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Medication management system (MMS), a system that provides pharmacotherapies to the
patient, is one of the key hospital systems that influence patient safety. To determine whether MMS in
a hospital is executed effectively and medication safety goals are achieved, the indicators for the
system are needed. However, the effective MMS indicators in Thailand do not exist. The objectives of
this thesis were to develop the hospital MMS indicators that can clearly reflect medication safety, to
identify the factors affecting MMS indicator implementation in hospitals, and to test the
implementation of the developed MMS indicators in hospitals and propose the MMS indicator
implementation procedure.
The study methods included: 1) searching for existing indicators and affecting factors of
MMS indicator implementation by document study and interview with 9 purposively selected heads of
pharmacy department 2) selecting the relevant MMS indicators by 5 experts 3) narrowing the relevant
MMS indicators to be the most potential indicators in reflecting medication safety and finalizing the
affecting factors for MMS indicators implementation by the opinions of pharmacy department heads in
388 of 830 hospitals surveyed by mailed questionnaires 4) finalizing the MMS indicators by the
opinions of 12 experts in the meeting and 5) test the implementation of the developed MMS indicators
in 6 purposively selected hospitals for six months.
The identified 17 MMS indicators covered 8 processes of MMS and were composed of 2
structure, 2 process, and 13 outcome indicators. They included number of implemented MMS policy,
ratio of essential drug: non-essential drug items, frequency of hospital drugs list review, number of
drugs quality problems documented, amount of drugs reserved in inventory stock, number of drug
shortage in dispensing, number of life-saving drugs not ready for service, cost of expired/degenerated
drugs in hospital, percentage of drugs prescribed according to drug use evaluation criteria, number of
prescribing/transcribing error category E-I, number of dispensing error category E-I, number of
administration error category E-I, number of preventable adverse drug event (ADE), number of
repeated type B adverse drug reaction (ADR), number of drug cross reactivity, number of monitored
ADR caused by high-alert drug, and evaluation result of MMS standard.
The top three factors affecting MMS indicators implementation in hospitals were support
from hospital director, easy method for indicator data collection, and good management of pharmacy
department.
The proposed MMS indicators implementation procedures were composed of 4 steps.
They included 1) preparing step: setting up the MMS indicators implementing manual, communicating
the process of implementing the indicators to stakeholders, setting up the indicator data collection
process, and manpower management 2) data collection step: data detection, data reporting, data
retrieval, 3) analysis step and 4) feedback step.
In conclusion, the developed MMS indicators were effective in evaluating the hospital
MMS under medication safety dimension and they could also reflect situation of MMS in hospitals.
Applying computerized program for indicator data detecting, reporting, and retrieving processes is
recommended for minimizing time burden in managing the indicators implementation. Moreover,
encouraging the error-reporting culture as well as non-punitive culture in practice is also recommended
for getting indicator data with higher validity and quantity, especially the ADE related data.
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เกิดผล
ชู เกี ยรติ เพีย รชนะ: การพัฒ นาตัว ชี วัดระบบการจัดการด้า นยาของโรงพยาบาลรั ฐ บาลสังกัดสํา นักงานปลัด กระทรวง
สาธารณสุ ข. อาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์: ภญ.ดร.เยาวลักษณ์ อํารําไพ และ ภก.ผศ.ดร.เจริ ญ ตรี ศกั ดิ. 237 หน้า
ระบบการจัด การด้า นยาเป็ นระบบที เกี ยวข้อ งกับ การรั ก ษาพยาบาลผู ้ป่ วยและจัด เป็ นระบบงานสํา คัญ ระบบหนึ งใน
โรงพยาบาลทีมีผลต่อความปลอดภัยของผูป้ ่ วย การจะทราบว่าระบบการจัดการด้านยามีการดําเนิ นการบรรลุความปลอดภัยด้านยาตามเป้ าหมาย
หรื อไม่ จําเป็ นต้องมีตวั ชี วัดเป็ นตัวบ่งชี อย่างไรก็ตามยังไม่มีตวั ชี วัดทีมี ประสิ ทธิ ภาพในการบ่งชี ความปลอดภัยด้านยาของโรงพยาบาลใน
ประเทศไทย จุดประสงค์ของวิทยานิพนธ์นีคือ 1) เพือพัฒนาตัวชีวัดระบบการจัดการด้านยาในโรงพยาบาลทีสามารถบ่งชี ความปลอดภัยด้านยา
ได้อย่างชัดเจน 2) เพือหาปั จจัยทีมีผลต่อการนําตัวชี วัดระบบการจัดการด้านยาไปใช้ปฏิบตั ิ ให้เกิดผลในโรงพยาบาล และ 3) เพือทดลองใช้
ตัวชีวัดระบบการจัดการด้านยาทีได้พฒั นาขึนในโรงพยาบาลรวมทังเสนอกระบวนการนําตัวชีวัดระบบการจัดการด้านยาไปใช้ปฏิบตั ิให้เกิดผล
วิธีการศึกษาประกอบด้วย 1) การศึกษาเชิ งเอกสารและการสัมภาษณ์หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมจากการเลือกแบบเจาะจง
จํานวน 9 คน เพือทราบตัวชีวัดระบบการจัดการด้านยาทีมีอยูแ่ ละปัจจัยทีมีผลต่อการนําตัวชี วัดระบบการจัดการด้านยาไปใช้ปฏิบตั ิให้เกิดผล 2)
การคัดเลือกตัวชี วัดทีตรงประเด็นต่อระบบการจัดการด้านยาโดยผูเ้ ชี ยวชาญ 5 คน 3) การคัดเลื อกตัวชี วัดที มีศกั ยภาพในการสะท้อนความ
ปลอดภัยด้านยาและมีความเป็ นไปได้ในการเก็บข้อมูลจากตัวชี วัดทีตรงประเด็น และสรุ ปปั จจัยทีมีผลต่อการนําตัวชี วัดไปใช้ปฏิบตั ิให้เกิดผล
โดยใช้ความเห็นของหัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทัวไป และโรงพยาบาลชุมชน รวม 388 แห่ ง (จาก 830 แห่ ง) ทีได้
จากการตอบแบบสอบถาม 4) การสรุ ปตัวชีวัดระบบการจัดการด้านยาโดยการประชุมผูเ้ ชี ยวชาญ 12 คน และ 5) การทดลองใช้ตวั ชี วัดระบบการ
จัดการด้านยาทีพัฒนาได้ในโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทัวไป และโรงพยาบาลชุมชน โดยการเลือกแบบเจาะจงประเภทละ 2 แห่ ง เป็ นเวลา 6
เดือน
ผลการศึกษาพบว่า ตัวชี วัดระบบการจัดการด้านยาทีพัฒนาได้มีทงสิ
ั น 17 ตัวชี วัด ครอบคลุมทัง 8 ขันตอนของระบบการ
จัดการด้านยา เป็ นตัวชีวัดโครงสร้าง 2 ตัวชีวัด ตัวชีวัดกระบวนการ 2 ตัวชี วัด และตัวชี วัดผลลัพธ์ 13 ตัวชี วัด ได้แก่ จํานวนนโยบายทีเกียวข้อง
กับระบบการจัดการด้านยาทีถูกนําไปใช้ปฏิบตั ิ, สัดส่วนจํานวนรายการยาในบัญชี ยาหลักแห่ งชาติ: จํานวนรายการยานอกบัญชี ยาหลักแห่ งชาติ,
ความถีของการทบทวนบัญชีรายการยาในโรงพยาบาล, จํานวนครังการรายงานปัญหาคุณภาพยาจากผูใ้ ช้, จํานวนเดื อนสํารองคลัง, จํานวนครังที
ไม่มียาจ่ายให้กบั ผูป้ ่ วย, จํานวนครังทียาช่วยชีวิตไม่พร้อมใช้ ณ จุดให้ยาผูป้ ่ วย, มูลค่ายาหมดอายุ/เสื อมสภาพในโรงพยาบาล, ร้อยละของผูป้ ่ วยที
แพทย์มีการสังใช้ยาตามเกณฑ์ทีกําหนด, จํานวนครังความคลาดเคลื อนจากการสังใช้ยา/ถ่ายทอดคําสังทีทําให้เกิ ดความรุ นแรงระดับ E – I,
จํานวนครังความคลาดเคลือนจากการจ่ายยาทีทําให้เกิดความรุ นแรงระดับ E – I, จํานวนครังความคลาดเคลือนจากการบริ หารยาทีทําให้เกิดความ
รุ นแรงระดับ E – I, จํานวนครังการเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากยาชนิดป้ องกันได้, จํานวนครังการเกิดแพ้ยาซํา, จํานวนครังการเกิดแพ้ยาใน
กลุ่ม เดี ย วกัน, จํานวนการเกิ ดปฏิ กิริยาไม่พึง ประสงค์ทีเฝ้ าระวังจากยากลุ่มเสี ยสู ง, และผลการประเมิ นระบบการจัด การด้านยาตามเกณฑ์
มาตรฐาน ปั จจัยทีมีผลต่อการนําตัวชี วัดระบบการจัดการด้านยาไปใช้ปฏิบตั ิให้เกิดผลในโรงพยาบาล 3 อันดับแรก ได้แก่ การสนับสนุ นจาก
ผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาล, วิธีการเก็บข้อมูลตัวชีวัดทีง่าย, และการบริ หารจัดการทีดีของกลุ่มงานเภสัชกรรม
กระบวนการนําตัวชีวัดระบบการจัดการด้านยาไปใช้ปฏิบตั ิให้เกิดผลประกอบด้วย 4 ขันตอน คือ 1) ขันเตรี ยมการ ได้แก่ การ
สร้ างคู่มือการใช้ตวั ชี วัด การสื อสารกระบวนการใช้ตวั ชี วัดให้ผูเ้ กี ยวข้องทราบ การกําหนดวิธีเก็บข้อมูลตัวชี วัด และการจัดการกําลังคน 2)
ขันตอนเก็บข้อมูลตัวชีวัด ได้แก่ การค้นหา การรายงาน และการรวบรวมข้อมูลตัวชีวัด 3) ขันตอนวิเคราะห์ขอ้ มูลตัวชีวัด และ 4) ขันตอนสะท้อน
กลับข้อมูลตัวชีวัด
โดยสรุ ป ตัวชีวัดทีพัฒนาได้สามารถใช้ประเมินระบบการจัดการด้านยาในโรงพยาบาลในมิติของความปลอดภัยด้านยาและ
สามารถสะท้อนสถานการณ์ระบบการจัดการด้านยาในโรงพยาบาลได้ แนะนําให้นาํ ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เข้ามาช่วยในการค้นหา การ
รายงาน และการรวบรวมข้อมูลตัวชีวัดเพือช่วยลดเวลาในการจัดการเกียวกับตัวชี วัด นอกจากนี การส่ งเสริ มให้เกิดวัฒนธรรมการรายงานความ
ผิดพลาดและวัฒนธรรมการไม่ลงโทษผูท้ าํ ให้เกิ ดเหตุ การณ์ไม่พึงประสงค์ จะช่วยให้ได้รับรายงานข้อมูลตัวชี วัดทีถูกต้องและจํานวนข้อมูล
ตัวชีวัดทีมากขึนโดยเฉพาะข้อมูลตัวชีวัดทีเกียวกับเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ดา้ นยา
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์สงั คมและการบริ หาร
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