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วัตถุประสงค : เพ่ือศึกษาผลของการนํากระบวนการ medication reconciliation มาใชในหอผูปวยในของโรงพยาบาล
ชุมชนแหงหนึ่ง วิธีการ : เภสัชกรรวบรวมประวัติการใชยาของผูปวย 456 คนที่เขารักษาตัวในโรงพยาบาลระหวางเดือนธันวาคม 
2551 ถึงเดือนมิถุนายน 2552 ซึ่งมีโรคเรื้อรังและมียาที่จําเปนตองไดรับอยางตอเนื่อง แหลงขอมูลประกอบดวยตัวผูปวยเอง ญาติ 
ยาที่ผูปวยใช สถานพยาบาลเดิมของผูปวยและบันทึกการใชยาของผูปวยในสถานพยาบาลที่ทําการศึกษา  เภสัชกรเปรียบเทียบ
ประวัติการใชยาของผูปวยและรายการยาที่แพทยส่ังในขั้นตอนการรับผูปวยเขาในโรงพยาบาล และขั้นตอนการจําหนายออกจาก
โรงพยาบาล  ในกรณีที่พบความไมสอดคลอง เภสัชกรจะประสานงานกับแพทยผูรักษาเพื่อใหทราบวาความไมสอดคลองดังกลาว
เกิดจากความตั้งใจหรือไม หากไมใชจะจัดเปนความคลาดเคลื่อนทางยา และเภสัชกรจะประสานงานกับแพทยเพ่ือแกไขปญหา
ความคลาดเคลื่อนทางยา สําหรับนอกเวลาทําการของเภสัชกร พยาบาลจะทําหนาที่แทนเภสัชกรในทุกขั้นตอน  ผลการวิจัย : ใน
ผูปวยรอยละ 6.84 (31 ราย) และรอยละ 12.94 (59 ราย) เกิดความคลาดเคลื่อนจากการสั่งใชยาในขั้นตอนการเขารักษาตัวใน
โรงพยาบาลและขั้นตอนการจําหนาย เมื่อแพทยไดรับการประสานงานจากเภสัชกรพบวา แพทยแกไขปญหาทั้งหมดในขั้นตอนการ
รับเขารักษา และแกไขปญหาในผูปวย 57 จาก 59 รายที่พบความคลาดเคลื่อนในขั้นตอนจําหนาย ความไมสอดคลองทางยารอยละ 
5.04 และ 5.92 ในขั้นตอนการเขารักษาตัวและขั้นตอนการจําหนาย ไมอาจประเมินไดอยางชัดเจนวาเปนความคลาดเคลื่อนหรือไม 
ผูปวยที่พบความคลาดเคลื่อนหรือความไมสอดคลองที่อาจเปนความคลาดเคลื่อนรอยละ 62.86 ไมไดรับยาที่เปนความคลาดเคลื่อน
หรือความไมสอดคลองนั้นเพราะกระบวนการ medication reconciliation ผูปวยรอยละ 31.42 ไดรับยาที่มีความคลาดเคลื่อนหรือ
ความไมสอดคลองที่อาจเปนความคลาดเคลื่อน แตไมเกิดอันตราย และผูปวยรอยละ 5.71 ไดรับยาที่มีความคลาดเคลื่อนหรือความ
ไมสอดคลองที่อาจเปนความคลาดเคลื่อนแมไมเกิดอันตราย และตองไดรับการติดตาม สรุป : กระบวนการ medication 
reconciliation สามารถชวยคนหาและปองกันความคลาดเคลื่อนทางยาไดเปนอยางดี   
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The Joint Commission on Accreditation of 
Healthcare Organization (JCAHO) ซึ่งเปนองคกรหนึ่งใน
การดู แลด านความปลอดภัยของผู ป วย ในประ เทศ
สหรัฐอเมริกา ไดวิเคราะหรายงานความคลาดเคลื่อนทางยา
ซึ่งทําใหผูปวยเสียชีวิตหรือเกิดความเจ็บปวยอยางรุนแรง 
หรือเพ่ิมความเสี่ยงตออันตราย จํานวนกวา 350 รายงาน 
และพบวารอยละ 63 ของความคลาดเคลื่อนเปนผลมาจาก
การผิดพลาดในการสื่ อสารขอมู ลระหว า ง บุคลากร
สาธารณสุข ซึ่งเกิดขึ้นในขั้นตอนของการรับผูปวย การยาย
หอผูปวย และการจําหนายผูปวยออกจากโรงพยาบาล (1) 

ค ว า ม ค ล า ด เ ค ลื่ อ น ใ น ลั กษณะที่ ผู ป ว ย ใ น
โรงพยาบาลไมไดรับยาที่ควรไดอยางตอเนื่องนั้น เปน
ปญหาที่พบไดบอย ผูปวยที่เขารักษาตัวในโรงพยาบาลรอย
ละ 42-61 ไมไดรับยาที่ เคยไดรับอยูอยางตอเนื่อง (2) 
ความคลาดเคลื่อนทางยาประมาณรอยละ 46 เกิดระหวาง
การสั่งใชยาในขั้นตอนการรับผูปวย หรือการจําหนายผูปวย
ออกจากโรงพยาบาล (3) การส่ังใชยาในผูปวยรอยละ 22 
ไมสอดคลองกับประวัติการใชยาเดิม โดยแพทยไมไดตั้งใจ
ใหเปนเชนนั้น  รอยละ 23 และรอยละ 6 ของความไม
สอดคลองนี้อาจกอใหเกิดผลกระทบที่มีความสําคัญทาง
คลินิกในระดับปานกลางและรุนแรง ตามลําดับ (4)  

ประมาณครึ่งหนึ่งของความคลาดเคลื่อนทางยาที่
รุนแรงและมีสาเหตุจาการสื่อสารขอมูลที่ไมดีนั้น สามารถ
ปองกันไดดวยกระบวนการ medication reconciliation (1)  
medication reconciliation คือ กระบวนการจัดทํารายการยา
และผลิตภัณฑสุขภาพที่ผูปวยใช ซึ่งมีสมบูรณและถูกตอง
และตอเนื่องตลอดการรักษา ประกอบดวย ชื่อยา ขนาดยา 
ความถี่ และวิธีใชยาของผูปวยที่ไดรับกอนเขารักษาใน
โรงพยาบาล และเปรียบเทียบกับรายการยาที่แพทยส่ังใชเมื่อ
เขารักษาตัวในโรงพยาบาล จําหนายกลับบานหรือไปรักษา
ตอท่ีสถานพยาบาลอื่น เพ่ือใหผูปวยไดรับยาที่ถูกตอง
เหมาะสม (2,5,6) 

กระบวนการ medication reconciliation ทําให
คนพบความคลาดเคลื่อนทางยาและสามารถแกไขปญหา
จากยาได 3.5 ปญหาตอผูปวยหน่ึงคน (7) เภสัชกรใชเวลา
เฉล่ีย 13.9 นาทีในการรวบรวมประวัติการใชยาของผูปวย 
พยาบาลรวบรวมรายการยาได 4.0+3.2 รายการตอผูปวย
หนึ่งราย ขณะที่เภสัชกรสามารถรวบรวมไดรายการยา

มากกว า คื อ  5 . 3 3 . 7  ร ายกา รต อผู ป ว ยหนึ่ ง ร า ย 
กระบวนการ medication reconciliation ทําใหพบวาความ
ไมสอดคลองของยาที่แพทยส่ังจายและประวัติการใชยาของ
ผูปวยมีจํานวน 2.9 ครั้งตอผูปวยหน่ึงราย ความไม
สอดคลองรอยละ 48 เปนการไมส่ังใชยาหรือส่ังยาผิดจากที่
ผูปวยจําเปนตองไดรับประจํา รอยละ 31 เปนการสั่งที่ผิด
ขนาด รอยละ 13 เปนการสั่งยาผิดเวลา และเปนความ
คลาดเคลื่อนอื่นๆ อีกรอยละ 8 (8) ในสองการศึกษาพบวา
แพทยไดเปล่ียนแปลงคําสั่งการใชยาในผูปวยรอยละ 89 
และรอยละ 94 เมื่อทราบถึงขอมูลความไมสอดคลองที่ได
จากการทํา medication reconciliation (9-10)    เภสัชกรมี
บทบาทสําคัญในการรวบรวมประวัติการใชยาที่ถูกตองของ
ผูปวย  กระบวนการ medication reconciliation  ซึ่งแพทย
เปนผูรวบรวมขอมูลโดยเภสัชกรไมมีสวนรวมนั้น ไม
สามารถลดความคลาดเคลื่อนทางยาลงได (4) 

งานวิจัยในอดีตแสดงให เห็นอยางชัด เจนว า
กระบวนการ medication reconciliation มีประสิทธิภาพใน
การลดความคลาดเคลื่อนทางยา อยางไรก็ตาม การนํา
กระบวนการใด ๆ มาใชในการพัฒนาคุณภาพในองคกร 
จะตองมีการประเมินประสิทธิผล เภสัชกรสามารถนําขอมูลที่
แสดงถึงประสิทธิผลที่ดีของกระบวนการ ไปนําเสนอแก
ผูบริหารและผูเกี่ยวของเพ่ือขอความรวมมือและสนับสนุนให
กระบวนการ medication reconciliation ยั่งยืนและขยายผล
ตอไป หากผลการประเมินพบวากระบวนการไมดี ก็จะเปน
ขอมูลในการพัฒนาตอไป งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงคเพ่ือ
ประเมินผลการนํากระบวนการ medication reconciliation 
มาใชในโรงพยาบาลชุมชนแหงหนึ่ง 

 

วิธีวิจัย 
สถานที่วิจัยและตัวอยางการวิจัย 
การวิ จั ยนี้ ศึ กษาผลของการใชกระบวนการ 

medication reconciliation ในโรงพยาบาลชุมชนระดับอําเภอ
ขนาด 60 เตียงแหงหนึ่ง ซึ่งมีแพทยอายุรกรรม จํานวน 5 
คน และเภสัชกร จํานวน 4 คน ตัวอยางในการวิจัยคือผูปวย
ที่เขารักษาตัวในโรงพยาบาลระหวางเดือนธันวาคม 2551 ถึง
เดือนมิถุนายน 2552 มีโรคเรื้อรังและมียาที่จําเปนตองไดรับ
อยางตอเนื่อง เชน โรคหัวใจ โรคไขมันในเลือดสูง โรคความ
ดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคติดเชื้อ HIV โรคหอบหืด และ
วัณโรค เปนตน  
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2. การตรวจสอบ (clarification) คือ การทบทวนความ
ถูกตองของรายการยาที่รวบรวมไดจากแหลงตาง ๆ และ
บันทึกขอมูลลงแบบฟอรม medication reconciliation เพ่ือสง
ตอไปยังหอผูปวยใน  

กระบวนการ Medication Reconciliation 
กระบวนการ Medication Reconciliation เริ่ม

ภายใน  24  ชั่ ว โมงหลั งจากที่ ผู ป วย เข า รั กษาตั ว ใน
โ ร งพยาบาล  หากผู ป ว ย ได รั บยาที่ มี ค ว าม เสี่ ย ง สู ง
กระบวนการอาจเริ่มเร็วขึ้น คือภายในเวลา 4 ชั่วโมง ยาที่มี
ความเส่ียงสูงไดแก ยาปฏิชีวนะ  ยารักษาโรคความดันโลหิต
สูง ยารักษาโรคหัวใจ ยารักษาโรคลมชัก  ยาฉีดอินสุลิน ยา
พน ยาหยอดตา ยารักษาโรคเบาหวาน ยากดภูมิคุมกัน เปน
ตน สวนยาที่เร่ิมกระบวนการภายใน 24 ชั่วโมง ไดแกยาตาน
การแข็งตัวของเลือด ยารักษามะเร็ง ยาตานโรคจิต ยา
คุมกําเนิด ยาระบาย ยาวิตามิน ยาทา ยาขับปสสาวะ ยา
รักษาโรคไทรอยด  ยาทดแทนฮอรโมน ยารักษาโรคแผล
กระเพาะอาหาร ยาลดไขมันเลือด  ยาตานอาการอักเสบที่
ไมใชสเตียรอยด เปนตน 

เวลาปฏิบัติงานของเภสัชกร คือ 8.30–0.30 น. 
นอกชวงเวลาดังกลาว (0.30–8.30 น.) พยาบาลจะเปนผู
รวบรวมประวัติการใชยาของผูปวยที่ เข ารักษาตัวใน
โรงพยาบาลและกรอกขอมูลลงแบบฟอรม medication 
reconciliation แทนเภสัชกร เภสัชกรและพยาบาลที่ปฏิบัติ
หนาที่ ไดรับการอบรมเรื่องการดําเนินงาน medication 
reconciliation จากคณะกรรมการดูแลผูปวยแบบสหวิชาชีพ
ของโรงพยาบาลมาแลว เพ่ือใหสามารถปฏิบัติหนาที่ไดใน
ลักษณะเดียวกัน  และทํ า ใหกระบวนการ  medication 
reconciliation ดาํเนินไดตลอด 24 ชั่วโมง 

ขั้นตอนการดําเนินงาน ประกอบดวย 4 ขั้นตอน
หลัก ดังนี้ 

3. การเปรียบเทียบรายการยาที่ผูปวยไดรับใหมกับรายการ
ยาที่ผูปวยใชกอนเขารักษาตัวในโรงพยาบาล และจําเปนตอง
ไดรับยาอยางตอเนื่อง (reconciliation) ในกรณีที่พบความ
แตกตาง เภสัชกรจะประสานงานกับแพทยเพ่ือใหทราบวา
ความแตกตางของรายการยาที่แพทย ส่ังใช เปนความ
คลาดเคลื่อนจากการสั่งใชยาหรือไม หรือเกิดจากความตั้งใจ
ของแพทย  หากเปนความคลาดเคลื่ อนทางยา  ก็จะ
ประสานงานกับแพทยเพ่ือแกไขปญหาดังกลาว พรอมทั้งระบุ
เหตุผลลงในแบบฟอรม medication reconciliation หาก
ไม ใช เวลาปฏิ บัติ งานของเภสัชกร  พยาบาลมีหน าที่
ประสานงานกับแพทยแทนเภสัชกร 

1. การทวนสอบ (verification) คือ การรวบรวมประวัติการใช
ยาของผูปวยเมื่อเขารักษาตัวในโรงพยาบาล ซึ่งมีขั้นตอน
ดังนี้ 

1.1 เภสัชกรซักประวัติจากผูปวยหรือญาติ ในเรื่องชนิด
ยา ขนาดยา วิธีการใหยา ความถี่ในการใชยา และเวลาที่
ไดรับยาครั้งลาสุดของผูปวยจากทุกสถานพยาบาล การ
สัมภาษณมีขั้นตอนดังนี้ 

1.1.1 เภสัชกรแนะนําตัว บอกจุดประสงคการ
รวบรวมประวัติการใชยาของผูปวยอยางชัดเจน 

1.1.2 เภสัชกรตั้งคําถามปลายเปดเกี่ยวกับการ
ใชยา เชน เมื่อวานนี้ ยาตัวแรกที่รับประทานเมื่อต่ืนขึ้นมาคือ
ยาอะไร รับประทานกี่ครั้ง ยาชนิดอื่นที่รับประทานอยูคือ
อะไร ลักษณะของยา และยาที่ใชอยูมีอะไรบาง เปนตน 

4. การสงตอขอมูลรายการยา (transmission) คือ เมื่อแพทย
อนุญาตให ผู ป วยออกจากโรงพยาบาล  เภ สัชกรจะ
เปรียบเทียบรายการยาทั้งหมดของผูปวยกอนรักษา ระหวาง
รักษา และยาที่แพทยส่ังจายเพ่ือใหผูปวยนําไปใชตอที่บาน
หรือนําไปใชรักษาตอท่ีสถานพยาบาลอื่น เพ่ือคนหาความไม
สอดคลอง ในกรณีที่พบความไมสอดคลอง เภสัชกรจะ
ประสานงานกับแพทยในลักษณะเดียวกับที่กลาวมาแลวใน
ขอ 3 พรอมทั้งระบุเหตุผลลงในแบบฟอรม medication 
reconciliation หากไม ใช เ วลาปฏิ บัติ งานของเภสัชกร 
พยาบาลจะทําหนาที่แทนเภสัชกร 

1.2. เภสัชกรขอดูยาที่ผูปวยใช โดยทั่วไปผูปวยมักจํา
ไมได หรือไมทราบรายละเอียด เภสัชกรจะขอใหญาติผูปวย
นํายามาใหตรวจสอบภายใน 24 ชั่วโมงหรือเร็วกวานั้นหาก
สงสัยวาเปนยาที่มีความเสี่ยงสูง นอกจากนี้ ในผูปวยบางราย 
เภสัชกรจะโทรศัพทติดตอไปยังสถานพยาบาลของที่ผูปวย
รักษากอนเขารักษาตัวในโรงพยาบาลที่ทํ าวิจัย  เ พ่ือ
ตรวจสอบประวัติการใชยาใหถูกตองมากขึ้น  

1.3. เภสัชกรทบทวนประวัติการใชยาในเวชระเบียน
ผูปวยนอก หรือระบบสารสนเทศของโรงพยาบาลที่ทําวิจัย 

เครื่องมือท่ีใชในการบันทึกขอมูล  
 แบบฟอรม medication reconciliation ที่ใชในการ

วิจัยประกอบดวยเอกสารสําหรับบันทึกขอมูลตอไปน้ี ชื่อ 
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นามสกุลของผูปวย อายุ โรคเรื้อรังที่เปน โรคที่วินิจฉัยเมื่อ
เขารักษาในโรงพยาบาล ประวัติแพยาและอาการที่แพ 
รายการยาที่จําเปนตองไดรับอยางตอเนื่อง ประกอบดวย ชื่อ
การคา ชื่อสามัญ รูปแบบยา ขนาด ความถี่  ระยะเวลาที่ใช 
และขอบงใช  แหลงขอมูลที่ไดมาและเบอรโทรศัพทติดตอ
กลับหากตองการขอมูลของผูปวยเพ่ิมเติม วันเวลาลาสุดที่
ผูปวยรับประทานยา ความรวมมือในการรักษา อาการสําคัญ
ของผูปวย และเหตุผลการสั่งใชยาของแพทย  
 

การจําแนกประเภทความไมสอดคลองและความ
คลาดเคลื่อนทางยา 
 เมื่อเภสัชกรพบความไมสอดคลองของรายการยาที่
ผูปวยใชตอเนื่องกับรายการยาที่แพทยส่ัง  เภสัชกรจะติดตอ
สอบถามขอมูลจากแพทย และจําแนกความไมสอดคลองที่
พบเปน 3 ประเภท คือ 1) ความไมสอดคลองที่แพทยตั้งใจ
และไดบันทึกเหตุผลเอาไว 2) ความไมสอดคลองที่แพทย
ตั้งใจ แตไมมีการบันทึก และ 3) ความไมสอดคลองที่แพทย
ไมตั้งใจ และไมมีการบันทึกเหตุผลในเอกสารอยางชัดเจน 
กรณีที่ 3 เทานั้นที่จัดเปนความคลาดเคลื่อนทางยาใน
การศึกษานี้ตามขอตกลงของคณะกรรมการดูแลผูปวย
แบบสหวิชาชีพของโรงพยาบาล ซึ่งกําหนดขึ้นกอนดําเนิน
กระบวนการ medication reconciliation ของโรงพยาบาล  

ความคลาดเคลื่อนที่พบในการศึกษานี้ถูกจําแนก
ประเภท ดังนี้ (6, 11-12) 
 1. การไมส่ังยาเดิมที่ผูปวยสมควรจะไดรับ 
(omission error) คือ แพทยไมส่ังยาที่ผูปวยจําเปนตองไดรับ
อยางตอเนื่องตั้งแตกอนเขารักษาในโรงพยาบาล หรือยาที่
ผูปวยไดรับขณะอยูในโรงพยาบาลและสมควรไดรับตอเนื่อง
เมื่อจําหนายกลับบานหรือไปรักษาตอท่ีสถานพยาบาลอื่น  
 2. การเปล่ียนแปลงยาที่ใชในการรักษาเปนยากลุม
เดียวกัน (medication change within a medication class) 
คือ แพทยเปล่ียนแปลงรายการยาที่ใชเปนยากลุมเดียวกัน 
หรือยาชนิดเดียวกันแตมีรูปแบบตางกัน โดยไมมีเหตุผลทาง
คลินิก เชน ผูปวยเคยไดรับยา metroprolol succinate ใน
รูปแบบออกฤทธิ์นาน (extended-release) แตแพทยส่ังใชยา 
metroprolol tartrate 25 มิลลิกรัม แบบออกฤทธิ์ธรรมดา 
เปนตน 
 3. การเปลี่ยนแปลงขนาดยา ความถี่และวิธีใชยา 
แตกตางจากเดิมที่ผูปวยเคยไดรับ ซึ่งไมมีเหตุผลทางคลินิก

มารองรับอยางเพียงพอ เชน ผูปวยโรคเบาหวานเคยไดรับยา 
amlodipine 5 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง แตคําส่ังใชยาของ
แพทยเปน amlodipine 5 มิลลิกรัม วันละครั้ง เปนตน 
 4. การสั่งใชยาที่ผูปวยไมเคยไดรับมากอนโดยไม
สามารถอธิบายได จากอาการทางคลินิ กของผู ป วย 
(commission error) และไมมีการบันทึกเหตุผลในเอกสาร
อยางชัดเจน  

นอกจากนี้ ผูวิจัยยังไดประเมินความรุนแรงของ
ความคลาดเคลื่อนทางยาตามเกณฑของ The national 
coordination council of medication error reporting and 
prevention (NCCMERP) (13) ดังนี้ คือ  
1. ไมมีความคลาดเคลื่อน (ระดับ A) คือ ไมมีความ
คลาดเคลื่อนเกิดขึ้น แตมีเหตุการณที่อาจทําใหเกิดความ
คลาดเคลื่อนได 

 2. มีความคลาดเคลื่อน แตไมเปนอันตราย 
2.1 ระดับ B คือ มีความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้น แตไม

เปนอันตรายตอผูปวย เนื่องจากความคลาดเคลื่อนนั้นไปไม
ถึงผูปวย               

2.2 ระดับ C คือ มีความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้น แตไม
เปนอันตรายตอผูปวย ถึงแมวาความคลาดเคลื่อนนั้นไปถึง
ผูปวยแลว 

2.3 ระดับ D คือ มีความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้น แตไม
เปนอันตรายตอผูปวย แตยังมีความจําเปนตองติดตาม
ผูปวยเพ่ิมเติม   
3. มีความคลาดเคลื่อน และอันตราย 

3.1 ระดับ E คือ มีความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้น และ
เปนอันตรายตอผูปวยชั่วคราว รวมถึงจําเปนตองไดรับการ
รักษาหรือแกไขเพิ่มเติม 
           3.2 ระดับ F คือ มีความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้น และ
เปนอันตรายตอผูปวยชั่วคราว รวมถึงจําเปนตองไดรับการ
รักษาในโรงพยาบาล  หรือ ยืดระยะเวลารักษาตัวใน
โรงพยาบาลออกไป 
          3.3 ระดับ G คือ มีความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้น และ
เปนอันตรายตอผูปวยอยางถาวร  
          3.4 ระดับ H คือ มีความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้น และ
เปนอันตรายตอผูปวยจนเกือบถึงแกชีวิต  
4. มีความคลาดเคลื่อน และเปนอันตรายจนเสียชีวิต หรือ
ระดับ I คือ มีความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้น และเปนอันตรายตอ
ผูปวยจนถึงแกชีวิต 
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 การวิเคราะหขอมูล  
 การศึกษานี้ใชสถิติเชิงพรรณนาเพื่อสรุปขอคนพบ
เกี่ยวกับอัตราการเกิดความคลาดเคลื่อนชนิดตาง ๆ จากการ
ส่ังใชยา ในขั้นตอนการเขารักษาตัวในโรงพยาบาล และใน
ขั้นตอนการจําหนาย หนวยการวิเคราะหของการวิจัยนี้คือ
ผูปวย ผลการวิเคราะหจะแสดงในรูปจํานวนและรอยละของ
ผูปวย โดยไมไดรายงานจํานวนความคลาดเคลื่อนหรือความ
ไมสอดคลอง ทั้งนี้เพราะจะทําใหเห็นขนาดของปญหาใน
องคกรไดดีกวา โรงพยาบาลวางเปาหมายไววารอยละของ
ความไมสอดคลองทางยาที่ เภสัชกรและพยาบาลไมได
ประสานงานกับแพทยทําใหปญหาไมไดรับการแกไขนั้น ไม
ควรเกินรอยละ 5 ของจํานวนผูปวยที่ศึกษาทั้งหมดทั้งใน
ขั้นตอนการเขารักษาตัวในโรงพยาบาล และในขั้นตอนการ
จําหนาย 
 

ผลการวิจัย 
ในชวงเวลา 7 เดือนของการศึกษา ผูปวยจํานวน 

456 คนมีคุณสมบัติครบตามเกณฑการวิจัย ตารางที่ 1 
แสดงจํ านวนของผู ป วยที่ ก ร ะบวนการ  medication 
reconciliation ตรวจพบความคลาดเคลื่อนจากการสั่งใชยา

ในขั้นตอนการเขารักษาตัวในโรงพยาบาล ในชวงที่ศึกษา
พบความคลาดเคลื่อนในผูปวย 31 คน (รอยละ 6.84) 
จัดเปนผูปวยที่ไมไดยาเดิมที่ผูปวยสมควรจะได 29 คน 
(รอยละ 6.40) และเปนผูปวยที่แพทยเปล่ียนแปลงยาที่ใชใน
การรักษาเปนยาในกลุมเดียวกันโดยไมตั้งใจ  จํานวน 2 คน 
(รอยละ 0.44) เมื่อเภสัชกรและพยาบาลประสานงานกับ
แพทย พบวาแพทยยอมรับคําแนะนําและแกไขความ
คลาดเคลื่อนในผูปวยทั้ง 31 ราย 
ในการศึกษานี้ มีผูปวย 23 คน (รอยละ 5.04) ที่พบวามีความ
ไมสอดคลองของรายการยาที่แพทยส่ังจายและยาที่ผูปวย
เคยไดกอนเขารักษาตัว แตเภสัชกรและพยาบาลไมได
ประสานงานกับแพทย จึงไมอาจประเมินไดวาความไม
สอดคลองดังกลาวเกิดจากความตั้งใจของแพทยหรือไม และ
จัดเปนความคลาดเคลื่อนทางยาหรือไม สาเหตุของการที่ไม
สามารถประสานงานกับแพทยไดคือ ผูปวยและญาติไม
สามารถใหขอมูลเกี่ยวกับรายการยาที่ผูปวยใชกอนเขารักษา
ตั ว ใน โ ร งพยาบาลได  หรื อการติ ดต อขอข อมู ลจ าก
สถานพยาบาลเดิมของผูปวยเพ่ือตรวจสอบขอมูลของผูปวย
ทําไดยาก เภสัชกรและพยาบาลจึงไมอาจแนใจวาประวัติการ
ใชยาที่ไดนั้นมีความถูกตอง จึงไมไดประสานงานกับแพทย 

 
 
     ตารางท่ี 1. จํานวน (รอยละ) ของผูปวยที่พบวาเกิดความคลาดเคลื่อนทางยาในขั้นตอนการเขารักษาตัวในโรงพยาบาล 

ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. 
รวม 

  2551 2552 2552 2552 2552 2552 2552 
ผูปวยในที่เขาเกณฑการวิจัย (คน) 67 63 67 85 67 61 46 456 
ผูปวยที่ไมพบความคลาดเคลื่อน  64 56 55 70 60 54 43 402 
     หรือความไมสอดคลอง (95.50) (88.88) (82.08) (81.94) (89.50) (88.52) (97.82) (88.16) 
         
ผูปวยที่พบความคลาดเคลื่อน โดย 2 5 6 9 4 5 0 31 
     ไดตรวจสอบกับแพทย (3.00) (7.94) (8.96) (11.00) (6.00) (8.20) (6.84) 

    การไมส่ังยาเดิมที่ผูปวย 2 5 6 8 4 4 29 
0 

         สมควรได (3.00) (7.94) (8.96) (9.82) (6.00) (6.56) (6.40) 
    การเปล่ียนแปลงยาที่ใชเปนยา 2 

0 0 0 1(1.18) 0 1(1.64) 0 
         ในกลุมเดียวกัน  (0.44) 
         
ผูปวยที่พบความไมสอดคลอง แต 1 2 6 6 3 2 3 23 
     ไมไดประสานงานกับแพทย (1.50) (3.18) (8.96) (7.06) (4.50) (3.28) (2.18) (5.04) 
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 ตารางที่ 2 แสดงจํานวนของผูปวยที่เกิดความ
คลาดเคลื่อนในขั้นตอนการจําหนาย ในชวงเวลา 7 เดือนที่
ศึกษาพบวา เกิดความคลาดเคลื่อนในผูปวย 59 ราย (รอยละ 
12.94) โดยผูปวย 57 คน (รอยละ 12.50) ไมไดรับยาเดิมที่
ผูปวยสมควรจะไดรับ ในผูปวย 2 คน (รอยละ 0.44) แพทย
เปล่ียนขนาดยา ความถี่ หรือวิธีใชยา ทําใหผิดไปจากที่
ผูปวยเคยไดรับ  ในผูปวยอีก 2 คน (รอยละ 0.44) พบการสั่ง
ใชยาที่ผูปวยไมเคยไดรับมากอน โดยไมสามารถอธิบายได
จากลักษณะทางคลินิกของผูปวย  ในผูปวยทั้งหมด 59 รายที่
พบความคลาดเคลื่อน แพทยแกไขปญหาที่พบในผูปวย 57 
รายเมื่อเภสัชกรและพยาบาลประสานงานกับแพทย แตใน
ผูปวยอีก 2 รายแพทยยังคงยืนยันคําส่ังใชยาเดิม โดยไมระบุ
เหตุผล ในผูปวย 27 คน (รอยละ 5.92) เภสัชกรและพยาบาล
ไมไดประสานงานกับแพทยเมื่อพบความแตกตางของ
รายการยาที่ผูปวยใชกับท่ีแพทยส่ังในขั้นตอนจําหนาย ทั้งนี้
เพราะไมสามารถติดตอกับแพทยผูทําการรักษาได 

ตารางที่ 3 แสดงจํานวนความคลาดเคลื่อนทางยา
จําแนกตามความรุนแรงตามเกณฑของ NCCMERP (13) 
การวิเคราะหจะใชทั้งความคลาดเคลื่อนที่พบ (ความไม

สอดคลองที่แพทยไมตั้งใจ) และความไมสอดคลองที่อาจเปน
ความคลาดเคลื่อน (ไมสามารถบอกไดอยางแนชัดวาเปน
ความคลาดเคลื่อนหรือไม เพราะติดตอแพทยไมได หรือไม
อาจแนใจไดวาประวัติการใชยาของผูปวยที่รวบรวมไดมี
ความถูกตองสมบูรณ) ทั้งนี้ผลการวิเคราะหที่ไดจะเปน
ประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพขององคกรมากกวาการ
วิเคราะหเฉพาะเหตุการณที่มั่นใจวาเปนความคลาดเคลื่อน 

ในขั้นตอนการเขารักษาตัวในโรงพยาบาล พบ
ความคลาดเคลื่อนและความไมสอดคลองที่อาจเปนความ
คลาดเคลื่อนในผูปวย 54 คน ในจํานวนนี้จัดวามีความรุนแรง
ในระดับ B หรือยังไมถึงตัวอยูปวยรอยละ 57.41 (31 คน) 
สวนผูปวยรอยละ  42.59 (23 คน )  ไดรับยาที่มีความ
คลาดเคลื่อนและมีความไมสอดคลองที่อาจเปนความ
คลาดเคลื่อน แตไมกอใหเกิดอันตราย ในจํานวนนี้มีผูปวย
รอยละ 7.41 (4 คน) ที่จําเปนตองไดรับการติดตามเพื่อเฝา
ระวัง 

ในขั้นตอนการจําหนาย พบความคลาดเคลื่อนและ
ความไมสอดคลองที่อาจเปนความคลาดเคลื่อนในผูปวย 86 
คน ในจํานวนนี้จัดวามีความรุนแรงในระดับ B หรือยังไมถึง

                                
                                  ตารางท่ี  2. จํานวน (รอยละ) ของผูปวยที่เกิดความคลาดเคลื่อนในขั้นตอนการจําหนาย  
 

  
ธ.ค. 
2551 

ม.ค. 
2552 

ก.พ. 
2552 

มี.ค. 
2552 

เม.ย. 
2552 

พ.ค. 
2552 

มิ.ย. 
2552 

รวม 

ผูปวยที่เขาเกณฑการวิจัย (คน) 67 63 67 85 67 61 45 456 
ผูปวยที่ไมพบความคลาดเคลื่อน     
     หรือความไมสอดคลอง 

59 
(88.06) 

49 
(77.77) 

46 
(68.66) 

78 
(91.76) 

59 
(88.06) 

35 
(57.38) 

43 
(95.65) 

370 
(81.14) 

         
ผูปวยที่พบความคลาดเคลื่อน โดยได 
     ตรวจสอบกับแพทย 

8 
(11.97) 

13 
(20.67) 

8 
(12.00) 

4 
(4.72) 

6 
(9.00) 

20 
(32.80) 

0 59 
(12.94) 

    การไมส่ังยาเดิมที่ผูปวยสมควรได 7 
(10.47) 

11 
(17.49) 

7 
(10.50) 

4 
(4.72) 

6 
(9.00) 

20 
(32.80) 

0 55 
(12.06) 

    การเปล่ียนแปลงยาที่ใชเปนยาใน 
        กลุมเดียวกัน 

1 
(1.50) 

0 1 
(1.50) 

0 0 0 0 2 
(0.44) 

    การสั่งใชยาที่ผูปวยไมเคยไดรับ 
        มากอน 

0 2 
(3.18) 

0 0 0 0 0 2 
(0.44) 

         
ผูปวยที่พบความไมสอดคลอง แต 
    ไมไดประสานงานกับแพทย 

0 1 
(1.59) 

13 
(19.50) 

3 
(3.54) 

2 
(3.00) 

6 
(9.84) 

2 
(4.76) 

27 
(5.92) 
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                       ตารางที่ 3. จํานวน (รอยละ) ของความคลาดเคลื่อนทางยาและความไมสอดคลองที่อาจเปน 
                                  ความคลาดเคลื่อน ณ ระดับความรุนแรงตางๆ  

จํานวนผูปวยที่พบความรุนแรงในระดับตางๆ  (รอยละ) 
ขั้นตอนการรักษา 

ระดับ B ระดับ C ระดับ D รวม 
การเขารักษาตัว 31 (57.41) 19 (35.18) 4 (7.41) 54 (100) 
การจําหนาย 57 (66.27) 25 (29.07) 4 (4.65) 86 (100) 
รวม 88 (62.86) 44 (31.42) 8 (5.71) 140 (100) 
 
 

    

ตัวอยูปวยรอยละ 66.27 (57 คน) สวนผูปวยรอยละ 33.73 
(29 คน) ไดรับยาที่มีความคลาดเคลื่อนและมีความไม
สอดคลองที่อาจเปนความคลาดเคลื่อน แตไมกอใหเกิด
อันตราย  ในจํานวนนี้มีผูปวยรอยละ  4.65 (4 คน )  ที่
จําเปนตองไดรับการติดตามเพื่อเฝาระวัง  ในทั้งสองขั้นตอน
ของการศึกษา ไมพบความคลาดเคลื่อนที่ถึงตัวผูปวยและ
กอใหเกิดอันตราย 
 

การอภิปรายและสรุปผลการวิจัย 
จากการศึกษาในผูปวย 456 คน พบวากระบวนการ 

medication reconciliation ในขั้นตอนการรับผูปวยเขา
โรงพยาบาลสามารถคนพบความคลาดเคลื่อนทางยาไดใน
ผูปวยรอยละ 6.84 (31 คน) เมื่อแพทยผูทําการรักษาไดรับ
การประสานงานจากเภสัชกรและพยาบาล พบวาแพทย
แกไขปญหาความคลาดเคลื่อนที่พบในผูปวยทุกราย 
อยางไรก็ตาม กระบวนการที่ใชควรตองไดรับการพัฒนา
ตอไป เพราะพบความไมสอดคลองในผูปวยรอยละ 5.04  
ซึ่งไมอาจยืนยันไดวาเปนความคลาดเคลื่อนหรือไม เพราะ 
ไมอาจมั่นใจในความถูกตองของประวัติการใชยาที่รวบรวม
ได  ทําใหเภสัชกรและพยาบาลไมอาจประสานงานกับ
แพทยผูรักษาได ทําใหปญหาที่มีอยูอาจไมไดรับการแกไข 
โรงพยาบาลวางเปาหมายวา ความไมสอดคลองที่อาจเปน
ความคลาดเคลื่อนและไมสามารถประเมินไดนั้น ไมควรพบ
ในผู ป วยมากกว า ร อยละ  5  ผลการประ เมิ นพบว า
กระบวนการในปจจุ บันนั้นมีประสิทธิผลใกลเคียงกับ
เปาหมายที่กําหนดไว เมื่อพิจารณาผลการศึกษารายเดือน
พบวาความคลาดเคลื่อนและความไมสอดคลองที่พบใน
ชวงแรกมีไมมาก แตจะพบมากขึ้นเมื่อเริ่มกระบวนการ 
medication reconciliation แลว 1 เดือน คือเมื่อบุคลากร

เริ่มมีความชํานาญและเปนที่ยอมรับแลว ในเดือนที่ 7 
พบวา ความคลาดเคลื่อนและความไมสอดคลองที่พบลดลง
อยางมาก ซึ่งอาจแสดงถึงประสิทธิภาพของกระบวนการวา
สามารถลดปญหาได อยางไรก็ตาม โรงพยาบาลควรมีการ
เก็บขอมูลอยางตอเนื่องเพ่ือพัฒนากระบวนการนี้ตอไป 

ในขั้นตอนการจําหนายผูปวยกลับบานหรือไปรักษา
ตอที่สถานพยาบาลอื่น กระบวนการ medication 
reconciliation พบความคลาดเคลื่อนจากการสั่งใชยาใน
ผูปวยรอยละ 12.94 (59 คน) แพทยแกไขปญหาที่พบใน
ผูปวย 57 รายเมื่อเภสัชกรและพยาบาลประสานงานกับ
แพทย แตในผูปวยอีก 2 รายแพทยยังคงยืนยันคําส่ังใชยา
เดิม โดยไมระบุเหตุผล  ในขั้นตอนนี้พบความไมสอดคลอง
ในผูปวยรอยละ 5.92 (27 คน) ที่ไมอาจยืนยันไดวาเปน
ความคลาดเคลื่อนหรือไม เพราะเภสัชกรและพยาบาลไม
สามารถติดต อแพทยผู ดู แลผู ป วยได  โ รงพยาบาล
วางเปาหมายวาความไมสอดคลองที่ อาจเปนความ
คลาดเคลื่อนและไมสามารถประเมินไดนั้น ไมควรพบใน
ขั้นตอนการจําหนายเกินกวารอยละ 5 จึงตองมีการพัฒนา
ระบบตอไป โดยควรมีขอตกลงระดับโรงพยาบาลใหมีแพทย
ผูรับมอบหมายทําหนาที่ตัดสินใจแทนแพทยผูดูแลผูปวยใน
กรณีที่สงสัยวาเกิดความคลาดเคลื่อนในการสั่งใชยาของ
แพทยผูดูแลผูปวย เมื่อพิจารณาปริมาณความคลาดเคลื่อน
และความไมสอดคลองในแตละเดือนพบวามีปริมาณเพิ่มขึ้น
เมื่อเวลาผานไป และลดลงในเดือนหลังๆ ยกเวนเดือน
พฤษภาคม 

             ในภาพรวม  ความคลาดเคลื่อนและความไม
สอดคลองที่อาจเปนความคลาดเคลื่อนที่ เกิดกับผูปวย
ทั้งหมด 140 รายนั้นถูกสกัดไดดวยกระบวนการ medication 
reconciliation ทําใหผูปวยรอยละ 62.86 (88 ราย) ไมไดรับ
ความคลาดเคลื่อนหรือความไมสอดคลองดังกลาว  อยางไรก็
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ตาม ความคลาดเคลื่อนและความไมสอดคลองที่อาจเปน
ความคลาดเคลื่อนนั้นถึงตัวผูปวยรอยละ 37.14 (52 ราย) ใน
จํานวนนี้รอยละ 5.71 (8 ราย) ตองไดรับการติดตามผล 
โรงพยาบาลสามารถใชผลการวิจัยนี้เปนขอมูลพ้ืนฐานในการ
พัฒนาใหกระบวนการสามารถสกัดความคลาดเคลื่อนใหได
มากขึ้น 
            เภสัชกรควรมีสวนรวมในการคนหาประวัติการใช
ยาของผูปวย และใหคําปรึกษาเกี่ยวกับยาตลอดเวลา โดย
แพทยหรือพยาบาลควรสามารถติดตอหรือปรึกษาเภสัชกร
ไดตลอดเวลา ดังนั้น โรงพยาบาลควรจัดใหมีเภสัชกร
บริการตลอด 24 ชั่วโมงดวยวิธีการตาง ๆ เชน โทรศัพท
สายดวนถึงเภสัชกร เปนตน นอกจากนี้ควรมีเภสัชกรเขา
รวมในทีมตรวจเยี่ยมผูปวยทางคลินิก (clinical round) กับ
แพทยและพยาบาลเพื่อใหขอมูลเกี่ยวกับประวัติการใชยา
ของผูปวย และขอมูลยาใหม ยาที่มีการส่ังใชไมบอย และ
ขอมูลอ่ืน ๆ ที่มีประโยชนแกแพทยโดยตรงเมื่อมีการสั่งใช
ยา 

 งานวิจัยนี้มีขอจํากัดหลายอยาง เชนการประเมิน
ความรุนแรงของความคลาดเคลื่อน และการประเมินความไม
สอดคลองของยาที่แพทยส่ังจายและรายการยาที่ผูปวยใชนั้น 
ทําโดยนักวิจัยเพียงคนเดียว ยังไมมีขอมูลความเที่ยงมา
ยืนยันวาผูประเมินที่ตางคนกัน จะประเมินไดผลในลักษณะ
เดียวกัน นอกจากนี้ยังไมมีขอมูลยืนยันวาเภสัชกรและ
พยาบาลสามารถประเมินและซักประวัติไดดีพอ ๆ กัน 
อยางไรก็ตามงานวิจัยนี้ทําในสภาพที่แทจริง ที่ตองอาศัย
ความรวมกันระหวางวิชาชีพ การดําเนินการจึงตองใชหลาย
วิชาชีพในการประเมิน ผลการวิจัยจึงนาจะสะทอนความเปน
จริงในการใชกระบวนการ medication reconciliation ไดดี 

ผลการศึกษาสรุปไดวาเภสัชกรและพยาบาลมี
บทบาทสําคัญในการรวบรวมประวัติการใชยาของผูปวยเพ่ือ
เปรียบเทียบกับรายการยาที่แพทยส่ังใชเมื่อผูปวยเขารักษา
ตั ว ในโรงพยาบาลและ เมื่ อ จํ าหน ายผู ป วยออกจาก
โรงพยาบาล  กระบวนการ medication reconciliation เปน
ระบบงานที่สามารถสรางความปลอดภัยใหผูปวยและลด
ความคลาดเคลื่อนทางยา แตระบบน้ีจะประสบความสําเร็จได
ตองอาศัยความรวมมือและความรับผิดชอบจากหลายฝาย 
ดังนั้น สหสาขาวิชาชีพจึงมีบทบาทมากในการเพิ่มความ
ปลอดภัยใหผูปวยในจุดที่เปล่ียนระดับการรักษามากขึ้น 
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Abstract 
Objective: To investigate the effects of the implementation of medication reconciliation process in an inpatient 

unit of a community hospital. Methods:  A pharmacist collected drug use history of 456 patients, with chronic diseases 
and having to use medication on regular basis, who were admitted to the study hospital during Dec 2008-Jun 2009. The 
pharmacist collected drug use history from the patients themselves, their relatives, the examination of medication taken 
by patients, institutions where the patients received previous treatment and the record within the study hospital. The 
pharmacist compared the drug use history with the medication prescribed by the physician during the admission and 
discharge.  The discrepancies were communicated to the attending physicians to find out whether they were intentional. 
The unintentional discrepancies were regarded as medication errors. The pharmacist informed the physicians on error 
and asked them for the resolution. Results: 6.84% (n=31) and 12.94% (n=59) of patients encountered medication errors 
at the admission and discharge stage, respectively.  After contacted by the pharmacist, the attending physicians 
corrected all the medication errors encountered at the admission stage, and corrected 57 of 59 errors in the discharge 
stage. 5.04% and 5.92% of the discrepancies in the admission and discharge stage could not be definitely identified as 
medication errors. Medication errors or discrepancies (potential to be errors) did not reach 62.86% of the patients who 
encountered them as a result of medication reconciliation process. However, the errors or discrepancies (potential to be 
errors) reached 31.42% of patients who them with no harm done. The errors or discrepancies (potential to be errors) 
reached 5.71% of patients who encountered them with no harm done but close monitoring needed. Conclusion: The 
implementation of medication reconciliation process if effective in identifying and preventing the medication error. 
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