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บทคัดยอ 
วัตถุประสงค: เพ่ือศึกษาความถี่และความรุนแรงของความคลาดเคลื่อนท่ีเกิดขึ้นในหอผูปวยอายุรกรรมหญิง โรงพยาบาล

ท่ัวไปแหงหน่ึงท่ีเริ่มใชกระบวนการประสานรายการยา วิธีการ: ผูวิจัยเก็บขอมูลจากการนอนโรงพยาบาล 140 ครั้งระหวางเดือน
มกราคม-มีนาคม 2555 เภสัชกรประสานงานกับแพทยเมื่อพบความแตกตางของรายการยาที่ผูปวยไดรับในโรงพยาบาลและยาที่
ไดรับกอนเขารักษาตัว เพ่ือหาสาเหตุของความแตกตางของรายการยาและพิจารณาวาเปนความคลาดเคล่ือนทางยาหรือไม พรอม
ท้ังประเมินความรุนแรงของผลลัพธทางคลินิกท่ีเกิดขึ้นโดยใชเกณฑของ NCCMERP ผลการวิจัย: เมื่อแรกรับ ผูปวยนํายาท่ีใชอยู
เดิมติดตัวมาดวย 65 ครั้ง (รอยละ 46.4 ของจํานวนครั้งในการนอนโรงพยาบาล) พบความคลาดเคลื่อนทางยาใน 242 รายการจาก
ยาท้ังหมด 1,282 รายการ แบงเปนความคลาดเคลื่อนท่ีพบขณะแรกรับ 191 รายการ (รอยละ 78.9 ของความคลาดเคลื่อนท่ีพบ
ท้ังหมด) และความคลาดเคลื่อนท่ีพบขณะจําหนาย 51 รายการ (รอยละ 21.1) ความคลาดเคล่ือนท่ีพบมากที่สุดคือ ผูปวยไมไดรับ
ยาเดิม 232 ครั้ง (รอยละ 95.9) ผูปวยไดรับยาในขนาดหรือความถี่ท่ีแตกตางจากท่ีเคยไดรับ 8 รายการ (รอยละ 3.3) ผูปวยไดรับยา
ในเวลาที่แตกตางจากท่ีเคยไดรับ 1 รายการ (รอยละ 0.4) และผูปวยไดรับยาซึ่งไมเคยไดรับเพ่ือรักษาอาการหรือโรคเดียวกัน 1 
รายการ (รอยละ 0.4) ความคลาดเคล่ือนท่ีเกิดขึ้นสงผลใหเกิดความรุนแรงระดับ B, C, A และ D รอยละ 48.7, 25.6, 21.9 และ 3.7 
ตามลําดับ นอกจากนี้กลุมยาที่ใชในโรคหัวใจและหลอดเลือดและกลุมผูปวยท่ีเขารับการรักษาดวยโรคหัวใจและหลอดเลือดเปนกลุม
ท่ีความคลาดเคล่ือนมากท่ีสุด โรคและกลุมยามีความสัมพันธกับจํานวนความคลาดเคล่ือนทางยา (p < 0.05) สรุป: อุบัติการณของ
คลาดเคล่ือนทางยาในขณะแรกรับผูปวยเขาโรงพยาบาลและขณะจําหนายออกจากโรงพยาบาลคอนขางสูงโดยเฉพาะการไมไดรับ
ยาท่ีเคยไดรับ แตระดับความรุนแรงที่เกิดขึ้นต่ําเน่ืองจากกระบวนการสรางความสอดคลองตอเน่ืองทางยาสามารถตรวจหา
คลาดเคล่ือนไดอยางมีประสิทธิภาพ  
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บทนํา 
เหตุการณไมพึงประสงคจากการใชยาเกิดไดทุก

ข้ันตอนของการใหบริการในโรงพยาบาล เหตุการณไมพึง
ประสงคจากยาประมาณรอยละ 20 เกิดขึ้นท่ีรอยตอของการ
ใหบริการ (1) ในป ค.ศ. 2006 The Joint Commission on 
Accreditation of Healthcare Organization (JCAHO) ซ่ึง
เปนองคกรหน่ึงในการดูแลดานความปลอดภัยของผูปวยใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา ไดวิเคราะหรายงานความคลาดเคล่ือน
ทางยาซึ่งทําใหผูปวยเสียชีวิตหรือเกิดความเจ็บปวยอยาง
รุนแรง หรือเพ่ิมความเสี่ยงตออันตรายจํานวนกวา 350 
รายงานตอป พบวา รอยละ 63 ของความคลาดเคลื่อนเปน
ผลมาจากการผิดพลาดในการสื่อสารขอมูลระหวางบุคลากร
สาธารณสุข  (2 )  นอกจากนี้  กว าครึ่ งหนึ่ งของความ
คลาดเคล่ือนทางยาสามารถปองกันไดโดยใชกระบวนการ
ส ร า ง ค ว า ม ส อด ค ล อ ง ต อ เ น่ื อ ง ท า ง ย า  (medication 
reconciliation) (2, 3) 
 กระบวนการสรางความสอดคลองตอเน่ืองทางยามี
การพัฒนาอยางตอเน่ืองเพ่ือใชลดความคลาดเคลื่อนทางยา 
การใชกระบวนการดังกลาวทําใหพบความแตกตางของ
รายการยาเดิมท่ีผูปวยรับประทานท่ีบานกับรายการยาที่
ผูปวยไดรับระหวางรักษาตัวในโรงพยาบาล รอยละ 5-78 (4-
14)   ความคลาดเคล่ือนท่ีพบมากท่ีสุด คือ ผูปวยไมไดรับยา
เดิมที่เคยรับประทานที่บานรอยละ 10-61 (13) ในขณะท่ี
ความแตกตางของรายการยากอนเขารับการรักษาตัวใน
โรงพยาบาลและเมื่อจําหนายออกจากโรงพยาบาลเกิดขึ้นได
ตั้งแตรอยละ 2.11-96 (5, 7, 9, 10, 12, 14-16) กลุมยา
โรคหัวใจและหลอดเลือดเปนกลุมยาท่ีพบความแตกตางของ
รายการยามากท่ีสุดท้ังหลังจากเขารับการรักษาและจําหนาย
ออกจากโรงพยาบาล (7, 10-11, 14-15) กระบวนการสราง
ความสอดคลองตอเน่ืองทางยาสามารถลดความคลาดเคล่ือน
ทางยาไดถึงรอยละ 40-91.6 (6, 17-19)    
 องคการอนามัยโลกและหนวยงานท่ีดูแลดานความ
ปลอดภัยของผู ป วย ในหลายประ เทศ  ไดกํ าหนดให
กระบวนการสรางความสอดคลองตอเนื่องทางยาเปน
มาตรฐานหนึ่งในการเพิ่มความปลอดภัยดานยา (1, 2, 20-
21) ในประเทศไทย สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพ
สถานพยาบาล  (องค กรมหาชน )  (2549) กํ าหนดให

กระบวนการสรางความสอดคลองตอเน่ืองทางยา อยูใน
มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพฉบับเฉลิมพระ
เกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ป (22) แตไมไดกําหนดวิธี
มาตรฐานหรือผูรับผิดชอบหลัก อีกท้ังบุคลากรท่ีมีอยูอยาง
จํากัดในโรงพยาบาลรัฐทําใหกระบวนการสรางความ
สอดคลองตอเ น่ืองทางยายังไมประสพผลสําเร็จ เ พ่ือ
แกปญหาดังกลาวกระบวนการสรางความสอดคลองตอเน่ือง
ทางยาจึงควรทําในรูปแบบทีมสหสาขาวิชาชีพ (22) 
 การศึกษานี้ดําเนินการในโรงพยาบาลทั่วไปแหง
หน่ึง สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขนาด 325 
เตียง ณ หอผูปวยอายุรกรรมหญิง ซ่ึงมีกระบวนการสราง
ความสอดคลองตอเน่ืองทางยา ตั้งแตป พ.ศ. 2552 แต
แนวทางปฏิบัติขาดความชัดเจน ขอมูลการใชยาของผูปวยที่
สงตอมาจากโรงพยาบาลอื่นมีความไมชัดเจน สงผลใหผูรับ
ขอมูลการใชยาของผูปวยตัดสินใจดูแลรักษาผูปวยผิดพลาด
ได อีกท้ังกระบวนการสรางความสอดคลองตอเนื่องทางยา
กระทําในผูปวยท่ีนํายาเดิมมาเมื่อเขารับการรักษาตัวใน
โร งพยาบาล เท า น้ั น  ทํ า ให ผู ป วย ท่ี ไม นํ าย า เดิ มมา
โรงพยาบาลมีความเสี่ยงตอการขาดยาท่ีตองใชอยางตอเน่ือง  
นอกจากนี้ กิจกรรมดังกลาวในอดีต ไมมีการเก็บขอมูล
ผลลัพธเร่ืองการลดลงของความคลาดเคลื่อนทางยาหรือ
ระดับความรุนแรงที่เกิดขึ้น ทําใหบุคลากรสวนใหญไมทราบ
ความสําคัญและประโยชนท่ีไดจากกระบวนการสรางความ
สอดคลองตอเน่ืองทางยา งานวิจัยชิ้นนี้จึงจัดทําข้ึนเพ่ือศึกษา
จํานวนและความรุนแรงของความคลาดเคล่ือนทางยาเมื่อนํา
กระบวนการสรางความสอดคลองตอเน่ืองทางยามาใชใน
โรงพยาบาล 

  
วิธีการวิจัย 
 การวิจัยน้ีเปนการศึกษาเชิงพรรณนา โดยเก็บ
ขอมูลแบบไปขางหนา สถานท่ีทําวิจัย คือ หอผูปวยอายุรก
รรมหญิง (29 เตียง) ในโรงพยาบาลทั่วไปขนาด 325 เตียง 
สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีเภสัชกรใน
โรงพยาบาล 18 คน ไมมีเภสัชกรประจําหอผูปวย เน่ืองจากมี
จํานวนเภสัชกรไมพียงพอ งานวิจัยชิ้นนี้ไดผานการพิจารณา
จ า ก คณ ะก ร ร ม ก า ร จ ริ ย ธ ร ร ม  คณ ะ เ ภ สั ช ศ า ส ต ร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรแลว 
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กลุมตัวอยาง 
 ตัวอยางคือผูปวยโรคเรื้อรังท่ีจําเปนตองรับประทาน
ยาตอเนื่องอยางนอย 1 รายการ ซ่ึงเขารับการรักษาในหอ
ผูปวยอายุรกรรมหญิงในชวงเวลาท่ีวิจัยและใหความยินยอม
เขารวมการวิจัย เกณฑคัดออกของการวิจัย คือ 1)ผูปวยไม
สามารถส่ือสาร ไมมีผูดูแล หรือไมสามารถใหขอมูลการ
รับประทานยาได และ 2) ผูปวยท่ีผูวิจัยไมสามารถรวบรวม
ขอมูลยาสําหรับกระบวนการสรางความสอดคลองตอเน่ือง
ทางยาไดภายใน 24 ช่ัวโมง 
นิยามศัพท 

ความแตกต า ง ขอ ง ร ายก า รย า  (medication 
discrepancies) หมายถึง ความแตกตางระหวางรายการยาท่ี
ผู ป วยรับประทานกอนและระหว า งการรั กษาตั ว ใน
โรงพยาบาล แบงเปน 3 ประเภท (1, 23-24) คือ 1) ความ
แตกตาง ท่ี เ กิดจากความตั้ ง ใจของแพทย  ( intentional 
discrepancies) และมีบันทึกอยางชัดเจนถึงความตั้ งใจ
ดังกลาว หากความตั้งใจนั้นไมอยูบนพ้ืนฐานการรักษาท่ี
ถูกตองหรือไมมีขอมูลรองรับ ถือเปนความคลาดเคลื่อนทาง
ยา 2)ความแตกตางท่ีแพทยแจงวาเปนความตั้งใจของแพทย
หลังจากท่ีเภสัชกรสอบถาม แตแพทยไมลงบันทึกใหผูอื่น
รับทราบหรือระบุคํ าสั่ ง ใชยา เดิมโดยไม ระบุ รายการ 
(undocumented intentional discrepancies) หากความตั้งใจ
น้ันไมอยูบนพ้ืนฐานการรักษาท่ีถูกตองหรือไมมีขอมูลรองรับ
จะถือเปนความคลาดเคล่ือนทางยา และหากเปนเหตุใหเกิด
ความ เสี่ ย งต ออันตรายแกผู ป วย  ก็ถื อ ว า เปนความ
คลาดเคล่ือนทางยาเชนกัน 3) ความแตกตางท่ีเกิดจากความ
ไมตั้งใจของแพทย (unintentional discrepancies) หากเปน
เหตุใหเกิดความเสี่ยงตออันตรายแกผูปวย ถือวาเปนความ
คลาดเคล่ือนทางยา แตหากความไมตั้งใจอยูบนพ้ืนฐานการ
รักษาที่ ถูกตองหรือขอมูลรอง รับ  ถือวาไม เปนความ
คลาดเคล่ือนทางยา 

ความคลาดเคล่ือนทางยาในงานวิจัยนี้แบงเปน 8 
ประเภท (8, 17) ไดแก 1) การไมไดรับยาเดิม (omission 
error) หมายถึง ผูปวยไมไดรับยาที่จําเปนตอการรักษาโรค
และอาการเจ็บปวยท่ีผูปวยเคยไดรับประทานอยูเดิม รวมถึง
การไมระบุรายการยาอยางชัดเจน เชน คําสั่ง “รับประทานยา
เดิม” 2) ขนาดยาและความถี่ไมเหมาะสม (wrong dose or 

frequency) หมายถึง ผูปวยไดรับยาในขนาดหรือความถี่ท่ี
แตกตางจากท่ีผูปวยเคยไดรับ โดยไมมีเหตุผลหรือความ
จําเปน รวมถึงการไดรับยาในขนาดหรือความถี่ท่ีไมเหมาะสม 
3) วิธีการใชไมเหมาะสม (wrong route) หมายถึง ผูปวย
ไดรับยาในวิถีทางท่ีแตกตางจากท่ีผูปวยเคยไดรับ โดยไมมี
เหตุผลหรือความจําเปนในการเปล่ียนวิถีทางในการใหยา 
รวมถึงการไดรับยาในวิถีทางท่ีไมเหมาะสม 4)เวลาใหยาไม
เหมาะสม (wrong time) หมายถึง ผูปวยไดรับยาในเวลาที่
แตกตางจากเวลาท่ีเคยไดรับ รวมถึงการไดรับยาในเวลาที่ไม
เหมาะสม 5) การเปลี่ยนยาเปนตัวอื่นหรือชนิดอื่นในกลุม
เดียวกันซึ่งไมเหมาะสม (wrong drug or substitution) 
หมายถึง ผูปวยไมไดรับยาท่ีเคยไดรับแตไดรับยาชนิดอื่น
เพ่ือรักษาอาการหรือโรคเดียวกัน โดยไมมีเหตุผลหรือความ
จําเปนในการเปล่ียนชนิดยา รวมถึงการไดรับยาท่ีเปนขอ
หามใชในผูปวย 6) การสั่งใชยาที่แพ (allergy to order drug) 
หมายถึง ผูปวยไดรับยาชนิดเดียวกันหรือกลุมเดียวกันกับยา
ท่ีผูปวยมีประวัติแพ 7) การสั่งใชยาซํ้าซอน (duplication) 
หมายถึง ผูปวยไดรับยาท่ีมีตัวยาสําคัญท่ีมีสูตรโครงสรางใน
กลุมเดียวกันมากกวา 1 ชนิด โดยไมมีเหตุผลหรือความ
จําเปน และ 8) การสั่งยาท่ีไมเคยไดรับมากอน (commission 
error) หมายถึง ผูปวยไดรับยาท่ีไมเคยไดรับมากอน โดยไม
สามารถอธิบายเหตุผลไดจากลักษณะทางคลินิกของผูปวย 

ความรุนแรงของความคลาดเคล่ือนทางยา แบง
ประเภทตาม NCCMERP (25) เปนระดับ A-I ดังนี้ A คือ 
เหตุการณซ่ึงมีโอกาสท่ีจะกอใหเกิดความคลาดเคล่ือน หรือ
ผูปวยท่ีมีโอกาสเสี่ยงแตไมเกิดความคลาดเคลื่อน B คือ เกิด
ความคลาดเคลื่อนขึ้น แตไมถึงตัวผูปวยหรือผูปวยยังไมได
รับยา แตมีการสั่งหรือไมสั่งใชยาซ่ึงอาจกอใหเกิดความ
คลาดเคลื่อน C คือ เกิดความคลาดเคล่ือนในการใชยากับ
ผูปวยไมเกิน 1 วันแตไมทําใหผูปวยไดรับอันตราย D คือ 
เกิดความคลาดเคล่ือนในการใชยากับผูปวยไมเกิน 2 วัน 
และไมกอใหเกิดอันตรายตอผูปวย หรืออาจตองการการเฝา
ระวังเพ่ือใหมั่นใจวาไมเกิดอันตรายแกผูปวย และ/หรือตองมี
การบําบัดรักษา E คือ เกิดความคลาดเคลื่อนกับผูปวย 
สงผลใหเกิดอันตรายชั่วคราวและตองมีการบําบัดรักษา F คือ 
เกิดความคลาดเคลื่อนกับผูปวย สงผลใหเกิดอันตราย
ช่ัวคราว  และตองนอนโรงพยาบาล  หรือรักษาตัวใน
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โรงพยาบาลนานขึ้น G คือ เกิดความคลาดเคลื่อนกับผูปวย 
สงผลใหเกิดอันตรายถาวรแกผูปวย H คือ เกิดความคลาด
เคล่ือนกับผูปวย สงผลใหตองทําการชวยชีวิต I คือ เกิด
ความคลาดเคล่ือนกับผูปวยซึ่งอาจเปนสาเหตุของการ
เสียชีวิต 
ขั้นตอนการดําเนินการ 

กระบวนการเริ่มตนโดยพยาบาลคัดเลือกผูปวยและ
สงผูดูแลผูปวยมาที่ฝายเภสัชกรรม เจาพนักงานเภสัชกรรม
รวบรวมและบันทึกขอมูลประวัติการใชยา และสงใหเภสัชกร
ทบทวน ตรวจสอบความถูกตอง และประเมินความสอดคลอง 
หากพบความแตกตางของรายการยา เภสัชกรประสานงาน

กับแพทยเพ่ือหาสาเหตุ และดําเนินการแกไข (รูปท่ี 1) เมื่อ
ผูปวยถูกจําหนาย เภสัชกรเปรียบเทียบรายการยาท่ีแพทย
สั่งกลับบานกับรายการยาที่ใชในโรงพยาบาล และแกไข
ปญหาเมื่อพบความแตกตางกอนผูปวยออกจากโรงพยาบาล 
(รูปท่ี 2) จากน้ันรวบรวมขอมูลความคลาดเคล่ือนทางยาสง
ใหเภสัชกรจํานวน 3 คน เพ่ือประเมินความรุนแรงของ
ผลลัพธทางคลินิกอยางเปนอิสระตอกัน โดยใชเกณฑของ 
NCCMERP แลวนําผลการประเมินมาตรวจสอบซ่ึงกันและ
กัน หากไดผลประเมินท่ีตางกัน ผูประเมินจะอภิปรายจนได
ขอสรุปท่ีเห็นตรงกัน  
 

 

 
รูปท่ี 1. การสรางความสอดคลองตอเน่ืองทางยาเมื่อแรกรับผูปวยเขารักษา 
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รูปท่ี 1. การสรางความสอดคลองตอเน่ืองทางยาเมือ่แรกรับผูปวยเขารักษา (ตอ) 

 

 
รูปท่ี 2. การสรางความสอดคลองตอเนื่องทางยาขณะจําหนายผูปวยออกจากโรงพยาบาล 
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การวิเคราะหขอมูล 
งานวิจัยนี้มีหนวยการวิเคราะหคือจํานวนครั้งของ

การนอนโรงพยาบาล เพราะผูปวยบางรายเขารักษาตัว
มากกวาหนึ่งคร้ังในชวงท่ีทําการศึกษา การแสดงอัตราการ
เกิดความคลาดเคลื่อนและความไมสอดคลองของรายการยา
อยูในรูปของความถี่และรอยละ การหาความสัมพันธระหวาง
จํานวนความคลาดเคลื่อนทางยาและประสบการณของแพทย 
ชนิดของยา และโรคใชการทดสอบ chi-square 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

ขอมูลท่ัวไปของผูปวย 
 ผูปวยท่ีถูกคัดเลือกเขารวมงานวิจัยจํานวน 126 คน 
โดยมีผูปวยมารักษาตัวซ้ําในระหวางการวิจัย 14 คน รวม 
140 ครั้งของการนอนโรงพยาบาล อายุเฉล่ีย 64 + 16 ป มี
ผูปวยจํานวน 63 คน (รอยละ 50) นํายาเดิมติดตัวมาดวย 
จํานวนรายการยาที่ผูปวยนํามาโรงพยาบาลเฉล่ีย 5.9 + 2.9 
รายการตอครั้งของการนอนโรงพยาบาล จํานวนรายการยาที่
ใชกอนจําหนาย 9.1 + 3.4 รายการตอครั้งของการนอน
โรงพยาบาล (ตารางท่ี 1) โรคประจําตัวเรียง 3 ลําดับแรกคือ 
ความดันโลหิตสูง (รอยละ 46.4) โรคเบาหวานชนิดไมพ่ึง
อินซูลิน (รอยละ 38.6) และโรคความผิดปกติในการเผา
ผลาญอาหาร (รอยละ 25.0) โรคท่ีทําใหผูปวยตองเขารับการ
รักษาในโรงพยาบาลเรียง 3 ลําดับแรกคือ หัวใจวาย (รอยละ 
7.1) ติดเช้ือในทางเดินปสสาวะ (รอยละ 7.1) และเจ็บหนาอก
จากหัวใจจากเลือด (รอยละ 5.7)  
แหลงท่ีมาของยาเดิม  
           ผูปวยท่ีเขารับการรักษาในโรงพยาบาล 140 ครั้ง 
รับยาจากโรงพยาบาลของรัฐ 135 คร้ัง แบงเปน ผูปวยท่ีรับ
การรักษาที่โรงพยาบาลของรัฐเทานั้น 133 ครั้ง (รอยละ 95 
ของจํานวนครั้งในการนอนโรงพยาบาล) ผูปวยท่ีรับยาจาก
โรงพยาบาลที่ทําวิจัยและคลินิกแพทยรวมกัน 1 คน (รอยละ 
0.7) ผูปวยท่ีรับยาจากโรงพยาบาลจิตเวชท่ีเปนของรัฐและ
โรงพยาบาลเอกชนรวมกัน 1 คน (รอยละ 0.7) และผูปวยท่ี
รับยาจากคลินิกแพทยเพียงแหงเดียว 5 คน (รอยละ 3.6)  
ความแตกตางของรายการยา  

ขณะแรกรับผูปวยเขารักษาในโรงพยาบาลพบ
ความแตกตางของรายการยา 474 รายการ (รอยละ 57.7 
จากจํานวนรายการยาเดิมของผูปวย 821 รายการ) แบงเปน 

ความแตกตางท่ีเกิดจากความตั้งใจของแพทย 104 รายการ 
(รอยละ 12.7) ความแตกตางท่ีแพทยแจงวาเกิดจากความ
ตั้งใจหลังจากท่ีเภสัชกรสอบถาม แตแพทยไมลงบันทึกให
ผูอื่นรับทราบหรือระบุคําสั่งใชยาเดิมโดยไมระบุรายการ 363 
รายการ (รอยละ 44.2) และความแตกตางท่ีเกิดจากความไม
ตั้งใจของแพทย 7 รายการ (รอยละ 0.9) ดังตารางที่ 2 

ขณะจําหนายผูปวยออกจากโรงพยาบาลพบความ
แตกตางของรายการยา 455 รายการ (รอยละ 35.5 จากยา 
1,282 รายการ) แบงเปน ความแตกตางท่ีเกิดจากความตั้งใจ
ของแพทย 65 รายการ (รอยละ 5.1) ความแตกตางท่ีแพทย
แจงวาเกิดจากความตั้งใจของแพทย หลังจากท่ีเภสัชกร
สอบถามแตแพทยไมลงบันทึกใหผูอื่นรับทราบหรือระบุคําสั่ง
ใชยาเดิมโดยไมระบุรายการ 390 รายการ (รอยละ 30.4) ดัง
ตารางที่ 2 

 
ตารางท่ี 1. ขอมูลท่ัวไปของผูปวยท่ีถูกคดัเลือกเขางานวิจัย 

รายการ จํานวน 
จํานวนผูปวยทั้งหมด (คน) 126 
จํานวนผูปวยที่นํายาเดิมมาโรงพยาบาล (คน) 63 
รอยละของผูปวยท่ีนํายาเดิมมาโรงพยาบาล

เปรียบเทียบกับจํานวนผูปวยทั้งหมด 
50 

อายุเฉลี่ย (ป) 64+16 
จํานวนครั้งในการนอนโรงพยาบาล (คร้ัง) 140 
จํานวนครั้งท่ีผูปวยนอนโรงพยาบาลนํายาเดิม

มาโรงพยาบาล (ครั้ง) 
65 

รอยละของจํานวนครั้งท่ีผูปวยนอนโรงพยาบาล
และนํายาเดิมมาโรงพยาบาลเปรียบเทียบ
กับจํานวนครั้งในการนอนโรงพยาบาล 

46.4 

จํานวนรายการยาที่ใชกอนเขารับการรักษาใน
โรงพยาบาล (รายการ) 

821 

คาเฉล่ียจํานวนรายการยาที่ใชกอนเขารับการ
รักษาในโรงพยาบาล (รายการตอคร้ังของ
การเขารับการรักษาในโรงพยาบาล) 

5.9+2.9 

จํานวนรายการยาที่ใชกอนจําหนาย (รายการ) 1,282 
คาเฉล่ียจํานวนรายการยาที่ใชกอนจําหนาย 

(รายการตอครั้งของการจําหนายออกจาก
โรงพยาบาล) 

9.1+3.4 
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                ตารางท่ี 2. ความแตกตางของรายการยาที่พบและความตั้งใจของแพทย 

ความตั้งใจของแพทย 
แรกรับ  จําหนาย 

จํานวน รอยละ  จํานวน รอยละ 
พบความแตกตางของรายการยา 474 57.7  455 35.5 
      เกิดจากความตั้งใจของแพทย 104 12.7  65 5.1 

แพทยแจงวาเปนความตั้งใจของแพทยหลังจากท่ี   
    เภสัชกรสอบถามแตไมลงบันทึกหรือระบุคําสัง่ใช   
    ยาเดิมโดยไมระบุรายการ 

363 44.2  390 30.4 

     เกิดจากความไมตั้งใจของแพทย 7 0.9  0 0 
ไมมีความแตกตางของรายการยา 347 42.3  827 64.5 

รวม 821 100  1282 100 
 
จํานวน ประเภท และความรุนแรงของความ
คลาดเคลื่อน 
 ความคลาดเคล่ือนท่ีพบในงานวิจัย 242 รายการ
จากท้ังหมด 1,282 รายการ แบงเปนความคลาดเคลื่อนท่ีพบ
ขณะแรกรับ 191 รายการ (รอยละ 78.9 ของความคลาด
เคลื่อนท่ีพบท้ังหมด) และความคลาดเคลื่อนท่ีพบขณะ
จําหนาย 51 รายการ (รอยละ 21.1) ความคลาดเคล่ือนท่ีพบ
มากท่ีสุดคือ ผูปวยไมไดรับยาเดิม 232 ครั้ง (รอยละ 95.9) 
ผูปวยไดรับยาในขนาดหรือความถี่ท่ีแตกตางจากท่ีเคยไดรับ 
8 รายการ (รอยละ 3.3) ผูปวยไดรับยาซ่ึงไมเคยไดรับเพ่ือ
รักษาอาการหรือโรคเดียวกัน 1 รายการ (รอยละ 0.4) และ
ผูปวยไดรับยาในเวลาที่แตกตางจากท่ีเคยไดรับ 1 รายการ 
(รอยละ 0.4) ดังในตารางที่ 3 ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ 
จันทรเพชร ราชดา ในป  พ.ศ .  2553 พบวาความคลาด
เคล่ือนท่ีพบมากท่ีสุด คือ ผูปวยไมไดรับยาเดิม รองมา คือ 
ผูปวยไดรับยาในขนาดหรือความถี่ท่ีแตกตางจากท่ีเคยไดรับ 
(5) 

ขณะแรกรับพบวาความคลาดเคลื่อนท่ีเกิดขึ้นสงผล
ใหเกิดความรุนแรงระดับ B รอยละ 41.7 รองลงมาคือระดับ 
C, A และ D ท่ีรอยละ 25.6, 7.9 และ 3.7 ตามลําดับ ขณะ
จําหนายเกิดความรุนแรงระดับ A และ B รอยละ 14.0 และ 
7.0 ตามลําดับ ความคลาดเคล่ือนท่ีเกิดข้ึนไมมีความรุนแรงท่ี
สูงกวาระดับ D เน่ืองทางโรงพยาบาลที่ทําวิจัยใช
กระบวนการสรางความสอดคลองตอเน่ืองทางยาตั้งแตป 

พ.ศ. 2552 ตลอดจนมีการประชุมติดตามและหาแนวทาง
ปองกันการเกิดความคลาดเคล่ือนโดยสหสาขาวิชาชีพ อีกท้ัง
ทางฝายเภสัชกรรมมีการทําสัญลักษณแสดงการมียาเดิมของ
ผูปวยลงในแบบบันทึกการสั่งใชยาและสารน้ําทําใหเภสัชกร
สามารถติดตามการสั่งใชยาของแพทยได 

ปจ จุบันโรงพยาบาลที่ ทํา วิ จัยไม ได นําขอมูล
ความคลาดเคลื่อนท่ีพบในกระบวนการสรางความสอดคลอง
ตอเน่ืองทางยามาคํานวณความคลาดเคลื่อนในโรงพยาบาล 
เน่ืองจากทางโรงพยาบาลเนนการสรุปผลความคลาดเคล่ือน
ตามข้ันตอนของการใชยา คือ แบงเปนความคลาดเคล่ือนที่
เกิดจากการสั่งยาของแพทย การจัดเตรียมยา การจายยา
ของเภสัชกร และการบริหารยาของพยาบาล การเก็บขอมูล
ความคลาดเคลื่อนทําโดยเภสัชกรและพยาบาล ซ่ึงบางครั้ง
ไมครอบคลุมท้ังหมดและไมมีการแบงประเภทใหชัดเจน แต
ในการเก็บขอมูลในงานวิจัยนี้มีการช้ีแจงรายละเอียดการวิจัย
ท่ีชัดเจนและเริ่มเก็บขอมูลทันที หลังจากช้ีแจง ทําใหผูเก็บ
ขอมูลใหความรวมมือมากกวา ขอมูลท่ีไดจึงมีความครบถวน
มากกวาในอดีต 

ความคลาดเคล่ือนเมื่อแรกรับพบมากกวาความ
คลาดเคล่ือนเมื่อจําหนาย ซึ่งอาจเน่ืองจาก เมื่อแรกรับ 
แพทยรักษาผูปวยโดยใชเฉพาะขอมูลท่ีมีอยูขณะนั้นซึ่งอาจ
ไมครบถวนทําใหเกิดความคลาดเคลื่อนไดสูง แตในขณะ
จําหนายผูปวย แพทยมีขอมูลของผูปวยครบถวนทําใหเกิด
ความคลาดเคล่ือนนอยกวา 
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          ตารางท่ี 3. ประเภทความคลาดเคล่ือนทางยา1  

ประเภทความคลาดเคลื่อนทางยา 
ระดับความรุนแรง (N=242) 

รวม แรกรับ จําหนาย 
A B C D รวม A B รวม 

ผูปวยไมไดรับยาเดิม 
จํานวน 19 95 62 8 184 34 14 48 232 
รอยละ 7.9 39.3 25.6 3.3 76.0 14.0 5.8 19.8 95.9 

ผูปวยไดรบัยาในขนาดหรือความถี่
ท่ีแตกตางจากท่ีเคยไดรับ 

จํานวน - 4 - 1 5 - 3 3 8 
รอยละ  1.7  0.4 2.1  1.2 1.2 3.3 

ผูปวยไดรบัยาซึง่ไมเคยไดรับเพ่ือ
รักษาอาการหรอืโรคเดียวกัน 

จํานวน - 1 - - 1 - - - 1 
รอยละ  0.4   0.4    0.4 

ผูปวยไดรบัยาในเวลาที่แตกตาง
จากท่ีเคยไดรับ 

จํานวน - 1 - - 1 - - - 1 
รอยละ  0.4   0.4    0.4 

รวม 
จํานวน 19 101 62 9 191 34 17 51 242 
รอยละ 7.9 41.7 25.6 3.7 78.9 14.0 7.0 21.1 100 

1: A หมายถึง ผูปวยมีโอกาสเสี่ยงแตไมเกิดความคลาดเคล่ือนความรุนแรงระดับ B หมายถึง ผูปวยมีความเสี่ยงแตความ
เสี่ยงท่ีเกิดข้ึนไมสงผลใหเกิดความคลาดเคล่ือน C หมายถึง ผูปวยเกิดความคลาดเคลื่อนขึ้นแตไมเกิน 1 วันและไมกอใหเกิด
อันตรายตอผูปวย D หมายถึง ผูปวยเกิดความคลาดเคล่ือนข้ึนแตไมเกิน 2 วันและไมกอใหเกิดอันตรายตอผูปวย 

 
การแกไขของแพทย 
             เภสัชกรดําเนินการปรึกษาแพทยหลังจากพบ
ความแตกตางของรายการยาที่แพทยสั่งใชกับรายการยาเดิม
ของผูปวย พบวา ขณะแรกรับมีการปรึกษาแพทย 370 
รายการ (รอยละ 45.1 ของจํานวนยาเดิมของผูปวยเมื่อแรก
รับ) การประเมินจากเภสัชกร 3 ทานพบวาเปนความ
คลาดเคล่ือน 191 รายการ หลังการปรึกษาแพทยพบวา
แพทยแกไขโดยกลับไปสั่งใชยาเชนเดิม 164 รายการ (รอย
ละ 44.3) ยืนยันคําสั่งเดิม 179 รายการ (รอยละ 48.4) 
สาเหตุท่ีแพทยยืนยันคําสั่งเดิมเนื่องจากผูปวยบางรายตอง
รับการผาตัด บางรายไมสามารถรับประทานได หรือบางราย
ตองติดตามระดับนํ้าตาลในเลือด ในกรณีท่ีเภสัชกรติดตอ
แพทยไมได จะบันทึกคําถามในบันทึกคําสั่งแพทยและ
สงกลับไปยังหอผูปวยเพื่อใหพยาบาลติดตอแพทยตอไป ซ่ึง
พบวาแพทยไมตอบหรือไมดําเนินการ 27 รายการ (รอยละ 
7.3) ในจํานวน 9 ครั้งของการนอนโรงพยาบาล เน่ืองจาก
ผูปวยเหลานี้นอนรักษาตัวในโรงพยาบาลไมเกิน 2 วันและ
การประสานงานระหวางแพทย เภสัชกรและพยาบาลประจํา
หอผูปวยไมรวดเร็วเพียงพอ  แพทยเห็นรายการยาเดิมของ

ผูปวยเมื่อจําหนายผูปวยออกจากโรงพยาบาลแลว บางกรณี
เกิดจากผูปวยไมนํายาเดิมมาและเภสัชกรไมสามารถหา
ขอมูลยาของผูปวยจากแหลงใดได การศึกษาของจันทรเพชร 
ราชดา พบวา จากการปรึกษาแพทย แพทยไมตอบสนอง
รอยละ 3.66 (5) ซ่ึงนอยกวาท่ีพบในงานวิจัยชิ้นนี้ ผูปวยใน
งานวิจัยของจันทรเพชร ราชดา นอนรักษาตัวในโรงพยาบาล
เฉลี่ย 5 วัน เนื่องจากเปนโรงพยาบาลศูนยท่ีรักษาผูปวยท่ีมี
โรคท่ีซับซอนกวา แตการศึกษาในการศึกษาของพิมพใจ ชู
จันทรซ่ึงศึกษาในโรงพยาบาลชุมชนไมพบการไมตอบสนอง
ของแพทย (8) อาจเน่ืองจากเปนโรงพยาบาลขนาดเล็ก การ
ติดตอประสานงานกับแพทยจึงทําไดงาย  
 ขณะจําหนายผูปวยออกจากโรงพยาบาลมีการ
ปรึกษาแพทย 102 รายการ (รอยละ 8) แพทยแกไขโดย
กลับไปส่ังใชยาเชนเดิม 51 รายการ (รอยละ 4) และยืนยัน
คําสั่งเดิม 51 รายการ (รอยละ 4) พบวาในหลายการศึกษา 
เภสัชกรจําเปนตองติดตอแพทยใหได เพ่ือดําเนินการสรุป
การใชยาใหถูกตองในผูปวยทุกรายกอนจําหนายผูปวยออก
จากโรงพยาบาล (5, 7-10, 15) 
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ปจจัยท่ีมีผลตอการเกิดความคลาดเคลื่อนทางยา   
จากรายการยาขณะแรกรับ 821 รายการ พบ

ความคลาดเคล่ือน 191 รายการ (รอยละ 23.3) แบงเปนยาท่ี
แพทยใชทุน 1-2 ปสั่งใช 627 รายการ (รอยละ 76.4) และ
เกิดความคลาดเคล่ือน 135 รายการ (รอยละ 16.4) รายการ
ยาท่ีสั่งใชโดยแพทยเชี่ยวชาญเฉพาะดาน 194 รายการ (รอย
ละ 23.6) เกิดความคลาดเคล่ือน 56 รายการ (รอยละ 6.8) 
(ตารางที่ 4) สาเหตุท่ีเกิดความคลาดเคลื่อนจากการสั่งใชยา
ของแพทยใชทุน 1-2 ปอาจเกิดจากหลายปจจัย เชน การไม
มีขอมูลเพียงพอในการรักษาผูปวย ความไมสมบูรณของเวช
ระเบียนเนื่องจากเวชระเบียนของโรงพยาบาลที่ทําวิจัยเปน
แบบกระดาษและเก็บรักษาอยูท่ีหองเวชระเบียนเทาน้ันทําให
ในเวลาที่แพทยทําการรักษาผูปวยไมมีเวชระเบียนเพ่ือดู
ขอมูลการใชยา อีกท้ังลายมือแพทยท่ีรักษาผูปวยอานยาก 
ไมชัดเจน รวมถึงการเรียงวันท่ีไมเปนระเบียบในเวชระเบียน 
ทําใหหาขอมูลยาเดิมไมได และภาระงานที่มากทําใหไม
สามารถตรวจสอบยาเดิมไดทัน สาเหตุของความคลาด
เคล่ือนท่ีเกิดจากการสั่งใชยาของแพทยเช่ียวชาญเฉพาะดาน 
คือ แพทยรอขอมูลยาเดิมของผูปวยจากเภสัชกร ตาม
ขอตกลงท่ีมีอยูเดิมคือใหเภสัชกรสรุปขอมูลยาเดิมสงให
แพทยประจําหอผูปวยเปนผูสั่งใชตอไป การประสานงาน
ระหวางหอผูปวยและฝายเภสัชกรรมท่ีลาชา อาจมีผลใหเกิด
ความคลาดเคล่ือนข้ึน 

รายการยาขณะจําหนายผูปวยออกจากโรงพยาบาล 
1282 รายการแบงเปนยาท่ีแพทยใชทุน 1-2 ปสั่งใช 1102 
รายการ (รอยละ 86.0) เกิดความคลาดเคลื่อน 42 รายการ 
(รอยละ 3.3) รายการยาท่ีสั่งใชโดยแพทยเชี่ยวชาญเฉพาะ
ดาน 180 รายการ (รอยละ 14.0) เกิดความคลาดเคล่ือน 9 
รายการ (รอยละ 0.7) (ตารางท่ี 4) ความคลาดเคลื่อนสวน
ใหญเกิดจากแพทยไมไดดูประวัติยาเดิมของผูปวยและแพทย
คาดหวังใหผูปวยกลับไปรักษาตัวท่ีโรงพยาบาลใกลบาน 
ดังนั้นแพทยจึงไมใหยาแกผูปวย 
 งานวิจัยนี้พบวา ประสบการณของแพทยท่ีสั่งใชยา
มีความสัมพันธกับการเกิดความคลาดเคล่ือนทางยาขณะแรก
รับ แตไมมีความสัมพันธกันท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 
ในขณะจําหนาย (ตารางท่ี 4) อยางไรก็ตามควรมีการศึกษา
เรื่องความสัมพันธระหวางประสบการณของแพทยกับจํานวน
การเกิดความคลาดเคล่ือนทางยาเพ่ิมเติมตอไปในอนาคต  

เมื่อพิจารณาความสัมพันธอื่น ๆ พบวา จํานวน
รายการยาเดิมสัมพันธกับจํานวนความคลาดเคลื่อนทางยา
ขณะแรกรับ (r = 0.431, p<0.05) แตไมมีความสัมพันธตอ
กันขณะจําหนาย (r = 0.04, p=0.851) แตงานวิจัยของพิมพ
ใจ ชูจันทรพบวา จํานวนยาเดิมไมมีความสัมพันธกับจํานวน
ความคลาดเคลื่อนทางยาท้ังขณะแรกรับและขณะจําหนาย 
(8) ความแตกตางอาจเกิดจากการที่ พิมพ ใจ  ชู จันทร 
ทําการศึกษาในโรงพยาบาลชุมชน แตงานวิจัยชิ้นนี้ทําใน 
 

           ตารางที่ 4. ความสัมพันธระหวางประสบการณแพทยตอความคลาดเคลื่อนทางยา 

ประเภทของแพทย 

จํานวนความคลาดเคลื่อน 
จํานวน (รอยละ) 

 จํานวนยาที่สั่งใช 
จํานวน (รอยละ) 

 
ระดับนัยสําคญั1 

แรกรับ 
(N=821) 

จําหนาย 
(N=1282) 

 แรกรับ 
(N=821) 

จําหนาย 
(N=1282) 

 
แรกรับ จําหนาย 

แพทยใชทุน 1-2 ป 
135 

(16.4) 
42 

(3.3) 
 627 

(76.4) 
1102 
(86.0) 

 

P = 
0.035 

P = 
0.449 

แพทยเชีย่วชาญ 
เฉพาะดาน 

56 
(6.8) 

9 
(0.7) 

 194 
(23.6) 

180 
(14.0) 

 

รวม 
191 

(23.3) 
51 

(4.0) 
 821 

(100.0) 
1282 

(100.0) 
 

        1: การทดสอบ chi-square 
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โรงพยาบาลทั่วไป ซ่ึงมีความซับซอนของโรคและวิธีการ
รักษาท่ีแตกตาง 

โรคที่ทําใหผูปวยเขารับการรักษาในโรงพยาบาล
และเกิดความคลาดเคล่ือนทางยาเรียงจากมากไปนอย 3 
ลําดับแรก ไดแก โรคทางระบบไหลเวียนเลือด 62 คร้ังของ
การนอนโรงพยาบาล (รอยละ 25.6) โรคทางระบบสืบพันธ
และทางเดินปสสาวะ 47 ครั้ง (รอยละ 19.4) และอาการแสดง
ของโรค 26 ครั้ง (รอยละ 10.7) จากงานวิจัยของพิมพใจ ชู
จันทร พบวาโรคทางระบบไหลเวียนเลือดเปนโรคท่ีทําใหเกิด
ความคลาดเคล่ือนมากท่ีสุด (8) ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษา
ครั้งนี้ โรคท่ีทําใหผูปวยเขารับการรักษาในโรงพยาบาลมี
ความสัมพันธกับความคลาดเคล่ือนท่ีเกิดข้ึนที่ระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติ 0.05 ซ่ึงตรงกับงานวิจัยของอมรรัตน รัตนไทรงาม 
ซ่ึงศึกษาในโรงพยาบาลชุมชนแหงหนึ่งในจังหวัดปตตานีเมื่อ
ป 2552 (10) 

กลุมยาที่ใชในโรคหัวใจและหลอดเลือดเปนกลุมยา
ท่ีเกิดความคลาดเคลื่อนมากที่สุด (132 ครั้ง) ซ่ึงสอดคลอง
กับหลายการศึกษา (5, 7, 8, 10-11, 15) รองมา คือ 
สารอาหารและกลุมยาที่ใชในโรคทางระบบเลือด (48 คร้ัง) 
และกลุมยาท่ีใชในโรคตอมทางเดินไรทอ (17 ครั้ง) 
ตามลําดับ  กลุ มยา ท่ีผู ป วยได รั บมี ความสัม พันธ กับ
ความคลาดเคลื่อนท่ีเกิดขึ้นท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 
ซ่ึงไดผลตางจากงานวิจัยในโรงพยาบาลชุมชน (7-10, 15) 
ซ่ึงพบวากลุมยาท่ีผูปวยไดรับไมมีความสัมพันธกับจํานวน
ความคลาดเคล่ือนทางยา ความแตกตางอาจเนื่องมาจากการ
แบงกลุมยาท่ีแตกตางกัน งานวิจัยท่ีผานมาแบงยาลดไขมัน
ในเลือดออกจากกลุมยาท่ีใชในโรคหัวใจและหลอดเลือด แต
งานวิจัยชิ้นนี้รวมยาลดไขมันในเสนเลือดอยูในกลุมเดียวกับ
กลุมยาท่ีใชในโรคหัวใจและหลอดเลือด 

การ วิ จัยนี้ มี ข อ จํ า กัดหลายประการดั งนี้  1 ) 
โรงพยาบาลที่ทําวิจัยมีจํานวนเภสัชกรไมเพียงพอ การซัก
ประวัติการใชยาของผูปวยกระทําโดยเจาพนักงานเภสัช
กรรม ซ่ึงขอมูลท่ีไดอาจคลาดเคลื่อนหรือไมครบถวน 2) ผูให
ประวัติการใชยาคือผูดูแลหรือญาติผูปวยซึ่งนํายามาใหฝาย
เภสัชกรรม ไมใชผูปวยโดยตรง ขอมูลท่ีไดจึงอาจผิดพลาด
ห รือไม ครบถ วน  3 )  ผู ป วย ท่ี เข า รั บการรั กษาตั ว ใน
โรงพยาบาลหลังเวลา 20.00 น. พยาบาลจะสงผูดูแลมาให

ประวัติยาเดิมในเชาวันทํางานถัดไป จึงอาจเปนผลใหเกิด
ความคลาดเคล่ือนทางยาเนื่องจากสาเหตุความลาชาได 4) 
แพทยท่ีรับผูปวยไวในโรงพยาบาลมีท้ังแพทยใชทุน 1-2 ป
และแพทยเช่ียวชาญเฉพาะดานซึ่งอาจไมใชแพทยท่ีประจํา
หอผูปวยอายุรกรรม จึงอาจเกิดการประสานงานท่ีขัดของ
และไมตอเน่ืองได 5) ระยะเวลาท่ีทําการศึกษาสั้น (3 เดือน) 
และปริ ม าณตั วอย า งน อย  ( 1 40  ครั้ ง ขอ งกา รนอน
โรงพยาบาล) จึงอาจไมเปนตัวแทนท่ีดีของประชากร 6) การ
จัดระดับความรุนแรงของความคลาดเคลื่อนกระทําโดยเภสัช
กร 3 คน คือ เภสัชกรประจํางานบริการผูปวยใน (ผูวิจัย) 
และเภสัชกรประจํางานบริบาลเภสัชกรรม 2 คน จึงอาจเกิด
ความลําเอียงเกิดข้ึน ดังนั้นควรมีผูเชี่ยวชาญ และบุคลากร
ภายนอกกลุมงานหรือภายนอกโรงพยาบาลรวมในการ
ประเมิน  
 
สรุปผลและขอเสนอแนะ  
 การวิจัยพบอุบัติการณของคลาดเคลื่อนทางยา
ในขณะแรกรับผูปวยเขาโรงพยาบาลและขณะจําหนายออก
จากโรงพยาบาลในระดับสูง โดยเฉพาะอยางยิ่งการไมไดรับ
ยาท่ีเคยไดรับ กระบวนการสรางความสอดคลองตอเนื่องทาง
ยาสามารถคนหาคลาดเคล่ือนทางยาไดอยางมีประสิทธิภาพ 
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการสรางความสอดคลองตอเน่ืองทางยา
ของโรงพยาบาลในการวิจัยมีดังนี้ 1) สหสาขาวิชาชีพควรใช
กระบวนการสรางความสอดคลองตอเน่ืองทางยาในเชิงรุก 
เชน ในกรณีท่ีผูปวยเขามารับการรักษาในโรงพยาบาล ควรมี
การสอบถามยาเดิมจากผูปวยโดยพยาบาล และใหเขียน
รายการยาสงใหแพทยทันทีหรือสงผูปวยมาที่ฝายเภสัชกรรม
เพ่ือขอประวัติยาเดิมของผูปวยกอนพบแพทย เพ่ือแพทยจะ
ไดดําเนินการตอไปไดทันที 2)  ปจจุบันโรงพยาบาลท่ีทําวิจัย
ไมมีเภสัชกรในการซักประวัติการใชยาจากผูปวยหรือญาติ
โดยตรงซึ่งอาจทําใหขอมูลยาไมครบถวน ดังนั้นการเพ่ิม
เภสัชกรประจําหอผูปวยอาจชวยลดปญหาในการใหขอมูลยา
ของผูปวยได 3) ควรรณรงคใหผูปวยนํายาเดิมหรือสมุด
บันทึกรายการยามาทุกคร้ัง ไมวาจะไปติดตอสถานพยาบาล
ใด และสงเสริมใหผูปวยขอชื่อยาจากสถานพยาบาลท่ีรักษา
เพ่ือความสะดวกในการบันทึกขอมูลยา 4) โรงพยาบาลท่ีทํา
วิจัยมีการเก็บขอมูลการจายยาจากเอกสารในรูปกระดาษของ
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ฝายเภสัชกรรม พบวาขอมูลยาบางสวนไมสมบูรณ อีกทั้งเวช
ระเบียนผูปวยเปนลายมือเขียนของแพทย ซ่ึงอาจไมชัดเจน 
และเกิดความคลาดเคลื่อนข้ึน ดังน้ันโรงพยาบาลควรพัฒนา
โปรแกรมคอมพิวเตอรที่สามารถคนประวัติการจายยาได
อยางละเอียดครบถวนและงายในการคนหา ใหแกแพทย 
เภสัชกร และบุคลากรท่ีจําเปนตองใชขอมูลยา นอกจากน้ี
ควรสงเสริมการสั่งยาโดยโปรแกรมสําเร็จรูปจากแพทยเพ่ือ
ลดความคลาดเคล่ือนท่ีอาจเกิดขึ้นได และจัดใหมี
คอมพิวเตอรในทุกหองตรวจ 5) จากการวิจัยพบวาแพทยท่ี
ทําใหเกิดความคลาดเคล่ือนสวนใหญคือ แพทยใชทุน 1-2 ป 
ดังน้ันควรมีการปฐมนิเทศแพทยใหมในเรื่องขอตกลงตาง ๆ 
ในเรื่องการตรวจสอบการประสานรายการยาที่ทางฝายเภสัช
กรรมทําให และควรปฐมนิ เทศพยาบาลใหมเรื่องการ
ประสานงานที่เปนระบบ 6) ควรประชุมในกลุมของสหสาขา
วิชาชีพเพ่ือปรับปรุงกระบวนการสรางความสอดคลอง
ตอเน่ืองทางยาใหกระชับและรวดเร็วยิ่งข้ึน 

การศึกษานี้ใหขอเสนอแนะในการทําวิจัยตอไป
ดังนี้ 1) ควรศึกษาความพึงพอใจและความสมบูรณของขอมูล
ท่ีรวบรวมได และการนําไปใชประโยชนจากผูใชขอมูลยาทั้ง
แพทย เภสัชกร และบุคลากรดานอื่นท่ีจําเปนตองใชขอมูล 2) 
ควรศึกษาผลไดทางเศรษฐศาสตรจากกระบวนการประสาน
รายการยา เชน มูลคาการประหยัดจากการท่ีผูปวยนํายาเดิม
กลับมา มูลคาประหยัดไดจากการลดความคลาดเคลื่อนท่ี
เกิดข้ึน 3) ควรเพ่ิมจํานวนผูปวยท่ีใชในการวิจัยครั้งถัดไป
เพ่ือใหไดขอมูลท่ีนาเช่ือถือมากขึ้น 4) การศึกษาในอนาคต
ควรเปรียบเทียบกลุมท่ีผานการกระบวนการประสานรายการ
ยาโดยเภสัชกรและกลุมท่ีไมผานเภสัชกร 5) ควรศึกษาเวลา
ท่ีใชในกระบวนการสรางความสอดคลองตอเน่ืองทางยาเพื่อ
ใชเปนขอมูลในการคิดภาระงานและหาจํานวนท่ีเหมาะสมใน
กระบวนการนี้ของเจาพนักงานเภสัชกรรมและเภสัชกร 

ขอเสนอแนะเชิงระบบจากการวิ จัยเพ่ือความ
ปลอดภัยของผูปวยมีดังน้ี 1) ขอมูลการใชยาของผูปวยเปน
สิ่งจําเปนในการรักษาอยางตอเน่ือง ดังน้ัน รัฐบาลควร
สนับสนุนการพัฒนาฐานขอมูลการใชยาของผูปวยแตละราย
ในรูปแบบตาง ๆ เพ่ือใหบุคลากรทางการแพทยเขาถึงได
อยางรวดเร็ว เชน การเชื่อมโยงขอมูลการใชยาในฐานขอมูล
กับบัตรประชาชน หรือมีการใชระบบอินเทอรเน็ตเพ่ือสื่อสาร

ขอมูลหรือคนหาขอมูลประจําตัวของผูปวย แตท้ังน้ีตอง
คํานึงถึงสิทธิผูปวยเปนหลักดวย 2) โรงพยาบาลทั่วประเทศ
ควรใชระบบคอมพิวเตอรในการบริหารจัดการเรื่องยาเปน
ระบบเดียวกัน เพ่ือใหมีการสงตอขอมูลท่ีสะดวกและเปน
รูปแบบเดียวกัน 3) ควรใหความรูแกประชาชนในเร่ืองความ
จําเปนในการนํายาท่ีรับประทานติดตัวไปยังสถานพยาบาลที่
ไปรักษาทุกแหง หรือสรางความตระหนักใหแกผูปวยในเรื่อง
ความจําเปนของการรับประทานยาอยางตอเน่ือง ความ
จําเปนในการทราบชื่อยาและวิธีรับประทานยาซ่ึงตนเอง
รับประทานประจํา 4) ควรสรางความตระหนักใหแกบุคลากร
ทางการแพทยในการสื่อสารขอมูลยาใหเกิดความตอเน่ือง 
ถูกตองและชัดเจนเพ่ือใหเกิดความปลอดภัยแกผูปวย 
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Abstract 
 Objective: To determine the frequency and the potential severity of medication errors (MEs) after the 
implementation of medication reconciliation in a female medical ward at a general hospital. Method: The researchers 
collected the data from 140 admissions during January to March 2012. When the discrepancies between prescribed 
drugs and drugs used by the patients before hospitalization were identified, a pharmacist reported to the prescribers to 
determine the cause of discrepancy and assess the possibility of medication errors and their severities using the criteria 
of NCCMERP. Results: Patients brought home medicines to the hospital in 65 admissions (46.4 % of total number of 
admission). Two hundred and forty two MEs were found from the total of 1,282 items of medicine with 191MEs (78.9%) 
identified during admission and 51 MEs (21.1%) identified at discharge. Omissions of medications were accounted for 
95.9% of MEs, followed by discrepancies of dose or frequency (3.3%), time (0.4%) and medicine (0.4%). The severity 
levels of MEs were category B (48.7%), followed by C (25.6%), A (21.9%) and D (3.7%). The medication errors were 
most frequently found in cardiovascular drugs and patients with cardiovascular disease. Disease groups were related to 
the occurrence of MEs (p<0.05). Conclusion: The incidences of MEs during admission and discharge were relatively 
high especially on the omission error. However, the severity levels of MEs were not low because medication 
reconciliation was able to detect the MEs efficiently.  
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