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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาระบบการสั่งจายยา ในชวงรอยตอการใหบริการ
ระหวางการจําหนายผูปวยในกลับบานกับชวงการนัดผูปวยคนเดิมมาติดตามการรักษา ณ แผนก
ผูปวยนอกโรงพยาบาลสวนผึ้ง และศึกษาประสิทธิผลของกระบวนการพัฒนาดังกลาวในการลด
ความคลาดเคลื่อนทางยา โดยรูปแบบการศึกษาเปนการศึกษาแบบกึ่งการทดลอง
เก็บขอมูล
ความคลาดเคลื่อนทางยาในผูปวยโรคความดันโลหิตสูง และโรคเบาหวาน โดยแบงผูปวยออกเปน 2
กลุม คือ กลุมควบคุม (กอนพัฒนาระบบการสั่งจายยา) และกลุมทดลอง (หลังพัฒนาระบบการสั่ง
จายยา) เปรียบเทียบขอมูลความคลาดเคลื่อนทางยาของผูปวย 2 กลุมโดยใชสถิติไคสแคว คํานวณที่
ระดับความเชื่อมั่น 95% ที่ α= 0.05 การพัฒนาระบบสั่งจายยาประกอบดวยการประยุกต
กระบวนการประสานรายการยา การจัดทํารายการ ยาชื่อพองมองคลายของโรงพยาบาล การให
ความรูดานยา และ การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรแกแพทย ผานทางอินทราเน็ต และการสรางระบบ
ชวยจําคูยาที่เกิดปฏิกิริยาตอกันอัตโนมัติในระบบคอมพิวเตอร ผลการวิจัยพบวากลุมทดลอง มี
ความคลาดเคลื่อนทางยานอยกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.001) โดยพบความ
คลาดเคลื่อนทางยาของกลุมทดลองเทากับ 5.61% และกลุมควบคุมเทากับ 39.68% ซึ่งความคลาด
เคลื่อนทางยาที่พบ สวนใหญ คือการไดรับยาไมครบรายการที่เคยใช รองลงมาคือ การไดรับยาผิด
ขนาด สรุปไดวาการพัฒนาระบบการสั่งจายยา โดยการประยุกตใชกระบวนการประสานรายการยา
สามารถลดความคลาดเคลื่อนทางยาในผูปวยที่มาติดตามการรักษาได
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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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