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หลั ก การและวั ต ถุ ป ระสงค : การเกิ ด เหตุ ก ารณ ไ ม พึ ง
ประสงคจากการใชยาสามารถเกิดขึ้นไดในทุกจุดของการให
การบริการในโรงพยาบาล ซึ่งสามารถปองกันไดโดยระบบ
ประสานรายการยา โรงพยาบาลศรีนครินทรมีความตองการ
ระบบประสานรายการยาเชนเดียวกับโรงพยาบาลอืน่ ๆ จึงได
พัฒนาระบบและศึกษาประสิทธิผลในชวงรอยตอแผนกผปู ว ย
นอนรักษา
วิธกี ารศึกษา: การศึกษาเชิงพรรณนาแบบไปขางหนา โดย
การพัฒนาและออกแบบ “โปรแกรม Medication reconciliation ในระบบสารสนเทศทางยา” ทำการเก็บขอมูลในหอ
ผปู ว ยอายุรกรรมหญิง โรงพยาบาลศรีนครินทร ระหวางวันที่
1 พฤษภาคม 2555 ถึง 31 มีนาคม 2556 โดยวิเคราะหผล
ดวย Microsoft excel 2007
ผลการศึกษา: พบวาผปู ว ย 601 ราย ไดรบั การประสานราย
การยา 694 ครัง้ (จำนวนรายการยา 4,623 ขนาน) พบความ
แตกต า งของรายการยาเดิ ม กั บ คำสั่ ง แรกรั บ ของแพทย
รอยละ 37.85 โดยเปนความแตกตางรายการยาที่เกิดจาก
ความไมตงั้ ใจของแพทยรอ ยละ 1.97 จำนวนผปู ว ยทีม่ คี วาม
แตกตางรายการยาทีเ่ กิดจากความไมตงั้ ใจของผสู งั่ ใชยา (potential harm) มี 62 ราย (รอยละ 8.93) ซึ่งเปนความ
คลาดเคลื่อนที่แกไขไดรอยละ 95.60 และปองกันไดรอยละ
4.40 ความคลาดเคลื่อนที่พบมากที่สุดคือผูปวยไมไดรับยา
ทีเ่ คยใช (รอยละ 60.44) รองลงมาคือผปู ว ยใชยาคลาดเคลือ่ น
จากทีแ่ พทยสงั่ (รอยละ 21.98) หลังพบความคลาดเคลือ่ น
เภสั ช กรได ป รึ ก ษาแพทย แ ละส ว นใหญ ย อมรั บ และแก ไ ข
รอยละ 89.01 สวนระดับความรุนแรงของความคลาดเคลือ่ น
ทางยา พบระดับความรุนแรงที่มีอันตรายตอผูปวยและมี
*
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Background and Objective: Adverse drug events can
commonly occur in hospitals. Srinagarind hospital, like
other hospitals, requires professional medication
reconciliation (MR) process to avoid such mishaps. The
objective of this study was to determine the
effectiveness of MR process using during the joint
procedure in in-patient system.
Methods: This study is a prospective descriptive study,
designed and developed “Medication reconciliation
program on IT drug system”. Data was collected at
Female Medicine ward, Srinagarind hospital, between
May 1st 2012 to March 31st 2013 and analyzed by
Microsoft excel 2007.
Results: Six hundred and one patients were involved in
this study who had been approached 694 times through
MR process with 4,623 medicine dosages in total.
Medication discrepancies were found in 37.85%. The
results showed that unintention discrepancy (which
referred as medication errors) occurred in 1.97%. The
potiential harm or numbers of patients reported with
medication errors were 62 cases (8.93%). In addition,
the percentage of corrected medication errors were
95.60% and prevented 4.40%. Of these, the highest
proportions of medication errors were due to omission
error (60.44%) followed by patients used wrong
medication (21.98%). After the errors were found,
pharmacists consulted doctors and most doctors accepted

เพียงเพ็ญ ชนาเทพาพร
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เพียงเพ็ญ ชนาเทพาพร และคณะ

ความจำเปนตองไดรบั การรักษาหรือแกไขเพิม่ เติม (category
E) รอยละ 37.36 รองลงมาคือความคลาดเคลื่อนที่ตอง
ติดตามผปู ว ยเพิม่ เติม (category D) รอยละ 32.97
สรุป: การประสานรายการยาเปนหนึ่งในกระบวนการสำคัญ
ที่ จ ะสามารถเพิ่ ม ความปลอดภั ย ในการใช ย าให กั บ ผู ป ว ย
ในจุดที่เปนรอยตอระหวางการเปลี่ยนระดับการรักษาได
คำสำคัญ: การประสานรายการยา, ความสอดคลองตอเนือ่ ง
ทางยา, ความคลาดเคลือ่ นทางยา

x

Piangpen Chanatepaporn, et al.

and aligned themselves with the MR process (89.01%).
When classified according to medication errors category,
the most errors were in category E (37.36%) which
included error occurred that may have contributed to or
resulted in temporary harm to the patient and required
intervention, followed by category D (32.97%); errors
occurred that reached the patient and required
monitoring to confirm that is resulted in no harm to the
patient and/or required intervention to preclude harm.
Conclusions: Medication reconciliation is an essential
processes which can help to aid the safety of medication
use in patients in all procedures within different levels
of medication services.
Keywords: Medication reconciliation, Medication errors
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บทนำ
เหตุการณไมพึงประสงคจากการใชยาและความคลาด
เคลื่อนทางยา พบไดรอยละ 20 - 72 ของเหตุการณไมพึง
ประสงค (adverse events) ในการรับรักษาในโรงพยาบาล1-4
และ ร อ ยละ 7-12 นำมาซึ่ ง ภาวะทุ พ ลภาพรวมทั้ ง การ
สูญเสียชีวติ 5,6 ในประเทศสหรัฐอเมริกาไดมกี ารประมาณการ
และพบวาในแตละปมผี เู สียชีวติ จำนวน 44,000 ถึง 98,000
ราย ซึ่งเกิดจากความผิดพลาดหรือความคลาดเคลื่อนของ
การรักษา (medical errors) ในโรงพยาบาล7 ความคลาด
เคลื่อนทางยาเกิดไดโดยทั่วไปในกระบวนการรับผูปวยเขา
นอนรักษาในโรงพยาบาล (admission) เมือ่ ผปู ว ยยายแผนก
(transfer) และเมื่อผูปวยถูกจำหนายกลับบานหรือไปรักษา
ตัวตอทีโ่ รงพยาบาลใกลบา น (discharge)1,2 จากการทบทวน
เวชระเบี ย นพบว า กว า ครึ่ ง ของการเกิ ด เหตุ ก ารณ ไ ม พึ ง
ประสงคจากยานัน้ เกิดขึน้ ทีร่ อยตอของการใหบริการ8 และ
ประมาณรอยละ 20 มีสาเหตุมาจากการสือ่ สารหรือการสงตอ
ขอมูลไมครบถวนหรือคลาดเคลือ่ น ซึง่ การสงตอขอมูลเรือ่ งยา
ที่ผูปวยใชอยูหรือที่แพทยปรับชนิด/ขนาด/ความถี่แลวนั้น
มีความสำคัญมาก เพราะหากการสือ่ สารในชวงรอยตอ แตละ
ชวงไมดกี อ็ าจเกิดผลเสียกับผปู ว ยได7 องคการอนามัยโลกได
กำหนดการประสานรายการยาต อ เนื่ อ ง (medication
reconciliation) ใหอยใู นเปาหมายขอที่ 6 ซึง่ ไดแก Prevention
Continuity of Medication Error ของ Patient Safety
Solution 2007 นอกจากนี้ The Joint Commission on
Accreditation of Health Care Organization (JCAHO) ได
กำหนดให medication reconciliation เปนเปาหมายขอที่ 8
ของ National Patient Safety Goal 2005- 2008 สำหรับใน

ประเทศไทย สถาบันรับรองและพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
ไดกำหนดใหการประสานรายการยาตอเนื่องอยูในเปาหมาย
ขอที่ 3 คือ Medication Safety ของ Thailand Patient Safety
Goals 20078,9
Medication reconciliation เปนกระบวนการที่จะใหได
มาซึ่งขอมูลรายการยาที่ผูปวยใชที่บานกอนเขามารับการ
รักษาในโรงพยาบาลใหไดสมบูรณที่สุดเทาที่จะสามารถทำ
ไดในกรอบเวลาทีก่ ำหนด ทัง้ ชือ่ ยา ขนาดรับประทาน ความถี่
และวิถที ใี่ ชยานัน้ ๆ (ทัง้ นีร้ วมถึงยาทีผ่ ปู ว ยซือ้ มารับประทาน
เอง ผลิตภัณฑเสริมอาหาร สมุนไพร วิตามินตางๆ โดยใช
อยางตอเนื่องหรือใชเปนครั้งคราวเพื่อบำบัดอาการก็ตาม)
โดยเฉพาะอยางยิ่งยามื้อสุดทายที่ผูปวยรับประทาน คือ ยา
อะไร รับประทานไปเมื่อใด เพื่อใชรายการยานี้เปนขอมูลให
ผูปวยไดรับยาที่เคยใชอยูอยางตอเนื่องในทุกจุดที่ผูปวยไป
รับบริการในสถานพยาบาลจนกระทัง่ กลับบาน เมือ่ ไดขอ มูล
รายการยาที่ผูปวยใชอยางตอเนื่องแลว ตองเปรียบเทียบ
กั บ รายการยาที่ แ พทย สั่ ง เมื่ อ แรกรั บ หากพบว า มี ค วาม
แตกตางของรายการยา ตองมีการสื่อสารกับแพทยผูรักษา
เพื่อทบทวน หากมีการเปลี่ยนแปลงรายการยาตองมีการ
บันทึกเหตุผลเพือ่ การสือ่ สารขอมูลกับผเู กีย่ วของ รายการยา
ดังกลาวตองติดตามผูปวยไปทุกรอยตอของการใหบริการ
เมือ่ มีการยายแผนก7 กระบวนการ medication reconciliation
จึงไดถกู เลือกเปน 1 ใน 6 ของวิธปี ฏิบตั ทิ นี่ ำไปสคู วามเปน
เลิศ (best practices) ในการปองกันการเสียชีวติ จากการรักษา
ในโรงพยาบาล แตเนือ่ งจากโรงพยาบาลศรีนครินทรยงั ไมได
มีกระบวนการดังกลาว ผูวิจัยจึงสนใจที่จะประยุกตกระบวน
การ medication reconciliation มาใชในชวงรอยตอของการ
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รับผปู ว ยเขานอนรักษาในแตละแผนกในโรงพยาบาลศรีนครินทร
โดยการพัฒนาระบบการประสานรายการยาสำหรับผูปวย
นอนรักษาอยางเปนระบบและทำการศึกษานำรองในหอผปู ว ย
อายุ ร กรรมหญิ ง เพื่ อ การดู แ ลผู ป ว ยร ว มกั บ ที ม สหสาขา
วิชาชีพ ซึง่ อาจสามารถลดความคลาดเคลือ่ น และสงผลให
ผูปวยมีปลอดภัยจากการไดรับยาได

วิธีการศึกษา
เปนการศึกษาเชิงพรรณนาแบบไปขางหนา (prospective descriptive study) กลุมตัวอยางคือผูปวยทุกรายที่เขา
รับการรักษา ณ หอผูปวยอายุรกรรมหญิง โรงพยาบาล
ศรีนครินทร ระหวางวันที่ 1 พฤษภาคม 2555 ถึง 31 มีนาคม
2556 ในระหวางวันจันทร ถึง ศุกร เวลา 08:30 -16:30 น.
เวนวัน เสาร-อาทิตย และวันหยุดนักขัตฤกษ กลมุ ตัวอยางมี
คุณสมบัตติ รงตามเกณฑคดั เลือก คือ 1) ผปู ว ยทีม่ โี รคเรือ้ รัง
2) ผปู ว ยทีม่ รี ายการยาทีต่ อ งใชตอ เนือ่ งอยางนอย 1 รายการ
3) ผู ป ว ย หรื อ ญาติ ผู ป ว ยสามารถสื่ อ สารและให ข อ มู ล
เกีย่ วกับการรักษาและยาทีใ่ ชได และมีเกณฑคดั ออกจากการ
ศึกษา 1) ผูปวยที่ถูกสงตอหรือจำหนายกอนที่จะเสร็จสิ้น
กระบวนการติดตามการประสานรายการยา 2) ผปู ว ยทีม่ ยี าที่
ตองใชตอเนื่องแตไมสามารถจำแนกชื่อยาได การศึกษา
ครั้ ง นี้ ไ ด รั บ การยกเว น การพิ จ ารณาจริ ย ธรรมการวิ จั ย
ในมนุษย มหาวิทยาลัยขอนแกน เลขที่ HE 551416 ลงวันที่
12 ธันวาคม พ.ศ.2555
ขั้ น ตอนการศึ ก ษา : สรางและออกแบบ “โปรแกรม
medication reconciliation ในระบบสารสนเทศทางยา”
เขาสู ระบบสารสนเทศทางยาของงานเภสัชกรรม เพือ่ ชวยใน
การสืบคนประวัตกิ ารใชยาของผปู ว ยทีเ่ คยไดรบั การรักษาใน
โรงพยาบาลศรีนครินทร เมื่อผูปวยเขารับการรักษาในหอ
ผู ป ว ย เภสั ช กรจะทำการทบทวนประวั ติ ก ารใช ย าจาก
“โปรแกรม medication reconciliation ในระบบสารสนเทศ
ทางยา” พรอมพิมพเอกสารรายการยาที่ผูปวยเคยไดรับ
ครั้งลาสุดเพื่อใชในการประสานรายการยา เภสัชกรทบทวน
การใชยาจากเวชระเบียนผูปวยนอก ยาที่ผูปวยนำมาจาก
บาน ใบสงตัวผูปวยที่มาจากโรงพยาบาลอื่น สมุดประจำตัว
ผปู ว ยเรือ้ รัง และสัมภาษณการใชยาจากผปู ว ยและ/หรือ ญาติ
ผปู ว ย รวมทัง้ บันทึกการใหยาของพยาบาล จากนัน้ เภสัชกร
ทำการเปรี ย บเที ย บกั บ รายการยาที่ แ พทย เ คยสั่ ง ใช เมื่ อ
แรกรับ เพื่อหาความแตกตางของรายการยา โดยพิจารณา
ความเหมาะสมในการสัง่ ใชยาตามการบันทึกเหตุผล เพือ่ การ
รักษาของแพทย เมือ่ พบปญหาจากการสัง่ ใชยา เภสัชกร จะ
สื่อสารโดยตรงกับแพทยผูรักษาเพื่อทบทวนการสั่งใชยา
รวมกันและจัดระดับความคลาดเคลื่อนนั้นตาม National
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Coordinating Council of Medication Error Reporting and
Prevention (NCC MERP)10 และ วิเคราะหขอ มูลเปนจำนวน
ครั้ง และอัตราสวนรอยละ ดวยโปรแกรม Microsoft excel
2007

ผลการศึกษา

การพัฒนาโปรแกรม
โปรแกรมสำหรั บ สื บ ค น ประวั ติ ก ารใช ย าในระบบ
สารสนเทศ (รูปที่ 1)
ขอมูลทั่วไป
ผู ป ว ยเข า รั บ การรั ก ษาที่ ห อผู ป ว ยอายุ ร กรรมหญิ ง
จำนวน 1,119 ครั้ง และเปนผูปวยที่มีคุณสมบัติตรงตาม
เกณฑทั้งหมด 601 ราย โดยเขารับการรักษาเปนผูปวย
นอนรักษา 694 ครั้ ง (คิ ด เป น ผู ป ว ยได รั บ การประสาน
รายการยาเปนรอยละ 62.02 ของการเขารับการรักษาในหอ
ผปู ว ย) ผปู ว ยมีอายุเฉลีย่ 56.45 ± 18.64 ป เปนเพศหญิง
ทัง้ หมด สาเหตุอนั ดับแรกทีท่ ำใหผปู ว ยเขามารับการรักษา
ในโรงพยาบาลคือ ภาวะติดเชื้อ จำนวน 218 ราย (รอยละ
13.28) รองลงมาคือโรคเลือด จำนวน 171 ราย (รอยละ
10.41) และมีจำนวนวันนอนเฉลีย่ 9.10 วัน (ตารางที่ 1)
ผลของกระบวนการประสานรายการยา
- ความแตกตางของรายการยาและอัตราการเกิด potential harm
จากการดำเนินการประสานรายการยาทั้งสิ้น 694 ครั้ง
เภสัชกรไดเปรียบเทียบบัญชีรายการยา 4,623 รายการ คิด
เปนคาเฉลีย่ รายการยาตอครัง้ ในการประสานรายการยา 6.66
ขนานตอครัง้ พบความแตกตางจากรายการยาเดิมกับคำสัง่
แรกรับของแพทย (discrepancy) รอยละ 37.85 (ตารางที่
2) โดยพบในขั้นตอนแรกรับการรักษาและรับยายระหวาง
แผนกเปนรอยละ 44.98 และ 19.23 ตามลำดับ
นอกจากนี้ ยั ง พบสั ด ส ว นการเกิ ด ความแตกต า งของ
รายการยาที่เกิดจากความไมตั้งใจของแพทย (unintention
discrepancy) รอยละ 1.97 โดยพบในขั้นตอนแรกรับการ
รักษาและรับยายระหวางแผนกเปนรอยละ 2.66 และ 0.16
ตามลำดับ พบผูปวยที่มีความแตกตางรายการยาที่เกิดจาก
ความไมตั้งใจของผูสั่งใชยาอยางนอย 1 ขนาน (potential
harm) จำนวน 62 ราย (รอยละ 8.93) โดยพบในขัน้ ตอนแรก
รับผปู ว ย (รอยละ 12.30) มากกวารับยายผปู ว ย (รอยละ 0.97)
(ตารางที่ 2)
- ประเภทและจำนวนความคลาดเคลื่อนทางยาที่เกิดขึ้น
ผลการศึ ก ษาพบการเกิ ด ความคลาดเคลื่ อ นทางยา
91 ครัง้ (รอยละ 1.97 ของรายการยาทัง้ หมด) ซึง่ เปนความ
คลาดเคลื่อนที่สามารถแกไขไดถึง 87 ครั้ง (รอยละ 95.60)
และสามารถปองกันได 4 ครั้ง (รอยละ 4.40) โดยพบใน
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รูปที่ 1 โปรแกรม Medication reconciliation ในระบบสารสนเทศทางยา
ตารางที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูปวย
601
จำนวนผปู ว ย (ราย)
100
เพศหญิง (รอยละ)
56.45 (14 , 99)
อายุ (ป) mean (min, max)
จำนวนวันนอน (วัน) mean±SD (min, max) 9.10 ± 7.85 (1 ,91)
รวมจำนวนวันนอน (วัน)
6,315
โรคหรืออาการทีเ่ ขารักษา: จำนวน (รอยละ)
ภาวะติดเชื้อ
218 (13.28)
โรคเลือด
171 (10.41)
โรคไต
153 (9.32)
ระบบทางเดินหายใจ
141 (8.59)
หัวใจและหลอดเลือด
140 (8.53)
ความดันสูง
136 (8.28)
โรคภูมิคุมกัน
131 (7.98)
ภาวะไมสมดุลของอิเล็กโตรไลต
128 (7.80)
เบาหวาน
82 (4.99)
โรคมะเร็ง
81 (4.93)
โรคตับ
75 (4.57)
โรคทางระบบประสาท
70 (4.26)
โรคทางเดินอาหาร
59 (3.59)
โรคผิวหนัง
32 (1.95)
โรคกระดูก ขอ กลามเนือ้
25 (1.52)

ขัน้ ตอนแรกรับการรักษา 89 ครัง้ (รอยละ 97.80) และรับ
ยายระหวางแผนก 2 ครั้ง (รอยละ 2.20) เมื่อแบงประเภท
ความคลาดเคลื่อนทางยาพบมากที่สุด คือผูปวยไมไดรับยา
ทีเ่ คยใช (รอยละ 60.44) รองลงมาคือผปู ว ยใชยาคลาดเคลือ่ น
จากทีแ่ พทยสงั่ (รอยละ 21.98) (ตารางที่ 3) กรณีทเี่ กิดความ
คลาดเคลื่อนทางยาเภสัชกรไดปรึกษาแพทยและสวนใหญ
ยอมรับทีจ่ ะแกไข (รอยละ 89.01) (ตารางที่ 4)

- ระดับความรุนแรงความคลาดเคลื่อนทางยา
เมือ่ จัดระดับความรุนแรงของความคลาดเคลือ่ นทางยา ที่
เกิดขึน้ ไมพบเหตุการณทมี่ รี ะดับความรุนแรงทีเ่ ปนอันตราย
ตอผปู ว ยจนถึงขัน้ เสียชีวติ ระดับความคลาดเคลือ่ นทีพ่ บ มาก
ที่สุดคือ ความคลาดเคลื่อนที่สงถึงอันตรายตอผูปวย และมี
ความจำเปนตองไดรบั การรักษาหรือแกไขเพิม่ เติม (category
E) รอยละ 37.36 รองลงมาคือ ความคลาดเคลือ่ นทีต่ อ งติดตาม
ผปู ว ยเพิม่ เติม (category D) รอยละ 32.97 (ตารางที่ 5)

วิจารณ
จากการประสานรายการยาพบความคลาดเคลือ่ นทาง ยา
ที่เกิดจากความไมตั้งใจของแพทย (unintention discrepancy) รอยละ 1.97 ซึง่ สอดคลองใกลเคียงกับของอัญชิลา
แหลมคม และคณะ11 ที่พบความคลาดเคลื่อนทางยารอยละ
2.3 นอกจากนีย้ งั พบความคลาดเคลือ่ นในขัน้ ตอนแรกรับการ
รักษา (รอยละ 2.66) ซึง่ มากกวาขัน้ ตอนรับยายระหวางแผนก
(รอยละ 0.16) แสดงวาขัน้ ตอนแรกรับการรักษามีโอกาสการ
เกิดความคลาดเคลื่อนสูงกวาขั้นตอนรับยายระหวางแผนก
ซึง่ อาจเนือ่ งจากกระบวนการรับยายผปู ว ยมีกระบวนทบทวน
การใช ย าใหม ทุ ก ครั้ ง เมื่ อ รั บ ย า ยผู ป ว ย และมี ก ารส ง ต อ
ขอมูลของพยาบาล ขณะทีข่ นั้ ตอนแรกรับตองอาศัยการสืบ
ประวัติการใชยาจากหลายแหลงขอมูลจึงจะสามารถทราบ
ขอมูลยาทั้งหมด จากความแตกตางของรายการยาในการ
ศึกษานี้พบวารายการยาที่ไมมีการบันทึกลงในแบบบันทึก
การรักษาผูปวย เพื่อสงตอขอมูลใหบุคลากรทางการแพทย
รั บ ทราบ (undocumented intentional discrepancy)
มีถึงรอยละ 15.01 ซึ่งคอนขางสูง ดังนั้นแพทยควรมีการ
บันทึกเหตุผลการเปลี่ยนแปลงรายการยาเพื่อใหบุคลากร
ทางการแพทยชวยดูแลผูปวยดวย
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ตารางที่ 2 ความแตกตางรายการยา การเกิดความแตกตางรายการยาทีเ่ กิดจากความไมตงั้ ใจและตัง้ ใจของแพทย และอัตรา
การเกิด Potential harm จากการประสานรายการยา
ระดับการรักษา

การประสานรายการยา Discrepacy

Documented Undocumented Unintention
intentional discrepancy
intentional
discrepancy discrepancy

Potential
harm

จำนวนครั้ง ขนานยา จำนวน (รอยละ) จำนวน (รอยละ) จำนวน (รอยละ) จำนวน (รอยละ) จำนวน (รอยละ)
ขัน้ ตอนแรกรับการรักษา
ขัน้ ตอนรับยายระหวางแผนก
รวม

488
206
694

3,344
1,279
4,623

1,504 (44.98)
246 (19.23)
1,750 (37.85)

740 (22.13)
225 (17.59)
965 (20.87)

675 (20.19)
19 (1.49)
694 (15.01)

89 (2.66)
2 (0.16)
91 (1.97)

60 (12.30)
2 (0.97)
62 (8.93)

หมายเหตุ : Discrepancy คือ ความแตกตางระหวางรายการยา
Documented intentional discrepancy คือ ความแตกตางระหวางรายการยาทีเ่ กิดจากความตัง้ ใจของผสู งั่ ใชยา และมีการ
บันทึกในเวชระเบียน
Undocumented intentional discrepancy คือ ความแตกตางระหวางรายการยาทีเ่ กิดจากความตัง้ ใจของผสู งั่ ใชยา
แตไมมกี ารบันทึกในเวชระเบียน
Unintention discrepancy คือ ความแตกตางระหวางรายการยาทีเ่ กิดจากความไมตงั้ ใจของผสู งั่ ใชยา (ความคลาดเคลือ่ น)
Potential harm คือ ผปู ว ยทีพ่ บความแตกตางของรายการยาทีเ่ กิดจากความไมตงั้ ใจของผสู งั่ ใชยาอยางนอย 1 รายการ

ตารางที่ 3 ประเภทความคลาดเคลือ่ นทางยาทีพ่ บในการประสานรายการยา
ประเภทความคลาดเคลื่อนทางยา

ขั้นตอนแรกรับการรักษา
(ครั้ง)

ขั้นตอนรับยายระหวางแผนก
(ครั้ง)

รวม

รอยละ

ผูปวยไมไดรับยาที่เคยใช
ผปู ว ยใชยาคลาดเคลือ่ นจากทีแ่ พทยสงั่
การสัง่ ใชยาผิด (ขนาด)
การสัง่ ใชยาผิด (ความถี)่
การสัง่ ใชยาผิด (วิถที างใหยา)
การไดรบั ยาซ้ำซอน
การสัง่ ยาทีผ่ ปู ว ยแพ
การสัง่ ใชยาทีไ่ มมขี อ บงใช
ผลรวมทัง้ หมด

55
20
10
2
1
1
1
0
89

0
0
0
0
0
0
0
1
2

55
20
10
2
1
1
1
1
91

60.44
21.98
10.99
2.20
1.10
1.10
1.10
1.10
100.00

ตารางที่ 4 ผลการตอบสนองจากการใหคำปรึกษาของ ผูปวย โรคเบาหวานตรงรอยตอของการรับผูปวยเขารักษา
เภสัชกรเพื่อแกไขปญหาที่พบ
พบการสั่ ง ใช ย ารั ก ษาเกิ ด ความคลาดเคลื่ อ นเฉลี่ ย 0.40
รายการตอผูปวย และอัตราการเกิด potential harm หรือ
รอยละ
จำนวน (ครัง้ )
การตอบสนอง
จำนวน ผปู ว ยทีเ่ กิดความคลาดเคลือ่ นทางยา (62 ราย หรือ
ร
อยละ 8.93 ของผปู ว ยทัง้ หมด) มีคา ใกลเคียงกับการศึกษา
89.01
81
ยอมรับและปฏิบตั ติ าม
ของนองเล็ก คุณวราดิศัย และ บุญญารักษ ุญทวี13 ที่พบ
6.59
6
ยอมรับและปฏิบตั ติ ามบางสวน
รอยละ 14.76 ของผปู ว ยทัง้ หมด
3.30
3
ไมยอมรับ
1.10
1
ติดตามผลไมได
นอกจากนี้ยังพบวาปญหาที่เกิดขึ้นแลวมีมากกวาการ
100.00
91
รวม
ปองกันปญหา (รอยละ 95.60 และ 4.40 ตามลำดับ) ซึง่ อาจ
เนื่องจากกระบวนการประสานรายการยาไมไดทำทันทีภาย
เมือ่ พิจารณาสัดสวนความแตกตางรายการยาทีเ่ กิดจาก ใน 24 ชัว่ โมงเมือ่ ผปู ว ยเขารับการรักษา มีเพียงรอยละ 78.10
ความไมตั้งใจของผูสั่งใชยาตอจำนวนผูปวย (รอยละ 0.13 ทีไ่ ดรบั การประสานรายการยาภายใน 24 ชัว่ โมง ทำใหเกิด
รายการต อ ผู ป ว ย) พบว า ใกล เ คี ย งกั บ การศึ ก ษาของ ปญหาขึน้ ดังนัน้ หากแพทยหรือพยาบาลทีเ่ ปนบุคลากรทาง
อุไลลักษณ เทพวัลย และ คณะ12 ที่ศึกษาการสั่งใชยาใน การแพทยซงึ่ พบผปู ว ยกอนเภสัชกรจะเปนผปู ระสานรายการ
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ตารางที่ 5 ระดับความรุนแรงความคลาดเคลือ่ นทางยาทีพ่ บในการประสานรายการยา
ระดับความรุนแรง
Category
Category
Category
Category

B : ความคลาดเคลือ่ นทีส่ ง ไปไมถงึ ผปู ว ย
C : ความคลาดเคลือ่ นทีส่ ง ถึงตัวผปู ว ยแลวแตไมตอ งมีการติดตามผปู ว ยเพิม่ เติม
D : ความคลาดเคลือ่ นทีต่ อ งติดตามผปู ว ยเพิม่ เติม
E : ความคลาดเคลือ่ นทีส่ ง ถึงอันตรายตอผปู ว ยและมีความจำเปนตองไดรบั การรักษา
หรือแกไขเพิม่ เติม
รวม

ยาภายใน 24 ชัว่ โมง อาจทำใหสามารถปองกันความคลาด
เคลื่อนทางยาไดทันที
เมื่อจำแนกประเภทความคลาดเคลื่อนทางยาในการ
ประสานรายการยา พบวาความคลาดเคลือ่ นทีม่ มี ากทีส่ ดุ คือ
ผูปวยไมไดรับยาที่เคยใช (รอยละ 60.44) ไดแก ผูปวย
โรคเบาหวานเคยไดรบั ยา glibenclamide มาตลอด เมือ่ เขา
รับการรักษาในโรงพยาบาลแพทยไมไดสงั่ ใชยา ทำใหผปู ว ย
ไมสามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได (blood sugar 145
mg/dl) (omission error รอยละ 1.19 ของรายการยาทัง้ หมด)
ความคลาดเคลื่ อ นนี้ ส อดคล อ งกั บ รายงานการศึ ก ษาของ
Cornish และคณะ14 ที่ศึกษาความคลาดเคลื่อนในการสั่งใช
ยารักษาโรคเรื้อรังเดิมตรงรอยตอของการรับผูปวยเขารักษา
จำนวน 523 ครัง้ และพบวาความคลาดเคลือ่ นสวนใหญเปน
ชนิดใหยาไมครบรายการ (รอยละ 46.60) นอกจากนี้ยัง
สอด คลองกับการศึกษาของ Gleson และคณะ15 ทีพ่ บความ
คลาด เคลื่อนคือ ไมไดสั่งใชยาเดิมมากที่สุด รอยละ 42.3
สวน ความคลาดเคลือ่ นรองลงมาคือ ผปู ว ยใชยาคลาดเคลือ่ น
จาก ทีแ่ พทยสงั่ (รอยละ 21.98) แสดงวาการสืบคนประวัตกิ าร
ใชยาเดิมถึงแมจะมีหลายวิธกี ารก็ตาม แตวธิ ที สี่ ำคัญทีส่ ดุ คือ
การสัมภาษณผปู ว ย ดังตัวอยางผปู ว ยความดันโลหิตสูง มี
ใบ สงตัวและหนาซองยาเขียน diltiazem (30 mg.) ใหรับ
ประทาน ครัง้ ละครึง่ เม็ด วันละ 3 ครัง้ แตจากการสัมภาษณผู
ปวยพบวา ผปู ว ยรับประทานครัง้ ละ 1 เม็ด วันละ 3 ครัง้ ตลอด
ระยะเวลา กอนเขารับการรักษาทีโ่ รงพยาบาล ดังนัน้ เมือ่ เขา
รับ การรักษาในโรงพยาบาล แพทยไดสงั่ ยาตามใบสงตัว และ
หนาซองยา ทำใหผปู ว ยไมสามารถควบคุมความดันโลหิต
ไดขณะทีน่ อนรักษาในโรงพยาบาล (ความดันโลหิตสูงถึง 200/
80 มิลลิเมตรปรอท) นอกจากนี้การประสานรายการยายัง
สามารถปองกันการแพยาซ้ำในผูปวย 1 ราย ไดแก แพทย
สัง่ ใช levofloxacin แตเมือ่ ทำการประสานรายการยา พบวา
ผปู ว ยมีประวัตกิ ารแพยา ciprofloxacin ซึง่ ผปู ว ยมี โอกาสแพ
ยาได เภสัชกรจึงสามารถปองกันการแพยาของผูปวยรายนี้
สำหรับระดับความรุนแรงของความคลาดเคลือ่ นทางยา
จากการศึกษานี้ไมพบเหตุการณที่รุนแรงจนถึงขั้นผูปวยเสีย

จำนวน (ครัง้ )

รอยละ

4
23
30
34

4.40
25.27
32.97
37.36

91

100.00

ชีวติ แตพบในระดับความคลาดเคลือ่ นทางยาทีเ่ ปนอันตราย
ตอผปู ว ย (category E) รอยละ 37.36 (ไดแก ผปู ว ยโรคหัวใจ
ไดรับยา digoxin มาตลอดกอนเขารับการรักษา แตแพทย
ไมไดสั่งยาใหผูปวย ทำใหผูปวยมีอัตราการเตนของหัวใจ
เพิ่มขึ้น (107 ครั้ง/นาที)) ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ
อุไลลักษณ เทพวัลย และคณะ12 ทีพ่ บความคลาดเคลือ่ นทาง
ยาระดับความรุนแรงซึง่ อาจท ำใหผปู ว ยไดรบั อันตรายเกิดขึน้
ตรงรอยตอของการรับผูปวยเขารักษาในระดับปานกลางถึง
รุนแรงรอยละ 60.11 เนือ่ งจากการศึกษานีม้ กี ารประสานราย
การยาหลังจากผูปวยเขารับการรักษาเกิน 24 ชั่วโมง ดวย
เภสัชกรถึงรอยละ 21.90 ทำใหเกิดปญหาความคลาดเคลือ่ น
ทางยา ดังนัน้ หากมีการประสานรายการยาตัง้ แตแรกรับหรือ
ภายใน 24 ชัว่ โมง อาจทำใหความคลาดเคลือ่ นทางยาลดลง
เมื่อพิจารณาการตอบสนองของแพทยตอการเปลี่ยน
แปลงคำสั่งการใชยา พบวาแพทยสวนใหญยอมรับและ
เปลี่ยนแปลงคำสั่งใชยาตามที่เภสัชกรเสนอขอมูล (รอยละ
89.01) เนื่องจากแพทยไมไดสืบคนประวัติการใชยาจาก
โปรแกรมคอมพิวเตอรหรือระบบสารสนเทศทางยา และ
ผูปวยบางรายแพทยไมไดสัมภาษณการรับประทานยาของ
ผปู ว ย ทำใหการสัง่ ใชยาคลาดเคลือ่ น หลังเภสัชกรทำการ
สืบคนประวัติการใชยา ทำใหแพทยแกไขตามที่เภสัชกร
แนะนำ อยางไรก็ตามมีผปู ว ยบางรายแพทยยนื ยันคำสัง่ เดิม
เนื่องจากผูปวยบางรายตองมีการติดตามเพิ่มเติม หรือบาง
รายไมสามารถติดตามการตอบสนองไดเนื่องจากเภสัชกรไม
สามารถติดตอแพทยได จึงบันทึกในแบบปรึกษาของสห
สาขาวิชาชีพ ซึง่ บางรายไดมกี ารยายแผนกหรือถูกจำหนาย
จากผลการตอบสนองพบวาสอดคลองกับการศึกษาของคณิตา
ปน ตระกูล และ อัจฉราวรรณ โตภาคงาม9 ทีแ่ พทยเปลีย่ น
แปลงคำสั่งใชยาตามคำเสนอของเภสัชกรถึงรอยละ 91.3
ดังนัน้ การประสานรายการยาจึงเปนหนึง่ ในกระบวนการ
สำคัญที่สามารถเพิ่มความปลอดภัยในการใชยาใหกับผูปวย
ในจุดทีเ่ ปนรอยตอระหวางการเปลีย่ นระดับการรักษาได ซึง่
ขัน้ ตอนการทบทวนประวัตกิ ารใชยาควรเริม่ ดำเนินการตัง้ แต
รับผปู ว ยรักษาหรือภายใน 24 ชัว่ โมง และควรกำหนดเปน
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