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บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ระบบสั่งจายยา (prescribing system) หมายถึง วิธีการ และ กระบวนการสั่งใชยาของ
แพทย หรือผูสั่งใชยา (อภิลักษณ นวลศรี 2549: 1-8) ซึ่งเปนปจจัยหนึ่งที่มีความสัมพันธโดยตรงกับ
ความคลาดเคลื่อนทางยา (National Coordinating Council for Medication Errors Reporting and
Prevention 2010) เนื่องจาก ระบบสั่งจายยาที่มีความซับซอน หรือมีกระบวนการที่ไมสะดวกในการ
ใชงาน เชน ผูสั่งใชยาเขาถึงประวัติการใชยาของผูปวยไดยาก จะเปนสาเหตุใหเกิดความ
คลาดเคลื่อนในการสั่งใชยาได ไดแก การสั่งยาไมครบชนิด การสั่งยาผิดวิธีใช และ การสั่งยาผิด
ชนิด
เปนตน
ปจจัยที่เกี่ยวของในระบบสั่งจายยาซึ่งคาดวาจะเปนสาเหตุที่สงผลตอความ
คลาดเคลื่อนทางยานั้น สามารถแบงไดเปน 2 กลุม คือปจจัยจากตัวบุคคล และ ปจจัยจากระบบและ
สิ่งแวดลอม (แผนภูมิที่ 1) โดยปจจัยที่เกิดจากตัวบุคคล ไดแก ความรูเกี่ยวกับยาและการใช
โปรแกรมคอมพิวเตอรในการสั่งยาของแพทย สวนปจจัยที่เกิดจากระบบและสิ่งแวดลอม ไดแก
look alike sound alike medication (LASA) โปรแกรมคอมพิวเตอร จํานวนรายการยาที่ผูปวยใช
และ การเขาถึงประวัติการใชยาของผูปวย ซึ่งแนวคิดใหมในการปองกันความคลาดเคลื่อนทางยาที่
ใหมีประสิทธิภาพและยั่งยืนจะเนนการแกไขปจจัยเชิงสิ่งแวดลอมหรือระบบงาน มากกวา การ
แกไขปจจัยเชิงบุคคล
จากการศึกษาของ Rozich และ Resar พบวารอยละ 50 ของการเกิดความคลาดเคลื่อน
ทางยานั้นเกิดขึ้นทีช่ วงรอยตอของการใหบริการ (Rozith and Resar 2001: 27-34) ซึ่งรอยตอของ
การใหบริการที่พบรายงานความคลาดเคลื่อนทางยา ไดแก การรับผูปวยเขารักษาตัวในโรงพยาบาล
(admit) เชน คนไขมารักษาตัวในโรงพยาบาลดวยโรคติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ มีโรค
ประจําตัวเบาหวาน แตแพทยมีคําสั่งใชยาเฉพาะยาฆาเชื้อ ไมไดสั่งใชยาเบาหวาน สงผลใหผูปวยมี
ภาวะน้ําตาลในเลือดสูง เนื่องจากไดรับยาไมครบชนิด (ธิดา นิงสานนท, ปรีชา มนทกานติกุล และ
สุวัฒนา จุฬาวัฒนทล 2551: 1-26) ซึ่งมีการศึกษาของ Cornish และคณะระบุวารอยละ 42 ถึงรอยละ
61 ของผูปวยที่เขามารักษาตัวในโรงพยาบาลไมไดรับยาที่เคยใชอยูอยางตอเนื่องตั้งแต1 ชนิดหรือ
มากกวาขึ้นไป (Cornish et al. 2005: 424-429) ซึ่งจัดเปนปญหาความคลาดเคลื่อนทางยาประเภท
หนึ่งที่อาจสงผลเสียตอตัวผูปวยได
1
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รอยตอของการใหบริการที่พบความคลาดเคลื่อนทางยาลําดับถัดไป ไดแก การยายหอ
ผูปวย (transfer) เชน แพทยมีคําสั่งใชยา lasix®(furosemide) ตอนอยูหอผูปวยวิกฤติ (ICU) เมื่อยาย
ผูปวยมาอยูหอผูปวยอายุรกรรม กลับมีการสงตอคําสั่งใชยาผิดเปน losec® (omeprazole) สงผลให
ผูปวยไดรับยาผิดชนิด ซึ่งอาจเกิดอันตรายตอผูปวย (ธิดา นิงสานนท, ปรีชา มนทกานติกุล และ
สุวัฒนา จุฬาวัฒนทล 2551: 1-26) การจําหนายผูปวยกลับบาน (discharge) ก็เปนชวงรอยตอที่พบ
รายงานความคลาดเคลื่อนทางยา เชน ตอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล ผูปวยไดรับยาเบาหวาน เมื่อ
จําหนายผูปวยกลับบาน ผูปวยไดรับยา propanolol เพิ่ม ซึ่งเกิด drug interaction ระหวางยากับโรค
เพราะยา propanolol จะบดบังภาวะน้ําตาลต่ํา (ธิดา นิงสานนท, ปรีชา มนทกานติกุล และ สุวัฒนา
จุฬาวัฒนทล 2551: 1-26)
นอกจากนี้พบรายงานในชวง การติดตามการรักษา (follow up) เชน รายการยาที่ไดรับ
ในวันจําหนายกลับบาน ไมตรงกับรายการยาที่ไดรับในวันที่มาติดตามการรักษา (กรณีศึกษาจาก
โรงพยาบาลสวนผึ้ง) ซึ่งไมอาจทราบไดวา แพทยตั้งใจที่จะปรับขนาดยาหรือชนิดยาหรือไม
ซึ่งปญหาที่พบในชวงรอยตอการใหบริการตางๆ Cornish ไดเสนอวิธีแกไขปญหา
เหลานี้โดยการประยุกตกระบวนการ medication reconciliation เพื่อเปนสื่อกลางใหแพทยเขาถึง
ประวัติการใชยาของผูปวยไดมากขึ้น (Cornish et al. 2005: 424-429) และผูวิจัยเสนอแนวทางแกไข
ความผิดพลาดในการอานชื่อยา โดยการจัดทํารายการ LASA drug list ของโรงพยาบาล และ
แนวทางการแกปญหาในสวนของปจจัยที่เกี่ยวของกับระบบสั่งจายยาตางๆ เพื่อลดความ
คลาดเคลื่อนทางยาของผูปวยที่เกิดจากระบบสั่งจายยา
โรงพยาบาลสวนผึ้ง เปนโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง มีการใหบริการ
รักษาพยาบาลประชาชนมาตั้งแตป พ.ศ 2528 จากการเก็บขอมูลยอนหลังในโรงพยาบาลสวนผึ้ง
ตั้งแตเดือน เมษายน-ตุลาคม 2552 พบวา เกิดปญหาความคลาดเคลื่อนทางยาในชวงรอยตอของการ
ใหบริการเชนกัน โดยรอยตอที่เกิดปญหามากที่สุดของโรงพยาบาล คือ ชวงการติดตามการรักษา
ซึ่งพบวาผูปวยโรคเรื้อรังทั้งหมดที่ไดรับการเขาพักรักษาตัวในโรงพยาบาล ของระบบผูปวยใน
โรงพยาบาลสวนผึ้ง และ มารับยาตอเนื่อง ตามนัด จํานวน 70 ราย มีรายการยาของผูปวยโรคเรื้อรัง
ในวันที่ทําการจําหนายผูปวยกลับบาน จากแผนกผูปวยใน มีรายการยาไมตรงกับรายการยาในวันที่
มารับการรักษาในแผนกผูปว ยนอกตามที่แพทยนัดหมาย ถึงรอยละ 30 (21 ราย จากทั้งหมด 70
ราย) ซึ่งความแตกตางเหลานี้ มีผลทําใหผูปวยไดรับอันตรายจากการใชยาโดยตองกลับเขามานอน
รักษาตัวในโรงพยาบาลอีกครั้งถึง 5 รายดวยภาวะวินิจฉัยเดิม สวนอีก 16 ราย ถึงแมจะยังไมเกิด
อันตรายกับผูปว ยแตก็ตองมีการติดตามผูปวยเพิ่มเติม ทําใหโรงพยาบาลตองเสียคาใชจายในการ
ติดตามผูปวยและรักษาพยาบาลผูปวยที่ไดรับความคลาดเคลื่อนทางยาเพิ่มเติม เมื่อศึกษาขอมูลอยาง
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ละเอียดแลวพบวา ผูปวยทั้งหมดที่เกิดความคลาดเคลื่อนทางยานั้นไดไดรับการปรับเปลี่ยนขนาดยา
หรือชนิดยา ในระหวางที่รับการรักษาตัวในโรงพยาบาล เมื่อแพทยนัดติดตามผูปวยในแผนกผูปวย
นอกพบวารายการยาที่ผูปวยไดรับเหมือนรายการยาทีผ่ ูปวยไดรับกอนนอนโรงพยาบาล ซึ่งเปน
รายการ ยาของแผนกผูปวยนอกกอนที่ผูปวยจะเขารับการศึกษาตัวในโรงพยาบาล
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการเชื่อมตอขอมูลรายการยาของระบบการจําหนายผูปวยใน 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 ดังเชนผูปวยนอกทั่วไป โดยไมมีการเปรียบเทียบรายการยาในวันที่แพทยนัดมาติดตามการ
รักษากับประวัติการใชยาเดิมตอนที่ผูปวยจําหนายออกจากโรงพยาบาล การใชระบบนี้ ทําใหไม
อาจทราบหรือตรวจจับความคลาดเคลื่อนทางยาดังกลาวไดเลยซึ่งอาจจะสงผลเสียตอตัวผูปวยได
เชน ทําใหผูปวยไดรับยาผิดชนิด ผิดขนาด หรือ ไมครบชนิดได ซึ่งอาจเปนผลใหผูปวยตองกลับเขา
มานอนรักษาตัวในโรงพยาบาลอีกครั้งและกอใหเกิดมูลคาความเสียหายตางๆ เชน คารักษาพยาบาล
ผูปวยเมื่อเกิดความคลาดเคลื่อนทางยา คาใชจายของผูปวยในการเดินทางมาโรงพยาบาล เปน
ตน
อยางไรก็ตามหากมีการพัฒนาระบบการสั่งจายยาในชวงรอยตองานบริการผูปวยใน
(ชวงการจําหนายผูปวยกลับบาน) ไปยังงานบริการผูปวยนอก (ชวงติดตามการรักษา) นาจะเปนการ
ชวยปองกันความคลาดเคลื่อนทางยาที่มีสาเหตุมาจากการสงตอขอมูลที่มีความคลาดเคลื่อนไม
ครบถวนได
ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาระบบสั่งจายยาเพื่อลดความคลาดเคลื่อนทางยาของ
ผูปวยที่มาติดตามการรักษา ณ โรงพยาบาลสวนผึ้ง โดยการปรับปรุงแกไขปจจัยตางๆ ที่เกี่ยวของ
กับระบบสั่งจายยา และประยุกตกระบวนการ medication reconciliation มาใชในชวงรอยตอของ
งานบริการผูปวยในไปยังงานบริการผูปวยนอก เพื่อชวยยืนยันผลวาการพัฒนาระบบสั่งจายยามี
ความสําคัญในลดความคลาดเคลื่อนทางยา และนําขอมูลที่ไดไปเปนแนวทางในการพัฒนาระบบให
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เกิดประโยชนตอผูปวย และเหมาะแกการใชงานมากขึ้น และเปนตนแบบในการพัฒนาระบบสั่งจาย
ยา ในชวงรอยตองานบริการผูปวยในไปยังงานบริการผูปวยนอก ใหกับโรงพยาบาลอื่นๆ ในภูมิภาค
ความมุงหมายและวัตถุประสงคของการศึกษา
วัตถุประสงค
1.เพื่อจัดทําและพัฒนากระบวนการสั่งจายยา
โดยประยุกตกระบวนการ
Medication reconciliation ในชวงรอยตอแผนกผูปวยในไปยังแผนกผูปวยนอกโรงพยาบาลสวนผึ้ง
2.เพื่อศึกษาประสิทธิผลของกระบวนการ Medication reconciliationในชวงรอยตอ
แผนกผูปวยในไปยังแผนกผูปวยนอกโรงพยาบาลสวนผึ้งในการลดความคลาดเคลื่อนทางยา
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1.มีแนวทางในการพัฒนาระบบการสั่งจายยาใหมีประสิทธิภาพเกิดประโยชนกบั ผูปวย
สูงสุด
2.โรงพยาบาลสวนผึ้งสามารถเปนตนแบบในการนํากระบวนการMedication
reconciliation มาประยุกตใชในชวงรอยตอแผนกผูปวยในไปยังแผนกผูปวยนอก
สมมติฐานการศึกษา
การพัฒนาระบบการสั่งจายยาโดยใชกระบวนการ Medication reconciliation ในชวง
รอยตอแผนกผูป วยในไปยังแผนกผูปวยนอก สามารถลดความคลาดเคลื่อนจากการสั่งจายยาได
มากกวาระบบการสั่งจายยาแบบเดิม
ขอบเขตของการศึกษา
การศึกษานีศ้ ึกษาเฉพาะผูปวยในโรคเรื้อรังที่ตองใชยาอยางตอเนื่องที่ไดรับการ discharge
ณ โรงพยาบาลสวนผึ้ง และแพทยไดนัดติดตามผูปวยในแผนกผูปวยนอก ระหวางเดือนกุมภาพันธ ถึง
กรกฎาคม พ.ศ. 2553
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ปจจัยเชิงบุคคล
แพทย
-ความรูดานยา และ ความรู
เกี่ยวกับ การใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรในการสั่งยา

ปัจจัยเชิงระบบ และ
สิ่งแวดลอม
- การเขาถึงขอมูลจําเพาะของ
ผูปวยไดยาก เชน ประวัตกิ ารใช
ยา
- Look alike sound alike
medication ( LASA )
- จํานวนรายการยาที่ผูปวยใช
(complication ของโรคผูปวย)

Unintentional
discrepancy

ระบบสั่งจายยาใหม
-Medication
reconciliation
-LASA
-intranet
-โปรแกรมเตือนคู
drug interaction
อัตโนมัติ

ความคลาด
เคลื่อนทางยา

แผนภูมิที่ 1 Theoretical framework
นิยามศัพท
medication reconciliation คือ กระบวนการที่ไดมาซึ่งขอมูลรายการยาที่ผูปวยใชที่
บานกอนเขามารับการรักษาในโรงพยาบาลใหไดสมบูรณที่สุดทั้ง ชื่อยา ขนาดการใช ความถี่ วิธีใช
ซึ่งรวมถึงยาที่ผูปวยซื้อรับประทานเอง ผลิตภัณฑเสริมอาหาร สมุนไพร วิตามินตางๆ ที่ผูปวยใช
อยางตอเนื่อง หรือเพิ่งรับประทานมากอนเขารับการรักษาในโรงพยาบาล เมื่อไดขอมูลรายการยา
ของผูปวย จะมีการเปรียบเทียบกับรายการยาที่แพทยสั่ง หากพบวามีความแตกตาง มีความซ้ําซอน
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หรือมีรายการยาที่มปี ฏิกิริยาตอกัน ตองมีการสื่อสารกับแพทยผูรักษา เพื่อทบทวนรายการยาที่
แพทยสั่ง หากมีการเปลี่ยนแปลงรายการยาดวยสาเหตุใดก็ตาม ตองมีการบันทึกเหตุผลเพื่อการ
สื่อสารขอมูลกับบุคลากรทางดานสาธารณสุขที่เกี่ยวของ ไดแก เภสัชกร พยาบาลประจําหอผูปวย
เปนตน (ธิดา นิงสานนท, ปรีชา มนทกานติกุล และ สุวัฒนา จุฬาวัฒนทล 2551: 1-26)
unintentional discrepancy คือ สัดสวนของความแตกตางระหวางรายการยาที่เกิดจาก
ความไมตั้งใจของผูสั่งใชยาตอจํานวนผูปวยทั้งหมด โดยอยูบนพื้นฐานวาความแตกตางของรายการ
ยาที่เกิดขึ้นเมื่อมีการรับหรือสงตอผูปวย อาจจะถูกตอง หากผูสั่งใชยาไดประเมินสภาวะผูปวยแลว
เห็นวาสมควรตองเปลี่ยนแปลงใหเหมาะสมกับสภาวะผูปวย ความคลาดเคลื่อนทางยาจะเกิดขึ้นก็
ตอเมื่อผูสั่งใชยาเปลี่ยนแปลงรายการโดยไมไดตั้งใจ เชน ลืมสั่งยาลดความดันที่ผูปวยใชกอนมา
โรงพยาบาลโดยไมไดตั้งใจ มีผลใหผูปวยมีความดันสูงขึ้น (ธิดา นิงสานนท, ปรีชา มนทกานติกุล
และ สุวัฒนา จุฬาวัฒนทล 2551: 1-26)
ความคลาดเคลื่อนทางยา คือ เหตุการณที่พบวารายการยาที่ผูปวยใชอยางตอเนื่องที่ใน
วันที่ discharge มีความแตกตางกับ order ที่ผูสั่งใชยาสั่งในวันที่นัด follow up ในแผนกผูปวยนอก
ซึ่งเกิดจากความไมตั้งใจของผูสั่งใชยา

บทที่ 2
วรรณกรรมที่เกี่ยวของ
ในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยไดศึกษาถึงผลของการพัฒนาระบบสั่งจายยา เพื่อลดความ
คลาดเคลื่อนทางยาโดย ผูวิจัยไดทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของซึ่งประกอบดวยเนื้อหาหลัก
5 สวน ดังนี้
สวนที่1 ระบบสั่งจายยา
สวนที่2 ความคลาดเคลื่อนทางยา
สวนที่3 กระบวนการ medication reconciliation
สวนที่4 โรคเรื้อรัง
สวนที5่ อันตรายที่เกิดจากความคลาดเคลื่อนทางยาที่พบบอยในผูปวยโรคเบาหวาน
และความดันโลหิตสูง
สวนที1่ ระบบสั่งจายยา (prescribing system)
ระบบสั่งจายยา (prescribing system) หมายถึง วิธีการและกระบวนการสั่งจายยาของ
แพทยหรือผูสั่งจายยา (อภิลักษณ นวลศรี 2549: 1-8) ซึ่งสามารถแบงออกเปน 2 รูปแบบหลัก คือ
แบบใชระบบคอมพิวเตอรในการสั่งจายยา กับ แบบระบบเขียนใบสั่งยาดวยลายมือ โดยตัวอยาง
โรงพยาบาลทีใ่ ชระบบคอมพิวเตอรในการสั่งจายยาอยางเต็มรูปแบบทั้งในระบบผูปวยนอก และ
ผูปวยใน ไดแก โรงพยาบาลสงขลานครินทร , โรงพยาบาลบํารุงราษฎร, โรงพยาบาลมหาราชนคร
เชียงใหม เปนตน ซึ่งแพทยจะเปนผูพิมพรายการยาในระบบคอมพิวเตอรสงมายังฝายเภสัชกรรม
สวนโรงพยาบาลที่ใชระบบเขียนใบสั่งยาดวยลายมือ ไดแก โรงพยาบาลศูนยราชบุรี แพทยจะเขียน
ใบสั่งยาดวยลายมือใหผูปวยถือมาสงยังฝายเภสัชกรรม แลวเจาหนาที่ฝายเภสัชกรรมจะเปนผูพ ิมพ
รายการยาลงในระบบคอมพิวเตอร สวนระบบสั่งจายยาของโรงพยาบาลสวนผึ้งโดยทั่วไปจะใช
ระบบผสมคือ ในแผนกผูปวยนอกใชระบบคอมพิวเตอรโดยแพทยหรือผูสั่งจายยาจะเปนผูพิมพ
รายการยาที่สั่งใชเอง สวนในแผนกผูปวยในจะใชระบบเขียนใบสั่งยาดวยลายมือ โดยแพทยเขียน
ใบสั่งยา และ copy order จะถูกสงมาที่หองยา เพื่อใหเภสัชกรพิมพรายการยาลงในระบบ
คอมพิวเตอร ซึ่งการเชื่อมตอขอมูลรายการยาของระบบการจําหนายผูปวยใน และ การนัดติดตาม
คนไขในแผนกผูปวยนอกของโรงพยาบาลสวนผึ้ง ยังเปนปญหา เนื่องจากขั้นตอนการสืบคนขอมูล
ประวัติรายการยาของผูปวยในระบบคอมพิวเตอรมีความซับซอน ไมสามารถสืบคนขอมูลมาใชงาน
7
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ไดงายเหมือนรายการยาในแผนกเดียวกัน การสืบคนประวัตกิ ารใชยาจากเวชระเบียนมีความลาชา
ไมสะดวกในการใชงาน เปนผลใหผูสั่งใชยาเขาถึงประวัติการใชยาของผูปวยไดยากเปนสาเหตุให
เกิดความคลาดเคลื่อนในการสั่งใชยาได
ซึ่งจะเห็นไดวาระบบสั่งจายยาของโรงพยาบาลสามารถสงผลตอความคลาดเคลื่อนทาง
ยาได ซึ่งมีการศึกษาของกรัณฑรัตน ทิวถนอม และ ศุภลักษณ ธนานนทนิวาส สนับสนุนวา ระบบ
สั่งจายยาเปนปจจัยหนึ่งที่มีผลตอความคลาดเคลือ่ นทางยา เนื่องจากเปนระบบงานที่เกี่ยวของกับ
การใชยา (กรัณฑรัตน ทิวถนอม และ ศุภลักษณ ธนานนทนิวาส 2552: 1-23) โดยมีการศึกษาของ
อภิลักษณ นวลศรี สนับสนุนเพิ่มเติม โดยระบุวา การพัฒนาระบบสั่งจายยา (โดยนําระบบ
คอมพิวเตอรเขามาใชในการสั่งจายยา) สามารถลดความคลาดเคลื่อนทางยาได (อภิลักษณ นวลศรี
2549: 1-8)
แนวทางในการพัฒนาระบบสั่งจายยา เพื่อลดความคลาดเคลื่อนทางยา ไดแก การใช
เทคโนโลยีเขามาชวย การปรับปรุงระบบและสิ่งแวดลอมในการทํางาน การเปลี่ยนแปลงความเชื่อ
และวัฒนธรรมขององคกร ซึ่งสถาบันและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล ไดแนะนํากลยุทธการพัฒนา
ระบบสั่งจายยาเพื่อลดความคลาดเคลื่อนทางยา ไวดังนี(้ สถาบันและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล
2550: 238)
1. การจัดใหมีระบบขอมูลขาวสารเกี่ยวกับผูปวยและยาแกผูที่จําเปนตองใช เพื่อลดความ
คลาดเคลื่อนทางยาจากการซับซอนของขอมูลขาวสาร ไดแก การมีระบบ medication reconciliation
ซึ่งจะกลาวตอไปในสวนที่ 3
2. การใชอักษร ตัวใหญ ตัวเขม (bond face and tall man letter) ในชื่อยาที่มีความ
ใกลเคียงกัน เชน hyOScine กับ hyDROxyzine เพื่อลดความผิดพลาดในการอานชื่อยา หรือการ
จัดทํารายการ LASA drug list ของโรงพยาบาล และการขอความรวมมืองดการสั่งจายยาทาง
โทรศัพท โดยเฉพาะยาที่เปน LASA drug เพื่อลดความคลาดเคลื่อนของความเสี่ยงของยา LASA
3. การจัดใหมีขอมูลที่สําคัญเกี่ยวกับผูปวยและยาในตําแหนงที่สะดวกตอการใชงาน
เพื่อลดความคลาดเคลื่อนจากงานที่ยุงยากและซับซอน และมีการใชระบบสารสนเทศ
อิเล็กทรอนิกสเขาชวย
นอกจากนี้จากการทบทวนวรรณกรรม พบวามีการการพัฒนาระบบสั่งจายยาดวยวิธี
ตางๆ ดังนี้
1. มีการใชคอมพิวเตอรเขามาทดแทนการเขียนใบสั่งยา ดังเชนในการศึกษาของ Volpp
และคณะ ที่แนะนําการแกปญหาจากการที่พยาบาลอานคําสั่งแพทยผิดพลาด โดยการนําระบบ
คอมพิวเตอรมาใชในการสั่งจายยา(Volpp et al. 2003: 851-855) การศึกษาโดย Shulman และคณะ
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เปรียบเทียบความคลาดเคลื่อนจากการสั่งจายยาผานคอมพิวเตอรกับความคลาดเคลื่อนจากการเขียน
คําสั่งจายยา พบความคลาดเคลื่อนจากการสั่งจายยาผานคอมพิวเตอร รอยละ 4.8 (117 ครั้งตอคําสั่ง
จายยา 2429 ครั้ง) และความคลาดเคลื่อนจากการเขียนคําสั่งจายยาพบ รอยละ 6.7 (69 ครั้งตอคําสั่ง
จายยา 1036 ครั้ง) ความคลาดเคลื่อนลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.04) เมื่อใชคอมพิวเตอร
เขาชวยแทนการเขียนใบสั่งยา(Shulman et al. 2005: R516-R21) และ การศึกษาของ อภิลักษณ
นวลศรี ระบุวาการพัฒนาระบบสั่งจายยา โดยใหแพทยสั่งยาโดยผานระบบคอมพิวเตอร แทนการ
เขียนใบสั่งยาดวยมือ ผลการศึกษาพบวาการเขียนใบสั่งยาดวยมือ มีความคลาดเคลื่อนรอยละ 0.16
สูงกวาการสั่งยาดวยระบบคอมพิวเตอร ซึ่งมีความคลาดเคลื่อนรอยละ 0.14 ซึ่งเมื่อจําแนกเปนความ
คลาดเคลื่อนกอนจายยา (ความคลาดเคลื่อนจากการจัดยาของเจาหนาที่หองยา) พบวาระบบการ
เขียนใบสั่งยา มีความคลาดเคลื่อนรอยละ 0.35 สูงกวาระบบคอมพิวเตอรซึ่งมีความคลาดเคลื่อนรอย
ละ 0.29 สวนความคลาดเคลื่อนกอนบริหารยา (ความคลาดเคลื่อนจากการจายยาของเภสัชกร)
พบวาระบบการเขียนใบสั่งยา มีความคลาดเคลื่อนรอยละ 0.04 สูงกวาการสั่งยาดวยระบบ
คอมพิวเตอร ซึ่งมีความคลาดเคลื่อนรอยละ 0.02 (อภิลักษณ นวลศรี 2549: 1-8)
2. การใชสําเนาคําสัง่ แพทย (copy order) แทนการถายทอดคําสั่งจายยา สามารถชวยลด
ความคลาดเคลื่อนทางยาได จากการศึกษาของ กมลเนตร และ รัตนาภรณ พบวาการใชสําเนาคําสั่ง
แพทยชวยลดความคลาดเคลื่อนทางยาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยกอนการพัฒนาระบบสั่งจายยา
พบความคลาดเคลื่อนทางยา 141 ครั้ง จากคําสั่งจายยา 2344 ครั้ง (รอยละ 6.02) หลังการพัฒนา
ระบบสั่งจายยาโดยใช copy order พบความคลาดเคลื่อนทางยา 108 ครั้ง จากคําสั่งจายยา 2325 ครั้ง
(รอยละ 4.65) (กมลเนตร จิระประภูศักดิ์ และ รัตนาภรณ ใยชื่น 2548: 1-8)
3. การพัฒนาระบบความปลอดภัยในการใชยา จากการศึกษาของ พงษศักดิ์ สมใจ และ
คณะไดพัฒนาระบบสั่งจายยา โดยมีมาตรการดังนี้ กําหนดรายการยา high alert drug, กําหนดยา
LASA และการมีโปรแกรมเตือนแพทยใหเห็นความคลาดเคลื่อนในการสั่งจายยา เชน มีระบบการ
เตือนแพยา และ การเตือนคูยาที่เกิดปฏิกิริยาตอกัน เปนตน พบวากอนการพัฒนาระบบสั่งจายยา
พบความคลาดเคลื่อนในการสั่งยา รอยละ 0.02 หลังการพัฒนาระบบสั่งจายยาพบความคลาดเคลื่อน
ในการสั่งยา รอยละ 0.01 (พงษศักดิ์ สมใจและคณะ 2550: 100-108)
สวนที่ 2 ความคลาดเคลื่อนทางยา (medication error)
องคการอนามัยโลก ไดใหนิยามวา “ความคลาดเคลื่อนทางยา” หมายถึง เหตุการณใดๆ
ที่สามารถปองกันไดซึ่งอาจนําไปสูการใชยาที่ไมเหมาะสมหรือเปนอันตรายตอผูปวย ขณะที่ยาอยู
ในความควบคุมของบุคลากรวิชาชีพดานสุขภาพ ผูปวย หรือผูบริโภค เหตุการณเหลานั้นอาจ
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เกี่ยวของกับการปฏิบัตทิ างวิชาชีพ ผลิตภัณฑสุขภาพ วิธีการปฏิบัติและระบบ ครอบคลุม การสั่ง
จายยา การสื่อสารคําสั่ง การจัดทําฉลาก/การบรรจุและการตั้งชื่อผลิตภัณฑ การปรุงยา การจายยา
การกระจายยา การใหยา การใหความรู การติดตาม และการใชยา (National Coordinating Council
for Medication Errors Reporting and Prevention 2010)
เหตุการณไมพึงประสงคจากการใชยา สวนหนึ่งมีสาเหตุมาจากความคลาดเคลื่อนทางยา
ซึ่งอาจไมกอใหเกิดอันตรายกับผูปวย แตบางครั้งก็กอใหเกิดอันตรายกับผูปวยและยังเปนสาเหตุที่
ทําใหผูปวยเสียชีวิตอีกดวย ดังเชนจากการศึกษาของ Kozer และคณะ ศึกษาในผูปวยเด็กพบความ
คลาดเคลื่อนจากการสั่งจายยาไมถูกขนาดทําใหผูปวยเสียชีวิต 6 ราย (Kozer et al. 2002: 1175-1176)
สวนการศึกษาโดย Hicks และคณะ พบวาการเกิดความคลาดเคลื่อนทางยา ทําใหผูปวย 2 ราย (รอย
ละ 0.1) ไดรับอันตรายถึงขั้นเสียชีวิต (Hicks et al. 2007: 413-419)
การเกิดความคลาดเคลื่อนทางยา นอกจากจะทําใหเกิดเหตุการณไมพึงประสงคจากการ
ใชยาแลว ยังมีผลกระทบที่ตามมาอีกมากมายหลายดาน ทั้งผลกระทบตอตัวผูปวยที่อาจทําใหเกิด
ปญหาทางสุขภาพขึ้นใหมได ซึ่งอาจรุนแรงและเปนอันตรายถึงแกชีวิต รวมถึงผลกระทบตอญาติ
ผูปวยดวย นอกจากนี้ยังทําใหสูญเสียคาใชจายในการรักษาเพิ่มขึ้น อีกทั้งยังกอใหเกิดผลกระทบ
ตอจิตใจซึ่งอาจประเมินคาไมได ผลกระทบตอตัวบุคลากรทางดานสาธารณสุขที่ดูแลผูปวยอาจตอง
เผชิญกับปญหาการถูกฟองรอง ดังนั้นการปองกันไมใหเกิดความคลาดเคลื่อนทางยาจึงนับวามี
ความสําคัญเปนอยางยิ่ง
ความคลาดเคลื่อนทางยา สามารถแบงเปนประเภทตางๆ ได โดยใชเกณฑที่แตกตางกัน ดังนี้
1. แบงประเภทของความคลาดเคลื่อนทางยา ตามวิชาชีพที่รับผิดชอบแตละสวนของ
กระบวนการใชยา
1.1ความคลาดเคลื่อนในการสั่งจายยา (prescribing error) หมายถึง ความคลาด
เคลื่อนในการสั่งจายยาของแพทย ไดแก การเลือกใชยาไมเหมาะสมตามขอบงใช ขอหามใช การสั่ง
จายยาซ้ําซอน การสั่งจายยาที่มีปฏิกิริยาตอกัน การสั่งจายยาที่ผูปวยแพ รวมถึงความไมสมบูรณใน
การสั่งจายยา หรือความคลาดเคลื่อนเรื่องความแรง รูปแบบของยา ปริมาณ/ รายการวิธีใชยา ความ
เขมขน อัตราเร็วในการใหยา ซึ่งลวนนําไปสูการเกิดความผิดพลาดในการใหยาแกผูปวย
1.2 ความคลาดเคลื่อนในการคัดลอกคําสั่งจายยา (transcribing error) หมายถึง
ความคลาดเคลื่อนของกระบวนการคัดลอกคําสั่งจายยา จากคําสั่งจายยาตนฉบับ ที่ผูสั่งจายยาเขียน
ซึ่งแบงไดเปน 2 ประเภท คือ ความคลาดเคลื่อนจากการไมไดคัดลอก และความคลาดเคลื่อนจาก
การคัดลอกผิด
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1.3 ความคลาดเคลื่อนกอนการจายยา-จายยา (pre-dispensing error & dispensing
error)
ความคลาดเคลื่อนกอนการจายยา หมายถึง ความคลาดเคลื่อนในกระบวนการ
กอนการจายยา ตั้งแตขั้นตอนการพิมพขอมูล ชื่อผูปวย ชื่อยา วิธีใชยา จํานวน ลงในฉลาก ขั้นตอน
การจัดยาตามคําสั่งจายยาของแพทย มีความคลาดเคลื่อนทั้งชนิดยา ความแรง รูปแบบยา ปริมาณยา
จํานวนรายการ การจัดยาสลับซอง การปดฉลากผิด
ความคลาดเคลื่อนการจายยา หมายถึง ความคลาดเคลื่อนในการจายยาที่ไม
ถูกตองตามที่แพทยระบุในใบสั่งยาใหแกผูปวย ความคลาดเคลื่อนนี้ ไดแก ชนิดยา ความแรง
รูปแบบยา ปริมาณยา วิธใี ชยาไมตรงตามแพทยสั่ง รวมถึงการจายยาใหผูปวยผิดคน จายยาหมดอายุ
หรือเสื่อมสภาพ (กรัณฑรัตน ทิวถนอม และ ศุภลักษณ ธนานนทนิวาส 2552: 1-23)
1.4 ความคลาดเคลื่อนในการใหหรือบริหารยา (administration error) หมายถึง
การใหยาที่แตกตางไปจากคําสั่งจายยาของแพทย ที่เขียนไวในประวัติการรักษาผูปวยทําใหผูปวย
ไดรับยาผิดไปจากจุดมุงหมายของผูสั่งจายยา 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) ไดแบงประเภทความคลาดเคลื่อนทางยาตามระดับความรุนแรง ไว
ดังนี้คือ (National Coordinating Council for Medication Errors Reporting and Prevention 2010)
ไมมีความคลาดเคลื่อน
Category A: ไมมีความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้น แตมีเหตุการณที่อาจทําใหเกิดความ
คลาดเคลื่อนได
มีความคลาดเคลื่อนแตไมเปนอันตราย
Category B: มีความคลาดเคลื่อนเกิดขึน้ แตไมเปนอันตรายตอผูปวย เนื่องจาก
ความคลาด เคลื่อนไปไมถึงผูปวย
Category C: มีความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้น แตไมเปนอันตรายตอผูปวย ถึงแมวา
ความคลาดเคลื่อน นั้นจะไปถึงผูปวยแลว
Category D: มีความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้น แมไมเปนอันตรายตอผูปวย แตยัง
จําเปนตองมีการติดตาม ผูปวยเพิ่มเติม
มีความคลาดเคลื่อนและเปนอันตราย
Category E: มีความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้น และเปนอันตรายตอผูปวยเพียงชั่วคราว
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รวมถึงจําเปนตองไดรับการรักษาหรือแกไขเพิ่มเติม
Category F: มีความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้น และเปนอันตรายตอผูปวยเพียงชั่วคราว
รวมถึงจําเปน ตองไดรับการรักษาในโรงพยาบาลหรือยืดระยะเวลาในการรักษาตัวในโรงพยาบาล
ออกไป
Category G: มีความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้น และเปนอันตรายตอผูปวยถาวร
Category H: มีความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้น และเปนอันตรายตอผูปวยจนเกือบถึงแก
ชีวิต เชน แพยาแบบ anaphylaxis และหัวใจหยุดเตน
มีความคลาดเคลื่อน และเปนอันตรายจนเสียชีวิต
Category I: มีความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้น และเปนอันตรายตอผูปวยจนถึงแกชีวิต
2.2 แบงโดย The Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations
(JCAHO) ไดแบงประเภทความคลาดเคลื่อนทางยาตามระดับความรุนแรง ไวดังนีค้ ือ (The Joint
Commission on Accreditation of Healthcare Organizations 2010)
ระดับ 0 None: ไมเกิดความคลาดเคลื่อน
ระดับ 1 Minor: ถาเกิดความคลาดเคลื่อนไมเปนอันตรายแกผูปวย ไมตองใหการ
รักษา
ระดับ 2 Significant: ถาเกิดความคลาดเคลื่อนอาจเปนอันตรายแกผูปวย ไม
จําเปนตองใหการรักษาเพิ่มเปนพิเศษ
ระดับ 3 Serious: ถาเกิดความคลาดเคลื่อนอาจเปนอันตรายแกผูปวยถึงขั้นรุนแรง
ผูปวยตองไดรับการรักษาเพิ่มเติมเพื่อแกไขปญหา อาจทําใหผูปวยนอนโรงพยาบาลนานขึ้น
ระดับ 4 Potentially cause: ถาเกิดความคลาดเคลื่อนอาจทําใหผูปวยพิการอยาง
ถาวร (permanent damage)
ระดับ 5 Potentially lethal: ถาเกิดความคลาดเคลื่อนอาจทําใหผูปวยตองเสียชีวิต
สาเหตุของความคลาดเคลื่อนทางยา
กรัณฑรัตน ทิวถนอม และ ศุภลักษณ ธนานนทนิวาส ไดนําเสนอแนวคิดการเกิดความ
คลาดเคลื่อนทางยาไว 2 แนวคิด (กรัณฑรัตน ทิวถนอม และ ศุภลักษณ ธนานนทนิวาส 2552: 1-23)
ดังนี้
1. แนวคิดเชิงบุคคล ซึ่งเปนแนวคิดแบบดั้งเดิม คือเชื่อวาความคลาดเคลื่อนทางยามี
สาเหตุมาจากความผิดพลาดของบุคคลผูปฏิบัติงาน เมื่อมีความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้น บุคคลที่กระทํา
ผิดมักจะถูกตําหนิจากบุคคลอื่นๆ หรือ ถูกลงโทษ ทําใหบุคคลที่กระทําผิดปกปดหรือกลบเกลื่อน
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ความผิดของตนเอง จึงทําใหเสียโอกาสที่จะนําเอาความผิดนั้นมาวิเคราะห เพื่อหาวิธีปองกันไมให
เกิดขึ้นอีกในอนาคต และเปนบทเรียนใหผูอื่นพึงระมัดระวัง
2. แนวคิดเชิงระบบ แนวคิดนี้เชื่อวาความคลาดเคลื่อนทางยามีสาเหตุมาจาก
สิ่งแวดลอมหรือระบบงานมากกวาการเกิดจากพฤติกรรมมนุษย
เหตุการณไมพึงประสงคจากการใชยา ซึ่งทําใหผูปวยเกิดอันตรายหรือเสียชีวิตได สวน
หนึ่งเกิดจากความคลาดเคลื่อนทางยา ซึ่งสามารถเกิดไดในทุกขั้นตอนของกระบวนการใชยา เชน
การสั่งจายยา การคัดลอกคําสั่งจายยา การจายยา และการบริหารยา มีสาเหตุมาจาก บุคคลและระบบ
ซึ่งเปนเหตุการณที่สามารถปองกันได แนวคิดใหมในการปองกันความคลาดเคลื่อนทางยา คือ
เปลี่ยนสิ่งแวดลอมหรือระบบงานมากกวา การเปลี่ยนพฤติกรรมมนุษย การทราบถึงประเภท สาเหตุ
ที่ทําใหเกิดความคลาดเคลื่อนทางยาจะทําใหสามารถวางแนวทางหรือระบบในการปองกันความ
คลาดเคลื่อนทางยาได ทําใหผูปวยไดรับยา ที่ถูกตอง ปลอดภัยมากที่สุด
การปองกันความคลาดเคลื่อนทางยา
สําหรับแนวทางการปองกันความคลาดเคลื่อนทางยา จะตองมีการวางแผนระดับ
นโยบายโดย มีการกําหนดเปาหมายและวิธีดําเนินการอยางชัดเจนและตอเนื่อง มีการกําหนด
บทบาท หนาที่และความรับผิดชอบของแตละบุคลากรอยางชัดเจน ซึ่งสามารถแบงแนวทางการ
ปองกันความคลาดเคลื่อนทางยาตามกระบวนการใชยาตามวิชาชีพที่รับผิดชอบแตละสวนไดดังนี้
1. การปองกันความคลาดเคลื่อนในการสั่งจายยา มีมาตรการหรือขอเสนอแนะที่ใช
สําหรับปองกันความคลาดเคลื่อนดังนี้
1.1. ผูสั่งจายยาควรมีความรูหรือคุนเคยกับระบบการสั่งจายยาของสถานพยาบาลที่
ไดปฏิบัติงาน
1.2. ผูสั่งจายยาควรมีขอมูลผูปวยและขอมูลยาอยางครบถวน กอนการสั่งจายยา
เพื่อใหการสั่งจายยามีความเหมาะสมมากที่สุด
1.3. เภสัชกรควรเขารวมการตรวจเยี่ยมผูปวยกับแพทยเพื่อทําหนาที่ทบทวน และให
คําแนะนําการสั่งจายยาแกแพทย และ บุคลากรอื่นๆที่เกี่ยวของ
1.4. เมื่อผูสั่งจายยาไมแนใจในการสั่งจายยา ควรปรึกษาเภสัชกร
1.5. ผูสั่งจายยาควรมีความตระหนักถึงโอกาสในการเกิดความคลาดเคลื่อนในการ
ใชยาที่สามารถปองกันได
1.6 . ผูสั่งจายยาไมควรใหเจาหนาที่สถานพยาบาลอื่นที่มใิ ชพยาบาลหรือ เจาหนาที่
ฝายเภสัชกรรม ถายทอดคําสั่งจายยาหรือตัดสินใจใชยา
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1.7. ผูสั่งจายยาควรเขียนคําสั่งจายยาดวยลายมือทีอ่ านงาย หรือใชระบบการสั่งยา
ผานคอมพิวเตอร ซึ่งมีการศึกษาสนับสนุนดังนี้ การศึกษาโดย Volpp และคณะ แนะนําการ
แกปญหาพยาบาลอานคําสั่งแพทยผิดพลาดโดยการนําระบบคอมพิวเตอรมาชวยในการสั่งจายยา
(Volpp et al. 2003: 851-855) การศึกษาโดย Shulman และคณะ พบความคลาดเคลื่อนจากการสั่ง
จายยาผานคอมพิวเตอร รอยละ 5 ความคลาดเคลื่อนจากการเขียนคําสั่งจายยา รอยละ 7 ซึ่ง
ความคลาดเคลื่อนลดลงเมื่อมีการสั่งจายยาผานคอมพิวเตอรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (Shulman et
al. 2005: R516-R21) และจากการศึกษาในประเทศไทยโดย อภิลักษณ นวลศรีก็พบวา ความคลาด
เคลื่อนทางยาจากการสั่งจายยาดวยการใชคอมพิวเตอรต่ํากวาการเขียนใบสั่งยา 0.02% (อภิลักษณ
นวลศรี 2006: 1 – 8)
2. การปองกันความคลาดเคลื่อนในการคัดลอกคําสั่งจายยา สามารถทําไดโดยการนํา
ระบบคอมพิวเตอรมาชวยในการสั่งจายยาจะชวยใหไมตองคัดลอกคําสั่งจายยา ทําใหปองกันความ
คลาดเคลื่อนในการคัดลอกคําสั่งจายยาได (อภิลักษณ นวลศรี 2548: 1-8)
3. การปองกันความคลาดเคลื่อนกอนการจายยา-การจายยา (กรัณฑรัตน ทิวถนอม และ
ศุภลักษณ ธนานนทนิวาส 2552:1-23) สามารถมีมาตรการดังนี้
3.1 บุคลากร
3.1.1 บุคลากรตองมีความรู และมีประสบการณ
3.1.2 ตองจัดใหมีบุคลากรเพียงพอในการปฏิบตั ิงาน
3.1.3 การปฏิบัติงานไมควรถูกจํากัดดวยระยะเวลารอยา ควรเนนที่ความถูกตอง
มากกวาความเร็ว
3.2 ระบบและกระบวนการกระจายยา
3.2.1 การรับคําสั่งจายยา เภสัชกรไมควรจายยาตามที่ไดรับแจงทางโทรศัพท
โดยเฉพาะกรณีชื่อยาที่ออกเสียงคลายกัน จนกวาจะไดเห็นสําเนาการสั่งยาจริง กรณีจําเปน ผูสั่งและ
ผูรับคําสั่งจําเปนตองทวนชื่อยา ขอบงใช ขนาด รูปแบบยา ซึ่งกันและกันอยางชัดเจนกอน และตอง
รีบบันทึกเปนลายลักษณอักษรทันที
3.2.2 การประเมินใบสั่งยา เภสัชกรตองประเมินใบสั่งยาทุกรายการ ถาพบ
ปญหาการใชยาจะตองสอบถามกลับและบันทึกเปนลายลักษณอักษรไวในใบสั่งยา เภสัชกรตอง
ทบทวนเรื่องปฏิกิริยาระหวางยาและการแพยา ทบทวนขนาดยาและความเหมาะสมของยา
นอกจากนี้หากมีการสั่งจายยาในขนาดที่ไมใชการใชทั่วไป เภสัชกรควรทําสัญลักษณไวเพื่อให
ผูปฏิบัติงานขั้นตอไปสนใจเปนพิเศษ
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3.2.3 การจัดยา เภสัชกรและบุคลากรที่เกี่ยวของตองอานฉลากยาอยางนอย 3
ครั้ง เมื่อเลือกหรือหยิบยา เมื่อจัดหรือใชยา และเมื่อเก็บยาคืนที่หรือทิ้งยาที่ใชหรือหมดแลว
3.2.4 การตรวจสอบยาซ้ํา ฝายเภสัชกรรมควรมีกระบวนการตรวจสอบซ้ําโดย
บุคลากรอื่นอีกหนึ่งคน (double check) จะสามารถพบความคลาดเคลื่อนทางยาไดกอนที่ผูปวยจะ
ไดรับยา
3.2.5 การใหบริการยา ควรพยายามเก็บยาบนหอผูปวย ไวใหนอยที่สุดและไมให
มียาที่มีความเสี่ยงสูง เชน potassium chloride ชนิดเขมขน dopamine, dobutamine หรือ magnesium
sulfate ที่มีปริมาตรมากกวา 2 มิลลิลิตร ตอ vial ยกเวนยาที่จําเปนตองใชในกรณีฉุกเฉิน บุคลากร
ฝายเภสัชกรรมควรตรวจสอบยาบนหอผูปวยอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง ไมควรอนุญาตให
บุคลากรอื่น ที่ไมใชเภสัชกรมาหยิบยาที่หองยา ยกเวนในภาวะจําเปนจริง ๆ แตตองมีการจํากัด
รายการยา จํานวน รูปแบบยา และขนาดบรรจุ ขั้นตอนปฏิบัติในการใชยาเหลานั้นโดย
คณะกรรมการจากสหสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวของกับระบบยา
3.2.6 การใหคําแนะนําปรึกษาแกผูปวย เภสัชกรควรใหผูปวยเห็นยาที่กําลังจะ
จาย เพื่อผูปวยจะไดดูวาเหมือนกับยาเดิมที่เคยไดรับหรือไม และควรสอบถามผูปวยวามาพบแพทย
ดวยเรื่องอะไร แพทยบอกวาจะใหยาอะไร ใชอยางไร เพื่อตรวจสอบซ้ํากับยาที่กําลังจะจายอีกครั้ง
นอกจากนี้ควรถามประวัติแพยาของผูปวยดวย ในการแนะนําควรแจงใหผูปวยทราบถึงชื่อยาที่จาย
ความแรง ขอบงใช ขนาดและวิธีใช ขอควรระวัง อาการไมพึงประสงคทเี่ กิดไดบอย การหลีกเลี่ยง
และวิธีปฏิบัติเมื่อเกิดอาการไมพึงประสงค และการเก็บรักษายา ผูปวยบางคนเปนผูตรวจสอบที่ดี
นอกจากการใหคําแนะนําปรึกษาทางวาจาแลว ควรมีเอกสารที่จําเปนในการจายยาดวย
3.2.7 เภสัชกรควรใชเอกสารเลมใหมลาสุดเปนเอกสารอางอิง และควรเลือก
แหลงขอมูลที่มีการตรวจแกไขสม่ําเสมอเปนขอมูลอางอิง
3.2.8 การเก็บยา ฝายเภสัชกรรมควรตรวจสอบยาในคลังยาทุก 3 เดือน มีระบบ
ปองกันการมียาหมดอายุ ยาที่จะหมดอายุในอีก 60-90 วัน ขางหนาควรไดรับการทําสัญลักษณให
สังเกต เพื่อใหจายออกไปใชกอนถึงวันหมดอายุ หรือจัดใหมีการตรวจสอบวันหมดอายุยาทุกเดือน
ควรมีการประเมินความคงตัวและการกําหนดวันหมดอายุของยาที่เตรียมขึ้นเอง หรือยาที่แบงบรรจุ
เพื่อใหสามารถเรียกยากลับคืนไดงาย
3.3 สภาพแวดลอมในการทํางาน
3.3.1 การลดการรบกวนสมาธิในการทํางาน สามารถทําไดหลายวิธี เชน ใช
เครื่องตอบรับอัตโนมัติแทนการรับโทรศัพท หลีกเลี่ยงการสนทนาที่ไมจําเปนระหวางบุคลากร
ขณะที่มีการทํางาน
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3.3.2 ควรออกแบบที่ทํางานใหมีแสงสวางเพียงพอ มีอุณหภูมิที่เหมาะสม มี
พื้นที่จัดยาเพียงพอ ควรพิจารณาที่วางโทรศัพทโดยใหเกิดความสะดวกในการใชงานแตไมรบกวน
ขณะปฏิบัติงาน
3.3.3 การจัดวางยา ควรวางโดยหันชื่อยาและขนาดออกมาใหเห็นเสมอ แยกยา
ใหเห็นเปนหมวดหมู แยกยาที่มีชื่อคลายกันออกจากกัน แยกยาที่มีความเสี่ยงสูงออกจากยาอื่น ใช
ฉลากหรือสีสติ๊กเกอรตางกันเพื่อเพิ่มความระมัดระวัง ที่หองยาควรติดรายชื่อคูยาที่ทําใหเกิดความ
สับสนบอย ๆ ไว เพื่อใหบุคลากรสามารถมองเห็นไดขณะทํางาน
3.4 ยา
3.4.1 การบริหารการจัดซื้อและคลังเวชภัณฑ ฝายเภสัชกรรมควรเลือก
ยาใหแตกตางในรูปลักษณและฉลากยา กรณีที่จําเปนตองมีผลิตภัณฑที่มีรูปลักษณคลายกัน ควรมี
การเตือนบุคลากรใหรับทราบ หรือติดฉลากเตือนใหเห็นชัดเจน และจะตองใหความระมัดระวังเปน
พิเศษเมื่อตองมีการจายยากลุมเหลานี้
3.4.2 ยาที่มีความเสี่ยงสูง ควรจํากัดการเขาถึงยาเหลานั้น หรือเก็บออกจาก
เคานเตอรพยาบาลที่หอผูปวย มีระบบการตรวจสอบซ้ําในเรื่องขนาดยา มีระบบการตรวจสอบการ
ใหยาจาก infusion pump ตรวจสอบความเขมขนและการตอสาย การกําหนดมาตรฐานของการสั่งยา
การเตรียมยา รวมทั้งการใชยา
3.4.3 การจัดทําฉลากยาตองระบุ ชื่อยา ความแรง จํานวนยา วิธีใช ขอบงใชของยา
ฉลากสําหรับผูปวยสูงอายุตองพิมพดวยหนังสือตัวใหญพอ ชัดเจน และอานงาย ควรติดฉลากชวย
เพื่อใหขอมูลเพิ่มเติมสําหรับยาที่มีความจําเปน ทั้งยาสําหรับผูปวยนอกและผูปวย
4. การปองกันความคลาดเคลื่อนในการใหยา (กรัณฑรัตน ทิวถนอม และ ศุภลักษณ
ธนานนทนิวาส 2552:1-23) มีมาตรการเสนอแนะดังนี้
4.1 ผูใหยาควรมีความคุนเคยกับระบบการใหยาที่โรงพยาบาลที่ตนเองปฏิบัติงานอยู
เชนรายการยา คํายอในคําสั่งจายยา เวลามาตรฐานในการใหยา
4.2. สรางสภาพแวดลอมที่เหมาะสมเชน มีแสงไฟในหองผูปวยเพียงพอ ไมมี
สิ่งรบกวนระหวางการใหยา
4.3 ผูใหยาควรมีหนาที่รับผิดชอบในการติดตอประสานการทํางานทั้งกับแพทย เภสัช
กร กรณีมีปญหาหรือคําถามเกี่ยวกับการใชยา
4.4 ผูใหยาควรทบทวนขอมูลยาที่จะใหแกผูปวยกอนใหยา โดยคํานึงถึงการไดรับยา
ซ้ําปฏิกิริยาระหวางยา ความเขากันไดระหวางตัวยากับตัวทําละลาย
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4.5 ผูใหยาควรทบทวนคําสั่งใหยาฉบับจริงอีกครั้งกอนใหยา (ไมควรทบทวนจากใบ
คัดลอกคําสั่งจายยา) และเปรียบเทียบกับยาที่ไดรับจากฝายเภสัชกรรม ผูใหยาควรตรวจสอบ
ลักษณะทั่วไปของยา วันหมดอายุ หากมีขอสงสัยควรสอบถามเภสัชกรกอนใหยาทุกครั้ง
4.6 ผูใหยาควรตรวจสอบผูปวยใหตรงกับยาที่ควรไดรับกอนใหยาทุกครั้งและควร
สังเกตผูปวยหลังไดยาไประยะหนึ่ง
4.7 ผูใหยาควรพูดคุยกับผูปวยหรือผูดูแลผูปวย เพื่อใหแนใจวาผูปวยหรือผูดูแล
ผูปวยเขาใจถึงขอบงใชของยา และขอควรระวังในการใชยา
4.8 เมื่อผูปวยมีคําถามเกี่ยวกับยาที่จะให ผูใหยาควรรับฟงและตอบคําถามของผูปวย
เสมอทุกครัง้ และตรวจสอบคําสั่งจายยากับยาที่จะใหกอนใหยาทุกครั้ง
4.9 ถาตองคํานวณความเขมขนยา ขนาดยา ความเร็วในการใหยา หรืออื่น ๆ ที่
เฉพาะเจาะจง ผูใหยาควรตรวจสอบผลที่คํานวณไดกับพยาบาลคนอื่น หรือ เภสัชกรทุกครั้ง
4.10 ผูใหยาควรใหยาตรงตามเวลาที่กําหนดในคําสั่งจายยา ผูใหยาไมควรนํายาออก
จากภาชนะบรรจุกอนใหยาเปนเวลานาน อาจทําใหยาเสื่อมคุณภาพได และหลังจากใหยาแลวควร
บันทึกการใหยาทันที
4.11 ผูใหยาไมควรยืมยาของผูปวยคนอื่น หรือนํายาที่เหลือมาใชกอน หากยาหายไป
หรือไมมีผูใหยาควรติดตอฝายเภสัชกรรมทุกครั้ง
4.12 หากมีการสั่งจายยาในปริมาณหรือขนาดยาที่สูงกวาปกติ ผูใหยาควรตรวจสอบ
กับผูสั่งจายยาหรือเภสัชกรกอนใหยา
4.13 ผูใหยาควรทําความคุนเคยกับเครื่องมือใหยารวมถึงความคลาดเคลื่อนที่อาจ
เกิดขึ้นได
4.14 ผูใหยาควรรอดูผลการรักษา และอาการไมพึงประสงคหลังจากใหยาแกผูปวย
และติดตามเปนระยะ
การศึกษาวิจัยที่เกี่ยวกับความคลาดเคลื่อนทางยา
ในการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวของ ผูวิจัยไดจัดแบงประเภทของงานวิจัยตามแหลงที่
ทําการศึกษา ดังนี้
1. ในตางประเทศ
การศึกษาโดย Hicks และคณะ ในป ค.ศ. 2007 ศึกษาโดยการรวบรวมรายงาน
ความคลาดเคลื่อนทางยาจากฐานขอมูล Medmarx ของประเทศสหรัฐอเมริกา พบวาความคลาด
เคลื่อนทางยาเกิดจากขั้นตอนการบริหารยา (administration error) มากที่สุด รอยละ 50.3 และ
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ความคลาดเคลื่อนในการสั่งจายยาเปนความคลาดเคลื่อนทางยาที่พบมากเปนอันดับสอง พบ รอยละ
28.4 (Hicks et al 2007: 413-419)
การศึกษาโดย Runciman และคณะ ในป ค.ศ. 2003 ศึกษาโดยการรวบรวมรายงาน
ความคลาดเคลื่อนทางยาจากฐานขอมูล Australian Bureau of Statistics ของประเทศออสเตรเลีย
พบวาความคลาดเคลื่อนในการสั่งจายยา ทําใหเกิดเหตุการณไมพึงประสงค รอยละ 2.4 การอาน
คําสั่งแพทยผิดพลาด เปนปญหาหลักของความคลาดเคลื่อนทางยา ซึ่งพบประมาณรอยละ 0.5-1.0
(Runciman et al 2003: i49-i59)
การศึกษาโดย Valentin และคณะ ในป ค.ศ. 2009 ศึกษาโดยการรวบรวมรายงาน
ความคลาดเคลื่อนทางยาจากหอผูปวยหนักในโรงพยาบาล 27 ประเทศทั่วโลก พบความคลาด
เคลื่อนในการใชยาฉีดในหอผูปวยหนักสูงถึง 441 ราย จากผูปวยทั้งหมด 861 ราย ซึ่งคิดเปนรอยละ
51.22 (Valentin et al, 2009: b814)
2. ในประเทศไทย
การศึกษาโดย ยุพา และมาศรินทร ในป พ.ศ. 2551 ศึกษาในโรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พบวาความคลาดเคลื่อนทางยาเกิดขึน้ ในขั้นตอนกอนการจายยา (pre-dispensing error)
มากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับขั้นตอนอื่นๆ คือ พบได รอยละ 0.255 และพบความคลาดเคลื่อนใน
การสั่งจายยาเปนความคลาดเคลื่อนทางยาที่พบมากเปนอันดับสอง พบ รอยละ 0.061 (ยุพา
วิภาสวัชรโยธิน และ มาศรินทร ธรรมสิทธิ์บูรณ 2551: 151-161)
การศึกษาโดย อภิลักษณ นวลศรี ป พ.ศ. 2547-2548 ศึกษาเปรียบเทียบอัตราการเกิด
ความคลาดเคลื่อนทางยาระหวางการสั่งยาดวยระบบคอมพิวเตอรกับการสั่งยาดวยระบบการเขียน
ใบสั่งยา ในโรงพยาบาลสงขลานครินทร พบวา ความคลาดเคลื่อนจากการสั่งใชยาของแพทยดวย
ระบบการเขียนใบสั่งยา มีความคลาดเคลื่อนรอยละ 0.16 ซึ่งสูงกวาการสั่งยาดวยระบบคอมพิวเตอร
ที่มีความคลาดเคลื่อนรอยละ 0.14 โดยแยกเปนประเภทของความคลาดเคลื่อนไดดังนี้ ความคลาด
เคลื่อนกอนจายยาที่เกิดจากการจัดยาของเจาหนาที่หองยา โดยระบบการเขียนใบสั่งยา มีความคลาด
เคลื่อนรอยละ 0.35 สูงกวาการสั่งยาดวยระบบคอมพิวเตอรซึ่งมีความคลาดเคลื่อนรอยละ 0.29 และ
ความคลาดเคลื่อนกอนบริหารยาที่เกิดจากการจายยาของเภสัชกรโดยระบบการเขียนใบสั่งยา มี
ความคลาดเคลื่อนรอยละ 0.04 สูงกวาการสั่งยาดวยระบบคอมพิวเตอร ซึ่งพบรอยละ 0.02
(อภิลักษณ นวลศรี 2549: 1 – 8)
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สวนที่ 3 กระบวนการ medication reconciliation
Medication reconciliation เปนกระบวนการที่ทําใหไดมาซึ่งขอมูลรายการยาที่ผูปวยใช
ที่บานกอนเขามารับการรักษาในโรงพยาบาลใหไดสมบูรณที่สุดทั้ง ชื่อยา ขนาดการใช ความถี่
วิธีใชซึ่งรวมถึงยาที่ผูปวยซื้อรับประทานเอง ผลิตภัณฑเสริมอาหาร สมุนไพร วิตามินตางๆ ที่ผูปวย
ใชอยางตอเนื่อง หรือที่ไดรับประทานมากอนเขารับการรักษาในโรงพยาบาล
ในกระบวนการ medication reconciliation เมื่อไดรับขอมูลรายการยากอนเขารับการ
รักษาแลว ตองมีการเปรียบเทียบและประสานกับรายการยาที่แพทยสั่งเมื่อแรกรับ รวมทั้งเมื่อผูปวย
ยายแผนก ยายหอผูปวย หรือ เมื่อจําหนายผูปวยกลับบาน หากพบวามีความแตกตาง มีความซ้ําซอน
หรือมีปฏิกิริยาตอกันระหวางรายการยาที่ผูปว ยไดรับ ตองมีการสื่อสารกับแพทยผสู ั่งใชยาเพื่อ
ทบทวนการสั่งใชยา หากจําเปนตองเปลี่ยนแปลงรายการยาดวยสาเหตุใดก็ตาม ตองมีการบันทึก
เหตุผลเพื่อใชเปนขอมูลในการสื่อสารกับผูที่เกี่ยวของ (ธิดา นิงสานนท, ปรีชา มนทกานติกุล และ
สุวัฒนา จุฬาวัฒนทล 2551: 1-26)
1. ประโยชนของระบบ Medication reconciliation คือ การชวยลดความคลาดเคลื่อน
ทางยา (medication error) ในประเด็นตางๆ (ธิดา นิงสานนท, ปรีชา มนทกานติกุล และ สุวัฒนา
จุฬาวัฒนทล 2551: 1-26) ดังนี้
1.1 การที่ผูปวยไมไดรับยาที่เคยใชอยูอยางตอเนื่องเมื่อเขารับการรักษาในโรงพยาบาล
1.2 การที่ผูปวยไมไดหยุดยาบางตัวกอนเขารับการทําหัตถการบางอยาง เชน ตองหยุด
ยาละลายลิ่มเลือดกอนผาตัด หรือ ทําฟนอยางนอย 7 วัน
1.3 การที่ผูปวยไมไดรับยาที่เคยใชอยูหลังจากหยุดใชยาชั่วคราว เชน หยุดยาละลาย
ลิ่มเลือดระหวางเวลานอนโรงพยาบาล (ผาตัด) แตเมื่อจําหนายผูปวยกลับบานไมมีการสั่งจายยา
ดังกลาว
1.4 ผูปวยไดรับยาซ้ําซอนเพราะไมทราบวาแพทยไดสั่งเปลี่ยนยาแลว เชน ยาลดความ
ดันโลหิต อาจจะเปลี่ยนชนิด หรือเปลี่ยนขนาด ทําใหเกิดความซ้ําซอนในการไดรบั ยา เนื่องจาก
ผูปวยเขาใจผิดวาตองใชทั้งยาตัวเดิม และยาตัวใหม ที่มีผลการรักษาเหมือนกัน
1.5 การไดรับยาซ้ําซอนกับยาที่ผูปวยซื้อกินเอง และอาจเกิด drug interaction ซึ่งอาจ
เกิดอันตรายตอตัวผูปวยได
1.6 การลอกหรือรับคําสั่งผิดพลาด
2. องคประกอบของกระบวนการ Medication reconciliation ประกอบดวยขั้นตอน
ตางๆ ดังนี้ (ธิดา นิงสานนท, ปรีชา มนทกานติกุล และ สุวัฒนา จุฬาวัฒนทล 2551: 1-26)
2.1 Verification: บันทึกรายการยาที่ผูปวยไดรับ
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2.2 Clarification: ทบทวนความถูกตอง
2.3 Reconciliation: เปรียบเทียบยาที่ผปู วยไดรับใหมกับยาที่ผูปวยเคยไดรับและ
บันทึกการเปลี่ยนแปลง พรอมเหตุผล
2.4 Transmission: สื่อสารกับผูปวยหรือสงตอขอมูลไปยังบุคลากรผูเกี่ยวของ
3. รูปแบบความรับผิดชอบของกระบวนการ Medication reconciliation ที่นิยมใชใน
โรงพยาบาลตางๆ (ธิดา นิงสานนท, ปรีชา มนทกานติกุล และ สุวัฒนา จุฬาวัฒนทล 2551: 1-26)
3.1 รูปแบบที่หนึ่ง
พยาบาล : ซักประวัติเรื่องยาใหสมบูรณ หาขอมูลรายการยาที่ผูปวยใชและบันทึก
แพทย : เปรียบเทียบรายการยาที่สั่งแรกรับกับยาที่ผูปวยไดรับอยางตอเนื่องจาก
บันทึกพยาบาล
เภสัชกร : ชวยทวนสอบวากระบวนการนี้ไดทําหรือไม โดยการเซ็นชื่อ แสดงวา
กระบวนการสมบูรณ
3.2 รูปแบบที่สอง
พยาบาล : หาขอมูลรายการยาที่ผูปวยใชและบันทึก
เภสัชกร: เปรียบเทียบรายการยาที่แพทยสั่งแรกรับกับยาที่ผูปวยไดรับอยางตอเนื่อง
จากบันทึกพยาบาล (discrepancy) ถารายการยาที่ไดมีความแตกตางกัน ใหปรึกษาแพทยเพื่อ
ทบทวนคําสั่งใชยา ถาแพทยไมทบทวนคําสั่งใชยาภายในกรอบระยะเวลาที่กําหนด จะใหพยาบาล
เปนผูต ิดตามแพทยมาทบทวนคําสั่งใชยา
3.3 รูปแบบที่สาม
ใหเภสัชกรประจําหอผูปวยเปนผูซักประวัติ และคนหาขอมูลรายการยาที่ผูปวยใช
อยางตอเนื่องที่บาน พรอมทั้งทําบันทึก เปรียบเทียบรายการยาที่แพทยสั่งแรกรับกับยาที่ผูปวย
ไดรับอยางตอเนื่อง ถามีรายการยาแตกตางกันใหเภสัชกรประจําหอผูปวย ปรึกษาแพทยเพื่อ
ทบทวนคําสั่งใชยา
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แผนภูมิที่ 2 ตัวอยางขั้นตอนในการทํา medication reconciliation และผูรับผิดชอบ
ที่มา : ธิดา นิงสานนท, ปรีชา มนทกานติกุล และ สุวัฒนา จุฬาวัฒนทล, บรรณาธิการ, Medication
reconciliation. (กรุงเทพฯ: สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล, 2551), 5.
4. การศึกษาวิจัยที่เกี่ยวกับกระบวนการ Medication reconciliation
ในการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวของ ผูวิจัยไดจัดแบงประเภทของงานวิจัยตามลักษณะ
ของระบบบริการผูปวยที่ไดทําการศึกษาและแหลงที่ทําการศึกษา ดังนี้
4.1 ระบบบริการผูปวยใน
4.1.1 ในตางประเทศ
การศึกษาของ Pronovost และคณะ ซึ่งไดพัฒนาและนํากระบวนการ
medication reconciliation มาใชในหอผูปวยวิกฤตศัลยกรรม ในโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัย Johns
Hopkins ในชวงกรกฎาคม 2544 ถึง พฤษภาคม 2545 พบวากระบวนการ medication reconciliation
ที่ทําโดยทีมสหสาขาวิชาชีพทําใหความคลาดเคลื่อนทางยาลดลง 94 % ภายใน 24 สัปดาหแรกของ
การนํากระบวนการนี้มาใชในขั้นตอนการจําหนายผูปวย (Pronovost et al. 2003: 201-205)
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Nickerson และคณะ ไดทําการศึกษาผลของการนํากระบวนการ Medication
reconciliation มาใชในขัน้ ตอนการจําหนายผูปวยออกจากโรงพยาบาล ในรูปแบบ Randomized
control trial โดยศึกษาในหอผูปวยใน โรงพยาบาล Moncton ประเทศแคนาดา ระหวางกันยายน
2543 ถึง มิถุนายน 2544 โดยเปรียบเทียบการเกิด medication error ในผูปวยกลุมที่ไดรับ
กระบวนการ Medication reconciliation กับกลุมควบคุมที่ไดรับกระบวนการรักษามาตรฐาน พบวา
ผูปวยรอยละ 40 (53/ 134) ของกลุมทดลอง พบ medication error และ เกือบทุกปญหาไดรับการ
แกไขกอนผูปวยจะออกจากโรงพยาบาล (Nickerson et al. 2005: 65-71)
การศึกษาของ Cornish และคณะ ซึ่งประยุกตใชกระบวนการ Medication
reconciliation ในกลุมผูปวยในที่เปนโรคเรื้อรังที่และไดรับยาอยางนอย 4 รายการ ผลศึกษาพบวา
ประเภทของความคลาดเคลื่อนทางยาที่พบมากที่สุด คือ สั่งยาไมครบชนิด รองลงมา คือ สั่งยาผิด
วิธีใชหรือ ผิดขนาด (Cornish et al. 2005: 424-429)
4.1.2 ในประเทศไทย
จากการศึกษาของ ฉันทิกา ซื่อตรง ไดทําการศึกษาผลของการนํากระบวนการ
Medication reconciliation มาประยุกตใชในระบบผูปวยใน ในขั้นตอนการรับผูปวยใหม การสงตอ
และการจําหนาย ผูปวยออกจากโรงพยาบาล โดยทําการศึกษาในรูปแบบ Randomized control trial
โดยศึกษาในหอผูปวยอายุรกรรมหญิง ศัลยกรรมหญิงและเวชศาสตรฉุกเฉิน โรงพยาบาลเลิดสิน
ระหวาง17 ตุลาคม 2548 ถึง 21 กุมภาพันธ 2549 โดยเปรียบเทียบการเกิดความคลาดเคลื่อนทางยา
ในผูปวยกลุมที่ไดรับกระบวนการ Medication reconciliation กับกลุมควบคุมที่ไดรับกระบวนการ
รักษามาตรฐาน พบวา กลุมที่ไดรับกระบวนการ Medication reconciliationมีความคลาดเคลื่อนทาง
ยานอยกวากลุมควบคุมที่ไดรับกระบวนการรักษาแบบมาตรฐาน อยางมีนัยสําคัญ ทั้งในการรับ
ผูปวยใหมและจําหนายผูปวย ความคลาดเคลื่อนทางยาลดลง 79.8% จาก 121.6 ครั้ง ตอการรับการ
ผูปวย 100 ครั้ง เหลือ 24.5 ครั้ง ตอการรับการผูปวย 100 ครั้ง ซึ่งความคลาดเคลื่อนทางยาที่พบ สวน
ใหญเกิดจากผูปวยไดรับยาไมครบชนิด รองลงมาคือการไดรับยาผิดขนาด
จากการศึกษาของมนตรี 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 โดยเปรียบเทียบการเกิดความคลาดเคลื่อนทางยา ในผูปวยกลุมที่ไดรับกระบวนการ
Medication reconciliation(ผูปวยที่รับบริการในปงบประมาณ 2550) กับกลุมควบคุมที่ไดรับ
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กระบวนการรักษามาตรฐาน(ผูปวยที่รับบริการในปงบประมาณ 2549) จากผลการศึกษาพบวา
ความคลาดเคลื่อนในการสั่งยาของกลุมที่ไดรับกระบวนการ Medication reconciliationลดลงรอยละ
72 เมื่อเปรียบเทียบกับกลุมควบคุมที่ไดรับกระบวนการรักษามาตรฐาน (มนตรี วงศคํามา และคณะ
2551)
4.2 ระบบบริการผูปวยนอก
4.2.1 ในตางประเทศ
การใชกระบวนการ medication reconciliationในกลุมผูปวยนอกใน
ตางประเทศยังไมมีงานวิจัยที่ยืนยันผลการลดความคลาดเคลื่อนทางยาที่แพรหลาย มีเพียงการศึกษา
ของ Varkey และคณะที่รายงานวาการประยุกตกระบวนการ Medication reconciliation ในแผนก
ผูปวยนอก สามารถลดความคลาดเคลื่อนทางยาไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จากเดิม 88.9% เปน
66% (p = .005) หลังจากนํากระบวนการเขามาใช (Varkey et al. 2007: 286-292)
การศึกษาของ Weingart และคณะ ระบุวา หลังจากการมีกระบวนการ
medication reconciliation 90% ของความคลาดเคลื่อนทางยาไดรับการแกไข ถาใชกระบวนการ
ปกติ (standard care) พบวามีเพียง 2% ของความคลาดเคลื่อนทางยาเทานั้นที่ไดรับการแกไข
(p < .001) (Weingart et al. 2007: 750-757)
การศึกษาของ Nassaralla และคณะพบวาการประยุกตกระบวนการ
Medication reconciliation ในแผนกผูปวยนอก ทําใหการคนหาและซักประวัติการใชยาของผูปวย มี
ความสมบูรณเพิ่มขึ้น ทําใหรายการยาที่ไดมีความครบถวนมากขึ้น จาก 9.7% เปน 70.7% (p<0.001)
(Nassaralla et al. 2007: 90-94)
4.2.2 ในประเทศไทย
สวนงานวิจัยเกี่ยวกับการประยุกตกระบวนการ Medication reconciliation
ในแผนกผูปวยนอกในประเทศไทยยังไมพบการศึกษาที่ไดรับการตีพิมพเผยแพร
จากผลการศึกษาทีน่ ํากระบวนการ medication reconciliation มาใชจะพบวา
สวนใหญมักปฏิบัติในระบบของการบริการผูปวยใน โดยเริ่มตั้งแตขั้นตอนของการรับผูปวยเขา
รักษาในโรงพยาบาลไปจนถึงการจําหนายผูปวยกลับบาน ซึ่งเปนการดําเนินงานรวมกันของทีมสห
สาขาวิชาชีพ มีกระบวนการและแนวทางปฏิบัติดังนี้ 1) รวบรวมประวัติการใชยาของผูปวยอยาง
ถูกตองและสมบูรณ ทั้งจากเวชระเบียนหรือยาที่ผูปวยนํามา หรือจากการสัมภาษณผูปวยหรือผูดูแล
หรือจากสถานพยาบาลที่ผูปวยเคยรักษาตัว 2) ตรวจสอบความความถูกตองของรายการยาและ
ขนาดยาที่แพทยสั่งใหผูปวยในปจจุบัน 3) ทบทวนความแตกตางของรายการยาที่แพทยสั่งกับ
ประวัติการใชยา เมื่อพบปญหาก็ดําเนินการแกไขตามความเหมาะสม 4) บันทึกการเปลี่ยนแปลง
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ของคําสั่งจายยาพรอมทั้งระบุเหตุผลในการเปลี่ยนแปลง ซึ่งในทุกการศึกษาจะเห็นไดวา
กระบวนการ medication reconciliation ชวยลดและปองกันการเกิดความคลาดเคลื่อนทางยา ดังนั้น
กระบวนการ medication recomciliation จึงเปนวิธีการทีส่ ําคัญในการเพิ่มความปลอดภัยของผูปวย
ในจุดที่มีการเปลี่ยนระดับการรักษา เชน การรับเขา การยายแผนก การจําหนายออก
5. Medication reconciliation ในผูปวยกลุมโรคเรื้อรัง
จากการทบทวนวรรณกรรมตางๆ จะพบวาการศึกษาสวนใหญจะนํากระบวนการ
medication reconciliation มาใชในกลุมผูปวยที่เปนโรคเรื้อรัง (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 ซื่อตรง 2548; มนตรี วงศคํามา และคณะ 2551) ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากกลุมผูปวยโรคเรื้อรัง
มีโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดปญหาจากการใชยาได ซึ่งมีสาเหตุมาจากการไดรับยาที่มีจํานวนรายการยา
มาก การไดรับยาซ้ําซอนกัน หรือการไดรับยาที่อาจเกิดปฏิกิริยาระหวางยาได บางครั้งผูปวยอาจใช
ยาไมถูกตอง หรือไมใหความรวมมือในการใชยาอยางตอเนื่อง รวมถึงการจัดเก็บยาทีไ่ มเหมาะสม
ทําใหยาเสื่อมสภาพ เปนตน ทั้งหมดนี้ลวนเปนสาเหตุที่จะนําไปสูรักษาที่ไมมีประสิทธิผลและอาจ
กอใหเกิดอันตรายกับผูปวยไดอีกดวย (ธิดา นิงสานนท, ปรีชา มนทกานติกุล และ สุวัฒนา
จุฬาวัฒนทล 2551: 1-26)
6. การประเมินผลกระบวนการ Medication Reconciliation
การประเมินผลการดําเนินงานเปนขั้นตอนที่สําคัญในการชี้วัดความสําเร็จ และ
อุปสรรคในการดําเนินงาน เพื่อนําผลที่ไดมาใชในการแกไข ปรับปรุงการดําเนินงานใหเหมาะสม
ยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเปนหลักฐานที่ชัดเจนในการบงบอกถึงประโยชนของการดําเนินงาน ในการนํา
กระบวนการ Medication Reconciliation มาปฏิบัติการประเมินผลกระบวนการดังกลาวจึงเปนสิ่งที่
สําคัญ จึงมีการกําหนดตัวชี้วัดที่ใชในการประเมินผลการดําเนินงานดังกลาว ซึ่งตัวชีวั้ ดที่ใชมีหลาย
รูปแบบ (Institute for Safe Medication Practices 2008) ไดแก
6.1 สัดสวนของความแตกตางระหวางรายการยา (discrepancy) ที่ผปู วยไดรับในปจจุบัน
กับคําสั่งใชยาในแตละขั้นตอนของการรับเขา สงตอ และจําหนาย ผูปวย ตัวชี้วัดนี้เปนตัวชี้วัดเชิง
ปริมาณที่ไมสามารถประเมินความเหมาะสมของการใชยาของผูปวย เนื่องจากผูปวยบางรายอาจ
จําเปนตองหยุดยาเนื่องจากสภาวะโรค เชน มีภาวะไตวายเฉียบพลัน ซึ่งเปนขอหามใชของยาชนิด
นั้น จะเห็นไดวาแมความแตกตางจะมีคาเปนศูนย ก็ไมไดหมายความวาผูปวยจะไดรับยาที่เหมาะสม
จึงจําเปนตองใชตัวชี้วัดนี้รวมกับตัวชี้วัดเชิงคุณภาพตัวอื่นๆ
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6.2 สัดสวนของความแตกตางระหวางรายการยาที่เกิดจากความไมตั้งใจของผูสั่งใชยา
(unintentional discrepancy) ตอจํานวนผูปวยทั้งหมด โดยอยูบนพื้นฐานวาความแตกตางของ
รายการยาที่เกิดขึน้ เมื่อมีการรับหรือสงตอผูปวย อาจจะถูกตอง หากผูสั่งจายยาไดประเมินสภาวะ
ผูปวยแลวเห็นวาสมควรตองเปลี่ยนแปลงใหเหมาะสมกับสภาวะผูปวย ความคลาดเคลื่อนทางยาจะ
เกิดขึ้นก็ตอเมื่อผูสั่งจายยาเปลี่ยนแปลงรายการโดยไมไดตั้งใจ เชน ลืมสั่งยาลดความดันที่ผปู วยใช
กอนมาโรงพยาบาลโดยไมไดตั้งใจ มีผลใหผูปวยมีความดันสูงขึ้น ซึ่งจากการศึกษาของ Tam และ
คณะซึ่งทําการศึกษาแบบ systematics review จากการศึกษา 22 ฉบับ พบวามีการศึกษาเพียง 5 ฉบับ
จําแนกความแตกตางของการสั่งจายยา (discrepancy) ที่เกิดจากแพทยไมไดตั้งใจ (unintentional
discrepancy) ซึ่งจัดวาเปนความคลาดเคลื่อนทางยา ออกจากความแตกตางที่แพทยตั้งใจ จะ
เปลี่ยนแปลงการรักษาตามสภาวะของผูปวย (intentional discrepancy) (Tam et al. 2005: 510-515)
6.3 สัดสวนของความแตกตางระหวางรายการยาที่เกิดจากความตั้งใจของผูสั่งใชยา แต
ไมมีการบันทึกในเวชระเบียน (undocumented intentional discrepancy) เพื่อสื่อสารกับบุคลากร
สาธารณสุขคนอื่นๆ ตอจํานวนผูปวยทั้งหมด ตัวชี้วัดนี้อยูบนพื้นฐานที่วา การเปลี่ยนแปลงรายการ
ยาอยางตั้งใจของผูสั่งจายยาไมใชความคลาดเคลื่อนทางยา แตผูสั่งจายยาตองมีการบันทึกเหตุผล
ของการเปลี่ยนแปลงไวในเวชระเบียน เพื่อใชสื่อสารกับบุคลากรคนอื่นๆ ใหเกิดความเขาใจ ถาไมมี
การบันทึกก็จะสงผลใหเกิดความสับสนและความไมเขาใจ ที่อาจทําใหเกิดความคลาดเคลื่อนทางยา
ได แมวาการเปลี่ยนแปลงนั้นจะไมใชความคลาดเคลื่อนทางยา ก็ตาม เชน ผูสั่งจายยาเห็นวาควร
หยุด metformin เนื่องจากผูปวยมีภาวะไตวายเฉียบพลัน แตไมมีการบันทึกในเวชระเบียน เมื่อ
ผูปวยนํายาที่บานมาซึ่งมียา metformin รวมอยูดวย มาใหพยาบาล พยาบาลอาจใหผูปวยรับประทาน
ยา metformin ไดเนื่องจากเห็นเปนยาที่ผูปวยเคยใชมากอน สงผลใหผูปวยเกิดภาวะ Lactic acidosis
เหตุการณนี้จะไมเกิดขึ้นถาผูสั่งจายยาบันทึกวาใหหยุด metformin ในเวชระเบียนผูปวย ซึ่งตัวชี้วัดนี้
ควรใชรวมกับตัวชี้วัดที่เปนสัดสวนของความแตกตางระหวางรายการยาที่เกิดจากความไมตั้งใจของ
ผูสั่งใชยาจึงจะเหมาะสม
6.4 สัดสวนของความแตกตางของรายการยาชนิด undocumented intentional
discrepancy และ unintentional discrepancy ที่ไดรับการแกไขตอจํานวนผูปวยทั้งหมด โดยอยูบน
พื้นฐานที่วา unintentional discrepancy เปนความคลาดเคลื่อนทางยา และ undocumented
intentional discrepancy อาจนําไปสูคลาดเคลื่อนทางยา ถาสามารถแกไขความแตกตาง จะแสดงให
เห็นถึงประสิทธิภาพของการทํางาน ซึ่งตัวชี้วัดนีค้ วรใชรวมกับตัวชี้วัดอื่นๆ ดวย เชน unintentional
discrepancy และ undocumented intentional discrepancy
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6.5 อัตราการเกิด potential harm คือ รอยละของผูปวยที่พบความแตกตางของรายการ
ยาที่เกิดจากความไมตั้งใจของผูสั่งใชยาอยางนอย 1 รายการ ตอจํานวนผูปวยทั้งหมด ซึ่งคลายกับ
ตัวชี้วัดที่เปน unintentional discrepancy แตประเมินโดยใชจํานวนผูปวยแทนจํานวนรายการยา
เพื่อใหเห็นถึงรอยละของผูปวยที่เสี่ยงตอการขาดความตอเนื่องในการใชยา
6.6 Medication reconciliation success index คือ สัดสวนของจํานวนรายการยาที่ไม
พบความคลาดเคลื่อนตอจํานวนรายการยาทั้งหมด โดยอยูบนพื้นฐานที่วาจํานวนรายการยาที่ไมมี
ความแตกตางของรายการยา (non-discrepancy) และ จํานวนรายการยาที่ผูสั่งจายยาตั้งใจ
เปลี่ยนแปลงรวมกับไดบันทึกเหตุผลไวในเวชระเบียน ตัวชี้วัดนี้ควรมีคาเพิ่มขึ้นหากการดําเนินงาน
medication reconciliation ประสบผลสําเร็จ
อยางไรก็ตาม แมผูสงั่ จายยาจะตั้งใจเปลี่ยนแปลงรายการยา และบันทึกในเวชระเบียน
แตถาการเปลี่ยนแปลงนั้นไมตรงกับหลักวิชาการ ก็อาจจะเปนสาเหตุทําใหเกิดความคลาดเคลื่อน
ทางยาไดเชนกัน ดังนั้นการประเมินผลของกระบวนการ medication reconciliation นอกจากจะใช
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณดังไดกลาวขางตนไวแลว จึงจําเปนตองใชตัวชี้วัดเชิงคุณภาพอื่นๆ ควบคูไปดวย
เพื่อใหการประเมินผลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เชน การศึกษาของ Lubowski และคณะที่ทําการ
ประเมินประสิทธิภาพของการดําเนินงาน medication reconciliation ในผูปวยอายุรกรรม และ
ศัลยกรรมของโรงพยาบาล 3 แหง จํานวน 330 คน โดยประเมินความแตกตางของรายการยทั้งใน
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพวาความแตกตางนั้นเปนปญหาเกี่ยวกับการใชยาหรือไม ซึ่งเปนการ
พิจารณาผลลัพธที่เกิดกับผูปวยเปนสําคัญ หากเกิดปญหาขึ้นก็จะมีการแกไขปญหาเกี่ยวกับการใชยา
ตอไป (Lubowski et al. 2007: 1-7) นอกจากนีก้ ารศึกษาของ Vira และคณะ ไดรายงานการ
ประเมินผลโดยพิจารณาวาความแตกตางของรายการยาที่เกิดขึ้นมีนัยสําคัญทางคลินิกหรือไม ซึ่ง
ถือเปนตัวชี้วัดเชิงคุณภาพหนึ่งที่พิจารณาผลลัพธที่เกิดกับผูปวยเปนสําคัญ (Vira et al. 2006: 122126)
โดยสรุปแลวการประเมินผลของกระบวนการ medication reconciliation สามารถทําได
ใน 2 แนวทางหลัก คือ
1) ประเมินความแตกตางของรายการยา (discrepancy) ที่ผูปวยไดรับกอนเขารับการ
รักษาที่โรงพยาบาล กับ คําสั่งจายยาของผูสั่งจายยา โดยพิจารณาวาเกิดจากความตั้งใจของผูสั่งจาย
ยาหรือไม หากความแตกตางของรายการยาที่แพทยสั่งใชโดยไมไดตั้งใจ (unintentional
Discrepancy) จะจัดวาเปนความคลาดเคลื่อนทางยา สวนความแตกตางที่เกิดจากแพทยตั้งใจถือวา
เปนการเปลี่ยนแปลงการรักษาตามสภาวะของผูปวย (intentional discrepancy)
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2) ประเมินความแตกตางของรายการยาวาทําใหเกิดปญหาเกี่ยวกับการใชยาหรือไม โดย
ไมคํานึงวาผูสั่งจายยาจะตั้งใจหรือไม ซึ่งเปนการพิจารณาผลลัพธที่เกิดกับผูปวยเปนสําคัญ
การนํากระบวนการ medication reconciliation มาใชนั้น มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาระบบ
การสงตอขอมูลยาของผูปวยใหมีความครบถวนสมบูรณในทุกจุดที่ผูปวยไปรับบริการใน
สถานพยาบาล จนกระทั่งกลับบาน เพื่อชวยลดความคลาดเคลื่อนทางยา โดยมีเปาหมายใหผูปวย
ไดรับการรักษาที่มปี ระสิทธิผลและเกิดความปลอดภัยจากการใชยาอยางสูงสุด
สวนที่ 4 โรคเรื้อรัง
ความหมายของโรคเรื้อรง
กระทรวงสาธารณสุขไดนิยามความหมายไว 2 นิยาม คือ
1) โรคเรื้อรัง คือ ภาวะเจ็บปวยเรื้อรัง ที่ไมติดตอหรือภาวะที่เกิดจากความเสื่อมของ
รางกายตามอายุ สวนใหญจะไมมีสาเหตุที่แนนอน มีปจจัยเสี่ยงหลายอยาง มีระยะเวลาฟกตัวของ
โรครวมถึงระยะเวลาของการดําเนินโรคที่ยาวนาน ไมติดตอโดยทางสัมผัส สามารถทําใหเกิดความ
พิการหรือการทํางานที่ผิดปกติของรางกาย และรักษาไมหาย (สํานักโรคไมติดตอ 2553)
2) โรคเรื้อรัง คือ ภาวะที่มีความผิดปกติหรือเบี่ยงเบนไปจากปกติของรางกาย เปนภาวะ
ที่เปนอยางถาวร ทําใหเกิดความพิการ เกิดจากความเปลี่ยนแปลงทางพยาธิสภาพที่ไมสามารถรักษา
ใหกลับคืนเปนปกติได ผูปวยที่อยูในภาวะนี้ตองการการกายภาพบําบัดหรือการปรับตัวสําหรับ
ภาวะนี้ นอกจากนั้นยังตองการรักษาติดตามดูแลในระยะยาว รวมทั้งโรคประจําตัวที่สามารถรักษา
หายได แตถารักษาติดตอกันนานเกิน 3 เดือนแลวยังไมหาย ยังตองรักษาตอไป ใหถือวาเปนโรค
เรื้อรัง (สํานักโรคไมติดตอ 2553)
โรคเรื้อรัง ตามนิยามของ องคการอนามัยโลก หมายถึง โรคที่มีระยะเวลาในการรักษา
นานรวมถึงระยะเวลาของการดําเนินโรคที่ยาวนาน เชน โรคหัวใจ มะเร็ง เบาหวาน และเปนสาเหตุ
ของการตายถึง 60 % ของการตายทั้งหมด ในป ค.ศ. 2005 มีประชากรที่เสียชีวิตดวยโรคเรื้อรังถึง
35 ลานคนทั่วโลก (องคการอนามัยโลก 2010)
ซึ่งในงานวิจัยนี้จะกลาวถึง โรคความดันโลหิตสูง และ โรคเบาหวานซึ่งเปนโรคเรื้อรังที่
พบบอย และเปนกลุมเปาหมายหลักของการศึกษา
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โรคความดันโลหิตสูง
ความดันโลหิตเปนแรงดันเลือดที่เกิดจากหัวใจสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงทั่วรางกาย จะมีสอง
คา ไดแกความดันโลหิตตัวบน หรือแรงดันเลือดขณะที่หัวใจหองซายลางบีบตัวสงเลือดไปเลี้ยงทั่ว
รางกาย และความดันโลหิตตัวลางคือความดัน ขณะที่หวั ใจหองซายลางคลายตัว เปนแรงดันเพื่อ
รักษาสมดุลในรางกาย ในคนปกติไมควรเกิน 130/ 85 มม. ปรอท การวินิจฉัยโรคจะพิจารณาจาก
แรงดันเลือดทั้งสองคา
โรคความดันโลหิตสูงถือเปนโรคเรื้อรังชนิดหนึ่ง ถาไมสามารถควบคุมความดันโลหิต
ได จะมี ผลทําใหเกิดความพิก าร และ เสียชีวิตกอนวัยอันควร จึงกอใหเกิดความสูญเสียทั้งดาน
เศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากร บุคคลไดรับความทุกขทรมานทั้งดานรางกายและจิตใจ เพราะตอง
เขารับการรัก ษาในโรงพยาบาลบอยขึ้น เสียคาใชจายสูงขึ้นในการรัก ษา เสียเวลาเพิ่มขึ้น ในการ
รักษา
ผลกระทบทางดานรางกาย ระดับความดันโลหิตสูงมีผลทําใหหลอดเลือดถูกทําลาย และ
แข็งตัว สงผลใหอวัยวะต างๆ ที่สําคัญ ของรางกายถูก ทําลาย ไดแก สมอง หัว ใจ ไต และตา
กอใหเกิดภาวะแทรกซอน เชน โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคหัวใจวาย โรคหลอดเลือดสมอง ไตวาย
ซึ่งเปน โรคที่ไมสามารถรัก ษาใหหายขาดได อาจเปน อันตราย เกิด ความพิก ารและเสียชีวิต ได
(สมจิตร หนุเจริญกุล, 2542) ดังนั้นผูปวยความดันโลหิตสูง จึงตองควบคุมระดับความดันใหอยูใน
เกณฑปกติตอเนื่องเพื่อปองกันผลกระทบดังกลาว
ระบาดวิทยา
ปพ.ศ. 2552 พบผูปวยโรคความดันโลหิตสูงทั่วประเทศ 780,629 คน มีอัตราตาย 2,295
ราย โดยในจั ง หวั ด ราชบุ รี มี ผู ป ว ยโรคความดั น โลหิ ต สู ง 13,674 คน มี อั ต ราตาย 56 ราย
(สํานักโรคไมติดตอ, กรมควบคุมโรค 2553)
ปจจุบันองคกรตางๆ ไดมกี ารพัฒนาแนวทางการรักษาโรคความดันโลหิตสูงขึ้นมา โดย
แนวทางที่นิยมใช คือ Join National Committee on Prevention, Detection, Evaluation and
Treatment of High Blood Pressure (JNC) ซึ่งเปนแนวทางในการรักษาความดันโลหิตสูงของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา มีวัตถุประสงคเพื่อลดความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือด ในดานการ
รักษาแนะนําใหผปู วยปรับพฤติกรรมโดยผูปวยแตละรายอาจมีความแตกตางกันบางเล็กนอยในการ
ใชยา หลักการที่สําคัญคือการรักษาระดับความดันโลหิตใหอยูในเปาหมายที่ตองการซึ่งตองรักษา
แบบองครวม
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การวินิจฉัยโรคความดันโลหิตสูงในผูใหญ
Join National Committee on Prevention, Detection, Evaluation and Treatment of
High Blood Pressure (JNC) ไดแบงระดับความรุนแรงของโรคความดันโลหิตสูงในผูป วยอายุ
ตั้งแต 18 ปขึ้นไปตามรายงานฉบับที่ 7 (Join National Committee on Prevention, Detection,
Evaluation and Treatment of High Blood Pressure 7 2003) ซึ่งสรุปไดดังนี้
ตารางที่ 1 การแบงระดับและการจัดการผูปวยโรคความดันโลหิตสูงอายุ 18 ปขึ้นไป ตาม JNC 7
Systolic
ระดับของ BP
BP
(mmHg)
Normal (ปกติ) < 120
Prehypertension 120 (สูงกวาปกติ) 139
Stage 1
140 –
hypertension
159
(ระยะ1)

Stage 2
hypertension
(ระยะที่ 2)

>160

การใชยารักษา
Diastolic การปรับเปลี่ยน
BP
วิถชี ีวิต
มี
ไมมี
(mmHg)
ภาวะแทรกซอน ภาวะแทรกซอน
< 80
80 - 89
ปรับเปลีย่ น No Antihyperยารักษา
tensive drug
ภาวะแทรกซอน
90 – 99
ปรับเปลี่ยน Thiazide – type ยารักษา
diuretic หรือ
ภาวะแทรกซอน
พิจารณายาอื่น และยารักษา
ACEI. ARB, ß- ความดันโลหิต
block, CCB
(diuretic, ACEI,
หรือใชรวมกัน ARB, ß-block,
CCB)เทาที่
จําเปน
>100
ปรับเปลี่ยน ใชยา 2 ชนิด
ยารักษา
รวมกัน
ภาวะแทรกซอน
(Thiazide –
และยารักษา
type diuretic
ความดันโลหิต
and ACEI or
(diuretic,
ARB or ß –
ACET, ARB,
blocker or
ß-block, CCB)
CCB)
เทาที่จําเปน
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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 .
ที่มา: 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 แนะนําวาผูที่มีความดันโลหิตสูงเกินกวา 140/ 90 มม.ปรอท ทุกรายควรไดรับยา
ลดความดันโลหิตควบคูไปกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดําเนินชีวิตที่เหมาะสม ซึ่งระดับความ
ดันโลหิตเปาหมายที่ผูปวยควรควบคุมได คือ ความดันโลหิตควรต่ํากวา 140/ 90 มม.ปรอทในผูปวย
ที่ไมมีโรคแทรกซอน สวนผูปวยความดันโลหิตสูงที่มีโรคเบาหวาน หรือโรคไต ควรลดความดัน
โลหิตใหต่ํากวา 130/ 80 มม.ปรอท
โรคเบาหวาน
เปนโรคที่พบไดบอยในไทย คือประมาณ 2.5-6 % โรคเบาหวานเปนสาเหตุสําคัญ
อันดับแรกที่ทําใหเกิดโรคไตวาย เรื้อรัง นอกจากนี้ ยังเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหเกิดโรคของหลอด
เลือดตีบตันไดในทุกสวนของรางกาย เชน โรคอัมพฤกษ อัมพาตจากเสนเลือดในสมองตีบ โรค
กลามเนื้อหัวใจขาดเลือดจากเสนเลือดหัวใจตีบ โรคเสนเลือดที่ไปเลี้ยงปลายมือปลายเทาอุดตัน
และยังเปนสาเหตุของตาบอดจากทั้งเบาหวานขึ้นตา และตอกระจกไดอีกดวย โรคเบาหวาน เปน
โรคที่เกิดจากความผิดปกติของตับออน ซึ่งไมสามารถผลิตหรือหลั่งฮอรโมนอินซูลินออกมาใหมาก
เพียงพอ หรือเกิดจากการดือ้ อินซูลิน ทําใหรางกายไมสามารถนําน้ําตาลในกระแสเลือดไปใช เปน
พลังงานได จึงมีผลทําใหระดับน้ําตาลในเลือดสูงมากกวาปกติ น้ําตาลสวนเกินก็จะถูกขับออกมาใน
ปสสาวะ พรอมกับน้ํา ทําใหปสสาวะบอยและมีปริมาณมาก ปสสาวะมีรสหวาน จึงเรียกโรคนี้วา
เบาหวาน อาการที่สําคัญของเบาหวานคือปสสาวะบอยขึ้น โดยเฉพาะเวลากลางคืน หิวน้ําบอย
รับประทานเกง แต น้ําหนักลดลง แตบางรายอาจไมมีอาการเปนการตรวจพบโดยบังเอิญ (บุญสง
องคพิพัฒนกุล สมชาย พัฒนอางกุล และ พงษอมร บุนนาค 2547: 47-51)
ระบาดวิทยา
ในปพ.ศ. 2552 พบผูปวยโรคเบาหวานทั่วประเทศ 558,156 คน มีอัตราตาย 7,019 ราย
โดยในจังหวัด ราชบุรีมีผูปว ยโรคเบาหวาน 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 ชั่วโมง ไดคามากกวาหรือ
เทากับ 126 มก./ ดล.
2. การวัดระดับกลูโคสในพลาสมาเมื่อเวลาใดก็ตามไดคามากกวาหรือเทากับ 200
มก./ดล. รวมกับมีอาการของโรคเบาหวาน (ดื่มน้ํามาก ปสสาวะมาก น้ําหนักตัวลดลงโดยไมทราบ
สาเหตุ) จะถือวาเปนโรคเบาหวาน
3. การวัดระดับกลูโคสในพลาสมาที่ 2 ชั่วโมง หลังดื่มน้ําตาลกลูโคส 75 กรัม (75 g
OGTT) ไดคามากกวาหรือเทากับ 200 มก./ ดล.
ทั้ง 3 วิธีจําเปนตองไดรับการตรวจซ้ําอีกครั้งหนึ่งเพื่อยืนยันผล ไมวาจะใชวิธีใดก็ตาม
ยกเวนในรายที่มีอาการชัดเจน รวมกับมีความผิดปกติทาง metabolism ชนิดรุนแรงที่เกิดจากระดับ
น้ําตาลที่สูง 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 ซึ่งแบงตามลักษณะคลินิก ไดแก โรคเบาหวาน
ชนิดที่พึ่งอินซูลิน (insulin dependent diabetes mellitus) โรคเบาหวานชนิดไมพึ่งอินซูลิน
(non-insulin dependent diabetes mellitus) โรคเบาหวานที่เกี่ยวของกับภาวะทางโภชนาการ
(Malnutrition-related diabetes mellitus) และโรคเบาหวานที่มีสาเหตุจากอื่นๆ ซึ่งการจําแนก
ดังกลาวพบวาไมมีความสัมพันธหรือไมสามารถแยกกันไดชัดเจนในแงของพยาธิสรีรวิทยาในการ
เกิดโรค การดําเนินโรค การตอบสนองตอการรักษา และการปองกันโรค ดังนั้นการจําแนกประเภท
โรคเบาหวานใหมของสหพันธโรคเบาหวานแหงสหรัฐอเมริกา (American Diabetes Association)
คศ.1997 และองคการอนามัยโลก คศ.1998 ซึ่งไดมีการเปลี่ยนแปลงจําแนกประเภทของโรค
เบาหวานดังนี้
1. โรคเบาหวานชนิดที่ 1 (Type 1 DM) หมายถึง โรคเบาหวานที่เกิดจากการทําลายเบตา
เซลลของตับออน สวนใหญจะเกิดจาก autoimmune สวนนอยจะไมทราบสาเหตุ โรคเบาหวานชนิด
นี้ผูปวยจําเปนตองใชอินซูลินเพื่อปองกันการเกิดภาวะ ketoacidosis
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2. โรคเบาหวานชนิดที่ 2 (Type 2 DM) หมายถึง โรคเบาหวานที่เกิดจากภาวะ คือ
อินซูลินรวมกับความผิดปกติในการหลั่งอินซูลินของตับออน ซึ่งเปนโรคเบาหวานทีพ่ บไดบอย
ที่สุด
3. โรคเบาหวานชนิดอื่น ไดแก โรคเบาหวานที่เกิดจากความผิดปกติทางพันธุกรรมที่
ทราบชนิดชัดเจน โรคของตับออน ความผิดปกติของฮอรโมน ยา หรือสารเคมี และอื่นๆ
4. โรคเบาหวานขณะตั้งครรภ หมายถึง โรคเบาหวานหรือความผิดปกติของความทนตอ
กลูโคสที่ไดรับการวินิจฉัยครั้งแรกขณะตั้งครรภ
สําหรับเบาหวานชนิดที่ 1 สวนใหญมักจะเกิดจาก cellular-mediated autoimmune
ทําลายเบตาเซลลของตับออน 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 ดังกลาวอยางใดอยางหนึ่งเมื่อเริ่มมีน้ําตาลในเลือดสูง นอกจากนี้
เบาหวานชนิดนี้ยังมีความสัมพันธกับ HLA ที่สวน DQA และ B genes และยังพบวามีความสัมพันธ
กับ DRB genes HLA DR/DQ alleles ดังกลาวพบวาอาจเปนตัวที่ชักนําหรือปองกันการเกิดโรคได
เบาหวานชนิดนี้อัตราการทําลายนอกเซลลจะมีความแตกตางกัน ในผูปวยบางรายจะมีการทําลายเบ
ตาเซลลอยางรวดเร็วซึ่งมักพบในเด็ก
และในบางรายอาจจะทําลายอยางรวดเร็วจนสงผลใหเกิด
ภาวะขาดอินซูลินทั้งหมด จึงมักมาพบแพทยดวยอาการของ ketoacidosis หรืออาจจะมีน้ําตาลใน
เลือดที่สูงพอสมควร และเมื่อมีการติดเชื้อหรือมีภาวะ stress จึงเกิดภาวะ ketoacidosis ขึ้น สวนใน
ผูปวยโดยเฉพาะในผูใหญการทําลายเบตาเซลลเกิดขึ้นชาๆ
ดังนั้นอาจจะใชเวลานานหลังจากที่
ไดรับการวินิจฉัยวาเปนโรคเบาหวานถึงจะจําเปนตองไดรับอินซูลินเพื่อปองกันการเกิด
ketoacidosis ในผูปวยเบาหวานชนิดที่ 1 บางรายไมทราบสาเหตุที่ชัดเจน กลาวคือไมสามารถตรวจ
พบลักษณะ autoimmunity ในทางคลินิกได ผูป วยชนิดนี้จะเกิดภาวะ ketoacidosis เปนชวงๆ โดยที่
ระหวางชวงของการเกิด ketoacidosis จะมีการขาดอินซูลินที่แตกตางกัน โรคเบาหวานชนิดนี้พบวา
ถายทอดทางพันธุกรรมแตไมมีความสัมพันธกับ HLA
โรคเบาหวานชนิดที่ 2 เกิดจากการที่รางกายมีภาวะดื้อตออินซูลิน และมีการหลั่ง
อินซูลินลดลงไมเพียงพอตอความตองการของรางกาย ในปจจุบันยังไมทราบสาเหตุที่ชัดเจน แต
พบวาผูปวยสวนใหญมักจะอวนซึ่งเปนผลทําใหเกิดภาวะดื้อตออินซูลินได หรือในบางรายที่ไมอวน
พบวามีการเพิ่มขึ้นของปริมาณไขมันบริเวณพุง โรคเบาหวานชนิดนี้เชื่อวาอาจมีความผิดปกติของ
ภาวะดื้อตออินซูลินกอนแลว ตั้งแตยังไมเปนโรคเบาหวาน (prediabetic stage) ผูปวยสวนใหญมัก
ไมจําเปนตองไดรับอินซูลินเพื่อการอยูรอด แตในระยะหลังของโรคอาจตองใชอินซูลินเพื่อการ
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ควบคุมระดับน้ําตาล โดยสวนใหญผูปวยเบาหวานชนิดนี้จะไมมีภาวะ ketoacidosis เกิดขึ้นเอง ถา
เกิดขึ้นมักจะมีภาวะ stress ที่ชัดเจน ปญหาที่สําคัญของเบาหวานชนิดนี้คือ มักไมไดรับการวินิจฉัย
ตั้งแตระยะแรก เนื่องจากสวนใหญยังไมมีอาการผิดปกติ ซึ่งมีความจําเปนที่ควรตรวจคัดกรอง
โดยเฉพาะในผูปวยที่มีปจจัยเสี่ยงตอการเกิดโรคเพื่อลดความเสี่ยงตอการเกิดภาวะแทรกซอนทั้ง
macrovascular และmicrovascular ได โรคเบาหวานชนิดนี้มักพบวามีความสัมพันธกับพันธุกรรม
มากกวาโรคเบาหวานชนิดที่ 1 แตรายละเอียดของพันธุกรรมในโรคเบาหวานชนิดนี้ยังซับซอนและ
ไมทราบชัดเจน ระดับพลาสมาอินซูลินในผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 อาจพบวาสูงกวาปกติหรือปกติ
ได ขึ้นอยูกับระยะของโรค ตราบใดที่ตับออนไมสามารถชดเชยการสรางและหลั่งอินซูลินให
เพียงพอตอภาวะดื้ออินซูลินที่เกิดขึ้นจะทําใหระดับน้ําตาลในเลือดสูงขึ้นกวาปกติ
เปาหมายของการควบคุมเบาหวาน มีดังนี้ (บุญสง องคพิพัฒนกุล และคณะ 2547:
47-51)
วัตถุประสงคของการรักษาโรคเบาหวานที่สําคัญคือการรักษาอาการที่เกิดขึ้นจากภาวะ
น้ําตาลในเลือดสูงรวมถึงการปองกันและรักษาการเกิดโรคแทรกซอนเฉียบพลัน การปองกันหรือ
ชะลอการเกิดโรคแทรกซอนเรื้อรัง ทั้ง microvascular และ macrovascular ทําใหผูปวยมีคุณภาพ
ชีวิตดีขึ้นใกลเคียงกับคนปกติ
ในการรักษาโรคเบาหวานใหบรรลุวัตถุประสงคดังกลาวตองควบคุมระดับน้ําตาลใน
เลือดใหใกลเคียงกับปกติที่สุด
หลีกเลี่ยงและลดปจจัยเสี่ยงตางๆ
ที่เปนตัวสงเสริมใหเกิด
ภาวะแทรกซอนเร็วขึ้น เชน การควบคุมระดับความดันโลหิต การควบคุมระดับไขมันในเลือด การ
ใชยาในกลุม ACEI และยาตานเกร็ดเลือดเกาะตัว aspirin เปนตน อยางไรก็ตามพบวาการควบคุม
ระดับน้ําตาลในเลือดของผูปวยใหเหมือนคนปกติอยูตลอดเวลานั้นทําไดยาก และทําไมไดในผูปวย
ทุกรายหรือไมจําเปนในผูปวยบางราย เชน ผูปวยสูงอายุ ดังนั้นในการรักษาโรคเบาหวานควรจะ
ตั้งเปาหมายในการรักษาผูปวยในแตละรายและใหการศึกษาเพื่อใหผูปวยทราบเปาหมายในการ
ควบคุมวาควรเปนอยางไร เพื่อจะไดบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว ภาวะแทรกซอนระยะยาวของ
เบาหวาน (ธานี เมฆะสุวรรณดิษฐ และคณะ 2546) นอกจากการควบคุมระดับน้ําตาลหรือความ
ผิดปกติอื่นๆในผูปวยเบาหวานแลว มีความจําเปนอยางยิ่งที่แพทยจะตองใหความสําคัญกับการเกิด
ภาวะแทรกซอนในผูปวยเบาหวาน เนื่องจากถาผูปวยมีภาวะแทรกซอนเกิดขึ้นแลวจะทําใหอัตรา
การตายเพิ่มขึ้นรวมทั้งคุณภาพชีวติ ของผูปวยเสียไป ซึ่งภาวะแทรกซอนระยะยาวของเบาหวาน
ประกอบดวย 3 ภาวะ หลักดังนี้
1. Diabetic retinopathy เปนภาวะที่พบไดบอยแตมักจะไมไดรับการวินิจฉัยหรือไดรับ
วินิจฉัยลาชา หากไมไดทําการซักประวัติและตรวจรางกายอยางจริงจัง พบวาเบาหวานเปนสาเหตุที่
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สําคัญในการเกิดตาบอดหรือสูญเสียสายตาในวัยทํางาน การควบคุมระดับน้ําตาลใหใกลเคียงปกติ
หรือเทากับระดับปกติสามารถลดอุบัติการณและชะลอการดําเนินโรคได
………….2. Diabetic nephropathy เปนสาเหตุที่สําคัญของการเจ็บปวยและการตายในผูปวย
เบาหวานทั้งชนิดที่ 1 และ 2 พบวาอุบัติการณและการดําเนินโรคมีความสัมพันธกับระดับน้ําตาล
ในเลือด ความดันโลหิตสูง และปจจัยทางพันธุกรรม ในผูปวยเบาหวานที่มี diabetic nephropathy
จะมีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคกลามเนื้อหัวใจขาดเลือด diabetic retinopathy และไขมันในเลือด
ผิดปกติ ไดบอยกวาผูที่ไมมี nephropathy สําหรับความผิดปกติที่พบในระยะแรกไดแก
microalbuminuria ซึ่งเปนภาวะที่มีอัลบูมินในปสสาวะระหวาง 30-300 มก.ตอวัน หรือ 20-200
ไมโครกรัมตอนาที ซึ่งไมสามารถตรวจพบดวยวิธีทั่วไป สําหรับตรวจหาโปรตีนในปสสาวะ
พบวาเปนปจจัยที่พยากรณการเกิด clinical diabetic nephropathy คือมี proteinuria ชัดเจนหรือ
macroalbuminuria และการตายจากโรคหัวใจและหลอดเลือด ดังนั้นมีความจําเปนอยางยิ่งที่ผูปวย
เบาหวานทุกรายควรไดรับการตรวจ
…………3. Diabetic neuropathyเปนความผิดปกติที่พบไดบอย แตผูปวยมักไมไดรับการวินิจฉัย
และแพทยมักจะไมไดซักประวัติหรือตรวจรางกายผูปวย อาการของผูปวยมีไดหลายรูปแบบอาจ
เพียงอาการเล็กนอยจนถึงรุนแรงได เชนผูปวยอาจมีอาการชาเพียงเล็กนอย หรืออาจมี painful
neuropathy ที่ปลายเทา มือ หรือตามตัว (truncal radiculopathy) บางรายมีอาการอึดอัด แนนทอง
หรือทองเสียบอยๆ (autonomic neuropathy) ปสสาวะไมสะดวกและมีตกคางในกระเพาะปสสาวะ
(neurogenic bladder) ทําใหเกิดการติดเชื้อแทรกซอนไดบอยและเปนปจจัยเสี่ยงตอการเกิดแผลที่
เทาในผูปวยเบาหวาน
แนวทางการรักษาโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวาน
แนวทางรักษาผูปวยนัน้ แพทยจะพิจารณาระดับน้ําตาลในเลือดในผูปวยโรคเบาหวาน
และระดับความดันโลหิตในผูปวยโรคความดันโลหิตสูง รวมกับสภาวะผูปวยแตละราย เชนความ
เสื่อมของอวัยวะสําคัญ เชน หัวใจ, ไต เปนตน โรคที่ผูปวยเปนรวมดวย เชน โรคหัวใจ, โรคไต
เปนตน ซึ่งแนวทางในการรักษาแบงออกไดเปน
1. วิธีการที่ไมใชยาโดยการปรับเปลี่ยนลักษณะพฤติกรรมการดํารงชีวิต เชนการลด
น้ําหนัก ควบคุมอาหาร หยุดสูบบุหรี่ งดอาหารเค็ม เพิ่มการออกกําลังกาย พักผอนใหเพียงพอและ
ลดความเครียด สําหรับผูท ี่มีอาการไมรุนแรงและไมมีภาวะแทรกซอนอื่นนั้น การดูแลรักษาอาจเริ่ม
จากการใหผูปวยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดํารงชีวิตกอน
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2. การใชยาซึ่งแพทยจะพิจารณาใชยาในการรักษาผูปวยรวมกับการปรับลักษณะการ
ดําเนินชีวิต ซึ่งในผูปวยสวนใหญมักจะมีการใชยามากกวา 1 ชนิด ซึ่งมีขอดีคือทําใหควบคุมความ
ดันโลหิตหรือระดับน้ําตาลไดดีขึ้น ลดอาการไมพึงประสงคลงเมื่อเทียบกับการใชยาตัวเดียวใน
ขนาดสูง ทําใหผูปวยทนตอการใชยาได แตผลที่ตามมาคืออาจทําใหมีความเสี่ยงที่จะเกิดความ
คลาดเคลื่อนทางยาไดสูงเพราะจํานวนรายการยาที่ใชมีจํานวนมาก
สวนที่ 5 อันตรายที่เกิดจากความคลาดเคลื่อนทางยาทีพ่ บบอยในผูปวยโรคเบาหวานและความดัน
โลหิตสูง (ชัยชาญ ดีโรจนวงศ 2548)
1. การไดรับยาเบาหวานหรือฉีดอินซูลินเกินขนาด ทําใหเกิดภาวะน้ําตาลในเลือดต่ํา
ภาวะน้ํา ตาลในเลือดต่ํา (Hypoglycemia) หมายถึ งการมีร ะดับ น้ําตาลในเลื อดต่ํ า
กวา 60 mg/dl โดยผูปวยจะมีอาการตัวเย็น ชีพจรเตนเบาแตเร็ว ออนเพลีย เหงื่อออก ใจสั่น เปน
ลม วิงเวียน มึนงง ตาพรามัว ถาไมไดรับน้ําตาลทดแทนจะมีระดับความรูสึกตัวลดลงและหมด
สติในที่สุด หากปลอยใหหมดสติอยูนาน หรือเปนอยูซ้ํา ๆ จะทําใหสมองพิการ ความจําเสื่ อม
บุคลิกภาพเปลี่ยนไปจากเดิม หรือ หลับไมตื่น เนื่องจากสมองพิการอยางถาวร
2. การขาดหรือไดรับยาเบาหวานหรือฉีดอินซูลินต่ํากวาขนาดที่ควรไดรับ ทําใหเกิด
ภาวะน้ําตาลในเลือดสูง ซึ่งพบไดใน 2 ลักษณะ ดังนี้
2.1 ภาวะกรดในเลือดสูง (Diabetic ketoacidosis: DKA) มักพบในผูปวยเบาหวาน
ชนิดพึ่งอินซูลิน หรือในรายที่มีอินซูลินนอยมาก มีการดื้อตออินซูลิน ภาวะเครียด มีไข ติด
เชื้อ โดยจะมีอินซูลินนอยมาก และมีการหลั่งฮอรโมนกลูคากอน คอรติซอล แคทีโคลามีน ซึ่งออก
ฤทธิ์ ต า นการทํ า งานของอิ น ซู ลิ น ทํ า ให ร า งกายไม ส ามารถใช ก ลู โ คสเป น พลั ง งานได
ตามปกติ รางกายจึงมีการสลายไขมันออกมาใชเปนพลังงานทดแทน จึงเกิดสารคีโตนมากขึ้น ทํา
ใหมีภาวะเปนกรดในเลือดสูงขึ้น ผูปวยมีอาการหายใจหอบลึก มีกลิ่นอะซิโตน ระดับน้ําตาลใน
เลือดจะสูงมากกวา 250 mg/dl มีโ ซเดียมไบคาร บอเนตต่ํากวา 15 mEq/L และมีสารคีโ ตนใน
ปสสาวะ มีคลื่นไส อาเจียน ออนเพลีย ปสสาวะมาก กระหายน้ํา ผิวหนังแหง ปสสาวะมากขึ้นเกิด
การขาดน้ําถาไมไดรับการแกไขผูปวยจะ ซึม สับสน หมดสติลงและอาจจะเสียชีวิตได
2.2 ภาวะน้ํา ตาลในเลื อ ดสูง โดยไม มีก รด (Hyperglycemic Hyperosmolar NonKetotic Coma:HHNC) มักพบในผูปวยชนิดไมพึ่งอินซูลิน type 1 or type 2 รางกายยังคงมีอินซูลิน
พอ ไมเกิดการสลายของไขมันจนถึงขั้นภาวะกรดในเลือดสูง แตมีอินซูลินไมเพียงพอในการเผา
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ผลาญคารโบไฮเดรต ทําใหมีน้ําตาลในเลือดสูงมาก มีอาการซึม สับสน ไมรูสึกตัวและมีอาการขาด
น้ําอยางมาก เชนผิวหนังแหง ตาลึก ไมมีอาการคลื่นไสอาเจียนเหมือนภาวะกรดในเลือดสูง แตอาจ
พบน้ําตาลในเลือดสูงกวา 400 mg/dl
3. การไดรับยาความดันโลหิตเกินขนาดทําใหเกิดภาวะความดันโลหิตต่ํา
ภาวะความดันโลหิตต่ํา หมายถึง ภาวะที่มีความดันโลหิตต่ํากวา 90/50 มิลลิเมตร
ปรอท ซึ่งจะทําใหเกิดอาการ ออนเพลีย เหนื่อยงาย วิงเวียนศีรษะ หนามืด เปนลมบอย ๆ อาจมี
อาการหนามืด เวลาเปลี่ยนอิริยาบถตาง ๆ เชน จากทานอนเปนทานั่งเร็ว ๆ อันตรายของความดัน
โลหิตที่ต่ําเกินไป จะทําใหการไหลเวียนของโลหิตไปเลี้ยงอวัยวะสําคัญของรางกายไมทัน ทําให
ขาดอาหาร ออกซิเจนและการถายเทของเสียไมทัน โดยเฉพาะเซลลของสมอง กลามเนื้อหัวใจและ
ไตซึ่งมีความสําคัญมากตอรางกาย ถาความดันโลหิตลดลงต่ํามาก จะทําใหอวัยวะดังกลาวขาด
ออกซิเจน
อาจทําใหเปนลมหมดสติและอาจเสียชีวิตได
4. การขาดยาหรือไดรับยาความดันโลหิตต่ํากวาขนาดที่ควรไดรับ จะทําใหเกิดภาวะ
ความดันโลหิตสูง
ภาวะความดันโลหิตสูงในรายที่มีอาการเดนชัดจะมีอาการปวดศีรษะ มึนงง เวียน
ศีรษะ นอนไมหลับเหนื่อยหอบเวลาออกกําลังกาย และเจ็บแนนหนาอก อันตรายจากความดันโลหิต
สูงคือทําให เสนเลือดในสมองแตก ทําใหโคมา หมดสติ เปนอัมพาตทั้งตัว หรือสวนใดสวนหนึ่ง
ของรางกาย, ทําใหหัวใจตองทํางานหนักออกแรงบีบตัวมากกวาปกติ จนหัวใจโตและเกิดหัวใจวาย
หรือ หัวใจขาดเลือดหลอเลี้ยงไดงาย , ทําใหเกิดโรคไต เนื่องจากเสนเลือดจะอุดตันไดงาย ทําใหไต
ขาดเลือด ไปหลอเลี้ยง
5. การไดรับยาที่ซ้ําซอนกัน
เปนผลใหไดรับยาเกินขนาด ทําใหเกิดภาวะอันตรายตางๆดังนี้ เกิดภาวะความความ
ดันโลหิตต่ํา เมื่อไดยาความดันโลหิตซ้ําซอน , เกิดภาวะน้ําตาลในเลือดต่ํา เมื่อไดรับยาเบาหวาน
ซ้ําซอน หรือ ไดรับพิษจากยาเชน การไดรับยาที่มีชื่อทางการคาตางกัน เชนAdalat® กับ Calcigard®
แตตัวยาภายในเปนยาชนิดเดียวกันคือ nifedipine ทําใหผูปวยไดรับยาเกินขนาดจนเปนพิษจากยา
nifedipine ได
6. การไดรับยาที่ อาจเกิด ปฏิกิริยาตอกัน
เนื่องจากผูปวยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงสวนใหญมักมีรายการยาที่ใชตอ
คนเปนจํานวนมาก ทําใหเสี่ยงตอการไดรับยาที่จะเกิดปฏิกิริยาตอกันได ยกตัวอยางเชน การไดรับ
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ยา HCTZ รวมกับ digoxin เพิ่มความเสี่ยงเกิด Digitalis-induced arrhythmia ซึ่งตองเฝาระวังภาวะ
อาการดังกลาวในผูปวยอยางใกลชิด
7. การไดรับยาผิดชนิด
เปนผลใหการรักษาไมไดผล ทําใหผูปวยควบคุมระดับน้ําตาลหรือ ความดันโลหิต
ไมได อีกทั้งยังสามารถทําใหเกิดอาการไมพึงประสงคจากยาโดยไมจําเปนอีกดวย เชน ผูปวยเคย
ไดรับยา nifedipine แตผูปวยไดรับยาผิดเปน ranitidine ซึ่งไมใชยาลดความดันโลหิตเปนผลให
ผูปวยควบคุมความดันโลหิตไมได และยังเสี่ยงตอการแพยา ranitidine ซึ่งเปนยาที่ผูปวยไมเคยใช

บทที่ 3
วิธีการดําเนินการวิจัย
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาระบบการสั่งจายยา ในชวงรอยตอการจําหนายผูปวย
ในกลับบานกับการติดตามการรักษาในแผนกผูปวยนอกโรงพยาบาลสวนผึ้ง และศึกษาประสิทธิผล
ของระบบสั่งจายยาที่พัฒนาขึ้นในการลดความคลาดเคลื่อนทางยา รูปแบบการศึกษาเปนการศึกษา
แบบ Quasi-experimental Studyโดยเก็บขอมูลกอนพัฒนาระบบการสั่งจายยา 3 เดือน และ หลังการ
พัฒนาระบบสั่งจายยาเปนเวลา 3 เดือน โดยนําขอมูลทั้ง 2 กลุมที่ไดนํามาเปรียบเทียบเชิงสถิติ โดยมี
รายละเอียดวิธีดําเนินการวิจัยดังนี้
1. ประชากร และกลุมตัวอยาง
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
3. ขั้นตอนของการศึกษา
4. สรุปกิจกรรมการพัฒนาระบบสั่งจายยาและบทบาทของเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร คือ ผูปวยในที่ไดรับการวินิจฉัยวาเปนโรคความดันโลหิตสูง และ/หรือโรค
เบาหวานที่ตองใชยาอยางตอเนื่องที่ไดรับการจําหนายกลับบาน ณ โรงพยาบาลสวนผึ้ง และแพทย
ไดนัดติดตามผูปวยในแผนกผูปวยนอก
กลุมตัวอยาง คือ ผูปวยทุกคนที่มีคุณสมบัติตามเกณฑคัดเลือกที่กําหนดไว ที่เขามารับ
บริการในโรงพยาบาลสวนผึ้งในชวงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2552 ถึง มกราคม พ.ศ. 2553 (ชวงกอน
การพัฒนาระบบสั่งจายยา) ซึ่งจัดเปนกลุมควบคุม และชวงเดือน พฤษภาคม ถึง เดือนกรกฎาคม
พ.ศ. 2553 (ชวงหลังจากการพัฒนาระบบสั่งจายยาแลว) ซึ่งจัดเปนกลุมทดลอง ซึ่งมีจํานวนกลุม
ตัวอยางทั้งหมด 170 คน โดยจัดเปนกลุมควบคุม 63 ราย กลุมทดลอง 107 ราย
เกณฑการคัดเลือกผูปวยเขารวมการศึกษา
1. อายุมากกวา 18 ป
2. มีโรคประจําตัวคือ เบาหวาน และ/หรือ ความดันโลหิตสูง
3.เปนผูปวยในที่ไดรับการจําหนายกลับบาน และแพทยไดนัดติดตามผูปวยในแผนก
ผูปวยนอก ณ โรงพยาบาลสวนผึ้ง
1
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เกณฑการคัดผูปวยออกจากการศึกษา
1. ผูปวยไมมาติดตามการรักษาตามที่แพทยนัดในแผนกผูปวยนอก ในชวงเวลาที่
ทําการศึกษา
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย แบบบันทึกขอมูล ทั้งที่ผูวิจัยไดพัฒนาขึ้นใหม
และที่มีใชอยูเดิม ดังนี้
2.1 แบบบันทึก Medication reconciliation ที่ผูวิจัยไดพัฒนาขึ้น (แสดงใน
ภาคผนวก ก) ใชเก็บบันทึกขอมูลรายการยาและความคลาดเคลื่อนทางยารายบุคคลในกลุมทดลอง
และกลุมควบคุม โดยมีขอมูลที่บันทึกคือ รายการยาที่ผูปวยไดรับในวันที่ถูกจําหนายออกจาก
โรงพยาบาล และ ในวันที่นัดติดตาม (โดยนําขอมูลรายการยามาเปรียบเทียบวามีความแตกตางกัน
หรือไม ถาแตกตางเกิดจากความตั้งใจของแพทยในการที่จะปรับยาหรือไม) นอกจากนี้ยังเก็บขอมูล
ทั่วไปของผูปวยรวมดวย
2.2 แบบบันทึกที่มีใชอยูเดิมในโรงพยาบาลสวนผึ้ง ไดแก แบบบันทึกความ
คลาดเคลื่อนทางยา (แสดงในภาคผนวก ข) โดยใชเก็บขอมูลการเกิดความคลาดเคลื่อนทางยาใน
กลุมทดลองและกลุมควบคุม เพื่อรายงานแกหัวหนาฝายเภสัชกรรมชุมชน และ แฟมบันทึกประวัติ
ผูปวย ใชในการติดสติ๊กเกอรบันทึกขอมูลรายการยาใหแพทยสังเกตเห็น และใชในการติดบัตรนัด
ติดตามผูปวยเฉพาะในกลุมทดลอง
3. ขั้นตอนของการศึกษา
3.1 ขั้นเตรียมการศึกษา
3.1.1 คนควาเอกสารรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของกับการพัฒนาระบบสั่งจายยา
กระบวนการ medication reconciliation ความคลาดเคลื่อนทางยา โรคเรื้อรัง และวิเคราะหถึงปจจัย
ที่สงผลตอความคลาดเคลื่อนทางยาในโรงพยาบาลสวนผึ้ง ในชวงเดือนพฤษภาคมถึงกันยายน พ.ศ.
2552
3.1.2 ศึกษาโครงสรางระบบงานผูปวยใน ในการจําหนายผูปวย และ การนัด
ติดตามผูปวยในมาเปนคนไขนอก ณ โรงพยาบาลสวนผึ้ง เพื่อใชเปนขอมูลในการนํากระบวนการ
ประสานรายการยามาใชเพื่อพัฒนาระบบสั่งจายยา ในชวงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน พ.ศ. 2552
3.1.3 ขออนุญาตคณะกรรมการจริยธรรมในมนุษย เพื่อขออนุญาตดําเนินการวิจัยใน
กลุมตัวอยาง ในวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2552 โดยไดรับการอนุมัติใหดําเนินการวิจัยในวันที่ 10
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มีนาคม พ.ศ. 2553 แสดงดังภาคผนวก ค
3.1.4 ยื่นคํารองตอผูอํานวยการโรงพยาบาลสวนผึ้ง ทําหนังสือขออนุญาตในการ
เขาดําเนินการศึกษาและเก็บขอมูลตอนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดราชบุรีในชวงเดือนธันวาคม
พ.ศ. 2552 เมื่อไดรับอนุญาตแลวทําการประสานกับหัวหนากลุม งาน หัวหนางานตางๆ ในการเก็บ
ขอมูล
3.1.5 นําเสนอขอมูลปจจัยที่สงผลตอความคลาดเคลื่อนทางยาในโรงพยาบาลสวน
ผึ้งดังกลาวเขาสูท ี่ประชุมคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบําบัด (PTC) ในวันที่ 6 มกราคม พ.ศ.
2553 เพื่อรวมกันอภิปรายหาแนวทางแกไขหรือควบคุมปจจัยที่เปนสาเหตุความคลาดเคลื่อนทางยา
ซึ่งผลที่ได จะถูกนํามาพัฒนาระบบสั่งจายยาในขั้นตอนของงานวิจัย
3.2 ขั้นประสานงานกับเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ (เริ่มดําเนินการ 15-31 มกราคม พ.ศ. 2553)
3.2.1 เมื่อไดวิธีการพัฒนาระบบสั่งจายยาแลว แจงขั้นตอนการดําเนินการของ
การพัฒนาระบบสั่งจายยาผานทางหัวหนาฝายเภสัชกรรมชุมชนและหัวหนาพยาบาลแผนกผูปวยใน
และผูปวยนอก
3.2.2 แจงขั้นตอนการดําเนินการของการพัฒนาระบบสั่งจายยาแกบุคลากรฝาย
เภสัชกรรมในที่ประชุมฝายเภสัชกรรม
3.2.3
หัวหนาฝายเภสัชกรรมแจงขั้นตอนการดําเนินการอยางเปนทางการตอที่
ประชุมคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบําบัด
3.3 ขั้นดําเนินการพัฒนาระบบสั่งจายยา (ดําเนินการตั้งแตเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2553
เปนตนไป)
การพัฒนาระบบสั่งจายยา มีการดําเนินการปรับปรุงหรือแกไขใน 2 สวนหลัก คือ
ปจจัยเชิงบุคคล และปจจัยเชิงระบบและสิ่งแวดลอม โดยมีการพัฒนาในแตละปจจัยดังนี้
ปจจัยเชิงบุคคล
1. ใหความรูดานยา และ ความรูเกี่ยวกับ การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการสั่งยา
แกแพทย โดยทํา website (intranet) ของฝายเภสัชกรรมชุมชน เพื่อเผยแพรความรูเกี่ยวกับการใชยา
เชน การเกิด drug interaction ของยา adverse drug reaction ผูรับผิดชอบคือ เจาหนาที่ฝายเภสัช
กรรมชุมชน และ ทํา website (intranet) แนะนําการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการสั่งยา
ผูรับผิดชอบคือ เจาหนาที่ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลสวนผึ้ง
2. สรางระบบการเตือนอัตโนมัติในกรณีที่มีการสั่งยาที่เกิด drug interaction ตอกัน
ในระบบคอมพิวเตอร เพื่อชวยแพทยจําคู drug interaction ผูรับผิดชอบคือ เจาหนาที่ฝายเภสัชกรรม
ชุมชน และเจาหนาที่ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลสวนผึ้ง
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ปจจัยเชิงระบบและสิ่งแวดลอม
1. พัฒนาระบบสั่งจายยาโดยประยุกตกระบวนการ medication reconciliation
ผูรับผิดชอบคือ เภสัชกรฝายเภสัชกรรมชุมชน ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้
1.1 บันทึกรายการยาที่ผูปวยไดรับตอน discharge ลงใน sticker แบบฟอรม
โดยนําไปติดไวใน เวชระเบียน พรอมติดบัตรนัดติดตามการใชยา
1.2 ในวันที่ ผูปวยนัด follow up มาเปนคนไขนอกเปรียบเทียบรายการยา
ตอนผูปวย discharge กับรายการที่ผูปวยไดรับในวันนั้น ในประเด็นความซ้ําซอน ปฏิกิริยาตอกัน
ระหวางยา รายการยาไมครบ ขนาดยาไมถูกตอง
1.3 หากเภสัชกรตรวจพบความแตกตางของรายการยา จะแจงแพทยเพื่อให
แพทยตรวจทานรายการยาอีกครั้งเพื่อปองกันการเกิดความคลาดเคลื่อนทางยา
1.4 แพทยจะแกไข หรือยืนยันคําสั่งเดิมพรอมระบุเหตุผลในแบบฟอรมที่
OPD card ผูปวย
2. จัดทํารายการ LASA drug list ของโรงพยาบาล (แสดงในภาคผนวก ง) และนํา
เทคนิคการใชตัวอักษรตัวใหญ ตัวเขม (bond face and tall man letter) บนบางสวนของชื่อยาที่
แตกตางกัน มาใชในการเขียนชื่อยา LASA drug เชน hyOScine กับ hyDROxyzine เพื่อลดความ
ผิดพลาดในการอานชื่อยา และ ขอความรวมมืองดการสั่งใชยาทางโทรศัพท โดยเฉพาะยาที่เปน
LASA drug เพื่อแกไขปญหาการสื่อสารที่อาจคลาดเคลื่อนได ผูรับผิดชอบคือ เจาหนาที่ฝายเภสัช
กรรมชุมชน
3.4 ขั้นรวบรวมขอมูลความคลาดเคลื่อนทางยา (ดําเนินการตั้งแตเดือนพฤษภาคม พ.ศ.
2553 ถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2553)
3.4.1 รวบรวมขอมูลความคลาดเคลื่อนทางยาตามตัวชี้วัด Unintention discrepancy
กอนการพัฒนาระบบสั่งจายยาเปนเวลา 3 เดือน ในชวงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2552 ถึง มกราคม
พ.ศ. 2553 พรอมเก็บขอมูลจํานวนรายการยาที่ผูปวยใชในแตละราย
3.4.2 เก็บขอมูล Unintention discrepancy หลังการพัฒนาระบบสั่งจายยาเปนเวลา 3
เดือนตั้งแตเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2553 ถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2553 พรอมเก็บขอมูลจํานวน
รายการยาที่ผูปวยใชในแตละราย
3.4.3 จําแนก Unintention discrepancy วาจัดเปนความคลาดเคลื่อนทางยาประเภทใด
และมีความรุนแรงระดับใด ตาม National Coordinating Council of Medication Error Reporting
and Prevention (NCC MERP)
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3.5 ขั้นวิเคราะหและสรุปผลการศึกษา (ดําเนินการเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2553)
ขอมูลความคลาดเคลื่อนทางยาที่รวบรวมไดจากการดําเนินการทั้งกอนและหลังการ
พัฒนาระบบสั่งจายยา จะถูกนํามาวิเคราะหทางสถิตโิ ดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป ที่ระดับ
นัยสําคัญ α = 0.05
3.5.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ใชวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูป วย
ไดแก เพศ อายุ โรคประจําตัว จํานวนรายการยาที่ผูปวยใช และ ขอมูลความคลาดเคลื่อนทางยา
ไดแก รอยละของผูปวยที่เกิดความคลาดเคลื่อนทางยาอยางนอย 1 ครั้ง รอยละของรายการยาที่เกิด
ความคลาดเคลื่อนทางยา ความถีข่ องประเภท และ ระดับความรุนแรงของคลาดเคลื่อนทางยา โดย
แจกแจงในรูปของความถี่ รอยละ
3.5.2 สถิติเชิงวิเคราะห (Analytical statistics) ใชวิเคราะหเพื่อทดสอบความแตกตาง
ของขอมูลทั่วไปและขอมูลความคลาดเคลื่อนทางยาของผูปวยกลุมควบคุมและกลุมทดลอง เชน
เพศ โรคประจําตัว และอัตราสวนผูปวยที่เกิดความคลาดเคลื่อนทางยาอยางนอย 1ขอ ใชสถิติ Chisquare test สวน อายุ จํานวนรายการยาที่ผูปวยใช และ จํานวนรายการยาที่เกิดความคลาดเคลื่อน
ทางยา ใชสถิติ Man-Whitney U test (ขอมูลแจกแจงแบบนอนพาราเมตริก) หรือ independent t-test
(ขอมูลแจกแจงแบบพาราเมตริก)
ในกรณีขอมูลจํานวนรายการยาที่ผูปวยใชในทั้ง 2 กลุม วามีความแตกตางกัน (มี
complication ตางกัน) จะแยกวิเคราะหโดยแบงกลุมยอยตามระดับ complication โดยนําผูปวยที่มี
complication ระดับเดียวกันมาวิเคราะหดวยกัน และถาผูปวยมีการ admit มากกวา 1 ครั้ง จะเก็บ
ขอมูลเฉพาะการ admit ครั้งแรกครั้งเดียว เพื่อใหตัวอยางแตละตัวอยางมีความเปนอิสระตอกัน เพื่อ
ความสะดวกในการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ
การคํานวณมูลคายาที่สูญเสียไป ถาความคลาดเคลือ่ นทางยาไมไดรับการแกไข
จะคํานวณจากราคายาซึ่งเปนราคาขายของโรงพยาบาลสวนผึ้ง คูณดวยจํานวนเม็ดยาที่จายขาดหรือ
เกินไปเมื่อเกิดความคลาดเคลือ่ นทางยา (คิดจํานวนยาที่จายเปนเวลา 2 เดือนเทากันทุกราย)
รายละเอียดและผลที่ไดจากการคํานวณแสดงในภาคผนวก จ
4. สรุปกิจกรรมการพัฒนาระบบสั่งจายยาและบทบาทของเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ
4.1 การพัฒนาระบบสั่งจายยาโดยประยุกตกระบวนการ medication reconciliation
4.1.1 บทบาทของบุคลากรฝายเภสัชกรรม
4.1.1.1 เภสัชกรหรือเจาพนักงานเภสัชกรรมพิมพ สติ๊กเกอรแสดงรายการ
ยาที่ผูปวยไดรับกลับบาน และ เขียนบัตรนัดติดตามการใชยา สงใหพยาบาลแผนกผูปวยในติดไวที่
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เวชระเบียนผูปวย
4.1.1.2 วันที่ผูปวยมาติดตามการรักษา ณ แผนกผูปวยนอก เภสัชกร
เปรียบเทียบรายการยาที่ผูปวยไดรับเมื่อถูกจําหนายกลับบานกับรายการที่ผูปวยไดรับในวันที่
ติดตามการรักษาโดยพิจารณาความซ้ําซอน ปฏิกิริยาตอกันระหวางยา จํานวนรายการยาและขนาด
ยา
4.1.1.3 หากพบความแตกตางของรายการยา ให เภสัชกรแจงแพทย
4.1.2 บทบาทของแพทย
เมื่อฝายเภสัชกรรมพบความแตกตางของรายการยาและแจงมาที่แพทย แพทย
จะพิจารณาเพื่อแกไขหรือยืนยันคําสั่งเดิมพรอมระบุเหตุผลในแบบฟอรมที่เวชระเบียนผูปวย
4.1.3 บทบาทของบุคลากรแผนกผูปวยใน
พยาบาลหรือเจาหนาที่แผนกผูปวยในมีหนาที่ติดบัตรนัดติดตามการใชยาที่
หนาเวชระเบียนผูปวยและติดสติ๊กเกอรแสดงรายการยาที่ผูปวยไดรับกลับบานในเวชระเบียนผูปวย
หนาสรุปการรักษา
4.1.4 บทบาทของบุคลากรแผนกผูปวยนอก
พยาบาลหรือเจาหนาที่แผนกผูปวยนอกเมื่อพบเวชระเบียนผูปวยที่ติดบัตร
นัดติดตามการใชยา ใหสงเวชระเบียนดังกลาวมาที่หองจายยาพรอมกับสงผูปวยมารับยา

ติดตามการใชยา
กรุณาสงผูปวยและเวชระเบียนพบเภสัชกร
Medication reconciliation d/c &
F/U
ชื่อผูปวย ________________ HN _______
วันที่ d/c ____________
ลงชื่อ_________________________

เภสัชกร

ภาพที่ 3 บัตรนัดติดตามการใชยา
4.2 การทํา website (intranet) ของฝายเภสัชกรรมชุมชน และการสรางระบบการเตือน
drug interaction อัตโนมัติ
4.2.1 บทบาทของบุคลากรฝายเภสัชกรรม
จัดทํา website (intranet) ของฝายเภสัชกรรมชุมชนเพื่อใหขอมูลความรูดานยา
และการแจงคู drug interaction ของยา adverse drug reaction แกฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ
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4.2.2 บทบาทของบุคลากรแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
ใชขอมูลที่ไดจากฝายเภสัชกรรม จัดทํา website (intranet) และใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรสรางระบบการเตือนอัตโนมัติในกรณีที่มีการสั่งยาที่เกิด drug interaction ตอกันใน
ระบบคอมพิวเตอรของโรงพยาบาลสวนผึ้ง
4.3 การจัดทํารายการ LASA Drug List ของโรงพยาบาล
4.3.1 บทบาทของบุคลากรฝายเภสัชกรรม
4.3.1.1 จัดทํารายการLASA drug list ของโรงพยาบาล โดยพิจารณาจาก
รายการยาLASAที่เกิดความคลาดเคลื่อนในการสั่งยา หรือจัด-จายยามากที่สุด ไดทั้งหมด12รายการ
(แสดงในภาคผนวก ง)
4.3.1.2 จัดทํามาตรการลดความคลาดเคลื่อนทางยาที่เกิดจากยา LASA เชน
นําเทคนิคการใชตัวอักษรตัวใหญ ตัวเขม (bond face and tall man letter) บนบางสวนของชื่อยาที่
แตกตางกัน มาใชในการเขียนชื่อยา LASA drug เชน hyOScine กับ hyDROxyzine และขอความ
รวมมืองดการสั่งใชยาทางโทรศัพท (แสดงในภาคผนวก ง)
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กระบวนการ medication reconciliation

ผูปวยโรคเรื้อรัง discharge

วันที่ผูปวย
discharge

รูปแบบการ discharge ผูปวยใน รูปแบบเดิม
(conventional care)
ผูรับผิดชอบ
ผูปวยโรคเรื้อรัง discharge

บันทึกรายการยาที่ผูปวยไดรับตอน
discharge ลงใน sticker แบบฟอรม

เภสัชกร

นํา sticker ไปติดไวใน เวชระเบียน
พรอมติดบัตร นัดติดตามการใชยา

พยาบาล
IPD

ผูปวยโรคเรื้อรัง follow up

พยาบาลOPD สงเวชระเบียน มาที่
หองจายยา

วันที่นัดผูปวย
follow up

เปรียบเทียบรายการยาตอนผูปวย
D/C กับรายการที่ผูปวยไดรับในวัน
นั้น

ตรวจสอบความถูกตอง
ของรายการยา
จายยา
พรอมใหคําแนะนํา

ผูปวยโรคเรื้อรัง follow up

พยาบาล
OPD

เภสัชกร

ตรวจสอบความถูกตอง
ของรายการยา จายยา พรอม
ใหคําแนะนํา

ถาพบความแตกตาง ให แจงแพทย

แพทยแกไขหรือยืนยันคําสั่ง
พรอมระบุเหตุผลใน แบบฟอรม
ทีO่ PD card ผูปวย

แพทย

แผนภูมิที่ 4 การเปรียบเทียบกระบวนการ medication reconciliation ที่ใชในงานวิจัยกับรูปแบบ
การ discharge ผูปวยใน รูปแบบเดิม

บทที่ 4
ผลการศึกษา
การพัฒนาระบบสั่งจายยา เพื่อลดความคลาดเคลื่อนทางยาของผูปวยที่มาติดตามการ
รักษา ณ โรงพยาบาลสวนผึ้ง อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี มีผูปวยเขารวมการวิจัยทั้งหมด 170 ราย
อยูในกลุมทดลอง 63 ราย และกลุมควบคุม 107 ราย จํานวนผูปวยที่คัดเลือกเขาในการศึกษาในแตละ
กลุม แสดงดังแผนภูมิที่ 6
กลุมทดลอง
ผูปวยโรคเบาหวาน ความดัน
ที่ discharge ในชวงที่
ทําการศึกษา 125 ราย

กลุมควบคุม
ผูปวยโรคเบาหวาน ความดัน
ที่ discharge ในชวงที่
ทําการศึกษา 66 ราย

Admit ซ้ํา 12 ราย
113ราย
ไมมา follow upในชวง
ที่ทําการศึกษา 6 ราย
107 ราย

Admit ซ้ํา 1 ราย
65 ราย
ไมมา follow up
ในชวงที่ทํา
63 ราย การศึกษา 2 ราย

แผนภูมิ ที่ 5 แสดงจํานวนผูปวยตามเกณฑคัดเลือกเขา และเกณฑคัดออก
ผลการวิจัยประกอบดวย
1. ขอมูลทั่วไปของผูปวย
2. ระบบการสั่งจายยาที่ไดปรับปรุงพัฒนาขึ้น
3. ความคลาดเคลื่อนทางยากอนและหลังพัฒนาระบบสั่งจายยา
4. ประเภทความแตกตางของรายการยาที่เกิดขึ้น
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5. ประเภทของความคลาดเคลื่อนในการสั่งใชยา
6. จัดลําดับประเภทของความคลาดเคลื่อนในการสั่งใชยาแบงตามประเภทของความ
คลาดเคลื่อนทางยาตามระดับความรุนแรงที่สงผลตอผูปวย โดย NCC MERP (National
Coordinating Council of Medication Error Reporting and Prevention)
7. มูลคายาทีใ่ ช เมื่อเกิดความคลาดเคลื่อนทางยา
1. ขอมูลทั่วไปของผูปวย
กลุมทดลอง มีจํานวน 107 ราย ผูปวยสวนใหญ (66.4%) เปนเพศหญิง มีอายุเฉลี่ย
64.36 + 14.77ป สวนกลุมควบคุม มีจํานวน 63 ราย ผูปวยสวนใหญ (61.9%) เปนเพศหญิงมีอายุ
เฉลีย่ 66.56 +14.22ป ผูปวยในกลุมทดลองและกลุมควบคุมมีเพศและอายุไมแตกตางกัน (p = 0.558
และ p = 0.364 ตามลําดับ) รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 2
กลุมทดลองและกลุมควบคุมสวนใหญมโี รคประจําตัว ความดันโลหิตสูง 56.07 % และ
55.56% ตามลําดับ และรายการยาสวนใหญที่ผูปวยกลุมทดลองและกลุมควบคุมใชเปนยาลดความ
ดันโลหิต ผูปวยกลุมทดลองและกลุมควบคุมมีจํานวนรายการยาโรคเรื้อรังที่ผูปวยใชเฉลี่ยตอคนไม
แตกตางกัน (p = 0.444) รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 2 ซึ่งรายการยาโรคเรื้อรังที่ผูปวยใชแสดง
ใหเห็นวาผูปวยทัง้ สองกลุมมี complication ที่ไมแตกตางกัน
ตารางที่ 2 ขอมูลทั่วไป
ลักษณะทั่วไป
1. เพศ(คน)
- ชาย
- หญิง
2.อายุเฉลี่ย (ป+SD)
3.โรคประจําตัว (คน)
- ความดันโลหิตสูง
-เบาหวาน
-เบาหวาน และ ความดัน
โลหิตสูง

กลุมทดลอง (N=107)
คน (%)

กลุมควบคุม (N=63)
คน (%)

p-value

36 (33.6)
71 (66.4)
64.36±14.77

24 (38.1)
39 (61.9)
66.56±14.22

0.558+

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

35 (55.56)
5 (7.94)
23 (36.51)

0.364++

0.628+
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ตารางที่ 2 (ตอ)
ลักษณะทั่วไป

กลุมทดลอง (N=107)
คน (%)

4. จํานวนรายการยาโรค
เรื้อรังที่ผูปวยใช(คน)
1-4 รายการ
5-8 รายการ
9 รายการขึ้นไป
จํานวนรายการยาโรคเรื้อรัง
เฉลี่ยตอคน (รายการ+SD)
+ ใชสถิตcิ hi-square test
++ ใชสถิติ Mann whitney – U test

66 (61.68)
39 (36.45)
2 (1.87)
3.97±1.86

กลุมควบคุม (N=63)
คน (%)

41 (65.08)
20 (31.75)
2 (3.17)
3.71±2.25

p-value

0.444++

2. ระบบการสั่งจายยาที่ไดปรับปรุงพัฒนาขึ้น
การพัฒนาระบบสั่งจายยา มีการดําเนินการใน 2 สวนหลัก คือ ปจจัยเชิงบุคคล และปจจัย
เชิงระบบและสิ่งแวดลอม โดยมีการพัฒนาปรับปรุงปจจัยดังกลาวดังนี้
2.1 ปจจัยเชิงบุคคล
2.1.1 การใหความรูดานยา และ ความรูเกี่ยวกับ การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการ
สั่งยา แกแพทย โดยทําwebsite (intranet) ของฝายเภสัชกรรมชุมชน เพื่อเผยแพรความรูเกี่ยวกับการ
ใชยา เนื่องจากมีผูเขาใชงาน website (intranet) นอย เฉลี่ยผูเขาใชงาน 3 รายตอวัน(ชวงกุมภาพันธถึง
เมษายน 2553) จึงมีการประชาสัมพันธ website (intranet) ของฝายเภสัชกรรมชุมชนมากขึ้นผานทาง
website (intranet)สวนกลางของโรงพยาบาล และประชาสัมพันธโดยตรงกับตัวแพทย ผลคือมีสถิติ
ผูเขาใชงานมากขึ้นเปน 8 รายตอวัน(ชวงพฤษภาคมถึงกรกฎาคม 2553)
2.2 ปจจัยเชิงระบบและสิ่งแวดลอม
2.2.1 พัฒนาระบบสั่งจายยาโดยประยุกตกระบวนการ medication reconciliation
ซึ่งมีขั้นตอนที่ไดปรับปรุงขึ้นไดแก ขั้นบันทึกรายการยาที่ผูปวยไดรับตอนจําหนายกลับบาน ลงใน
แบบฟอรม ตอนแรกที่ใชแบบฟอรมเปนกระดาษ แตเนื่องจากไมสะดวกในการติดเวชระเบียนจึง
เปลี่ยนจากกระดาษธรรมดาเปนสติ๊กเกอร
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3. ความคลาดเคลื่อนทางยากอนและหลังการพัฒนาระบบสั่งจายยา
อัตราผูปวยที่มีความคลาดเคลื่อนทางยาอยางนอย 1 ขอ กลุมควบคุม (กอนพัฒนาระบบ
สั่งจายยา) พบ 25 ราย คิดเปน 39.68% ของจํานวนผูปวยทั้งหมด กลุม ทดลอง (หลังพัฒนาระบบสั่ง
จายยา) พบ 6 ราย คิดเปน 5.61% ของจํานวนผูปวยทั้งหมดเมื่อเปรียบเทียบโดยใชสถิติ chi-square
test พบวาอัตราผูปวยที่มีความคลาดเคลื่อนทางยาอยางนอย 1 ขอ ของกลุมควบคุมและกลุมทดลองมี
ความแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.001) แสดงในตารางที่ 3
จํานวนความคลาดเคลื่อนทางยา จําแนกตามจํานวนรายการยาที่เกิดความคลาดเคลื่อน
กลุมควบคุม พบ32 รายการ คิดเปน 13.68 % ของจํานวนรายการยาทั้งหมด กลุมทดลอง พบ 9
รายการ คิดเปน 2.10% ของจํานวนรายการยาทั้งหมด เมื่อเปรียบเทียบโดยใชสถิติ Mann Whitney U
-test พบวาจํานวนรายการยาที่เกิดความคลาดเคลื่อนทางยา ของกลุมควบคุมและกลุมทดลองมีความ
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.001) แสดงในตารางที่ 4
ชนิดรายการยาที่เกิดความคลาดเคลื่อนทางยามากที่สุด คือ enalapril พบ 8 รายการ
รองลงมาเปน metformin 7 รายการ glipizide และ furosemide อยางละ 4 รายการตอจํานวนรายการ
ยาที่เกิดความคลาดเคลื่อนทางยาทั้งหมด 41 รายการ
ตารางที3่ ลเปรียบเทียบจํานวนผูปวยที่มีความคลาดเคลื่อนทางยาอยางนอย 1 รายการ กอนและหลัง
พัฒนาระบบสั่งจายยา
กลุมผูปวย
กลุมทดลอง (N=107) กลุม ควบคุม(N=63)
p-value
พบความคลาดเคลื่อน
6 (5.61%)
25(39.68%)
ทางยา
p < 0.001+
ไมพบความคลาดเคลื่อน
101(94.39%)
38(60.32%)
ทางยา
รวม

107(100%)

63(100%)

+ ใชสถิตcิ hi-square test
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ตารางที4่ เปรียบเทียบจํานวนรายการยาที่เกิดความคลาดเคลื่อนทางยากอนและหลังพัฒนา
ระบบสั่งจายยา
กลุมผูปวย
กลุมทดลอง
กลุมควบคุม
p-value
พบความคลาดเคลื่อน
9 (2.10%)
ทางยา
ไมพบความคลาดเคลื่อน
419(97.90%)
ทางยา
รวม
428(100%)
++ ใชสถิติ Mann whitney – U test

32(13.68%)
202(86.32%)

p < 0.001++

234(100%)

แผนภูมิที่ 6 แสดงความคลาดเคลื่อนทางยาที่เกิดขึ้นตามเดือนที่ทําการศึกษา
จากแผนภูมิที่ 7 แสดงความคลาดเคลื่อนทางยาที่เกิดขึ้นตามเดือนที่ทําการศึกษา โดย
เปรียบเทียบชวงเวลา 3 เดือน กอนการพัฒนาระบบสั่งจายยา และ3 เดือน หลังการพัฒนาระบบสั่ง
จายยา โดยเริ่มพัฒนาระบบสั่งจายยาในเดือนพฤษภาคม ซึ่งในเดือนพฤษภาคม และเดือนมิถุนายน
(เดือนที่ 1 และ2 หลังการพัฒนาระบบสั่งจายยา) ยังพบผูปวยที่มีความคลาดเคลื่อนทางยาอยางนอย 1
รายการ เดือนละ 3 ราย
4. ประเภทความแตกตางของรายการยาที่เกิดขึ้น
จากตารางที่ 5 ประเภทความแตกตางของรายการยาที่เกิดขึ้น แสดงเปนจํานวนครั้งการ
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เกิดความแตกตาง พบวาเปนความแตกตางที่เกิดจากความไมตั้งใจของผูสั่งใชยา ซึ่งถือวาเปนความ
คลาดเคลื่อนทางยา 41 ครั้ง พบในกลุมควบคุม (กอนพัฒนาระบบสั่งจายยา) 25 ครั้ง คิดเปน 39.68%
ของจํานวนครั้งในการติดตามผูปวยทั้งหมด กลุมทดลอง (หลังการ พัฒนาระบบสั่งจายยา) พบ 6
ครั้ง คิดเปน 5.61% ของจํานวนครั้งในการติดตามผูปวยทั้งหมด
สวนหนึ่งของความแตกตางของรายการยาที่เกิดขึ้นพบวาเปนความแตกตางที่เกิดจาก
ความ ตั้งใจของผูสั่งใชยา 7 ครั้ง พบในกลุมควบคุม (กอนพัฒนาระบบสั่งจายยา) คิดเปน 11.11%
ของจํานวนครั้งในการติดตามผูปวยทั้งหมด กลุมทดลอง (หลังพัฒนาระบบสั่งจายยา) พบ 23 ครั้ง
คิดเปน 21.5 % ของจํานวนครั้งในการติดตามผูปวยทั้งหมด
ตารางที5่ ประเภทความแตกตางของรายการยาที่เกิดขึ้นแสดงเปนจํานวนครั้งการเกิดความแตกตาง
ประเภทความแตกตางของ
กลุมทดลอง
กลุมควบคุม
รายการยาที่เกิดขึ้น
(107ครั้ง)
(63ครั้ง)
1.ความแตกตางที่เกิดจาก
6 (5.61%)
25 (39.68%)
ความไมตั้งใจของผูสั่งใชยา
2.ความแตกตางที่เกิดจาก
ความตั้งใจของผูสั่งใชยา

23 (21.50%)

7 (11.11%)

3.ไมมีความแตกตาง

78 (72.90%)

31 (49.21%)

รวม

107 (100%)

63 (100%)

ตารางที6่ ประเภทความแตกตางของรายการยาที่เกิดขึ้นแสดงเปนจํานวนรายการยาที่การเกิดความ
แตกตาง
ประเภทความแตกตางของรายการยา
กลุมทดลอง
กลุมควบคุม
1. เกิดจากความไมตั้งใจของผูสั่งใชยา
9 (2.10%)
32 (13.68%)
2. เกิดจากความตั้งใจของผูสั่งใชยา
29 (6.78%)
9 (3.85%)
3.ไมมีความแตกตาง
390(91.12%)
193 (82.48%)
รวม
428(100%)
234 (100%)

51

52
จากตารางที5่ และ 6 พบวาสวนหนึ่งของความแตกตางของรายการยาที่เกิดขึ้นพบวาเปน
ความแตกตางที่เกิดจากความ ตั้งใจของผูสั่งใชยาในการปรับเปลี่ยนยา 7 ครั้ง พบในกลุมควบคุม
(กอนพัฒนาระบบสั่งจายยา) คิดเปน 11.11% ของจํานวนครั้งในการติดตามผูปวยทั้งหมด สวนกลุม
ทดลอง (หลังพัฒนาระบบสั่งจายยา) พบ 23 ครั้ง คิดเปน 21.5 % ของจํานวนครั้งในการติดตามผูปวย
ทั้งหมด ซึ่งเหตุผลในการปรับเปลี่ยนยาที่แพทยระบุแสดงไวในตารางที่ 7 ดังนี้
ตารางที่ 7 เหตุผลในการปรับเปลี่ยนยาที่แพทยระบุไวในแบบฟอรมของ medication reconciliation
เหตุผลในการปรับเปลี่ยนยา
กลุมทดลอง
กลุมควบคุม
รายการ(%)
รายการ(%)
1.ผลการตรวจรางกายหรือผล
ตรวจทางหองปฏิบัติการ
เปลี่ยนแปลง
- ระดับน้ําตาลเพิ่ม/ลด
17 (3.97%)
1 (0.43%)
- ความดันโลหิตเพิ่ม/ลด
5 (1.17%)
4 (1.71%)
- ระดับไขมันเพิ่ม/ลด
0 (0.00%)
2 (0.85%)
-อื่นๆ เชน มีโรคหัวใจ,หอบ,
3 (0.70%)
1 (0.43%)
อาการบวมลดลง
2.มียาเดิมเหลือที่บาน
2 (0.47%)
1 (0.43%)
3.อื่นๆ เชน
-แผลเลือดออกในกระเพาะ
1 (0.23%)
0 (0.00%)
-ปรับยาตามโรงพยาบาล
1 (0.23%)
0 (0.00%)
มหาชัย
รวม
29 (6.78%)
9 (3.85%)
5. ประเภทของความคลาดเคลื่อนในการสั่งใชยา
จากตารางที่ 8 พบวาประเภทของความคลาดเคลื่อนที่พบมากที่สุด คือ สั่งยาไมครบชนิด
รอยละ 2.87 ของรายการยาทั้งหมด รองลงมา คือ สั่งยาผิดวิธีใชหรือ ผิดขนาด รอยละ 2.42 ของ
รายการยาทั้งหมด สําหรับความคลาดเคลื่อนทางยาชนิดอื่นๆ ที่พบไดแก สั่งยาผิดชนิด พบรอยละ
0.91 ของรายการยาทั้งหมด เชน ตองการสั่งglipizide แตสั่งผิดเปนglibenclamide
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ตารางที8่ ประเภทของความคลาดเคลื่อนในการสั่งใชยา
ประเภทความคลาดเคลื่อนทางยา
สั่งยาผิดชนิด
สั่งยาผิดวิธีใชหรือ ผิดขนาด
สั่งยาไมครบชนิดหรือสั่งยาที่ไมมีขอ
บงใช
รวม

กลุมทดลอง
รายการ(%)
0 (0.00%)
5 (1.17%)
4 (0.93%)

กลุมควบคุม
รายการ(%)
6 (2.56%)
11 (4.70%)
15 (6.41%)

รวม
รายการ(%)
6 (0.91%)
16 (2.42%)
19 (2.87%)

9 (2.10%)

32 (13.68%)

41(6.19%)

6. จัดลําดับประเภทของความคลาดเคลื่อนในการสั่งใชยาแบงตามประเภทของความคลาดเคลื่อน
ทางยาตามระดับความรุนแรงที่สงผลตอผูปวย โดย NCC MERP (National Coordinating Council
of Medication Error Reporting and Prevention)
ความคลาดเคลื่อนทางยาทั้งหมดเปนความคลาดเคลื่อนทางยาที่ไมเปนอันตราย
(category B) ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากในขั้นตอนการดําเนินการศึกษาภายหลังจากที่มีการบันทึกความ
คลาดเคลื่อนทางยาแลว จะนําความคลาดเคลื่อนทางยาดังกลาวปรึกษาแพทย เพื่อใหแพทยตัดสินใจ
สั่งใชยาอีกครั้ง เพื่อใหผูปวยไดรับยาที่เหมาะสมทั้งในกลุมทดลอง และกลุมควบคุม
7. มูลคายาทีใ่ ช เมื่อเกิดความคลาดเคลื่อนทางยา
ตารางที9่ มูลคายาที่ใชเมื่อเกิดความคลาดเคลื่อนทางยาแยกตามรายการยาที่จายผิด (นัดผูปวย 2
เดือน)
ยาที่จายผิด
ราคา
กลุมทดลอง
กลุมควบคุม
ตอ ยาขาด ยาเกิน มูลคา ยาขาด ยาเกิน มูลคา
เม็ด (เม็ด/
(เม็ด/
(เม็ด/วัน) (เม็ด/วัน)
วัน)
วัน)
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
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ตารางที9่ (ตอ)
ยาที่จายผิด

ราคา
กลุมทดลอง
ตอ ยาขาด ยาเกิน
เม็ด (เม็ด/
(เม็ด/
วัน)
วัน)
6.Simvastatin
3
7. Atenolol
1
8. Propanolol
1
9. Isordil (10)
2
10. ASA (80)
1
1
11. Amlodipine
3
2
12. Gemfibrozil
2
13. HCTZ
1
1/2
14.Glibenclamide 2
1
15. Doxazosin
10
2
เครื่องหมาย + คือมูลคายาที่จายเกิน
เครื่องหมาย - คือมูลคายาที่จายขาด

กลุมควบคุม
มูลคา ยาขาด ยาเกิน มูลคา
(เม็ด/วัน) (เม็ด/วัน)
-60
+360
+30
+120
-1,200

1/2
2.5
4
3
2
2
1
-

4
1/2
1/2
-

-

-90
-150
0
-360
-120
+90
-240
-30
-

ตารางที1่ 0 มูลคายาที่ใชเมื่อเกิดความคลาดเคลื่อนทางยา
ประเภท

สั่งยาขาด
สั่งยาเกิน

มูลคายากลุมทดลอง
มูลคายากลุมควบคุม
มูลคา จํานวน มูลคา/ มูลคา จํานวน มูลคา/
รวม ผูปวย ราย รวม ผูปวย ราย
รวม
รวม
1,260 107 11.78 2,730 63
43.33
1,230 107 11.50 1,320 63
20.95

ผลตาง
(บาท/ราย)

31.55
9.45

จากตารางที1่ 1 พบวาถาไมมีการปองกันความคลาดเคลื่อนทางยา ชวงกอนการพัฒนา
ระบบสั่งจายยา พบวาแพทยจายยาขาดไป 2,730 บาทตอผูปวย 63 ราย คิดเปน 43.33 บาท/ ราย
ชวงหลังจากการพัฒนาระบบสั่งจายยาแลว พบวาแพทยจายยาขาดลดลงเหลือ 1,260 บาทตอผูปวย
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107 ราย คิดเปน 11.78 บาท/ ราย (ลดลงถึง 31.55 บาท/ ราย) และสั่งยาเกินลดลงจาก 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)
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บทที่ 5
อภิปรายและสรุปผลการศึกษา
สรุปผลการศึกษา
การศึกษานี้เปนการศึกษาแบบกึ่งการทดลอง (Quasi-experimental study) เพื่อศึกษาถึง
ผลของการพัฒนาระบบสั่งจายยาที่มีผลตอความคลาดเคลื่อนทางยาในโรงพยาบาลสวนผึ้ง ในชวง
รอยตอระหวางขั้นตอนจําหนายผูปวยในกับขั้นตอนการนัดติดตามผูปวยในแผนกผูปวยนอก โดยมี
การพัฒนาระบบสั่งจายยาโดยดําเนินมาตรการสองมาตรการหลัก ประกอบดวย มาตรการแรก
การดําเนินกระบวนการ medication reconciliation โดยเปรียบเทียบรายการยาในขั้นตอนจําหนาย
คือ รายการยาที่ผูปวยใชขณะกลับไปพักรักษาตัวที่บาน กับรายการยาในขั้นตอนนัดติดตามผูปวย
คือรายการยาที่แพทยสั่งในแผนกผูปวยนอก เมื่อพบขอแตกตางระหวางรายการยา และเปนความ
แตกตางที่เกิดจากความไมตั้งใจของแพทย จะบันทึกเปนขอมูลความคลาดเคลื่อนทางยา และ
ติดตามการเปลี่ยนแปลงคําสั่งใชยาของแพทยเพื่อใหผปู วยไดรับยาที่เหมาะสมตอไป มาตรการที่
สอง การพัฒนาปจจัยระบบสั่งจายยาโดยการพัฒนาปจจัยตางๆ ที่เกี่ยวของ โดยมีมาตรการดังนี้ การ
ทํา website (intranet) ของฝายเภสัชกรรมชุมชน เพื่อเผยแพรความรูเกี่ยวกับการใชยา เชน การเกิด
drug interaction ของยา adverse drug reaction รวมทั้งการสรางระบบการเตือนอัตโนมัติในกรณีที่มี
การสั่งยาที่เกิด drug interaction ตอกันในระบบคอมพิวเตอร การจัดทํารายการ LASA drug list
ของโรงพยาบาล และนําเทคนิคการใชตัวอักษรตัวใหญ ตัวเขม (bond face and tall man letter) บน
บางสวนของชื่อยาทีแ่ ตกตางกัน มาใชในการเขียนชื่อยา LASA drug เชน hyOScine กับ
hyDROxyzine เพื่อลดความผิดพลาดในการอานชื่อยา การขอความรวมมืองดการสั่งใชยาทาง
โทรศัพท โดยเฉพาะยาที่เปน LASA drug เพื่อแกไขปญหาการสื่อสารที่อาจคลาดเคลื่อนได
การวัดผลของการพัฒนาระบบสั่งจายยา ทําไดโดยการเปรียบเทียบความคลาดเคลื่อน
ทางยาระหวางชวงกอนและหลังการพัฒนาระบบสั่งจายยา ผลการวิจัยพบวาหลังการพัฒนาระบบ
สั่งจายยามีความคลาดเคลื่อนทางยา 5.61% นอยกวากอนการพัฒนาระบบสั่งจายยาซึ่งพบความ
คลาดเคลื่อนทางยา 39.68% อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.001) ซึ่งความคลาดเคลื่อนทางยาที่พบ
สวนใหญ คือการไดรับยาไมครบรายการที่เคยใช รองลงมาคือ การไดรับยาผิดขนาด
สรุปไดวาการพัฒนาระบบการสั่งจายยา สามารถลดความคลาดเคลื่อนทางยาในผูปวย
ที่มาติดตามการรักษาได
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อภิปรายผลการศึกษา
จากการศึกษานี้สามารถอภิปรายผลเปนประเด็นตางๆ ดังนี้
1.การพัฒนาระบบสั่งจายยาโดยการดําเนินกระบวนการ medication reconciliation
2.การพัฒนาระบบสั่งจายยาโดยการพัฒนาปจจัยตางๆ ที่เกี่ยวของ
3.การลดความคลาดเคลื่อนทางยา
1. การพัฒนาระบบสั่งจายยาโดยการดําเนินกระบวนการ medication reconciliation
ขั้นตอนของกระบวนการ medication reconciliation ที่ผูวิจัยไดพัฒนาไวมีขั้นตอนหลัก
ดังนี้ ขั้นตอนแรก บันทึกรายการยาที่ผูปวยไดรับตอนจําหนายลงในแบบฟอรม โดยนําไปติดไวใน
เวชระเบียน ซึ่งขั้นตอนนี้ เพื่อความสะดวก และ ประหยัดเวลา จึงใชคอมพิวเตอรชวยในการพิมพ
รายการยาลงในสติ๊กเกอรแบบฟอรมแทนการคัดลอกรายการยาดวยลายมือ ซึ่งมีงานวิจัยของ Volpp
และคณะ กลาววาการใชคอมพิวเตอรเขาชวยสามารถแกปญหาการอานรายการยาผิดพลาดได
(Volpp et al 2003: 851-855 ) โดยหนาที่การนําสติ๊กเกอรแบบฟอรมดังกลาวไปติดไวในเวชระเบียน พรอมติดบัตรนัดติดตามการใชยา ซึ่งไดขอความรวมมือใหพยาบาลแผนกผูปวยในเปน
ผูจัดทํา ซึ่งไดรับความรวมมือเปนอยางดี ขั้นตอนที่สอง ในวันที่ ผูปวยนัด ติดตามการรักษา ใน
แผนกผูปวยนอก พยาบาลผูปวยนอกจะเปนผูสงเวชระเบียนผูปวยที่ติดบัตรนัดติดตามการใชยาแลว
มายังฝายเภสัชกรรม ซึ่งความรวมมือในขั้นตอนนี้ยังไมคอยดีเทาที่ควร โดยเภสัชกรตองเปน
ผูติดตามเวชระเบียนเอง เนื่องจากบัตรติดตามการใชยาใชกระดาษสีขาวไมสะดุดตา และมีขนาดเล็ก
ทําใหมีบัตรอื่นๆ มาปดทับได เชน บัตรตรวจคัดกรองไขหวัดนก และ ใบผลตรวจจาก
หองปฏิบัติการ เปนตน ทําใหพยาบาลอาจไมสังเกตเห็นจึงไมไดสงเวชระเบียนมายังฝายเภสัชกรรม
ในอนาคตอาจทําการแกไขโดยทําบัตรติดตามการใชยาใหมีขนาดใหญขึ้น มีสีสันสะดุดตาและเลือก
ติดในที่ที่สังเกตเห็นไดงาย ไมซอนทับกับเอกสารอื่นๆ ขั้นตอนที่สาม การเปรียบเทียบรายการยา
ตอนผูปวย ถูกจําหนาย กับรายการที่ผูปวยไดรับในวันนั้น ในประเด็นความซ้ําซอน ปฏิกิริยาตอกัน
ระหวางยา รายการยาไมครบ ขนาดยาไมถูกตอง กําหนดใหเปนหนาที่ของเภสัชกร ซึ่งไดรับความ
รวมมือเปนอยางดี ถาพบความแตกตางของรายการยา ให แจงแพทยซึ่งในการศึกษานี้ในประเด็น
รายการยาไมครบ จะแจงแพทยเมื่อรายการยาที่ไมครบเปนยาโรคเรื้อรังที่ตองใชตอเนื่อง เพราะยา
ตามอาการบางตัวในสภาวะของผูปวย อาจไมมีความจําเปนตองใช ขั้นตอนที่สี่ แพทยแกไข หรือ
ยืนยันคําสั่งเดิมพรอมระบุเหตุผลในแบบฟอรมทีเ่ วชระเบียนผูปวย ซึ่งขั้นตอนนี้แพทยใหความ
รวมมือดีแตยังขาดการระบุเหตุผลที่ชัดเจนในการปรับยาซึ่งในการศึกษาขั้นตอไป ควรมีการใช
ความรูทางคลินิกมาประเมินความเหมาะสมในการปรับยาของแพทย ซึ่งเหตุผลในการปรับยาของ
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แพทย สวนใหญ คือ ปรับตามผลการตรวจรางกาย เชน ระดับน้ําตาล หรือ ความดันโลหิต รองลงมา
คือผูปวยมียาเหลือที่บาน ซึ่งในปจจุบันโรงพยาบาลไดมีนโยบายในการรณรงคและสงเสริมให
ผูปวยนํายาเดิมที่เคยใชกอนหนาที่จะเขามารับการรักษาที่โรงพยาบาล เพื่อใหแพทยไดรับทราบ
ขอมูลยาเดิม สามารถนําขอมูลยาเดิมมาประกอบการตัดสินใจสั่งใชยา ทั้งนี้เพื่อใหผูปวยไดรับยาที่
เหมาะสม ไมซ้ําซอน อีกทั้งยังเกิดประโยชนอื่นที่เปนการปองกันปญหาจากการที่ผูปวยมียาจํานวน
มากอยูที่บาน อาจเกิดความสับสนและมีความเสี่ยงในการใชยาผิด การแจกจายยาใหกับผูอื่น การมี
ยาที่เสื่อมสภาพ และสามารถประหยัดปริมาณยาที่ใชกับผูปวยได หากยาเดิมนั้นมีสภาพที่ดีอยู และ
เภสัชกรควรแนะนําผูปวย หรือญาติใหนํายาเดิมทุกรายการติดตัวมาดวยทุกครั้งที่เขามารับการรักษา
ในโรงพยาบาล หรือตองแจงใหบุคลากรทางการแพทยทราบทุกครั้งวา ผูปวยมียาเดิม หรือเคยรับ
การรักษาจากสถานพยาบาลอื่น กอนที่จะเขารับการรักษาที่โรงพยาบาล ไมวาจะเปนการรักษาแบบ
ผูปวยนอกหรือผูปวยในก็ตาม ทั้งนี้เพื่อปองกันการไดรับยาซ้ําซอน และเพื่อใหเกิดความสอดคลอง
ตอเนื่องทางยา
หลังจากพัฒนาระบบสั่งจายยาแลวยังพบความคลาดเคลื่อนทางยาในผูปวยอยู 6 ราย
ยกตัวอยางกรณีศึกษา ผูปวยชายไทย อายุ 72 ป เขารับการรักษาตัว ดวยภาวะโลหิตจาง โรค
ประจําตัว ความดันโลหิตสูง เบาหวาน และมีภาวะไขมันในเลือดสูง รายการยาวันที่จําหนายผูปวย
กลับบาน ได Metformin (500) 2x2 pc แตในวันที่ติดตามการรักษาแพทยสั่ง Metformin (500) 2x3
pc ซึ่งจากการตรวจสอบพบวาผูปวยไมไดมีระดับน้ําตาลในเลือดสูงขึ้น (ผูปวยมีระดับน้ําตาลใน
เลือดเทากับ105 mg/dlในวันที่นัดติดตาม) ซึ่งเมื่อเภสัชกรตรวจสอบพบและไดทําการปรึกษาแพทย
เพื่อทบทวนรายการยา แพทยตัดสินใจแกไขคําสั่งใชยา ซึ่งสามารถชวยใหผูปวยไมเกิดอันตรายจาก
ภาวะน้ําตาลตกและชวยประหยัดคาใชจายเรื่องยาได ซึ่งแพทยใหเหตุผลวาที่สั่งใชยาผิดเกิดจาก
สติ๊กเกอรแบบฟอรมที่ใชบันทึกรายการยาที่ติดในเวชระเบียนมีขนาดเล็ก ไมสะดุดตา และบางสวน
ยังเปนลักษณะใชลายมือในการคัดลอกรายการยาทําใหบางครั้งแพทย อาจไมไดสังเกตเห็นขอมูล
สวนนี้กอนการสั่งใชยา จึงยังคงพบความคลาดเคลื่อนทางยาในกลุมทดลองอยู โดยเฉพาะชวงแรก
ของการศึกษา ซึ่งในทางแกไข อาจตองทําใหสติ๊กเกอรสะดุดตา หรืออาจตองเปลี่ยนสีใหเดนชัด
มากขึ้น พรอมทั้งแจงใหบุคลากรทางการแพทยทราบโดยทั่วกันทุกคน
สรุปการพัฒนาระบบสั่งจายยาโดยประยุกตกระบวนการ medication reconciliation มี
ขั้นตอนในการดําเนินการที่คอนขางดี บุคลากรสวนใหญใหความรวมมือ ยกเวนขั้นตอนการสง
เวชระเบียนผูปวยที่ตองไดรับการนัดติดตามมายังฝายเภสัชกรรมชุมชนที่ยังไมไดรับความรวมมือ
เทาที่ควร ซึ่งกระบวนการ medication reconciliationจากงานวิจัยนี้ มีปญหาที่สําคัญ คือ งาน
ดังกลาวเปนการเพิ่มภาระจากงานประจํา ซึ่งในอนาคตอาจตองมีการปรับปรุงกระบวนการให
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กระชับยิ่งขึ้น และผนวกใหกลมกลืนกับงานประจํา โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรเขาชวยในการ
ทํางาน เชน ใหมีการขึ้นขอความเตือนเภสัชกรวาผูปวยคนนี้ตองไดรับการติดตามการใชยาแทนการ
ติดบัตรนัดติดตามการใชยาที่เวชระเบียน เพื่อลดขั้นตอนในการติดตามผูปวย
2. การพัฒนาระบบสั่งจายยาโดยการพัฒนาปจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
ผลของการทํา website ของฝายเภสัชกรรมชุมชน เพื่อเผยแพรความรูเกี่ยวกับการใชยา
เชน การเกิด drug interaction ของยา adverse drug reaction สงผลตอการลดความคลาดเคลื่อนใน
การจายยาไดไมมากเทาที่ควร เนื่องจาก website ยังไมเปนที่แพรหลาย มีผูเขาใชนอย จึงควรมีการ
ประชาสัมพันธ website เพิ่มมากขึ้น การสรางระบบการเตือนอัตโนมัติในกรณีที่มีการสั่งยาที่เกิด
drug interaction ตอกันในระบบคอมพิวเตอร สามารถลดความคลาดเคลื่อนทางยาไดมาก แตลด
ความคลาดเคลื่อนทางยาไดเฉพาะประเภทการสั่งยาที่มี drug interaction เทานั้น การจัดทํารายการ
LASA drug list ของโรงพยาบาล นําเทคนิคการใชตัวอักษรตัวใหญ ตัวเขม บนบางสวนของชื่อยา
ที่แตกตางกัน มาใชในการเขียนชื่อยา LASA drug เชน hyOScine กับ hyDROxyzine เพื่อลดความ
ผิดพลาดในการอานชื่อยา และ การขอความรวมมืองดการสั่งใชยาทางโทรศัพท โดยเฉพาะยาที่เปน
LASA drug เพื่อแกไขปญหาการสื่อสารที่อาจคลาดเคลื่อนไดสงผลในการลดความคลาดเคลื่อนใน
การสั่งจายยาแตลดความคลาดเคลื่อนทางยาไดเฉพาะประเภทการสั่งยา ผิดชนิด เทานั้น สวน
กระบวนการ medication reconciliation จากงานวิจัยตางๆพบวาสามารถลดความคลาดเคลื่อนทาง
ยาไดทั้งสั่งยาผิดชนิด ผิดวิธีใช และ สั่งยาไมครบชนิดได (Pronovost et al. 2003 :201-205;
Nickerson et al. 2005: 65-71; Pippins et al. 2008 :1414-1422; ฉันทิกา ซื่อตรง 2548; มนตรี
วงศคํามา และคณะ 2551) เพื่อใหเกิดผลในการลดความคลาดเคลื่อนทางยาในระบบสั่งจายยาให
ไดมากที่สุด จึงตองมีการดําเนินทุกมาตรการรวมกัน
จากการศึกษาอื่นๆที่มีการพัฒนาระบบสั่งจายยา เชน การศึกษาของ พงษศักดิ์ สมใจ
และคณะ (พงษศักดิ์ สมใจและคณะ 2550: 100-108) มีการพัฒนาระบบสั่งจายยา โดยมีมาตรการ
ใกลเคียงกับงานวิจัยนี้ คือ มีกําหนดยา LASA มีโปรแกรมเตือนแพทยใหเห็นความคลาดเคลื่อนใน
การสั่งใชยา เชน เตือนแพยา drug interaction สวนการศึกษาของ อภิลักษณ นวลศรี (อภิลักษณ
นวลศรี 2549: 1-8) มีการพัฒนาระบบสั่งจายยา โดยใชการสั่งยาโดยระบบคอมพิวเตอรแทนการ
เขียนใบสั่งยา ซึ่งผลการศึกษาของทั้งสองงานวิจัยไดผลตรงกับการศึกษานี้คือการพัฒนาระบบสั่ง
จายยาดวยมาตรการตางๆ สามารถลดความคลาดเคลื่อนทางยาได ซึ่งแสดงใหเห็นวามาตรการตางๆ
ดังกลาวใหผลดีเชนเดียวกัน
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3. การลดความคลาดเคลื่อนทางยา
จากการพัฒนาระบบสั่งจายยา ณ โรงพยาบาลสวนผึ้ง กลุมทดลองมีรอยละของผูปวยที่
พบความคลาดเคลื่อนทางยานอยกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.001) สอดคลอง
กับทุกการศึกษาที่มีการพัฒนาระบบสั่งจายยา ที่วาการพัฒนาระบบสั่งจายยา สามารถลดความ
คลาดเคลื่อนในการสั่งใชยาได (Pronovost et al. 2003 :201-205; Nickerson et al. 2005: 65-71;
Pippins et al. 2008 :1414-1422; ฉันทิกา ซื่อตรง 2548; มนตรี วงศคํามา และคณะ 2551; อภิลักษณ
นวลศรี 2548: 1-8; กมลเนตร จิระประภูศักดิ์ และ รัตนาภรณ ใยชื่น 2548: 1-8; พงษศักดิ์ สมใจและ
คณะ 2550: 100-108)
จากการศึกษาพบวาประเภทของความคลาดเคลื่อนทางยาที่พบมากที่สุด คือ สั่งยาไม
ครบชนิดรอยละ 2.87 ของรายการยาทั้งหมดอาจเปนผลมาจากการที่แพทย และพยาบาลมีเวลาที่
จํากัดในการดูแลผูปวย ทําใหบางครั้งอาจไมสามารถรับทราบปญหา หรือขอมูลยาของผูปวยแตละ
รายไดทั้งหมด โดยเฉพาะผูปวยที่มีรายการยา Home medication จํานวนมาก อาจเกิดความสับสน
และมีโอกาสที่จะไมสั่งยาบางรายการได รองลงมา คือ สั่งยาผิดวิธีใชหรือ ผิดขนาด รอยละ 2.42
สําหรับความคลาดเคลื่อนทางยาชนิดอื่นๆ ที่พบไดแก สั่งยาผิดชนิด พบรอยละ 0.91 ซึ่งสอดคลอง
กับการศึกษาของ Cornish และคณะ ซึ่งพบวา ประเภทของความคลาดเคลื่อนทางยาที่พบมากที่สุด
คือ สั่งยาไมครบชนิด รองลงมา คือ สั่งยาผิดวิธีใชหรือ ผิดขนาด (Cornish et al. 2005: 424-429)
นอกจากนี้ยังพบความคลาดเคลื่อนทางยา ประเภท commission error หรือการที่ผูปวย
ไดรับคําสั่งใชยาที่ไมสมควรไดรับเพราะไมมีขอบงใช เชน ขณะที่ผูปวยนอนรักษาตัวอยูใน
โรงพยาบาลไดมีการระบุโดยแพทย สั่งหยุด HCTZ แลว แตจากการศึกษาพบการสั่งใชยาอีกใน
ขณะที่ผูปวยนัดติดตามในแผนกผูปวยนอก ดังนั้นในการศึกษาตอไป หรือหากมีการพัฒนาระบบสั่ง
จายยา ควรคํานึงถึงความคลาดเคลื่อนทางยา ประเภท commission error ดวย ซึ่งจําเปนตองอาศัย
ความรูทางเภสัชกรรมคลินิกประกอบการพิจารณาความคลาดเคลื่อนทางยาประเภทดังกลาวดวย
การศึกษานี้ไมพบความคลาดเคลื่อนทางยา ชนิด สั่งยาที่ผูปวยแพ หรือ สั่งยาที่
เกิดปฏิกิริยาตอกัน (drug interaction) ทั้งนี้เนื่องมาจากในชวงเตรียมการศึกษาในเดือนธันวาคม
2552 - มกราคม 2553 ฝายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลสวนผึ้ง ไดมีการจัดทํา โปรแกรม
คอมพิวเตอรการแจงเตือนแพยา อาการขางเคียงและการเกิดปฏิกิริยากันระหวางยา (drug
interaction) ในระบบสั่งจายยา เพื่อการปองกันการสั่งยาที่ผูปวยมีประวัติแพยาและการสั่งยาที่
เกิดปฏิกิริยาตอกัน (drug interaction)
เมื่อจัดความคลาดเคลื่อนทางยาตามระดับความรุนแรง สําหรับการศึกษานีใ้ ชการแบง
ระดับตาม NCC MERP เนื่องจากใชงานไดงายและเปนที่แพรหลายกวาการแบงระดับตาม JCAHO

61
โดยในการศึกษานี้ไมพบความคลาดเคลื่อนทางยาที่เปนอันตรายจนถึงเสียชีวิต (category D– I)
ความคลาดเคลื่อนทางยาทั้งหมดเปนความคลาดเคลื่อนทางยาที่ไมเปนอันตราย (category B) ทั้งนี้
อาจเนื่องมาจากในขั้นตอนการดําเนินการศึกษาภายหลังจากที่มีการบันทึกความคลาดเคลื่อนทางยา
แลว จะนําความคลาดเคลื่อนทางยาดังกลาวปรึกษาแพทย เพื่อใหแพทยตัดสินใจสั่งใชยาอีกครั้ง
เพื่อใหผูปวยไดรับยาที่เหมาะสมทั้งในกลุมทดลอง และกลุมควบคุม
จากผลการศึกษาที่ไดเปนไปตามวัตถุประสงคของการศึกษาคือ การพัฒนาระบบสั่งจาย
ยา สามารถลดความคลาดเคลื่อนทางยาของผูปวยที่ถูกจําหนายกลับบานในระบบผูปวยใน และมา
ติดตามการรักษาในแผนกผูปวยนอก ซี่งจุดนี้ถือเปนรอยตอหนึ่งที่สําคัญของการใหบริการ
นอกจากนี้ผลการวิจัยที่ไดยังเปนไปตามการทบทวนวรรณกรรมของCuaและKripalani
ที่สนับสนุนวาผูปวยที่มานอนรักษาตัวในโรงพยาบาลพบความคลาดเคลื่อนทางยาหลังจากจําหนาย
กลับบานถึง49%ซึ่งมีสาเหตุจากการสงตอขอมูลระหวางแผนกผูปวยในกับผูปวยนอกไมตอเนื่อง
ซึ่งปองกันไดถามีการพัฒนาระบบสั่งจายยาโดยกระบวนการmedication reconciliation (Cua and
Kripalani 2008: 136-141)
สรุปไดวาการพัฒนาระบบสั่งจายยาโดยการประยุกตกระบวนการ medication
reconciliation รวมกับการดําเนินมาตรการลดความคลาดเคลื่อนทางยาอื่นๆตามที่ไดกลาวไวขางตน
สามารถลดความคลาดเคลื่อนทางยาในการสั่งใชยา และปองกันไมใหความคลาดเคลื่อนนั้นสงไป
ถึงตัวผูปวยได โดยอาจนํากระบวนการ medication reconciliation เปนมาตรการหนึ่งที่ใชใน
กระบวนการดูแลรักษาผูปวย ในทุกๆ จุดเปลี่ยนของการใหบริการ ทั้งการรับผูปวย สงตอระหวาง
แผนก จําหนายและการติดตามการรักษา และอาจนํากระบวนการ medication reconciliation
ดําเนินการรวมกับการบริบาลเภสัชกรรม เพื่อใหเกิดความปลอดภัยสูงสุดในการใชยา และใน
โรงพยาบาลแตละแหงควรมีการพัฒนาและแนะนํากระบวนการนี้มาปฏิบัติโดยมีเปาหมายเพื่อให
ผูปวยไดรับยาที่ถูกตอง ณ จุดที่มีการเปลี่ยนระดับการรักษา (ชวงรอยตอของการใหบริการ)
ขอจํากัดในการวิจัย
การจัดระดับความรุนแรงของความคลาดเคลื่อนทางยาที่เกิดขึ้นกับผูปวยแตละราย ผลที่
ไดอาจมีระดับความรุนแรงที่นอยกวาความเปนจริง โดยในการศึกษานี้พบระดับความคลาดเคลื่อน
ทางยาในระดับที่ไมเปนอันตรายทั้งหมด ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากในการศึกษานี้เมื่อพบความ
คลาดเคลื่อนทางยา และไดบันทึกความคลาดเคลื่อนทางยาแลว จะมีนําความคลาดเคลื่อนทางยานั้น
ปรึกษาแพทยเพื่อใหแพทยตัดสินใจสั่งยาอีกครั้ง ทั้งนี้เพื่อใหผูปวยไดรับยาที่เหมาะสมตอไป โดย
ไมคํานึงถึงวาผูปวยจะอยูในกลุมทดลอง หรือกลุมควบคุม โดยในชวงเวลาที่มีการแกไขคําสั่งใชยา
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นั้นอาจแกไขไดกอนที่ผูปวยจะไดรับยาที่มีความคลาดเคลื่อน ดังนั้นความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นอาจ
ไมถึงตัวผูปวย ทําใหระดับความรุนแรงของความคลาดเคลื่อนที่เกิดกับผูปวยในการศึกษานี้อาจ
รุนแรงนอยกวาความเปนจริง
การประเมินมูลคาความเสียหายของผูปวยถาเกิดความคลาดเคลือ่ นทางยา มูลคาที่ได
อาจต่ํากวาความเปนจริง เพราะมูลคาดังกลาวไดจากการทํานายมูลคาที่อาจจะเกิดขึ้น เนื่องจาก
ความคลาดเคลื่อนทางยาไมไดเกิดขึ้นจริง และเปนการคิดเฉพาะตนทุนคายาเพียงอยางเดียว
จากการศึกษานี้ ยังไมมีการวิเคราะหถึงความเหมาะสมทางดานคลินกิ ในการสั่งใชยา
กรณีที่พบปญหาในการใชยา เชน สั่งยาขนาดหรือวิธีใชไมเหมาะสม ถาแพทย ยืนยันคําสั่งเดิม
ดังกลาว ก็จะไมนับวาเปนความคลาดเคลื่อนทางยา
ขอเสนอแนะเพื่อนําผลการวิจัยไปใชประโยชนในการพัฒนาระบบสั่งจายยาโดยกระบวนการ
medication reconciliation
1. ดานการบริหารจัดการ
1.1 เพื่อใหการพัฒนาระบบสั่งจายยาโดยกระบวนการ medication reconciliation
ดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ ควรมีการกําหนดใหการทํากระบวนการ medication
reconciliation เปนความรับผิดชอบของทีมสหวิชาชีพ ไดแก แพทย พยาบาล เภสัชกร ในการ
กําหนดนโยบาย เปาหมาย ตัวชี้วัด ขอตกลง วิธีการดําเนินงาน และแบบฟอรมที่ใช โดยนําเขาที่
ประชุมคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบําบัด หรือทีมดูแลผูปวย เปนตน
1.2 เนื่องดวยภาระงานที่มาก แตบุคลากรทางการแพทยมีจํากัด การเขาถึงปญหา หรือ
การดําเนินกระบวนmedication reconciliation อาจทําไดไมทั่วถึงครอบคลุมทุกปญหา และผูปวย
ทุกราย ในขณะความคลาดเคลื่อนทางยาสามารถเกิดไดทุกขั้นตอนของกระบวนการใชยา ดังนั้น
เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการระบบการจัดเก็บขอมูลการใชยาของผูปวย ควรมีการ
พัฒนาเทคโนโลยี เชน การนําระบบคอมพิวเตอรมาชวยในการจัดเก็บขอมูลผูปวยเพิ่มเติมจากระบบ
เดิม เชน มีการลงบันทึกประวัติการใชยาจากสถานพยาบาลอื่น ลงในฐานขอมูลคอมพิวเตอร ซึ่ง
ระบบเดิมใชจัดเก็บในระบบ manual ทําใหสืบคนขอมูลไดยาก และทําใหตองใชเวลาดําเนิน
กระบวนการ medication reconciliation มากขึ้น
1.3 หากบุคลากรมีจํากัด การดําเนินกระบวนการmedication reconciliation อาจ
กําหนดใหมีการทําเฉพาะผูปวยบางกลุมที่มีความเสี่ยงของการใชยาที่ไมตอเนื่อง เชน ผูปวยโรค
เรื้อรัง ไดแก โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง เปนตน
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2. ดานการบริบาลทางเภสัชกรรม
2.1 การพัฒนาระบบสั่งจายยาตามการศึกษานี้ เภสัชกรทีเ่ ขาดําเนินการ ตองมีการ
สัมภาษณผูปวยและญาติ หรือ ตองมีการสืบคนประวัติการใชยาจากเวชระเบียน ฐาน
ขอมูลคอมพิวเตอรของโรงพยาบาล เพื่อใหไดประวัติการใชยาของผูป วย ซึ่งหากทํารวมกับการ
คนหาปญหาการใชยา เชนการคนหาเหตุการณไมพึงประสงคจากการใชยาของผูปวย ความคลาด
เคลื่อนทางยา ปฏิกิริยาตอกันระหวางยา การขาดการรักษา ความไมรวมมือในการใชยา และการใช
ยาในทางที่ผิด จะทําใหผูปวยไดรับยาที่สอดคลองตอเนื่อง รวมกับการไดรับการแกไขปญหาจาก
การใชยา และปองกันเหตุการณไมพึงประสงคจากการใชยาที่อาจเปนอันตรายตอผูปวยไดอยาง
ทันทวงที
2.2 ในขั้นตอนการจําหนายผูปวย เภสัชกรควรใหคําปรึกษาและแนะนําการใชยา
ใหกับผูปวย หรือญาติกอนกลับบานทุกราย รวมทั้งวิเคราะหคําสั่งใชยากลับบาน ในดาน ความ
ครบถวนของรายการยาที่ผูปวยสมควรจะไดรับความถูกตองของชนิด ขนาด ความถี่ และความ
ตอเนื่องของการสั่งใชยา หากพบปญหาเกี่ยวกับการใชยา ควรมีการปรึกษาแพทยหรือพยาบาลที่
ดูแลผูปวยกอนที่จะมีการสงมอบยากลับบานใหแกผูปวย เพื่อใหรายการยาที่ผูปวยไดรับมีความ
ถูกตองตั้งแตขั้นตอนนี้
2.3 การดําเนินกระบวนการ medication reconciliation ควรมีประสิทธิภาพตั้งแต
ขั้นตอนการแรกรับ เพราะจะมีผลตอความตอเนื่องในการใชยาของการจําหนายผูปวยและการ
ติดตามการรักษา
ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป
1. ควรมีการศึกษาผลลัพธทางดานเศรษฐศาสตร เชน มูลคาที่ประหยัดไดจากการ
พัฒนาระบบสั่งจายยาความคุมคาในการพัฒนาระบบสั่งจายยา คาใชจายที่เพิ่มขึ้นในการดําเนินงาน
เปนตนรวมกับศึกษาผลลัพธทางดานคลินิกของการพัฒนาระบบสั่งจายยาโดยการทํากระบวนการ
medication reconciliation
2. ควรมีการศึกษาผลของการทํากระบวนการ medication reconciliation รวมกับการ
คนหาปญหาการใชยา เชน การคนหาเหตุการณไมพึงประสงคจากการใชยาของผูปวย ความคลาด
เคลื่อนทางยา ปฏิกิริยาตอกันระหวางยา การขาดการรักษา ความไมรวมมือในการใชยา และการใช
ยาในทางที่ผิด จะทําใหผูปวยไดรับยาที่สอดคลองตอเนื่อง รวมกับการไดรับการแกไขและปองกัน
เหตุการณไมพึงประสงคจากการใชยาที่อาจเปนอันตรายตอผูปวยไดอยางทันทวงที
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3. ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในสวนของความพึงพอใจของผูปวย และบุคลากรทางการ
แพทยทเี่ กี่ยวของกับกระบวนการ
4. เพื่อใหเห็นประโยชนที่ครอบคลุมทุกระบบการดูแลผูปวย ควรมีการศึกษาถึงผลของ
การพัฒนาระบบสั่งจายยาโดยประยุกตกระบวนการ medication reconciliationในระบบผูปวยนอก
ของโรงพยาบาลที่มีตอความคลาดเคลื่อนทางยา
5. ควรมีการศึกษาผลของพัฒนาระบบสั่งจายยาดวยวิธีการอื่นๆ เปรียบเทียบกันเพื่อหา
วิธีการที่ดีที่สุด และเหมาะสมที่สุดในโรงพยาบาล
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แบบเก็บขอมูลงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบสั่งจายยาเพื่อลดความคลาดเคลื่อนทางยาของผูปวย
ที่มาติดตามการรักษา ณ โรงพยาบาลสวนผึ้ง
No.

discharge
วันที่ รายการยา

Follow up
วันที่ รายการยา

พบความแตกตาง
ไมพบ
ความ
แพทย แพทย
ตั้งใจ ไมตั้งใจ แตกตาง

แพทย
เจาของ
คนไข
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แบบบันทึกขอมูลความคลาดเคลื่อนทางยาเดิมของโรงพยาบาลสวนผึ้ง
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แบบ จว.2/2552

หนังสือแสดงความยินยอมการเขารวมโครงการวิจัย และเอกสารชี้แจงผูเขารวมการวิจัย
ในเอกสารนี้อาจมีขอความที่ทานอานแลวยังไมเขาใจ โปรดสอบถามหัวหนาโครงการวิจัย
หรื อ ผู แ ทนให ช ว ยอธิ บ ายจนกว า จะเข า ใจดี ทา นอาจจะขอเอกสารนี้ ก ลั บ ไปอ า นที่ บ า นเพื่ อ
ปรึกษาหารือกับญาติพี่นอง เพื่อนสนิท แพทยประจําตัวของทาน หรือแพทยทานอื่น เพื่อชวยในการ
ตัดสินใจเขารวมการวิจัย
โครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบสั่งจายยาเพื่อลดความคลาดเคลื่อนทางยาของผูปวยที่มา
ติดตามการรักษา ณ โรงพยาบาลสวนผึ้ง
ชื่อผูวิจัย นางสาว เดือนเดน บุญรังสรรค
สถานที่วิจัย รพ.สวนผึ้ง
การวิจัยนี้เปนการพัฒนาระบบสั่งจายยาโดยใชกระบวนการประสานรายการยา ซึ่ง
กระบวนการประสานรายการยา เปนกระบวนการทีไ่ ดมาซึ่งขอมูลรายการยาที่ทานใชที่บานกอนเขา
มารับการรักษาในโรงพยาบาลใหไดสมบูรณที่สุดเมื่อไดขอมูลรายการยาแลว ตองเปรียบเทียบกับ
รายการยาที่แพทยสั่ง หากพบวามีความแตกตาง มีความซ้ําซอน หรือมีปฏิกิริยาตอกัน ตองมีการ
สื่อสารกับแพทยเพื่อทบทวน หากมีการเปลี่ยนแปลงรายการยาดวยสาเหตุใดก็ตาม ตองมีการบันทึก
เหตุผลเพื่อการสื่อสารขอมูลกับผูที่เกี่ยวของ ซึ่งกระบวนการประสานรายการจะตองดําเนินการไป
ตลอดของทุกจุดในการใหบริการ เชน การยายหอผูปวย การจําหนายผูปวยกลับบาน และ การนัด
ติดตามผูปวยในแผนกผูปวยนอก เพื่อใหทานไดรับยาที่ถูกตองเหมาะสมตลอดเวลาที่ทานรับบริการ
อยูในโรงพยาบาล
วัตถุประสงค
1.เพื่อจัดทําและพัฒนากระบวนการสั่งจายยา โดยประยุกต กระบวนการประสานรายการยา
ในผูปวยที่มาติดตามการรักษา ณ โรงพยาบาลสวนผึ้ง
2. เพื่อศึกษาประสิทธิผลของกระบวนการ กระบวนการประสานรายการยา ในการลดความ
คลาดเคลื่อนทางยา
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ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. มีแนวทางในการพัฒนา กระบวนการประสานรายการยาใหมีประสิทธิภาพเกิดประโยชนกับทาน
ผูรับบริการสูงสุด
2.รพ.สวนผึ้งสามารถเปนตนแบบในการนํากระบวนการประสานรายการยามาประยุกตใช
3. สามารถลดความคลาดเคลื่อนในการสั่งยาที่อาจเกิดขึ้นไดกับตัวทาน เชน การไดยาซ้ําซอน หรือ
ไมไดรับยาที่ใชอยูอยางตอเนื่อง
4.เพิ่มความปลอดภัยใหกับทานผูรับบริการ
5. ลดการเกิดเหตุการณไมพึงประสงคจากยา เชน การแพยา หรือ เกิดอาการขางเคียงจากยา
ทานไดรับเชิญใหเขารวมการวิจัยนี้ เพราะมีโรคเรื้อรังคือเบาหวาน ความดันโลหิตสูงที่มีรายการยาที่
จะตองใชอยางตอเนื่องหลายรายการ ทําใหมีความเสี่ยงที่จะเกิดความคลาดเคลื่อนทางยามากกวา
กลุมผูปวยอื่น
ระยะเวลาที่ตองเขารวมในโครงการวิจัย เปนระยะเวลาตั้งแตวันทีแ่ พทยใหทานกลับบาน(จําหนาย
กลับบานจากแผนกผูปวยใน) จนถึงวันที่แพทยนัดกลับมาดูอาการ ในแผนกผูปวยนอก ซึ่งใช
ระยะเวลาตั้งแต 2 สัปดาห – 2 เดือน แลวแตแพทยจะเปนผูนัดในแตละรายไป โดยไมตองเดินทาง
ไปพบผูวิจัยนอกรอบ ผูวิจัยจะเก็บขอมูลในวันที่ทานตองเดินทางมาพบแพทยอยูแลว ผูเขารวม
โครงการวิจัยนี้จะมีประมาณ 200 คน
ขั้นตอนการปฏิบัติตัวหากทานเขารวมโครงการวิจัย
เมื่อท านเขารว มการวิจัย แลว สิ่งที่ ทานจะตอ งปฏิ บัติ คื อ ตอบคํา ถามหรือใหขอ มูลแก
บุคลากรเกี่ยวกับยาที่ทานใชอยูอยางตอเนื่องที่บานเพิ่มเติมจากที่มีในฐานขอมูลรพ. เชน ชื่อยา ขนาด
หรื อ วิ ธี ใ ช เป น ต น ซึ่ ง ผู วิ จั ย จะขออนุ ญ าตเก็ บข อ มู ล รายการยาดั ง กล า วไว เป น ส ว นหนึ่ ง ของ
โครงการวิจัย โดยขอมูลนี้จะเปนความลับ ไมเปดเผยขอมูลโดยอางอิงถึงตัวทานในที่สาธารณะ
ความเสี่ยงและ/หรือความไมสบายที่อาจเกิดขึ้น
ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นเมื่อเขารวมการวิจัย เชน เสียเวลาในการใหขอมูล
และขอชี้แจงวาตัวโครงการไมไดทําใหเกิดความคลาดเคลื่อนทางยาหรืออันตรายจากการใชยา แต
ทําให สามารถแกไข ความคลาดเคลื่อนทางยาไดทันกอนที่จะถึงตัวทาน ซึ่งถาพบวาทานมีความเสี่ยง
ที่จ ะเกิดความคลาดเคลื่อนทางยา ที่เปน อัน ตราย เราจะปฏิบัติต ามมาตรฐานของรพ. คือปรึก ษา
แพทยเพื่อแกไขปญหารวมกัน พรอมกับแนะนําทานถึงวิธีการปฏิบัติตัวเพื่อบรรเทา หรือ ปองกัน
อันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นแลวแตกรณีไป
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การเขารวมโครงการวิจัยของทานตองเปนไปดวยความสมัครใจ
หากทานไมเขารวมในโครงการวิจัยนี้จะไมมีผลกระทบใดๆ ทั้งในปจจุบันและอนาคตดาน
การรักษาพยาบาลของทานโดยทานก็จะไดรับการตรวจเพื่อการวินิจฉัยและรักษาโรคของทานตาม
วิธีการที่เปนมาตรฐาน
ระบุชื่อ ผูวิจัยที่จะสามารถติด ตอได หากมีขอของใจที่จะสอบถามเกี่ยวของกับการวิจัย หรือเมื่อ
บาดเจ็บ/เจ็บปวยจากการวิจัยทานสามารถติดตอ น.ส.เดือนเดน บุญรังสรรค ที่อยู ฝายเภสัชกรรม
ชุมชน รพ.สวนผึ้ง ต.ทาเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180
โทรศัพทที่ทํางาน/ โทรศัพทบาน/ โทรศัพทมือถือ ที่ติดตอได 24 ชั่วโมง 032-364496-8 ตอ 119 หรือ
086-5409321
การรักษาความลับ
ขอมูลสว นตั ว ของทานจะถูก เก็บรัก ษาไว ไมเ ปด เผยตอสาธารณะเป น
รายบุคคล แตจะรายงานผลการวิจัยเปนขอมูลสวนรวม ขอมูลของผูรวมการวิจัยเปนรายบุคคลอาจมี
คณะบุค ลบางกลุมเข ามาตรวจสอบได เชน ผู ใ หทุน วิ จัย สถาบัน หรือองคก รของรัฐที่ มีหนา ที่
ตรวจสอบ คณะกรรมการจริยธรรมฯ เปนตน
ทานมีสิทธิ์ถอนตัวออกจากโครงการวิจัยเมื่อใดก็ได โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา และการไมเขา
รวมการวิจัยหรือถอนตัวออกจากโครงการวิจัยนี้จะไมมีผลกระทบตอการบริการและการรักษาที่
สมควรจะไดรับแตประการใด
หากทานไดรับการปฏิบัติที่ไมตรงตามที่ไดระบุไวในเอกสารชี้แจงนี้ ทานจะสามารถแจงใหประธาน
คณะกรรมการ จริยธรรมการวิจัยในมนุษย คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ทราบไดที่ ฝาย
เลขานุก ารคณะกรรมการจริย ธรรมการวิจั ยในมนุ ษ ย สํ านั ก งานเลขานุ ก ารคณะเภสั ชศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร เบอรโทร 034-255800
ขาพเจาไดอานรายละเอียดขอความขางตนครบถวนแลวและมีความเขาใจดีทุกประการ จึงได
ลงนามในใบยินยอมนี้ดวยความเต็มใจ
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ลงนาม.....................................................อาสาสมัครผูเขารวม
โครงการวิจัย
(
)
ลงนาม..........................................................ผูวิจัย
(
)
ลงนาม..........................................................พยาน
(
)
ลงนาม..........................................................พยาน
(
)
วันที่ ……………………………………..……………
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ตารางที่ 10 รายการ LASA drug list ของโรงพยาบาล และการนําเทคนิคการใชตัวอักษรตัวใหญ ตัว
เขม (bond face and tall man letter) บนบางสวนของชื่อยาที่แตกตางกัน
ลําดับ ชื่อยา
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

ภาคผนวก จ

ตารางที่ 11 ตารางแสดงผลการศึกษา
กลุมควบคุม
รายละเอียด
รายการยา
discharge
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

รายการยา
Follow up

ประเภทความ
คลาดเคลื่อน

Furosemide(40) สั่งยาผิดวิธีใชหรือ
ผิดdose
1 x1pc
Spironolactone(25)
4x1 pc

Category Category มูลคายาที่ประหยัดไดเมื่อไดรับการแกไข
ถาไม
แกไข
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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2. ผูปวยหญิงไทย อายุ
62ป admit ดวยภาวะ
hypertension โรค
ประจําตัว โรคความดัน
โลหิตสูง
วันFollow up ความดัน
โลหิต 140/80
3.ผูปวยหญิงไทย อายุ
81 ป admit ดวยภาว
Congestive heart
failure โรคประจําตัว
ความดันโลหิตสูง
,Ischemic heart disease

รายการยา
discharge

รายการยาFollow
up

ประเภทความ
คลาดเคลื่อน

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

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

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

Category Category
ถาไม
แกไข
B
E

สั่งยาผิดวิธีใชหรือ B
ผิดdose

F

มูลคายาที่ประหยัดไดเมื่อไดรับการแกไข

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

คายาที่จายขาด
Furosemide(40) ½ x1pc /30 ตองจาย
Furosemide(40) 1 x1pc/60 (นัด 2 เดือน)
เม็ดละ 1 บาท =1x(60-30)= 30 บาท
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4. ผูปวยหญิงไทย
อายุ 73 ป admit ดวย
ภาวะ hypoglycemia
โรคประจําตัว โรค
ความดันโลหิตสูง,
เบาหวาน วันFollow
up FBS 93 mg/dl
5. ผูปวยหญิงไทย
อายุ 51 ป admit ดวย
ภาวะhypoglycemia
โรคประจําตัว ความ
ดันโลหิตสูง,
เบาหวาน วันFollow
up FBS 139 mg/dl

รายการยา
discharge

รายการยาFollow
up

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

GPZ (5) 2x2 ac

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

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

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

ประเภทความ
คลาด
เคลื่อน
Commis-sion
error หรือการที่
ผูปวยไดรับคําสั่ง
ใชยาที่ไมสมควร
ไดรับเพราะไมมี
ขอบงใช

Category Category
ถาไมแกไข

มูลคายาที่ประหยัดไดเมื่อไดรับการแกไข

B

F

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

B

E

คายาที่จายขาด
MFM(500) 1x2 pc/120 (นัด 2 เดือน) เม็ด
ละ 1 บาท =1x120= 120 บาท
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6. ผูปวยหญิงไทย
อายุ 45 ป admit ดวย
ภาวะ dizziness โรค
ประจําตัว ความดัน
โลหิตสูงเบาหวาน
,ischemic heart
disease และมีภาวะ
ไขมันในเลือดสูง
7.ผูปวยหญิงไทย อายุ
59 ป admit ดวยภาวะ
hypoglycemia โรค
ประจําตัว โรค
เบาหวาน วันFollow
up FBS 109 mg/dl

รายการยา
discharge

รายการยาFollow
up

Simvastatin
(20) 1x1pcเย็น
E 5 2x2 pc
GPZ (5) 2x2 ac
ISDN(10) 1x3ac
ASA(80) 1x1 pc
Atenolol(50)
1x1 ac
MFM
(500) 2x2 pc

Simvastatin(20)
½ x1pcเย็น
E 5 2x2 pc
GPZ (5) 2x2 ac
ISDN(10) 1x3ac
ASA(80) 1x1 pc
Atenolol(50) 1x1
ac
MFM
(500) 1x2 pc

ประเภทความ
Category Category
คลาด
ถาไมแกไข
เคลื่อน
สั่งยาผิดวิธีใชหรือ B
D
ผิดdose

สั่งยาผิดวิธีใชหรือ B
ผิดdose

E

มูลคายาที่ประหยัดไดเมื่อไดรับการแกไข

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

หักคายาที่จายขาด
MFM(500) 1x2 pc/120 ตองจาย 2x2
pc/240 (นัด 2 เดือน) เม็ดละ 1 บาท
=1x(240-120)= 120 บาท

86

ตารางที่ 12 (ตอ)
รายละเอียด

8. ผูปวยหญิงไทย
อายุ 73 ป admit ดวย
ภาวะ pneumonia โรค
ประจําตัว ความดัน
โลหิตสูง วันFollow
up ความดันโลหิต
130/80
9. ผูปวยหญิงไทย
อายุ 70 ป admit ดวย
โรค เบาหวาน โรค
ประจําตัว ความดัน
โลหิตสูง ,เบาหวาน
วันFollow upความ
ดันโลหิต 140/80

รายการยา
discharge

รายการยาFollow
up

ประเภทความ
คลาด
เคลื่อน
สั่งยาผิดชนิด

Atenolol(50)
1x1 ac

Propanolol(10)
1x2 pc

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

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

Category Category
ถาไมแกไข

มูลคายาที่ประหยัดไดเมื่อไดรับการแกไข

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

B

F

หักคายาที่จายขาดE(5) 2 x2 pc/240 (นัด
2 เดือน) เม็ดละ 1 บาท =1x240= 240 บาท
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10. ผูปวยหญิงไทย
อายุ 45 ป admit ดวย
ภาวะ diarrhea โรค
ประจําตัว ความดัน
โลหิตสูง,ischemic
heart disease วัน
Follow up ความดัน
โลหิต 150/80
11. ผูปวยหญิงไทย
อายุ 76 ป admit ดวย
โรคCOPD โรค
ประจําตัวเบาหวาน
ความดันโลหิตสูง
และCOPD

รายการยา
discharge

รายการยาFollow
up

ISDN (10) 1x3
ac
Digoxin ½ x1ac
ASA(80) 1x1pc
Propanolol(10) 1x2 pc

ไมสั่ง ISDN (10)
1x3 ac
Digoxin ½ x1ac

ประเภทความ
คลาด
เคลื่อน
สั่งยาไมครบชนิด

Category Category
ถาไมแกไข

มูลคายาที่ประหยัดไดเมื่อไดรับการแกไข

B

F

คายาที่จายขาด
ISDN (10) 1x3 ac/180 (นัด 2 เดือน) เม็ด
ละ 2 บาท =2x180= 360 บาท

สั่งยาไมครบชนิด

B

D

หักคายาที่จายขาด
ASA(80)
1 x1pc/60 (นัด 2 เดือน) เม็ดละ 1 บาท
=1x60= 60 บาท

ASA(80) 1x1pc
Propanolol(10) 1x2 pc

ASA(80) 1x1pc ไมสั่ง ASA(80)
1x1pc
E(5) 2x1 pc
E(5) 2x1 pc
GPZ (5) 1x2 ac GPZ (5) 1x2 ac
Theodur (200) Theodur (200)
1x2 pc
1x2 pc
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12. ผูปวยหญิงไทย
อายุ 61 ป admit ดวย
โรค diarrhea โรค
ประจําตัว ความดัน
โลหิตสูง วันFollow
upความดันโลหิต
140/80
13.ผูปวยหญิงไทย
อายุ 63 ป admit ดวย
ภาวะ diarrhea โรค
ประจําตัว เบาหวาน
,ischemic heart
disease วันFollow up
FBS= 98mg/dl

รายการยา
discharge

รายการยาFollow
up

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

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

ประเภทความ
คลาด
เคลื่อน
สั่งยาไมครบชนิด

MFM (500) 1x2 GPZ (5) 1x2 ac สั่งยาผิดชนิด
pc
ISDN (10) 1x3 ISDN (10) 1x3 ac
ac
ASA(80) 1x1pc ASA(80) 1x1pc

Category Category
ถาไมแกไข

มูลคายาที่ประหยัดไดเมื่อไดรับการแกไข

B

E

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

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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รายการยา
discharge

รายการยาFollow
up

ประเภทความ
คลาด
เคลื่อน
14. ผูปวยหญิงไทย Atenolol (50)½ Amlodipine (5)½ สั่งยาผิดชนิด
อายุ 86 ป admit ดวย x1 ac
x1 ac
โรค COPD โรค
Furosemide(40) Furosemide(40) สั่งยาผิดวิธีใชหรือ
ผิดdose
ประจําตัว ความดัน ½ x1pc
1 x1pc
สั่งยาไมครบชนิด
โลหิตสูง,COPDและ Gemfiไมสั่งGemfiมีภาวะไขมันในเลือด brozil(300) 1x2 brozil(300) 1x2
สูง วันFollow up
ac
ac
ความดันโลหิต
Theodur (200) Theodur (200)
110/80
1x2 pc
1x2 pc

Category Category
ถาไมแกไข

มูลคายาที่ประหยัดไดเมื่อไดรับการแกไข

B

D

B

D

B

E

รวมคายาที่จายเกิน
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
บาทหักคายาที่จายขาด
Gemfibrozil(300) 1x2 ac/120 เม็ดละ 2
บาท =2x120= 240 บาท
สรุป จายยาขาด ได 240- 90 =150บาท
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15. ผูปวยชายไทย
อายุ 42 ป admit ดวย
ภาวะ dizziness โรค
ประจําตัว ความดัน
โลหิตสูงและมีภาวะ
ไขมันในเลือดสูง วัน
Follow upความดัน
โลหิต 107/73

รายการยา
discharge

รายการยาFollow
up

E(5)1x1 pc

E(5)2x2 pc

Propanolol(10) HCTZ (50)
1x2 pc
½ x1 pc เชา
ASA(80) 1x1 pc ไมสั่งASA(80)
1x1 pc
Simvastatin(20) Simvastatin(20)
1x1pc เย็น
1x1pc เย็น

ประเภทความ
Category Category
คลาด
ถาไมแกไข
เคลื่อน
สั่งยาผิดวิธีใชหรือ B
F
ผิดdose
สั่งยาผิดชนิด
B
D

สั่งยาไมครบชนิด
B

D

มูลคายาที่ประหยัดไดเมื่อไดรับการแกไข

คายาที่จายเกิน
E(5) 2x2 pc/240 ตองจาย 1x1 pc /60 (นัด
2 เดือน) เม็ดละ 1 บาท =1x(240-60)= 180
บาท
หักคายาที่จายขาด
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 12030= 90 บาท หักคายาที่จายขาด 60+90 =
150 บาท สรุป จายยาขาด 180 - 150= 30
บาท
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16.ผูปวยชายไทย อายุ
30 ป admit ดวยโรค
malaria โรคประจําตัว
ความดันโลหิตสูง
,ไทรอยด วันFollow
upความดันโลหิต
120/80
17.ผูปวยหญิงไทย
อายุ 75 ป admit ดวย
ภาวะ athritis โรค
ประจําตัว ความดัน
โลหิตสูง,เบาหวาน
วันFollow up FBS =
105 mg/dl

รายการยา
discharge

รายการยาFollow
up

Propanolol(10) ไมสั่งPropano1x2 pc
lol(10) 1x2 pc
Thyroxine
1.5x1 ac

Thyroxine
1.5x1 ac

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

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

ประเภทความ
คลาด
เคลื่อน
สั่งยาไมครบชนิด

Category Category
ถาไมแกไข

มูลคายาที่ประหยัดไดเมื่อไดรับการแกไข

B

F

หักลบคายาที่จายขาด Propanolol(10) 1x2
pc/120 ตองจาย 120 เม็ด (นัด 2 เดือน)
เม็ดละ 1 บาท =1x120= 120 บาท = 120
บาท

สั่งยาผิดวิธีใชหรือ B
ผิดdose

F

คายาที่จายเกิน 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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18. ผูปวยหญิงไทย
อายุ 75 ป admit ดวย
ภาวะ dizziness โรค
ประจําตัว ความดัน
โลหิตสูงวันFollow
up BP 120/80
19. ผูปวยหญิงไทย
อายุ 55 ป admit ดวย
ภาวะdizzinessโรค
ประจําตัว ความดัน
โลหิตสูง,เบาหวาน
วันFollow up ความ
ดันโลหิต 130/80
FBS = 125 mg/dl

รายการยา
discharge

รายการยาFollow
up

HCTZ (50)
½ x1 pc เชา

E 5 1x1 pc

E 5 2x2 pc

E 5 1x1 pc

MFM
(500) 2x3 pc

MFM
(500) 1x2 pc

ประเภทความ
คลาด
เคลื่อน
สั่งยาผิดชนิด

Category Category
ถาไมแกไข

มูลคายาที่ประหยัดไดเมื่อไดรับการแกไข

B

D

สั่งยาผิดวิธีใชหรือ B
ผิดdose
สั่งยาผิดวิธีใชหรือ B
ผิดdose

F

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
หักลบคายาที่จายนอยลง
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
ที่จายขาดไป 180+240= 420 บาท

F
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20. ผูปวยชายไทย
อายุ 80 ป admit
ดวยภาวะ athritis
โรคประจําตัว ความ
ดันโลหิตสูง วัน
Follow upความดัน
โลหิต 160/90
21.ผูปวยชายไทย
อายุ 82 ป admit
ดวยภาวะ nephritis
โรคประจําตัวความ
ดันโลหิตสูง วัน
Follow up ความดัน
โลหิต 140/90

รายการยาdischarge

HCTZ (50)
½ x1 pc
E5 1x2pc

E 5 1x1 pc
HCTZ (50)
½ x1 pc เชา

รายการยาFollow up ประเภทความ
Category Category
คลาด
ถาไมแกไข
เคลื่อน
F
ไมสั่ง HCTZ (50)½ สั่งยาไมครบชนิด B
x1 pc
E5 1x2 pc

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

สั่งยาผิดชนิด

B

D

มูลคายาที่ประหยัดไดเมื่อไดรับการ
แกไข
หักลบคายาที่จายนอยลงHCTZ (50)½
x1 pc เชา ตองจาย 30 เม็ด เม็ดละ 1
บาท =1x30 = 30 บาท

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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รายการยาdischarge

22. ผูปวยหญิงไทย E 5 2x1 pc
อายุ 72 ป admit
ดวยภาวะ
hypoglycemia โรค
ประจําตัว ความดัน
โลหิตสูง, เบาหวาน
วันFollow upความ
ดันโลหิต 130/70
23.ผูปวยชายไทย
Glipizide 5 mg
อายุ 75 ป admit
1x2 ac
ดวยภาวะ arthritis
โรคประจําตัว
เบาหวาน Follow up
FBS = 109 mg/dl

รายการยาFollow up ประเภทความ
คลาด
เคลื่อน
สั่งยาผิดวิธีใช
E 5 1x1 pc
หรือ ผิดdose

Glipizide 5 mg
1x1 ac

สั่งยาผิดวิธีใช
หรือ ผิดdose

Category Category มูลคายาที่ประหยัดไดเมื่อไดรับการ
ถาไมแกไข แกไข
B

E

หักลบคายาที่จายนอยลง E5 1x1 pc
/60 (นัด 2 เดือน) ถาจาย 2x1 pc ตอง
จาย 120 เม็ด เม็ดละ 1 บาท =1x(12060) = 60 บาท

B

E

หักลบคายาที่จายนอยลง
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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24.ผูปวยหญิงไทย
อายุ 58 ป admit
ดวยurinary tract
infection โรค
ประจําตัว ความดัน
โลหิตสูง วันFollow
upความดันโลหิต
100/69
25. ผูปวยหญิงไทย
อายุ 53 ป admit ดวย
ภาวะ abcess โรค
ประจําตัว ความดัน
โลหิตสูง วันFollow
up BP 145/90

รายการยาdischarge

E 5 2x1 pc

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

รายการยาFollow up ประเภทความ
Category Category มูลคายาที่ประหยัดไดเมื่อไดรับการ
คลาด
ถาไมแกไข แกไข
เคลื่อน
สั่งยาไมครบชนิด B
E
หักลบคายาที่จายนอยลง E5 จาย 2x1
ไมสั่ง E 5 2x1 pc
pc (นัด 2 เดือน) ตองจาย 120 เม็ด เม็ด
ละ 1 บาท =1x120 = 120 บาท

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

สั่งยาผิดวิธีใช
หรือ ผิดdose

B

E

หักลบคายาที่จายนอยลง E5 1x1 pc
/60 (นัด 2 เดือน) ถาจาย 1x2 pc ตอง
จาย 120 เม็ด เม็ดละ 1 บาท =1x(12060) = 60 บาท
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1. ผูปวยหญิงไทย
อายุ 79 ป admit
ดวยภาวะ
Nausea/Vomiting
โรคประจําตัว ความ
ดันโลหิตสูง,
เบาหวาน, ischemic
heart disease และมี
ภาวะไขมันในเลือด
สูง ความดัน
โลหิต=120/80

รายการยาdischarge

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

รายการยาFollow up ประเภทความ
Category Category
คลาด
ถาไมแกไข
เคลื่อน
commission error B
F
HCTZ
หรือการที่ผูปวย
(50) ½ x1pc
ไดรับคําสั่งใชยา
ที่ไมสมควร
ไดรับเพราะไมมี
ISDN(10) 1x3ac
ขอบงใช
Simvas-tatin(20)
1x1pcเย็น
ASA(80) 1x1 pc
E5 1x1 pc
GPZ (5) 1/2x1 ac

มูลคายาที่ประหยัดไดเมื่อไดรับการ
แกไข
รวมคายาที่จายเกิน
HCTZ(50) ½ x1pc /30 (นัด 2 เดือน)
เม็ดละ 1 บาท =1x30= 30 บาท
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รายการยาdischarge

รายการยาFollow up ประเภทความ
Category Category
คลาด
ถาไมแกไข
เคลื่อน
Commis-sion
B
F
2. ผูปวยหญิงไทย
Off MFM
MFM
error หรือการที่
อายุ 59ป admit ดวย (500) 2x3 pc
(500) 2x3 pc
ผูปวยไดรับคําสั่ง
ภาวะ hypoglycemia Off GPZ (5) 2x2 ac GPZ (5) 2x2 ac
ใชยาที่ไมสมควร
โรคประจําตัวความ Simvastatin(20)
Simvastatin(20)
ไดรับเพราะไมมี
ดันโลหิตสูง,
1x1pcเย็น
1x1pcเย็น
ขอบงใช
เบาหวาน,
ASA(80) 1x1 pc
ASA(80) 1x1 pc
และมีภาวะไขมันใน E5 2x2 pc
E5 2x2 pc
เลือดสูง วัน follow Gemfi-brozil
Gemfi-brozil
up FBS 91 mg/dl
(300) 1x2 ac
(300) 1x2 ac
HCTZ (50)
HCTZ (50)
½ x1 pc เชา
½ x1 pc เชา
Amlodipine (5) 1x1 Amlodipine (5) 1x1
pc
pc

มูลคายาที่ประหยัดไดเมื่อไดรับการ
แกไข
รวมคายาที่จายเกิน
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
คายาที่จายเกิน = 360+240= 600 บาท
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3. ผูปวยชายไทย
อายุ 72 ป admit
ดวยภาวะ anemia
โรคประจําตัว ความ
ดันโลหิตสูง
,เบาหวาน และมี
ภาวะไขมันในเลือด
สูง วันFollow up
FBS = 105 mg/dl

รายการยาdischarge

MFM
(500) 2x2 pc

รายการยาFollow up ประเภทความ
คลาด
เคลื่อน
สั่งยาผิดวิธีใช
MFM
หรือ ผิดdose
(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

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

Category Category มูลคายาที่ประหยัดไดเมื่อไดรับการ
ถาไมแกไข แกไข
B

D

รวมคายาที่จายเกิน
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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รายการยาdischarge

รายการยาFollow up ประเภทความ
Category Category
คลาด
ถาไมแกไข
เคลื่อน
B
F
4.ผูปวยชายไทย อายุ Off Amlodipine (5) Amlodipine (5) 2x1 Commis-sion
error หรือการที่
74 ป admit ดวย
2x1 pc
pc
ผูปวยไดรับคําสั่ง
ภาวะ heart failure GPZ (5) 1/2x1 ac
GPZ (5) 1/2x1 ac
ใชยาที่ไมสมควร
โรคประจําตัว ความ E5 2x2 pc
E5 2x2 pc
ไดรับเพราะไมมี
ดันโลหิตสูง และ
Furosemide
Furosemide
ขอบงใช
เบาหวาน วันFollow (40)1 x1pc
(40)1 x1pc
up ความดันโลหิต
107/73
5.ผูปวยชายไทย อายุ ASA(80) 1x1pc
สั่งยาไมครบชนิด B
D
ไมสั่ง ASA(80)
74 ป admit ดวย
1x1pc
dysfunction of
ISDN (10) 1x3 ac
ISDN (10) 1x3 ac
autonomic nervous Amlodipine (5) 1x1 Amlodipine (5) 1x1
system โรค
pc
pc
ประจําตัว
Atenolol (50) 1x1 ac Atenolol (50) 1x1 ac

มูลคายาที่ประหยัดไดเมื่อไดรับการ
แกไข
รวมคายาที่จายเกิน
Amlodipine (5) 2x1 pc/ 120 (นัด 2
เดือน) เม็ดละ 3 บาท =3x120 = 360
บาท

หักคายาที่จายขาด
ASA(80) 1 x1pc/60 (นัด 2 เดือน)
เม็ดละ 1 บาท =1x60= 60 บาท
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รายการยาdischarge

5.(ตอ)ความดัน
โลหิตสูงและ
ischemic heart
disease
6.ผูปวยชายไทย อายุ Glibenclamide(5)
81 ป admit ดวย
1x1 ac
ภาวะ hypotension Doxazosin (2) 2xhs
โรคประจําตัว ความ
ดันโลหิตสูง
,เบาหวาน วัน
Follow up FBS =
144 mg/dl ความดัน
โลหิต 107/73

รายการยาFollow up ประเภทความ
คลาด
เคลื่อน

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

Category Category มูลคายาที่ประหยัดไดเมื่อไดรับการ
ถาไมแกไข แกไข

สั่งยาผิดวิธีใช
B
หรือ ผิดdose
สั่งยาไมครบชนิด B

D
D

รวมคายาที่จายเกิน
Glibenclamide 1 x2 ac/120 ตองจาย
Glibenclamide 1x1ac/60 (นัด 2 เดือน)
เม็ดละ 2 บาท = 2x(120-60)= 120
บาท
หักลบคายาที่จายขาด
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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