่ีพบไดแก ส่ังยาผิดชนิด พบรอยละ 0.91 ซ่ึงสอดคลอง
กับการศึกษาของ Cornish และคณะ ซ่ึงพบวา ประเภทของความคลาดเคล่ือนทางยาท่ีพบมากท่ีสุด 
คือ ส่ังยาไมครบชนิด รองลงมา คือ ส่ังยาผิดวิธีใชหรือ ผิดขนาด (Cornish et al. 2005: 424-429) 

นอกจากนี้ยังพบความคลาดเคล่ือนทางยา ประเภท commission error หรือการท่ีผูปวย
ไดรับคําส่ังใชยาท่ีไมสมควรไดรับเพราะไมมีขอบงใช เชน ขณะท่ีผูปวยนอนรักษาตัวอยูใน
โรงพยาบาลไดมีการระบุโดยแพทย ส่ังหยุด HCTZ แลว แตจากการศึกษาพบการส่ังใชยาอีกใน
ขณะท่ีผูปวยนัดติดตามในแผนกผูปวยนอก ดังนั้นในการศึกษาตอไป หรือหากมีการพัฒนาระบบส่ัง
จายยา ควรคํานึงถึงความคลาดเคล่ือนทางยา ประเภท commission error ดวย ซ่ึงจําเปนตองอาศัย
ความรูทางเภสัชกรรมคลินิกประกอบการพิจารณาความคลาดเคล่ือนทางยาประเภทดังกลาวดวย 

การศึกษานี้ไมพบความคลาดเคล่ือนทางยา ชนิด ส่ังยาท่ีผูปวยแพ หรือ ส่ังยาท่ี
เกิดปฏิกิริยาตอกัน (drug interaction) ท้ังนี้เนื่องมาจากในชวงเตรียมการศึกษาในเดือนธันวาคม 
2552 - มกราคม 2553 ฝายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลสวนผ้ึง ไดมีการจัดทํา โปรแกรม
คอมพิวเตอรการแจงเตือนแพยา อาการขางเคียงและการเกิดปฏิกิริยากันระหวางยา (drug 
interaction) ในระบบส่ังจายยา เพ่ือการปองกันการส่ังยาท่ีผูปวยมีประวัติแพยาและการส่ังยาท่ี
เกิดปฏิกิริยาตอกัน (drug interaction)  

เม่ือจัดความคลาดเคล่ือนทางยาตามระดับความรุนแรง สําหรับการศึกษานีใ้ชการแบง
ระดับตาม NCC MERP เนื่องจากใชงานไดงายและเปนท่ีแพรหลายกวาการแบงระดับตาม JCAHO
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โดยในการศึกษานี้ไมพบความคลาดเคล่ือนทางยาท่ีเปนอันตรายจนถึงเสียชีวิต (category D– I) 
ความคลาดเคล่ือนทางยาท้ังหมดเปนความคลาดเคล่ือนทางยาท่ีไมเปนอันตราย (category B) ท้ังนี้
อาจเนื่องมาจากในขั้นตอนการดําเนินการศึกษาภายหลังจากท่ีมีการบันทึกความคลาดเคล่ือนทางยา
แลว จะนําความคลาดเคล่ือนทางยาดังกลาวปรึกษาแพทย เพ่ือใหแพทยตัดสินใจส่ังใชยาอีกครั้ง 
เพ่ือใหผูปวยไดรับยาท่ีเหมาะสมท้ังในกลุมทดลอง และกลุมควบคุม  

จากผลการศึกษาท่ีไดเปนไปตามวัตถุประสงคของการศึกษาคือ การพัฒนาระบบส่ังจาย
ยา  สามารถลดความคลาดเคล่ือนทางยาของผูปวยท่ีถูกจําหนายกลับบานในระบบผูปวยใน และมา
ติดตามการรักษาในแผนกผูปวยนอก ซ่ีงจุดนี้ถือเปนรอยตอหนึ่งท่ีสําคัญของการใหบริการ    

นอกจากนี้ผลการวิจัยท่ีไดยังเปนไปตามการทบทวนวรรณกรรมของCuaและKripalani
ท่ีสนับสนุนวาผูปวยท่ีมานอนรักษาตัวในโรงพยาบาลพบความคลาดเคล่ือนทางยาหลังจากจําหนาย
กลับบานถึง49%ซ่ึงมีสาเหตุจากการสงตอขอมูลระหวางแผนกผูปวยในกับผูปวยนอกไมตอเนื่อง 
ซ่ึงปองกันไดถามีการพัฒนาระบบส่ังจายยาโดยกระบวนการmedication reconciliation  (Cua and 
Kripalani 2008: 136-141) 

สรุปไดวาการพัฒนาระบบส่ังจายยาโดยการประยุกตกระบวนการ medication 
reconciliation  รวมกับการดําเนินมาตรการลดความคลาดเคล่ือนทางยาอ่ืนๆตามท่ีไดกลาวไวขางตน  
สามารถลดความคลาดเคล่ือนทางยาในการส่ังใชยา และปองกันไมใหความคลาดเคล่ือนนั้นสงไป
ถึงตัวผูปวยได โดยอาจนํากระบวนการ medication reconciliation เปนมาตรการหนึ่งท่ีใชใน
กระบวนการดูแลรักษาผูปวย ในทุก  ๆจุดเปล่ียนของการใหบริการ ท้ังการรับผูปวย สงตอระหวาง
แผนก  จําหนายและการติดตามการรักษา และอาจนํากระบวนการ medication reconciliation  
ดําเนินการรวมกับการบริบาลเภสัชกรรม เพ่ือใหเกิดความปลอดภัยสูงสุดในการใชยา และใน
โรงพยาบาลแตละแหงควรมีการพัฒนาและแนะนํากระบวนการนี้มาปฏิบัติโดยมีเปาหมายเพ่ือให
ผูปวยไดรับยาท่ีถูกตอง ณ จุดท่ีมีการเปล่ียนระดับการรักษา (ชวงรอยตอของการใหบริการ) 
 
ขอจํากัดในการวิจัย 

การจัดระดับความรุนแรงของความคลาดเคล่ือนทางยาท่ีเกิดขึ้นกับผูปวยแตละราย ผลท่ี
ไดอาจมีระดับความรุนแรงท่ีนอยกวาความเปนจริง โดยในการศึกษานี้พบระดับความคลาดเคล่ือน
ทางยาในระดับท่ีไมเปนอันตรายท้ังหมด ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากในการศึกษานี้เม่ือพบความ
คลาดเคล่ือนทางยา และไดบันทึกความคลาดเคล่ือนทางยาแลว จะมีนําความคลาดเคล่ือนทางยานั้น
ปรึกษาแพทยเพ่ือใหแพทยตัดสินใจส่ังยาอีกครั้ง ท้ังนี้เพ่ือใหผูปวยไดรับยาท่ีเหมาะสมตอไป โดย
ไมคํานึงถึงวาผูปวยจะอยูในกลุมทดลอง หรือกลุมควบคุม โดยในชวงเวลาท่ีมีการแกไขคําส่ังใชยา
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นั้นอาจแกไขไดกอนท่ีผูปวยจะไดรับยาท่ีมีความคลาดเคล่ือน ดังนั้นความคลาดเคล่ือนท่ีเกิดขึ้นอาจ
ไมถึงตัวผูปวย ทําใหระดับความรุนแรงของความคลาดเคล่ือนท่ีเกิดกับผูปวยในการศึกษานี้อาจ
รุนแรงนอยกวาความเปนจริง 

การประเมินมูลคาความเสียหายของผูปวยถาเกิดความคลาดเคล่ือนทางยา  มูลคาท่ีได
อาจต่ํากวาความเปนจริง เพราะมูลคาดังกลาวไดจากการทํานายมูลคาท่ีอาจจะเกิดขึ้น  เนื่องจาก
ความคลาดเคล่ือนทางยาไมไดเกิดขึ้นจริง และเปนการคิดเฉพาะตนทุนคายาเพียงอยางเดียว 

จากการศึกษานี้ ยังไมมีการวิเคราะหถึงความเหมาะสมทางดานคลินกิในการส่ังใชยา  
กรณีท่ีพบปญหาในการใชยา เชน ส่ังยาขนาดหรือวิธีใชไมเหมาะสม  ถาแพทย ยืนยันคําส่ังเดิม
ดังกลาว  ก็จะไมนับวาเปนความคลาดเคล่ือนทางยา  

 
ขอเสนอแนะเพ่ือนําผลการวิจัยไปใชประโยชนในการพัฒนาระบบส่ังจายยาโดยกระบวนการ 
medication reconciliation  

1.  ดานการบริหารจัดการ 
     1.1  เพ่ือใหการพัฒนาระบบส่ังจายยาโดยกระบวนการ  medication reconciliation 

ดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ ควรมีการกําหนดใหการทํากระบวนการ medication 
reconciliation เปนความรับผิดชอบของทีมสหวิชาชีพ ไดแก แพทย พยาบาล เภสัชกร ในการ
กําหนดนโยบาย เปาหมาย ตัวช้ีวัด ขอตกลง วิธีการดําเนินงาน และแบบฟอรมท่ีใช โดยนําเขาท่ี
ประชุมคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบําบัด หรือทีมดูแลผูปวย เปนตน     

    1.2 เนื่องดวยภาระงานท่ีมาก แตบุคลากรทางการแพทยมีจํากัด การเขาถึงปญหา หรือ
การดําเนินกระบวนmedication reconciliation   อาจทําไดไมท่ัวถึงครอบคลุมทุกปญหา และผูปวย
ทุกราย ในขณะความคลาดเคล่ือนทางยาสามารถเกิดไดทุกขั้นตอนของกระบวนการใชยา ดังนั้น
เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการระบบการจัดเก็บขอมูลการใชยาของผูปวย ควรมีการ
พัฒนาเทคโนโลย ีเชน การนําระบบคอมพิวเตอรมาชวยในการจัดเก็บขอมูลผูปวยเพ่ิมเติมจากระบบ
เดิม เชน มีการลงบันทึกประวัติการใชยาจากสถานพยาบาลอ่ืน ลงในฐานขอมูลคอมพิวเตอร ซ่ึง
ระบบเดิมใชจัดเก็บในระบบ manual ทําใหสืบคนขอมูลไดยาก และทําใหตองใชเวลาดําเนิน
กระบวนการ medication reconciliation มากขึ้น   

       1.3  หากบุคลากรมีจํากัด การดําเนินกระบวนการmedication reconciliation  อาจ
กําหนดใหมีการทําเฉพาะผูปวยบางกลุมท่ีมีความเส่ียงของการใชยาท่ีไมตอเนื่อง เชน ผูปวยโรค
เรื้อรัง ไดแก โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง เปนตน 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

63

2. ดานการบริบาลทางเภสัชกรรม 
    2.1 การพัฒนาระบบส่ังจายยาตามการศึกษานี้ เภสัชกรท่ีเขาดําเนินการ ตองมีการ

สัมภาษณผูปวยและญาต ิหรือ ตองมีการสืบคนประวัติการใชยาจากเวชระเบียน ฐาน
ขอมูลคอมพิวเตอรของโรงพยาบาล เพ่ือใหไดประวัติการใชยาของผูปวย ซ่ึงหากทํารวมกับการ
คนหาปญหาการใชยา เชนการคนหาเหตุการณไมพึงประสงคจากการใชยาของผูปวย ความคลาด
เคล่ือนทางยา ปฏิกิริยาตอกันระหวางยา การขาดการรักษา ความไมรวมมือในการใชยา และการใช
ยาในทางท่ีผิด จะทําใหผูปวยไดรับยาท่ีสอดคลองตอเนื่อง รวมกับการไดรับการแกไขปญหาจาก
การใชยา และปองกันเหตุการณไมพึงประสงคจากการใชยาท่ีอาจเปนอันตรายตอผูปวยไดอยาง
ทันทวงที 

    2.2 ในขั้นตอนการจําหนายผูปวย เภสัชกรควรใหคําปรึกษาและแนะนําการใชยา
ใหกับผูปวย หรือญาติกอนกลับบานทุกราย รวมท้ังวิเคราะหคําส่ังใชยากลับบาน ในดาน ความ
ครบถวนของรายการยาท่ีผูปวยสมควรจะไดรับความถูกตองของชนิด ขนาด ความถ่ี และความ
ตอเนื่องของการส่ังใชยา หากพบปญหาเกี่ยวกับการใชยา ควรมีการปรึกษาแพทยหรือพยาบาลท่ี
ดูแลผูปวยกอนท่ีจะมีการสงมอบยากลับบานใหแกผูปวย เพ่ือใหรายการยาท่ีผูปวยไดรับมีความ
ถูกตองตั้งแตขั้นตอนนี ้

   2.3 การดําเนินกระบวนการ medication reconciliation ควรมีประสิทธิภาพตั้งแต
ขั้นตอนการแรกรับ เพราะจะมีผลตอความตอเนื่องในการใชยาของการจําหนายผูปวยและการ
ติดตามการรักษา 
 
ขอเสนอแนะในการศึกษาคร้ังตอไป 

1.  ควรมีการศึกษาผลลัพธทางดานเศรษฐศาสตร เชน มูลคาท่ีประหยัดไดจากการ
พัฒนาระบบส่ังจายยาความคุมคาในการพัฒนาระบบส่ังจายยา คาใชจายท่ีเพ่ิมขึ้นในการดําเนินงาน 
เปนตนรวมกับศึกษาผลลัพธทางดานคลินิกของการพัฒนาระบบส่ังจายยาโดยการทํากระบวนการ 
medication reconciliation   

2. ควรมีการศึกษาผลของการทํากระบวนการ medication reconciliation  รวมกับการ
คนหาปญหาการใชยา เชน การคนหาเหตุการณไมพึงประสงคจากการใชยาของผูปวย ความคลาด
เคล่ือนทางยา ปฏิกิริยาตอกันระหวางยา การขาดการรักษา ความไมรวมมือในการใชยา และการใช
ยาในทางท่ีผิด จะทําใหผูปวยไดรับยาท่ีสอดคลองตอเนื่อง รวมกับการไดรับการแกไขและปองกัน
เหตุการณไมพึงประสงคจากการใชยาท่ีอาจเปนอันตรายตอผูปวยไดอยางทันทวงที 
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3. ควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมในสวนของความพึงพอใจของผูปวย และบุคลากรทางการ
แพทยท่ีเกี่ยวของกับกระบวนการ 

4. เพ่ือใหเห็นประโยชนท่ีครอบคลุมทุกระบบการดูแลผูปวย ควรมีการศึกษาถึงผลของ
การพัฒนาระบบส่ังจายยาโดยประยุกตกระบวนการ medication   reconciliationในระบบผูปวยนอก 
ของโรงพยาบาลท่ีมีตอความคลาดเคล่ือนทางยา 

5. ควรมีการศึกษาผลของพัฒนาระบบส่ังจายยาดวยวิธีการอ่ืนๆ เปรียบเทียบกันเพ่ือหา
วิธีการท่ีดีท่ีสุด และเหมาะสมท่ีสุดในโรงพยาบาล 
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แบบเก็บขอมูลงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบส่ังจายยาเพ่ือลดความคลาดเคล่ือนทางยาของผูปวย
ท่ีมาติดตามการรักษา ณ โรงพยาบาลสวนผ้ึง 
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แบบบันทึกขอมูลความคลาดเคลื่อนทางยาเดิมของโรงพยาบาลสวนผึ้ง 
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 หนังสือแสดงความยินยอมการเขารวมโครงการวิจัย และเอกสารชี้แจงผูเขารวมการวิจัย 

ในเอกสารนี้อาจมีขอความท่ีทานอานแลวยังไมเขาใจ โปรดสอบถามหัวหนาโครงการวิจัย 
หรือผูแทนใหชวยอธิบายจนกวาจะเขาใจดี ทานอาจจะขอเอกสารนี้กลับไปอานท่ีบานเพ่ือ
ปรึกษาหารือกับญาติพ่ีนอง เพ่ือนสนิท แพทยประจําตัวของทาน หรือแพทยทานอ่ืน เพ่ือชวยในการ
ตัดสินใจเขารวมการวิจัย 

โครงการวิจัยเร่ือง การพัฒนาระบบส่ังจายยาเพ่ือลดความคลาดเคล่ือนทางยาของผูปวยท่ีมา
ติดตามการรักษา ณ โรงพยาบาลสวนผ้ึง  

ชื่อผูวิจัย นางสาว เดือนเดน บุญรังสรรค     
สถานที่วิจัย   รพ.สวนผ้ึง 

การวิจัยนี้เปนการพัฒนาระบบส่ังจายยาโดยใชกระบวนการประสานรายการยา  ซ่ึง
กระบวนการประสานรายการยา  เปนกระบวนการท่ีไดมาซ่ึงขอมูลรายการยาท่ีทานใชท่ีบานกอนเขา
มารับการรักษาในโรงพยาบาลใหไดสมบูรณท่ีสุดเม่ือไดขอมูลรายการยาแลว ตองเปรียบเทียบกับ
รายการยาท่ีแพทยส่ัง  หากพบวามีความแตกตาง มีความซํ้าซอน หรือมีปฏิกิริยาตอกัน ตองมีการ
ส่ือสารกับแพทยเพ่ือทบทวน หากมีการเปล่ียนแปลงรายการยาดวยสาเหตุใดก็ตาม ตองมีการบันทึก
เหตุผลเพ่ือการส่ือสารขอมูลกับผูท่ีเกี่ยวของ ซ่ึงกระบวนการประสานรายการจะตองดําเนินการไป
ตลอดของทุกจุดในการใหบริการ เชน การยายหอผูปวย การจําหนายผูปวยกลับบาน และ การนัด
ติดตามผูปวยในแผนกผูปวยนอก เพ่ือใหทานไดรับยาท่ีถูกตองเหมาะสมตลอดเวลาท่ีทานรับบริการ
อยูในโรงพยาบาล 
วัตถุประสงค 

1.เพ่ือจัดทําและพัฒนากระบวนการส่ังจายยา โดยประยุกต กระบวนการประสานรายการยา
ในผูปวยท่ีมาติดตามการรักษา ณ โรงพยาบาลสวนผ้ึง 

2. เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของกระบวนการ กระบวนการประสานรายการยา ในการลดความ
คลาดเคล่ือนทางยา  
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ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
1. มีแนวทางในการพัฒนา กระบวนการประสานรายการยาใหมีประสิทธิภาพเกิดประโยชนกับทาน
ผูรับบริการสูงสุด  
2.รพ.สวนผ้ึงสามารถเปนตนแบบในการนํากระบวนการประสานรายการยามาประยุกตใช 
3. สามารถลดความคลาดเคล่ือนในการส่ังยาท่ีอาจเกิดขึ้นไดกับตัวทาน เชน การไดยาซํ้าซอน หรือ 
ไมไดรับยาท่ีใชอยูอยางตอเนื่อง 
4.เพ่ิมความปลอดภัยใหกับทานผูรับบริการ 
5. ลดการเกิดเหตุการณไมพึงประสงคจากยา เชน การแพยา หรือ เกิดอาการขางเคียงจากยา 
ทานไดรับเชิญใหเขารวมการวิจัยนี้ เพราะมีโรคเรื้อรังคือเบาหวาน ความดันโลหิตสูงท่ีมีรายการยาท่ี
จะตองใชอยางตอเนื่องหลายรายการ ทําใหมีความเส่ียงท่ีจะเกิดความคลาดเคล่ือนทางยามากกวา
กลุมผูปวยอ่ืน 
ระยะเวลาท่ีตองเขารวมในโครงการวิจัย    เปนระยะเวลาตั้งแตวันท่ีแพทยใหทานกลับบาน(จําหนาย
กลับบานจากแผนกผูปวยใน) จนถึงวันท่ีแพทยนัดกลับมาดูอาการ ในแผนกผูปวยนอก ซ่ึงใช
ระยะเวลาตั้งแต 2 สัปดาห – 2 เดือน แลวแตแพทยจะเปนผูนัดในแตละรายไป  โดยไมตองเดินทาง
ไปพบผูวิจัยนอกรอบ ผูวิจัยจะเก็บขอมูลในวันท่ีทานตองเดินทางมาพบแพทยอยูแลว ผูเขารวม
โครงการวิจัยนี้จะมีประมาณ 200 คน 
ขั้นตอนการปฏิบัติตัวหากทานเขารวมโครงการวิจัย 
 เม่ือทานเขารวมการวิจัยแลว ส่ิงท่ีทานจะตองปฏิบัติ คือ ตอบคําถามหรือใหขอมูลแก
บุคลากรเกี่ยวกับยาท่ีทานใชอยูอยางตอเนื่องท่ีบานเพ่ิมเติมจากท่ีมีในฐานขอมูลรพ. เชน ช่ือยา ขนาด
หรือวิธีใช เปนตน ซ่ึงผูวิจัยจะขออนุญาตเก็บขอมูลรายการยาดังกลาวไวเปนสวนหนึ่งของ
โครงการวิจัย โดยขอมูลนี้จะเปนความลับ ไมเปดเผยขอมูลโดยอางอิงถึงตัวทานในท่ีสาธารณะ 
ความเส่ียงและ/หรือความไมสบายที่อาจเกิดขึ้น 
 ความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึ้นเม่ือเขารวมการวิจัย เชน เสียเวลาในการใหขอมูล  
และขอช้ีแจงวาตัวโครงการไมไดทําใหเกิดความคลาดเคล่ือนทางยาหรืออันตรายจากการใชยา   แต
ทําให สามารถแกไข ความคลาดเคล่ือนทางยาไดทันกอนท่ีจะถึงตัวทาน ซ่ึงถาพบวาทานมีความเส่ียง
ท่ีจะเกิดความคลาดเคล่ือนทางยา ท่ีเปนอันตราย เราจะปฏิบัติตามมาตรฐานของรพ. คือปรึกษา 
แพทยเพ่ือแกไขปญหารวมกัน  พรอมกับแนะนําทานถึงวิธีการปฏิบัติตัวเพ่ือบรรเทา หรือ ปองกัน
อันตรายท่ีอาจจะเกิดขึ้นแลวแตกรณีไป 
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การเขารวมโครงการวิจัยของทานตองเปนไปดวยความสมัครใจ 
 หากทานไมเขารวมในโครงการวิจัยนี้จะไมมีผลกระทบใดๆ ท้ังในปจจุบันและอนาคตดาน
การรักษาพยาบาลของทานโดยทานก็จะไดรับการตรวจเพ่ือการวินิจฉัยและรักษาโรคของทานตาม
วิธีการท่ีเปนมาตรฐาน  
ระบุชื่อผูวิจัยที่จะสามารถติดตอได  หากมีขอของใจท่ีจะสอบถามเกี่ยวของกับการวิจัย หรือเม่ือ
บาดเจ็บ/เจ็บปวยจากการวิจัยทานสามารถติดตอ น.ส.เดือนเดน บุญรังสรรค    ท่ีอยู ฝายเภสัชกรรม
ชุมชน รพ.สวนผ้ึง ต.ทาเคย อ.สวนผ้ึง จ.ราชบุรี 70180 
โทรศัพทท่ีทํางาน/ โทรศัพทบาน/ โทรศัพทมือถือ ท่ีติดตอได 24 ช่ัวโมง 032-364496-8 ตอ 119 หรือ 
086-5409321 
การรักษาความลับ ขอมูลสวนตัวของทานจะถูกเก็บรักษาไว ไมเปดเผยตอสาธารณะเปน
รายบุคคล แตจะรายงานผลการวิจัยเปนขอมูลสวนรวม ขอมูลของผูรวมการวิจัยเปนรายบุคคลอาจมี
คณะบุคลบางกลุมเขามาตรวจสอบได เชน ผูใหทุนวิจัย สถาบัน หรือองคกรของรัฐท่ีมีหนาท่ี
ตรวจสอบ คณะกรรมการจริยธรรมฯ เปนตน 
ทานมีสิทธิ์ถอนตัวออกจากโครงการวิจัยเม่ือใดก็ได โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา และการไมเขา
รวมการวิจัยหรือถอนตัวออกจากโครงการวิจัยนี้จะไมมีผลกระทบตอการบริการและการรักษาท่ี
สมควรจะไดรับแตประการใด 
 
หากทานไดรับการปฏิบัติที่ไมตรงตามที่ไดระบุไวในเอกสารชี้แจงนี้ ทานจะสามารถแจงใหประธาน
คณะกรรมการ  จริยธรรมการวิจัยในมนุษย คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ทราบไดท่ี ฝาย
เลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย สํานักงานเลขานุการคณะเภสัชศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร เบอรโทร 034-255800 
  

ขาพเจาไดอานรายละเอียดขอความขางตนครบถวนแลวและมีความเขาใจดีทุกประการ จึงได
ลงนามในใบยินยอมนี้ดวยความเต็มใจ 
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  ลงนาม.....................................................อาสาสมัครผูเขารวม 
                      โครงการวิจัย 

     (               ) 
   ลงนาม..........................................................ผูวิจัย 

     (               ) 
    ลงนาม..........................................................พยาน 
     (               ) 

   ลงนาม..........................................................พยาน 
     (               ) 

         
                                              วันท่ี ……………………………………..…………… 
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ภาคผนวก ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ตารางท่ี 10   รายการ LASA drug list ของโรงพยาบาล และการนําเทคนิคการใชตัวอักษรตัวใหญ ตัว         
เขม (bond face and tall man letter) บนบางสวนของช่ือยาท่ีแตกตางกัน 

ลําดับ ช่ือยา 
1. ATEnolol & AMLOdipine 
2. GliBENclamide & GliPIzide 
3. DicloFENAC & DiMENhydrinate 

AmiTRIPtyline & ActiFED 
4. NorETHISterone & NorGESIC 

HyOScine & HydroxyZINE 
PCM & NorGESIC 
HisTA-oph & PoLY-oph 
SiMEThicone & SimVAStatin 
TA cream & PREDnisolone cream & CLOTRImazole 
cream 

5. Vit B CO & Vit 3B 
ProPAnolol(10) & PREDnisolone 
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ภาคผนวก จ 
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ตารางท่ี 11  ตารางแสดงผลการศึกษา 
กลุมควบคุม 
รายละเอียด รายการยา

discharge 
รายการยา
Follow up 

ประเภทความ 
คลาดเคล่ือน 

Category 
 

Category 
ถาไม
แกไข 

มูลคายาท่ีประหยัดไดเม่ือไดรับการแกไข 
 

1. ผูปวยชายไทย อายุ  
65 ป admit ดวยภาวะ 
cirrhosis โรคประจําตัว 
ความดันโลหิตสูง(HT)  
วันFollow up ความดัน
โลหิต 140/80 
 

Furosemide(40)  
½ x1pc 
Spironolactone 
(25) 
2x1 pc 
 

Furosemide(40)  
1 x1pc 
Spironolac- 
tone(25) 
4x1 pc 
 

ส่ังยาผิดวิธีใชหรือ 
ผิดdose   
 

B D คายาที่จายเกิน 
1.Furosemide(40) ½ x1pc/30  (นัด 2 เดือน) 
เม็ดละ 1 บาท =1x30= 30 บาทถาให 
Furosemide(40) 1 x1pc /60  (นัด 2 เดือน) 
เม็ดละ 1 บาท =1x60= 60 บาท 
คายาที่จายเกิน60-30=30 บาท 
2.Spironolactone(25)2x1 pc/60  (นัด 2 เดือน) 
เม็ดละ 2 บาท =2x60= 120 บาท  ถาให 
Spironolactone 
(25)4x1 pc/240  (นัด 2 เดือน) เม็ดละ 1 บาท 
=2x240= 480 บาท 
คายาที่จายเกิน480-240=240 บาท 
สรุปคายาที่จายเกินได 270 บาท 
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ตารางท่ี 12  (ตอ) 
รายละเอียด รายการยา

discharge 
รายการยาFollow 
up 

ประเภทความ 
คลาดเคล่ือน 

Category 
 

Category 
ถาไม
แกไข 

มูลคายาท่ีประหยัดไดเม่ือไดรับการแกไข 

2.  ผูปวยหญิงไทย อายุ  
62ป admit ดวยภาวะ 
hypertension โรค
ประจําตัว โรคความดัน
โลหิตสูง 
วันFollow up ความดัน
โลหิต 140/80 

E 5 1x1 pc 
Atenolol (50) 
2x1 ac 
HCTZ 
(50) ½ x1pc 
 

ไมส่ัง E 5 1x1 pc 
Atenolol (50) 2x1 
ac 
HCTZ 
(50) ½ x1pc 
 

ส่ังยาไมครบชนิด B E คายาท่ีจายขาด 
ตองจาย E 5 1x1 pc /60 (นัด 2 เดือน) เม็ด
ละ 1 บาท =1x60= 60 บาท  
 

3.ผูปวยหญิงไทย อายุ  
81 ป admit ดวยภาว
Congestive  heart 
failure โรคประจําตัว 
ความดันโลหิตสูง
,Ischemic heart disease  

Furosemide(40) 
1x1pc 
Atenolol 
(50) ½ x1 ac 
ASA(80) 1x1 pc 
ISDN(10) 1x3ac 

Furosemide(40) 
½ x1pc 
Atenolol 
(50) ½ x1 ac 
ASA(80) 1x1 pc 
ISDN(10) 1x3ac 

ส่ังยาผิดวิธีใชหรือ 
ผิดdose   
 

B F คายาท่ีจายขาด 
Furosemide(40) ½ x1pc /30 ตองจาย 
Furosemide(40) 1 x1pc/60 (นัด 2 เดือน) 
เม็ดละ 1 บาท =1x(60-30)= 30 บาท  
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

85

ตารางท่ี 12  (ตอ) 
รายละเอียด รายการยา

discharge 
รายการยาFollow 
up 

ประเภทความ 
คลาด 
เคล่ือน 

Category 
 

Category 
ถาไมแกไข 

มูลคายาท่ีประหยัดไดเม่ือไดรับการแกไข 

4. ผูปวยหญิงไทย 
อายุ  73 ป admit ดวย
ภาวะ hypoglycemia 
โรคประจําตัว โรค
ความดันโลหิตสูง, 
เบาหวาน วันFollow 
up FBS 93 mg/dl 

Off GPZ (5) 
2x2 ac 
ASA(80) 1x1 pc 
E 5 2x1 pc 
Simvastatin(20) 
1x1pcเย็น 
 

GPZ (5) 2x2 ac 
 
ASA(80) 1x1 pc 
E 5 2x1 pc 
Simvastatin(20) 
1x1pcเย็น 
 

Commis-sion 
error หรือการท่ี
ผูปวยไดรับคําส่ัง
ใชยาท่ีไมสมควร
ไดรับเพราะไมมี
ขอบงใช 

B F คายาท่ีจายเกิน 
GPZ (5) 2x2 ac /240 (นัด 2 เดือน) เม็ดละ 
1 บาท =1x240= 240 บาท  
 

5. ผูปวยหญิงไทย 
อายุ 51 ป admit ดวย
ภาวะhypoglycemia 
โรคประจําตัว ความ
ดันโลหิตสูง, 
เบาหวาน วันFollow 
up FBS 139 mg/dl 

MFM 
(500) 1x2 pc 
E 5 3x2 pc 
GPZ (5) 2x2 ac 
Atenolol(50) 
2x1 ac 

ไมส่ัง MFM (500) 
1x2 pc 
E 5 3x2 pc 
GPZ (5) 2x2 ac 
Atenolol(50) 2x1 
ac 
 

ส่ังยาไมครบชนิด B E คายาท่ีจายขาด 
MFM(500) 1x2 pc/120 (นัด 2 เดือน) เม็ด
ละ 1 บาท =1x120= 120 บาท  
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ตารางท่ี 12  (ตอ) 
รายละเอียด รายการยา

discharge 
รายการยาFollow 
up 

ประเภทความ 
คลาด 
เคล่ือน 

Category 
 

Category 
ถาไมแกไข 

มูลคายาท่ีประหยัดไดเม่ือไดรับการแกไข 

6. ผูปวยหญิงไทย 
อายุ  45 ป admit ดวย
ภาวะ dizziness โรค
ประจําตัว ความดัน
โลหิตสูงเบาหวาน
,ischemic heart 
disease และมีภาวะ
ไขมันในเลือดสูง  

Simvastatin 
(20) 1x1pcเย็น 
E 5 2x2 pc 
GPZ (5) 2x2 ac 
ISDN(10) 1x3ac 
ASA(80) 1x1 pc 
Atenolol(50) 
1x1 ac 

Simvastatin(20) 
½ x1pcเย็น 
E 5 2x2 pc 
GPZ (5) 2x2 ac 
ISDN(10) 1x3ac 
ASA(80) 1x1 pc 
Atenolol(50) 1x1 
ac 

ส่ังยาผิดวิธีใชหรือ 
ผิดdose   
 

B D หักคายาท่ีจายขาด 
Simvastatin(20) ½ x1pcเย็น/30 ตองจาย 
Simvastatin(20) 1x1pcเย็น/60 (นัด 2 
เดือน) เม็ดละ 3 บาท =3x(60-30)= 90 
บาท  
 

7.ผูปวยหญิงไทย อายุ  
59 ป admit ดวยภาวะ 
hypoglycemia โรค
ประจําตัว โรค 
เบาหวาน วันFollow 
up FBS 109 mg/dl 

MFM 
(500) 2x2 pc 
 

MFM 
(500) 1x2 pc 
 

ส่ังยาผิดวิธีใชหรือ 
ผิดdose   
 

B E หักคายาท่ีจายขาด 
MFM(500) 1x2 pc/120 ตองจาย 2x2 
pc/240  (นัด 2 เดือน) เม็ดละ 1 บาท 
=1x(240-120)= 120 บาท 
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ตารางท่ี 12  (ตอ) 
รายละเอียด รายการยา

discharge 
รายการยาFollow 
up 

ประเภทความ 
คลาด 
เคล่ือน 

Category 
 

Category 
ถาไมแกไข 

มูลคายาท่ีประหยัดไดเม่ือไดรับการแกไข 

8. ผูปวยหญิงไทย 
อายุ  73 ป admit ดวย
ภาวะ pneumonia โรค
ประจําตัว ความดัน
โลหิตสูง วันFollow 
up ความดันโลหิต 
130/80 

Atenolol(50) 
1x1 ac 
 

Propanolol(10) 
1x2 pc 
 

ส่ังยาผิดชนิด 
 

B D Atenolol(50) 1x1 ac/60(นัด 2 เดือน)  เม็ด
ละ1บาท =60 บาท ถาจายPropanolol (10) 
1x2 pc/120   เม็ดละ1บาท =  120 บาท 
ประหยัดคาใชจาย120-60=60 บาท 

9. ผูปวยหญิงไทย 
อายุ  70 ป admit ดวย
โรค เบาหวาน โรค
ประจําตัว ความดัน
โลหิตสูง ,เบาหวาน 
วันFollow upความ
ดันโลหิต 140/80 

E(5) 2x2 pc 
GPZ (5) 2x2 ac 
 

ไมส่ัง E(5) 2x2 pc 
GPZ (5) 2x2 ac 
 

ส่ังยาไมครบชนิด B F หักคายาท่ีจายขาดE(5) 2 x2 pc/240  (นัด 
2 เดือน) เม็ดละ 1 บาท =1x240= 240 บาท 
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ตารางท่ี 12  (ตอ) 
รายละเอียด รายการยา

discharge 
รายการยาFollow 
up 

ประเภทความ 
คลาด 
เคล่ือน 

Category 
 

Category 
ถาไมแกไข 

มูลคายาท่ีประหยัดไดเม่ือไดรับการแกไข 

10. ผูปวยหญิงไทย 
อายุ  45 ป admit ดวย
ภาวะ diarrhea โรค
ประจําตัว ความดัน
โลหิตสูง,ischemic 
heart disease วัน
Follow up ความดัน
โลหิต 150/80 

ISDN (10) 1x3 
ac 
Digoxin ½ x1ac 
ASA(80) 1x1pc  
Propano- 
lol(10) 1x2 pc 

ไมส่ัง ISDN (10) 
1x3 ac 
Digoxin ½ x1ac 
 
ASA(80) 1x1pc  
Propano- 
lol(10) 1x2 pc 
 

ส่ังยาไมครบชนิด B F คายาท่ีจายขาด 
ISDN (10) 1x3 ac/180  (นัด 2 เดือน) เม็ด
ละ 2 บาท =2x180= 360 บาท  
 

11.  ผูปวยหญิงไทย 
อายุ 76 ป admit ดวย
โรคCOPD โรค
ประจําตัวเบาหวาน 
ความดันโลหิตสูง
และCOPD  

ASA(80) 1x1pc 
 
E(5) 2x1 pc 
GPZ (5) 1x2 ac 
Theodur (200) 
1x2 pc 

ไมส่ัง ASA(80) 
1x1pc 
E(5) 2x1 pc 
GPZ (5) 1x2 ac 
Theodur (200) 
1x2 pc 

ส่ังยาไมครบชนิด  B D หักคายาท่ีจายขาด 
ASA(80)  
1 x1pc/60  (นัด 2 เดือน) เม็ดละ 1 บาท 
=1x60= 60 บาท  
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ตารางท่ี 12  (ตอ) 
รายละเอียด  รายการยา

discharge 
รายการยาFollow 
up 

ประเภทความ 
คลาด 
เคล่ือน 

Category 
 

Category 
ถาไมแกไข 

มูลคายาท่ีประหยัดไดเม่ือไดรับการแกไข 

12. ผูปวยหญิงไทย 
อายุ  61 ป admit ดวย
โรค diarrhea โรค
ประจําตัว ความดัน
โลหิตสูง วันFollow 
upความดันโลหิต 
140/80 

Atenolol (50) 
1 x1 ac 
HCTZ (50) 
½ x1 pc เชา 
 

ไมส่ัง Atenolol 
(50)1 x1 ac 
HCTZ (50) 
½ x1 pc เชา 
 

ส่ังยาไมครบชนิด  B 
 
 
 

E 
 
 
 

หักคายาท่ีจายขาด 
Atenolol(50) 1 x1ac/60  (นัด 2 เดือน) 
เม็ดละ 1 บาท =1x60= 60 บาท  
 

13.ผูปวยหญิงไทย 
อายุ 63 ป admit ดวย
ภาวะ diarrhea โรค
ประจําตัว เบาหวาน
,ischemic heart 
disease วันFollow up 
FBS= 98mg/dl 

MFM (500) 1x2 
pc 
ISDN (10) 1x3 
ac 
ASA(80) 1x1pc 

GPZ (5) 1x2 ac 
 
ISDN (10) 1x3 ac 
 
ASA(80) 1x1pc 

ส่ังยาผิดชนิด 
 

B F คายาเทากัน 
MFM (500) 1x2 /60 เม็ดละ 1 บาท 
=1x60= 60 บาท 
GPZ (5) 1x2 ac/60 เม็ดละ 1 บาท =1x60= 
60 บาท 
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ตารางท่ี 12  (ตอ) 
รายละเอียด รายการยา

discharge 
รายการยาFollow 
up 

ประเภทความ 
คลาด 
เคล่ือน 

Category 
 

Category 
ถาไมแกไข 

มูลคายาท่ีประหยัดไดเม่ือไดรับการแกไข 

14. ผูปวยหญิงไทย 
อายุ  86 ป admit ดวย
โรค COPD โรค
ประจําตัว ความดัน
โลหิตสูง,COPDและ
มีภาวะไขมันในเลือด
สูง วันFollow up
ความดันโลหิต 
110/80 

Atenolol (50)½ 
x1 ac 
Furosemide(40) 
½ x1pc 
Gemfi- 
brozil(300) 1x2 
ac 
Theodur (200) 
1x2 pc 

Amlodipine (5)½ 
x1 ac 
Furosemide(40) 
1 x1pc 
ไมส่ังGemfi- 
brozil(300) 1x2 
ac 
Theodur (200) 
1x2 pc 

ส่ังยาผิดชนิด 
 
ส่ังยาผิดวิธีใชหรือ 
ผิดdose   
ส่ังยาไมครบชนิด  

B 
 
B 
 
B 

D 
 
D 
 
E 

รวมคายาท่ีจายเกิน  
1.Amlodipine (5) 1/2x1 pc /30 เม็ดละ 3 
บาท =3x30= 90 บาท  
ตองจายAtenolol(50) ½ x1ac/30  (นัด 2 
เดือน) เม็ดละ 1 บาท =1x30= 30 บาท  
90-30=60 บาท 
2.Furosemide (40)  1x1 pc/60 เม็ดละ 1 
บาท =1x60= 60 บาท ตองจาย ½ x1pc/30  
(นัด 2 เดือน)  =1x30= 30 บาท 60-30=30 
บาทหักคายาท่ีจายขาด  
Gemfibrozil(300) 1x2 ac/120 เม็ดละ 2 
บาท =2x120= 240 บาท 
สรุป จายยาขาด ได 240- 90 =150บาท 
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ตารางท่ี 12  (ตอ) 
รายละเอียด รายการยา

discharge 
รายการยาFollow 
up 

ประเภทความ 
คลาด 
เคล่ือน 

Category 
 

Category 
ถาไมแกไข 

มูลคายาท่ีประหยัดไดเม่ือไดรับการแกไข 

15. ผูปวยชายไทย 
อายุ  42 ป admit ดวย
ภาวะ dizziness โรค
ประจําตัว ความดัน
โลหิตสูงและมีภาวะ
ไขมันในเลือดสูง วัน
Follow upความดัน
โลหิต 107/73 
 

E(5)1x1 pc 
 
Propanolol(10) 
1x2 pc 
 
ASA(80) 1x1 pc 
 
Simvastatin(20) 
1x1pc เย็น 
 

E(5)2x2 pc 
 
HCTZ (50) 
½ x1 pc เชา 
 
ไมส่ังASA(80) 
1x1 pc 
Simvastatin(20) 
1x1pc เย็น 
 
 

ส่ังยาผิดวิธีใชหรือ 
ผิดdose   
ส่ังยาผิดชนิด 
 
 
ส่ังยาไมครบชนิด  

B 
 
B 
 
 
 
B 

F 
 
D 
 
 
 
D 

คายาท่ีจายเกิน  
E(5) 2x2 pc/240  ตองจาย 1x1 pc /60 (นัด 
2 เดือน) เม็ดละ 1 บาท =1x(240-60)= 180 
บาท  
หักคายาท่ีจายขาด  
1.ASA(80) 1x1 pc/60เม็ดละ 1 บาท 
=1x60= 60 บาท 

2.HCTZ 1/2x1 pc /30 (นัด 2 เดือน) เม็ด
ละ 1 บาท =1x30= 30 บาท ถาจาย 
Propanolol(10) 1x2 pc/120  (นัด 2 เดือน)  
เม็ดละ 1 บาท =120 บาท  ประหยัด 120-
30= 90 บาท หักคายาท่ีจายขาด 60+90 = 
150 บาท สรุป จายยาขาด 180 - 150= 30 
บาท 
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ตารางท่ี 12  (ตอ) 
รายละเอียด รายการยา

discharge 
รายการยาFollow 
up 

ประเภทความ 
คลาด 
เคล่ือน 

Category 
 

Category 
ถาไมแกไข 

มูลคายาท่ีประหยัดไดเม่ือไดรับการแกไข 

16.ผูปวยชายไทย อายุ  
30 ป admit ดวยโรค 
malaria โรคประจําตัว 
ความดันโลหิตสูง
,ไทรอยด วันFollow 
upความดันโลหิต 
120/80 

Propanolol(10) 
1x2 pc 
 
Thyroxine   
1.5x1 ac 

ไมส่ังPropano- 
lol(10) 1x2 pc 
 
Thyroxine    
1.5x1 ac 

ส่ังยาไมครบชนิด B F หักลบคายาท่ีจายขาด Propanolol(10) 1x2 
pc/120 ตองจาย 120 เม็ด  (นัด 2 เดือน) 
เม็ดละ 1 บาท =1x120= 120 บาท = 120 
บาท 

17.ผูปวยหญิงไทย 
อายุ  75 ป admit ดวย
ภาวะ athritis โรค
ประจําตัว ความดัน
โลหิตสูง,เบาหวาน 
วันFollow up FBS = 
105 mg/dl 

Glipizide(5)1x1 
ac 
HCTZ (50) 
½ x1 pc เชา 
 

Glipizide(5)1x2 
ac 
HCTZ (50) 
½ x1 pc เชา 
 

ส่ังยาผิดวิธีใชหรือ 
ผิดdose    

B F คายาท่ีจายเกิน Glipizide(5) 1x2 ac /120 
ตองจาย Glipizide(5)1x1 ac/60  (นัด 2 
เดือน) เม็ดละ 1 บาท =1x(120-60)= 60 
บาท = 60 บาท 
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ตารางท่ี 12  (ตอ) 
รายละเอียด รายการยา

discharge 
รายการยาFollow 
up 

ประเภทความ 
คลาด 
เคล่ือน 

Category 
 

Category 
ถาไมแกไข 

มูลคายาท่ีประหยัดไดเม่ือไดรับการแกไข 

18.  ผูปวยหญิงไทย 
อายุ  75 ป admit ดวย
ภาวะ dizziness โรค
ประจําตัว ความดัน
โลหิตสูงวันFollow 
up BP 120/80 

HCTZ (50) 
½ x1 pc เชา 
 
 

E 5 1x1 pc 
 

ส่ังยาผิดชนิด B D HCTZ(50)1x1 pc/30 (นัด 2 เดือน)  เม็ด
ละ 1 บาท =1x30= 30 บาท  
ถาจาย E 5 1x1 pc /60 (นัด 2 เดือน) เม็ด
ละ 1 บาท =1x60= 60 บาท  
สรุป ประหยัดคาใชจายได 60-30= 30 
บาท 

19. ผูปวยหญิงไทย 
อายุ 55 ป admit ดวย
ภาวะdizzinessโรค
ประจําตัว ความดัน
โลหิตสูง,เบาหวาน 
วันFollow up ความ
ดันโลหิต 130/80 
FBS = 125 mg/dl 

E 5 2x2 pc 
 
MFM 
(500) 2x3 pc 
 

E 5 1x1 pc 
 
MFM 
(500) 1x2 pc 
 

ส่ังยาผิดวิธีใชหรือ 
ผิดdose 
ส่ังยาผิดวิธีใชหรือ 
ผิดdose 

B 
 
B 

F 
 
F 

หักลบคายาท่ีจายนอยลง  
1.E5 1x1 pc /60 (นัด 2 เดือน) ถาจาย 2x2 
pc ตองจาย 240 เม็ด เม็ดละ 1 บาท 
=1x(240-60) = 180 บาท 
2.MFM(500) 1x2 pc/120 ถาจาย 
MFM(500) 2x3 pc ตองจาย 360  เม็ดละ 1 
บาท =1x(360-120) = 240 บาท  รวมคายา
ท่ีจายขาดไป 180+240= 420 บาท 
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ตารางท่ี 12  (ตอ) 
รายละเอียด รายการยาdischarge รายการยาFollow up ประเภทความ 

คลาด 
เคล่ือน 

Category 
 

Category 
ถาไมแกไข 

มูลคายาท่ีประหยัดไดเม่ือไดรับการ
แกไข 

20. ผูปวยชายไทย 
อายุ  80 ป admit 
ดวยภาวะ athritis 
โรคประจําตัว ความ
ดันโลหิตสูง วัน
Follow upความดัน
โลหิต 160/90 

HCTZ (50) 
½ x1 pc  
E5 1x2pc 
 

ไมส่ัง HCTZ (50)½ 
x1 pc 
E5 1x2 pc 
 

ส่ังยาไมครบชนิด B F หักลบคายาท่ีจายนอยลงHCTZ (50)½ 
x1 pc เชา  ตองจาย 30 เม็ด เม็ดละ 1 
บาท =1x30 = 30 บาท 

21.ผูปวยชายไทย 
อายุ  82 ป admit 
ดวยภาวะ nephritis 
โรคประจําตัวความ
ดันโลหิตสูง วัน
Follow up ความดัน
โลหิต 140/90 

E 5 1x1 pc 
 
HCTZ (50) 
½ x1 pc เชา 

Propanolol(10) 
1x2 pc 
HCTZ (50) 
½ x1 pc เชา 

ส่ังยาผิดชนิด B D E 5 1x1 pc /60 (นัด 2 เดือน) เม็ดละ 1 
บาท =1x60= 60 บาท  
ถาจาย Propanolol(10)1x2 pc/120  
(นัด 2 เดือน)  เม็ดละ 1 บาท =1x120= 
120 บาท  สรุป ประหยัดคารักษา ได 
120-60= 60 บาท 
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ตารางท่ี 12  (ตอ) 
รายละเอียด รายการยาdischarge รายการยาFollow up ประเภทความ 

คลาด 
เคล่ือน 

Category 
 

Category 
ถาไมแกไข 

มูลคายาท่ีประหยัดไดเม่ือไดรับการ
แกไข 

22. ผูปวยหญิงไทย 
อายุ  72 ป admit 
ดวยภาวะ 
hypoglycemia โรค
ประจําตัว ความดัน
โลหิตสูง, เบาหวาน 
วันFollow upความ
ดันโลหิต 130/70 

E 5 2x1 pc 
 

E 5 1x1 pc 
 

ส่ังยาผิดวิธีใช
หรือ ผิดdose    

B E หักลบคายาท่ีจายนอยลง E5  1x1 pc 
/60 (นัด 2 เดือน) ถาจาย 2x1 pc ตอง
จาย 120 เม็ด เม็ดละ 1 บาท =1x(120-
60) = 60 บาท 
 

23.ผูปวยชายไทย 
อายุ  75 ป admit 
ดวยภาวะ arthritis 
โรคประจําตัว 
เบาหวาน Follow up 
FBS = 109 mg/dl 

Glipizide 5 mg  
1x2 ac 
 

Glipizide 5 mg  
1x1 ac 
 

ส่ังยาผิดวิธีใช
หรือ ผิดdose    

B E หักลบคายาท่ีจายนอยลง 
Glipizide(5)1x1 ac/60  ตองจาย 
Glipizide(5) 1x2 ac /120 (นัด 2 เดือน) 
เม็ดละ 1 บาท =1x(120-60)= 60 บาท 
= 60 บาท 
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ตารางท่ี 12  (ตอ) 
รายละเอียด รายการยาdischarge รายการยาFollow up ประเภทความ 

คลาด 
เคล่ือน 

Category 
 

Category 
ถาไมแกไข 

มูลคายาท่ีประหยัดไดเม่ือไดรับการ
แกไข 

24.ผูปวยหญิงไทย 
อายุ  58 ป admit 
ดวยurinary tract 
infection โรค
ประจําตัว ความดัน
โลหิตสูง วันFollow 
upความดันโลหิต 
100/69 

E 5 2x1 pc 
 

ไมส่ัง E 5 2x1 pc 
 

ส่ังยาไมครบชนิด B E หักลบคายาท่ีจายนอยลง E5 จาย 2x1 
pc (นัด 2 เดือน) ตองจาย 120 เม็ด เม็ด
ละ 1 บาท =1x120 = 120 บาท 
 

25. ผูปวยหญิงไทย 
อายุ 53 ป admit ดวย
ภาวะ abcess โรค
ประจําตัว ความดัน
โลหิตสูง วันFollow 
up BP 145/90 

Enalapril 5 mg 
 (E 5) 2x1 pc 
Atenolol 
(50)1x1 ac 
 

E 5 1x1 pc 
 
Atenolol 
(50)1x1 ac 
 

ส่ังยาผิดวิธีใช
หรือ ผิดdose    

B E หักลบคายาท่ีจายนอยลง E5  1x1 pc 
/60 (นัด 2 เดือน) ถาจาย 1x2 pc ตอง
จาย 120 เม็ด เม็ดละ 1 บาท =1x(120-
60) = 60 บาท 
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ตารางท่ี 12  (ตอ)                                                                                                                                                                                                                                  
กลุมทดลอง 
รายละเอียด รายการยาdischarge รายการยาFollow up ประเภทความ 

คลาด 
เคล่ือน 

Category 
 

Category 
ถาไมแกไข 

มูลคายาท่ีประหยัดไดเม่ือไดรับการ
แกไข 

1. ผูปวยหญิงไทย 
อายุ  79 ป admit 
ดวยภาวะ 
Nausea/Vomiting 
โรคประจําตัว ความ
ดันโลหิตสูง,
เบาหวาน, ischemic 
heart disease และมี
ภาวะไขมันในเลือด
สูง ความดัน
โลหิต=120/80 
 

Off  HCTZ 
(50) ½ x1pc 
 
ISDN(10) 1x3ac 
Simvas-tatin(20) 
1x1pcเย็น 
ASA(80) 1x1 pc 
E5 1x1 pc 
GPZ (5) 1/2x1 ac 
 

HCTZ 
(50) ½ x1pc 
 
 
ISDN(10) 1x3ac 
Simvas-tatin(20) 
1x1pcเย็น 
ASA(80) 1x1 pc 
E5 1x1 pc 
GPZ (5) 1/2x1 ac 
 

commission error 
หรือการท่ีผูปวย
ไดรับคําส่ังใชยา
ท่ีไมสมควร
ไดรับเพราะไมมี
ขอบงใช 
 
 

B 
 
 
 

F 
 
 
 

รวมคายาท่ีจายเกิน 
HCTZ(50) ½ x1pc /30 (นัด 2 เดือน) 
เม็ดละ 1 บาท =1x30= 30 บาท  
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ตารางท่ี 12  (ตอ) 
รายละเอียด รายการยาdischarge รายการยาFollow up ประเภทความ 

คลาด 
เคล่ือน 

Category 
 

Category 
ถาไมแกไข 

มูลคายาท่ีประหยัดไดเม่ือไดรับการ
แกไข 

2. ผูปวยหญิงไทย 
อายุ  59ป admit ดวย
ภาวะ hypoglycemia 
โรคประจําตัวความ
ดันโลหิตสูง,
เบาหวาน, 
และมีภาวะไขมันใน
เลือดสูง วัน follow 
up FBS 91 mg/dl 
 

Off MFM 
(500) 2x3 pc 
Off GPZ (5) 2x2 ac 
Simvastatin(20) 
1x1pcเย็น 
ASA(80) 1x1 pc 
E5 2x2 pc 
Gemfi-brozil 
(300) 1x2 ac 
HCTZ (50) 
½ x1 pc เชา 
Amlodipine (5) 1x1 
pc 
 

MFM 
(500) 2x3 pc 
GPZ (5) 2x2 ac 
Simvastatin(20) 
1x1pcเย็น 
ASA(80) 1x1 pc 
E5 2x2 pc 
Gemfi-brozil 
(300) 1x2 ac 
HCTZ (50) 
½ x1 pc เชา 
Amlodipine (5) 1x1 
pc 

Commis-sion 
error หรือการท่ี
ผูปวยไดรับคําส่ัง
ใชยาท่ีไมสมควร
ไดรับเพราะไมมี
ขอบงใช 
 

B 
 
 
 

F รวมคายาท่ีจายเกิน 
MFM(500) 2x3 pc/ 360(นัด 2 เดือน) 
เม็ดละ 1 บาท =1x360= 360 บาท 
GPZ (5) 2x2 ac /240  (นัด 2 เดือน) 
เม็ดละ 1 บาท =1x240= 240 บาท  
คายาท่ีจายเกิน = 360+240= 600 บาท 
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ตารางท่ี 12  (ตอ) 
รายละเอียด รายการยาdischarge รายการยาFollow up ประเภทความ 

คลาด 
เคล่ือน 

Category 
 

Category 
ถาไมแกไข 

มูลคายาท่ีประหยัดไดเม่ือไดรับการ
แกไข 

3. ผูปวยชายไทย 
อายุ  72 ป admit 
ดวยภาวะ anemia 
โรคประจําตัว ความ
ดันโลหิตสูง
,เบาหวาน และมี
ภาวะไขมันในเลือด
สูง วันFollow up 
FBS = 105 mg/dl 
 

MFM 
(500) 2x2 pc 
 
GPZ (5) 2x2 ac 
Simvastatin(20) 
1x1pcเย็น 
ASA(80) 1x1 pc 
E5 2x2 pc 
Amlo-dipine (5) 1x1 
pc 
Atenolol (50) 1x1 ac 

MFM 
(500) 2x3 pc 
 
GPZ (5) 2x2 ac 
Simvastatin(20) 
1x1pcเย็น 
ASA(80) 1x1 pc 
E5 2x2 pc 
Amlo-dipine (5) 1x1 
pc 
Atenolol (50) 1x1 ac  
 
 
 

ส่ังยาผิดวิธีใช
หรือ ผิดdose   
 

B D รวมคายาท่ีจายเกิน 
MFM(500) 2x3 pc/ 360 ตองจาย 
MFM(500) 2x2 pc/ 240 (นัด 2 เดือน) 
เม็ดละ 1 บาท =1x(360-240)= 120 
บาท 
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ตารางท่ี 12  (ตอ) 
รายละเอียด รายการยาdischarge รายการยาFollow up ประเภทความ 

คลาด 
เคล่ือน 

Category 
 

Category 
ถาไมแกไข 

มูลคายาท่ีประหยัดไดเม่ือไดรับการ
แกไข 

4.ผูปวยชายไทย อายุ  
74 ป admit ดวย
ภาวะ heart failure 
โรคประจําตัว ความ
ดันโลหิตสูง และ
เบาหวาน วันFollow 
up ความดันโลหิต 
107/73 

Off Amlodipine (5) 
2x1 pc 
GPZ (5) 1/2x1 ac 
E5 2x2 pc 
Furosemide 
(40)1 x1pc 
 

Amlodipine (5) 2x1 
pc 
GPZ (5) 1/2x1 ac 
E5 2x2 pc 
Furosemide 
(40)1 x1pc 
 

Commis-sion 
error หรือการท่ี
ผูปวยไดรับคําส่ัง
ใชยาท่ีไมสมควร
ไดรับเพราะไมมี
ขอบงใช 
 

B 
 
 
 

F รวมคายาท่ีจายเกิน 
Amlodipine (5) 2x1 pc/ 120 (นัด 2 
เดือน) เม็ดละ 3 บาท =3x120 = 360 
บาท 
 

5.ผูปวยชายไทย อายุ  
74 ป admit ดวย 
dysfunction of 
autonomic nervous 
system โรค
ประจําตัว  

ASA(80) 1x1pc 
 
ISDN (10) 1x3 ac 
Amlodipine (5) 1x1 
pc 
Atenolol (50) 1x1 ac 

ไมส่ัง ASA(80) 
1x1pc 
ISDN (10) 1x3 ac 
Amlodipine (5) 1x1 
pc 
Atenolol (50) 1x1 ac 

ส่ังยาไมครบชนิด B D หักคายาท่ีจายขาด 
ASA(80) 1 x1pc/60  (นัด 2 เดือน) 
เม็ดละ 1 บาท =1x60= 60 บาท  
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ตารางท่ี 12  (ตอ) 
รายละเอียด รายการยาdischarge รายการยาFollow up ประเภทความ 

คลาด 
เคล่ือน 

Category 
 

Category 
ถาไมแกไข 

มูลคายาท่ีประหยัดไดเม่ือไดรับการ
แกไข 

5.(ตอ)ความดัน
โลหิตสูงและ
ischemic heart 
disease 

      

6.ผูปวยชายไทย อายุ  
81 ป admit ดวย
ภาวะ hypotension 
โรคประจําตัว ความ
ดันโลหิตสูง
,เบาหวาน  วัน
Follow up FBS = 
144 mg/dl ความดัน
โลหิต 107/73 
 

Glibenclamide(5) 
1x1 ac 
Doxazosin (2) 2xhs 

Glibenclamide 
(5) 1x2 ac 
ไมส่ังDoxazosin (2) 
2xhs 

ส่ังยาผิดวิธีใช
หรือ ผิดdose   
ส่ังยาไมครบชนิด 

B 
 
B 

D 
 
D 

รวมคายาท่ีจายเกิน 
Glibenclamide 1 x2 ac/120 ตองจาย 
Glibenclamide 1x1ac/60 (นัด 2 เดือน) 
เม็ดละ 2 บาท = 2x(120-60)= 120 
บาท 
หักลบคายาท่ีจายขาด 
Doxazocin (2) 2xhs/120(นัด 2 เดือน) 
เม็ดละ 10 บาท = 10x120= 1200 บาท 
สรุป ประหยัดคายา ได 1,200-120= 
1,080 บาท 
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