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บทความวิจยั
ผลของกระบวนการสร้างความสอดคล้องต่อเนื่ องทางยา
ณ หอผูป้ ่ วยศัลยกรรมของโรงพยาบาลศูนย์แห่งหนึ่ ง
กรองหทัย มะยะเฉี่ยว1 และ โพยม วงศ์ภวู รักษ์2
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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาความแตกต่างระหว่างรายการยาทีแ่ พทย์สงใช้
ั ่ กบั รายการยาทีผ่ ปู้ ว่ ยได้รบั ความคลาดเคลื่อน
ทางยาทีเ่ กิดจากความแตกต่างของรายการยาดังกล่าว การแก้ไขความคลาดเคลื่อนทางยาทีเ่ กิดขึน้ และเวลาทีใ่ ช้ในขัน้ ตอนแรก
รับและจาหน่ายหลังจากพัฒนาแนวทางการสร้างความสอดคล้องต่อเนื่องทางยาในหอผูป้ ่วยทางศัลยกรรมของโรงพยาบาลศูนย์
แห่งหนึ่ง วิ ธีการ: ผูว้ จิ ยั เก็บข้อมูลจากผูป้ ว่ ย 219 รายทีม่ กี ารรักษาตัวในโรงพยาบาล 230 ครัง้ ระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม
2555 เภสัชกรประสานงานกับแพทย์เมื่อพบความแตกต่างของรายการยาที่ผปู้ ่วยได้รบั ในโรงพยาบาลและยาทีไ่ ด้รบั ก่อนเข้า
รักษาตัว เพื่อหาสาเหตุ ของความแตกต่างดังกล่าว และพิจารณาว่าเป็ นความคลาดเคลื่อนทางยาหรือไม่ ผู้วจิ ยั ประเมินความ
รุนแรงของผลลัพธ์ทางคลินิกที่เกิดขึน้ จากความคลาดเคลื่อนทางยาโดยใช้เกณฑ์ของ National Coordinating Council for
Medication Errors Reporting and Prevention (NCCMERP) ผลการวิ จยั : ขณะแรกรับผูป้ ่วยเข้ารักษาในโรงพยาบาลและ
จาหน่ายพบความแตกต่างของรายการยาร้อยละ 60.7 และร้อยละ 29.2 ของจานวนรายการยาทัง้ หมด ตามลาดับ การศึกษาพบ
ความคลาดเคลื่อนทางยาร้อยละ 25.2 ของจานวนครัง้ ในการเข้ารับการรักษา โดยคิดเป็ นความคลาดเคลื่อนขณะแรกรับและขณะ
จาหน่ าย ร้อยละ 20.9 และร้อยละ 4.3 ตามลาดับ ความคลาดเคลื่อนทีพ่ บในงานวิจยั มีจานวน 237 รายการจากรายการยา
ทัง้ หมด 1,605 รายการ โดยเป็ นประเภทผูป้ ว่ ยไม่ได้รบั ยาทีส่ มควรจะได้รบั 228 ครัง้ (ร้อยละ 96.2 ของความคลาดเคลื่อนทีพ่ บ
ทัง้ หมด) ความแรงผิด 3 ครัง้ (ร้อยละ 1.3 ของความคลาดเคลื่อนทีพ่ บทัง้ หมด) ขนาดยาหรือความถีใ่ นการให้ยาผิด 3 ครัง้ (ร้อย
ละ 1.3 ของความคลาดเคลื่อนทีพ่ บทัง้ หมด) รูปแบบยาผิด 2 ครัง้ (ร้อยละ 1.0 ของความคลาดเคลื่อนทีพ่ บทัง้ หมด) และตัวยา
ผิด 1 ครัง้ (ร้อยละ 0.5 ของความคลาดเคลื่อนทีพ่ บทัง้ หมด) ความคลาดเคลื่อนขณะแรกรับ 200 รายการ เป็ นความรุนแรงระดับ
B จานวน 196 ครัง้ (ร้อยละ 98.0 ของความคลาดเคลื่อนที่พบทัง้ หมดขณะแรกรับ ) และระดับ C 4 ครัง้ (ร้อยละ 2.0 ของ
ความคลาดเคลื่อนทีพ่ บทัง้ หมดขณะแรกรับ) ความคลาดเคลื่อนทีพ่ บขณะจาหน่าย 37 รายการ เป็ นความรุนแรงระดับ B ทัง้ 37
รายการ เวลาเฉลีย่ ทีใ่ ช้ในกระบวนการสร้างความสอดคล้องต่อเนื่องทางยา เท่ากับ 26.2+13.0 นาที/ผูป้ ่วย 1 ราย โดยเป็ นเวลา
ทีใ่ ช้ขณะแรกรับและจาหน่าย 15.2±10.0 นาที และ 11.0±5.0 นาที ตามลาดับ สรุป: กระบวนการสร้างความสอดคล้องต่อเนื่อง
ทางยาในหอผูป้ ่วยศัลยกรรมโดยเภสัชกรทาให้พบความคลาดเคลื่อนทางยาทีน่ าไปสู่การจัดการเพื่อเพิม่ ความปลอดภัยให้กบั
ผูป้ ว่ ยในระหว่างทีเ่ ข้ารับการรักษาและจาหน่ายออกจากโรงพยาบาล
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บทนา
ความคลาดเคลื่อนทางยาทีเ่ กิดขึน้ ในโรงพยาบาล
ร้อยละ 50 เกิดจากความบกพร่องในการสื่อสารข้อมูลการ
ใช้ยาของผู้ป่วย ณ จุดที่มกี ารเปลี่ยนระดับการรักษา ซึ่ง
ก่อให้เกิดเหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์จากการใช้ยาร้อยละ 20
(1) การทบทวนงานวิจยั แบบเป็ นระบบทีร่ วบรวมงานวิจยั
จานวน 22 เรื่องระหว่างปี ค.ศ. 1996-2005 ในผูป้ ่วยที่
นอนโรงพยาบาล 3,755 คน พบว่ า ขณะแรกรับ เข้ า
โรงพยาบาล ผู้ป่วยร้อยละ 60-67 เกิดความคลาดเคลื่อน
ทางยาอย่างน้อย 1 รายการยา โดยผู้ป่วยร้อยละ 10-61
ไม่ได้ยาทีค่ วรได้รบั และร้อยละ 13-22 ได้รบั ยาที่ไม่เคย
ได้รบั มาก่อ นโดยไม่สามารถอธิบ ายได้จ ากลัก ษณะทาง
คลินิ ก ของผู้ป่ ว ย (2) นอกจากนี้ ย ัง มีง านวิจ ัย พบว่ า
ความคลาดเคลื่อนในการสังใช้
่ ยาร้อยละ 27 เกิดจากความ
ไม่สมบูรณ์ของประวัตกิ ารใช้ยาเกิดขึน้ (3)
การสร้ า งความสอดคล้ อ งต่ อ เนื่ องทางยา
(medication reconciliation) หมายถึง กระบวนการจัดทา
บัญชีรายการยาทีผ่ ปู้ ว่ ยได้รบั อย่างครบถ้วน ถูกต้อง พร้อม
ทัง้ ระบุขนาดยา ความถี่ วิธีใช้ และวิถีทางในการใช้ยาที่
เป็ นป จั จุ บนั เพื่อ ให้แพทย์ใช้ในการตัดสินใจสังยาอย่
่
าง
เหมาะสมในทุกระดับของการให้บริการ (4) การศึกษาจาก
ต่างประเทศและในประเทศไทยพบว่า กระบวนการสร้าง
ความสอดคล้องต่อเนื่องทางยาช่วยลดความคลาดเคลื่อน
ทางยาได้ หลังจากมีการสร้างความสอดคล้องต่อเนื่องทาง
ยา พบความแตกต่ างของรายการยาที่ผู้ป่วยใช้อยู่เดิมที่
บ้านกับยาทีผ่ ปู้ ่วยใช้หลังเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล ร้อย
ละ 5-78 (2, 5-12) ยากลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือดเป็ น
กลุ่มยาที่พบความแตกต่างของรายการยาทัง้ หลังจากเข้า
รับการรักษาและจาหน่ ายออกจากโรงพยาบาลมากที่สุด
(2, 7, 9, 13-14) ความคลาดเคลื่อนทางยาลดลงร้อยละ
70-79.8 หลังจากที่นากระบวนการนี้มาใช้ (8 ,15) และ
สามารถลดการเกิดเหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์จากการใช้ยา
ได้มากกว่าร้อยละ 15 ในระยะเวลา 7 เดือน (15) รวมถึง
ช่วยลดการเกิดเหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์ดา้ นยาได้ประมาณ
ร้อยละ 8 ภายใน 3 เดือน (1) ความคลาดเคลื่อนทางยาใน
กลุ่มศึกษาทีผ่ ่านกระบวนการสร้างความสอดคล้องต่อเนื่อง
ทางยา มีป ริม าณน้ อ ยกว่า กลุ่ มควบคุม อย่ างมีนัยสาคัญ
(16) ความคลาดเคลื่อนทางยาในผูป้ ่วยศัลยกรรมที่มโี รค

เรื้อรัง ซึ่ง ผ่านกระบวนการสร้างความสอดคล้องต่ อเนื่อ ง
ทางยาโดยเภสัชกรมีปริมาณน้อยกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ (p=0.009) (17)
กระบวนการสร้างความสอดคล้องต่อเนื่องทางยา
ในแต่ละโรงพยาบาลใช้เวลาแตกต่างกัน โดยมีรายงานใน
ต่างประเทศว่า การสร้างรายการยาทีส่ มบูรณ์เมื่อรับผูป้ ่วย
ในโรงพยาบาลระดับ ตติย ภู มิใ ช้เ วลา 30-60 นาที (15)
กระบวนการดัง กล่ า วในขัน้ ตอนแรกรับ และจ าหน่ า ยใน
โรงพยาบาลชุมชนของประเทศไทยใช้เวลา 16-24 นาที (912) องค์กรสุขภาพต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับความปลอดภัยใน
การใช้ยา เช่น JCAHO (Joint Commission Accreditation
of Health Organization) กาหนดให้กระบวนการสร้าง
ความสอดคล้องต่อเนื่องทางยา เป็ นเป้าหมายหนึ่งในการ
ดูแลความปลอดภัยของผูป้ ว่ ย และเป็ นมาตรการในการลด
ความคลาดเคลื่อนทางยา (National Patients Safety
Goal; NPSG) สาหรับประเทศไทย โดยสถาบันรับรอง
คุณภาพสถานพยาบาล (องค์ก ารมหาชน) (สรพ.) ในปี
พ.ศ. 2549 ได้กาหนดให้กระบวนการสร้างความสอดคล้อง
ต่ อ เนื่ อ งทางยา เป็ นส่ ว นหนึ่ ง ในการรับ รองคุ ณ ภาพ
โรงพยาบาล เนื่องจากเป็ นกระบวนการหนึ่งที่เพิ่มความ
ปลอดภัยในระบบการใช้ยาของผูป้ ่วยทีม่ กี ารเปลีย่ นระดับ
การรักษา (4)
การศึกษาในครัง้ นี้ดาเนินการในโรงพยาบาลศูนย์
ข น า ด 1,000 เ ตี ย ง ณ ห อ ผู้ ป่ ว ย ศั ล ย ก ร ร ม ซึ่ ง มี
กระบวนการสร้างความสอดคล้องต่ อเนื่องทางยาตัง้ แต่ ปี
พ.ศ. 2552 แต่ ย ัง ไม่ ไ ด้ป ระเมิน ผลของกระบวนการ
ดังกล่าว ตลอดจนยังไม่มกี ารเก็บข้อมูลความคลาดเคลื่อน
ทางยาหรือประเมินระดับความรุนแรง รวมถึงยังไม่มขี อ้ มูล
เวลาที่ใ ช้ ใ นการสร้ า งความสอดคล้ อ งต่ อ เนื่ อ งทางยา
งานวิจยั ชิน้ นี้จงึ จัดทาขึน้ เพื่อ ศึกษาความแตกต่างระหว่าง
รายการยาที่ แ พทย์ ส ัง่ ใช้ ก ับ รายการยาที่ ผู้ ป่ ว ยได้ ร ับ
จ านวน ลั ก ษณะ และระดั บ ความรุ น แรงของความ
คลาดเคลื่อ นทางยา และเวลาที่ใ ช้ ในการสร้ า งความ
สอดคล้ อ งต่ อ เนื่ อ งทางยาในหอผู้ ป่ ว ยทางศัล ยกรรม
ผลการวิจยั จะเป็ นประโยชน์ในการปรับปรุงกระบวนการนี้
ให้มปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้ ต่อไป
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วิ ธีการวิ จยั
การศึกษานี้เป็ นการวิจยั เชิงพรรณนาโดยติดตาม
ผู้ ป่ ว ยไปข้ า งหน้ า สถานที่ ท าวิ จ ั ย คื อ หอผู้ ป่ ว ย
ศัลยกรรมของ โรงพยาบาลศูนย์แห่งหนึ่ง งานวิจยั ชิน้ นี้
ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมวิจยั ของ
โรงพยาบาลทีเ่ ป็ นสถานทีว่ จิ ยั (เลขทีก่ ารพิจารณา 1/55)
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผูป้ ่วยในทุกรายทีเ่ ข้ารักษา ณ
หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย 1 ศัลยกรรมชาย 2 ศัลยกรรม
กระดูกชาย และศัลยกรรมกระดูกหญิง ของโรงพยาบาล
ศูนย์ในช่วงเดือนมกราคม ถึง มีนาคม 2555 ทีใ่ ห้ประวัตวิ ่า
เคยรับการรักษาและใช้ยาก่อนเข้ารับการรักษาเป็ นผู้ป่วย
ในของโรงพยาบาล และเต็มใจสื่อสารข้อมูลการใช้ยาของ
ตนเองและประวัตอิ ่นื ๆ ให้แก่ผวู้ จิ ยั เกณฑ์การคัดออกของ
การวิจยั คือ 1) ผูว้ จิ ยั ไม่สามารถสืบค้นประวัตกิ ารรักษาที่
ผ่านมาของผูป้ ่วยได้ และ 2) ผูป้ ่วยถูกส่งต่อหรือจาหน่ าย
ก่อนเสร็จสิน้ การสร้างความสอดคล้องต่อเนื่องทางยา
เวลาที่ ใ ช้ ใ นการท ากระบวนการสร้ า งความ
สอดคล้องต่อเนื่องทางยาในงานวิจยั นี้ หมายถึง เวลาทีใ่ ช้
ในขัน้ ตอนต่าง ๆ ในกระบวนการนี้ตงั ้ แต่ เวลาในการสร้าง
บัญชีรายการยาทีผ่ ปู้ ่วยใช้ การทวนสอบความถูกต้องของ
รายการยาทีบ่ นั ทึก การเปรียบเทียบรายการยา และการ
ติ ด ต่ อ สื่ อ สารเพื่ อ ปรึ ก ษารายการยากั บ แพทย์ ห ลั ง
เปรียบเทียบรายการยา
ขัน้ ตอนการดาเนิ นการ
กระบวนการสร้างความสอดคล้องต่อเนื่องทางยา
ขณะแรกรับผูป้ ่วยในงานวิจยั นี้ มี 5 ขัน้ ตอน (รูปที่ 1) คือ
1) หลังจากทีแ่ พทย์สงใช้
ั ่ ยาขณะแรกรับลงใน doctor order
sheet เภสัชกรสร้างรายการยาทีผ่ ปู้ ่วยใช้ก่อนเข้ารักษาตัว
ในโรงพยาบาล โดยรวบรวมรายการยาจากการทบทวนเวช
ระเบียน โปรแกรม HIS2WORK ยาเดิมของผูป้ ่วยทีน่ าติด
ตั ว มา การซั ก ประวั ติ ผู้ ป่ ว ยและญาติ และสอบถาม
หน่ วยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง หลั ง จากนั ้น บั น ทึ ก ข้ อ มู ล ใน
แบบฟอร์มสร้างความสอดคล้องต่อเนื่องทางยา 2) เภสัช
กรตรวจสอบความถูกต้องของรายการยาก่อนเข้ารักษาตัว
ในโรงพยาบาล 3) เภสัชกรเปรียบเทียบรายการยาขณะ
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แรกรับกับรายการยาก่อนเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล 4)
เภสัชกรบันทึกข้อมูลประวัตริ ายการยาก่อนเข้ารักษาตัวใน
โรงพยาบาลในโปรแกรม HIS2WORK พิม พ์ร ายการยา
และแสดงใน progress note ใน doctor order sheet และ
แบบฟอร์มสร้างความสอดคล้องต่อเนื่องทางยา 5) เภสัช
กรปรึกษาแพทย์กรณีพบความแตกต่างของรายการยาที่
แพทย์ ส ัง่ จ่ า ยและที่ ผู้ ป่ ว ยเคยใช้ และลงข้ อ มู ล ลงใน
แบบฟอร์มสร้างความสอดคล้องต่อเนื่องทางยา ส่วนของ
progress note ใน doctor order sheet แบบบันทึกความ
แตกต่ า งระหว่ า งรายการยา และแบบบั น ทึ ก ความ
คลาดเคลื่อนทางยา
งานวิจยั นี้จาแนกความแตกต่างของรายการยาเป็ น
1) ความแตกต่ า งที่ เ กิ ด จากความตั ้ง ใจของแพทย์
(intentional discrepancies) คือ กรณี ท่ีแ พทย์สงเพิ
ั ่ ่ม
่
เปลีย่ น หรือหยุดยาทีผ่ ปู้ วยเคยได้รบั ตามภาวะทางคลินิก
ของผู้ ป่ ว ย และหากไม่ ส ามารถระบุ เ หตุ ผ ลของการ
ปรับเปลี่ยนหรือไม่สามารถอธิบายข้อแตกต่างนัน้ ได้ด้วย
ภาวะทางคลินิกของผูป้ ว่ ยจะจัดเป็ นความคลาดเคลื่อนทาง
ยา และ 2) ความแตกต่ างที่เกิดจากความไม่ตงั ้ ใจของ
แพทย์ (unintentional discrepancy) คือ กรณีทแ่ี พทย์สงั ่
เพิม่ เปลีย่ น หรือหยุดยาจากทีผ่ ปู้ ่วยเคยได้รบั มาก่อนโดย
ไม่ได้ตงั ้ ใจ จัดเป็ นความคลาดเคลื่อนทางยา
การวิ จ ั ย ใช้ เ กณฑ์ ซ่ึ ง ดั ด แปลงจากเกณฑ์ ข อง
Gleason และคณะ และ National Coordinating Council
for Medication Errors Reporting and Prevention (NCC
MERP) (18,19) ในการประเมินความคลาดเคลื่อนทีพ่ บ
โดยแบ่งความคลาดเคลื่อนเป็ น 11 ประเภท ได้แก่ 1) การ
ไม่ได้รบั ยาทีส่ มควรได้รบั 2) การได้รบั ยาทีไ่ ม่เคยได้รบั มา
ก่อน โดยไม่สามารถอธิบายได้จากลักษณะทางคลินิกของ
ผูป้ ว่ ย 3) ขนาดยาผิด 4) ความแรง/ความเข้มข้นผิด 5) ตัว
ยาผิด 6) รูปแบบยาผิด 7) วิถที างให้ยาผิด 8) ความถี่/
เวลาในการให้ยาผิด 9) การได้รบั ยาชนิดหรือกลุ่มเดียวกัน
ซ้าซ้อน 10) การได้รบั ยาทีม่ ปี ระวัตแิ พ้ 11) การได้รบั ยาที่
เกิดอันตรกิรยิ ารุนแรง ซึง่ ในการวิจยั นี้ หมายถึง รายการ
ยาที่ห้ามใช้ร่วมกันตามมติของคณะกรรมการเภสัชกรรม
และการบาบัดของโรงพยาบาลทีท่ าการวิจยั เพราะอาจมี
อัน ตรายที่ร้ า ยแรงท าให้ ผู้ ป่ ว ยถึ ง แก่ ชีวิ ต หรื อ มีร ะดับ
นัยสาคัญ ทางคลินิก (20) ระดับความรุนแรงของความ
คลาดเคลื่อนทางยาแบ่งเป็ นระดับ A-I โดยใช้เกณฑ์ซง่ึ
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รูปที่ 1. กระบวนการสร้างความสอดคล้องต่อเนื่องทางยาขณะแรกรับผูป้ ว่ ย
ดัดแปลงจาก NCC MERP (19) การจัดระดับความรุนแรง
ทาโดยเภสัชกร 3 คน คือ เภสัชกรประจาห้องยาผูป้ ่วยใน
กลุ่มหอผูป้ ่วยที่ศกึ ษา ซึ่งได้แก่ผวู้ จิ ยั และเภสัชกรที่มอี ายุ
งานมากกว่า 10 ปี อกี 2 ท่าน
กระบวนการสร้างความสอดคล้องต่อเนื่องทางยา
ขณะจาหน่ายในงานวิจยั นี้ มี 6 ขัน้ ตอนคือ 1) แพทย์สงยา
ั่

ให้ ผู้ ป่ ว ยกลับ บ้ า นโดยทบทวนแฟ้ มประวั ติ ผู้ ป่ ว ยใน
ร่วมกับข้อมูลใน doctor order sheet ทีม่ ปี ระวัตกิ ารใช้ยา
ก่อนเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล 2) พยาบาลหรือญาตินา
ยาเดิม ผู้ ป่ ว ยผู้ ป่ ว ยพร้ อ มกับ เวชระเบีย นผู้ ป่ ว ยในที่มี
doctor order sheet ของรายการยากลับบ้านส่งให้หอ้ งยา
3) เภสัชกรเปรียบเทียบรายการยากลับบ้านกับรายการยา
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ก่อนเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลและรายการยาขณะนอน
รักษาในโรงพยาบาล 4) เภสัชกรปรึกษาแพทย์และลง
ข้อมูลลงในแบบฟอร์มสร้างความสอดคล้องต่อเนื่องทางยา
แบบบัน ทึก ความแตกต่ า งระหว่ า งรายการยา และแบบ
บันทึกความคลาดเคลื่อนทางยา 5) เภสัชกรจัดทาบัญ ชี
รายการยากลับบ้าน และระบุรายการยาทีม่ กี ารปรับเปลีย่ น
ยาหรือวิธบี ริหารยา 6) เภสัชกรให้คาแนะนาและจ่ายยา
กลับบ้านแก่ผปู้ ว่ ยและผูด้ แู ลตามทีแ่ พทย์สงั ่
การวิจยั นี้แบ่งกระบวนการสร้างความสอดคล้อง
ต่อเนื่องทางยาขณะแรกรับเป็ น 2 ขัน้ ตอน คือ ขัน้ ตอน
รวบรวม ทวนสอบ และเปรีย บเทีย บรายการยา และ
ขัน้ ตอนการประสานงานกับแพทย์และแก้ไข ขัน้ ตอนขณะ
จาหน่ ายมี 4 ขัน้ ตอนคือ ขัน้ ตอนทบทวนรายการยาก่อน
จาหน่ ายและเปรียบเทียบรายการยา ขัน้ ตอนประสานงาน
กับแพทย์และแก้ไข ขัน้ ตอนจัดทารายการยากลับบ้านและ
ตรวจสอบยาก่อนจ่าย และขัน้ ตอนจ่ายยาและให้คาแนะนา
การเก็บ ข้อ มู ลเวลา การบัน ทึก ข้อ มูล ท าโดยเภสัช กรที่
ปฏิบ ัติง านในขัน้ ตอนนัน้ ๆ โดยบัน ทึก เวลาเริ่ม ท าและ
สิน้ สุดการทาในขัน้ ตอนต่าง ๆ ในแบบฟอร์มสร้างความ
สอดคล้องต่อเนื่องทางยา
การวิ เคราะห์ข้อมูล
งานวิจยั นี้มหี น่ วยการวิเคราะห์ คือ จานวนครัง้
ของการนอนโรงพยาบาล เพราะผูป้ ว่ ยบางรายเข้ารักษาตัว
มากกว่าหนึ่งครัง้ ในช่วงที่ศึกษา การแสดงอัตราการเกิด
ความคลาดเคลื่อนและความแตกต่างของรายการยาอยู่ใน
รูปของความถี่และร้อยละ เวลาที่ใช้ในกระบวนการสร้าง
ความสอดคล้องต่ อเนื่ องทางยาแสดงในรูป ของค่ าเฉลี่ย
การหาความแตกต่างของจานวนความคลาดเคลื่อนทางยา
จาแนกตามโรคและชนิดของยาใช้สถิติ Fisher’s exact test

ผลการวิ จยั
ข้อมูลทัวไปของผู
่
ป้ ่ วย
ผูป้ ่วย 219 รายจากหอผูป้ ่วยทางศัลยกรรมถูก
คัดเลือกเข้าสู่งานวิจยั ผู้ป่วยมีอายุเฉลีย่ 65±15 ปี เป็ น
เพศชาย 191 ราย (ร้อยละ 87.2) มีประวัตแิ พ้ยา 11 ราย
(ร้อยละ 4.8) ระยะเวลาการนอนโรงพยาบาลเฉลีย่ 6.7±6.7
วันต่อการนอนโรงพยาบาล 1 ครัง้ ผูป้ ่วยจานวน 166 ราย
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(ร้อยละ 72.2) นายาเดิมมาโรงพยาบาล จานวนรายการยา
เฉลี่ยที่ผู้ป่วยนามาโรงพยาบาล คือ 4.9±3.2 รายการต่ อ
ครัง้ ของการนอนโรงพยาบาล จานวนรายการยาทีใ่ ช้ก่อน
จ าหน่ า ย 5.19±2.89
รายการต่ อ ครัง้ ของการนอน
โรงพยาบาล โรคประจาตัว 3 ลาดับแรกคือ โรคในระบบ
หัวใจและหลอดเลือด (ร้อยละ 65.2) โรคระบบสืบพันธ์และ
ทางเดินปสั สาวะ (ร้อยละ 23.5) และโรคระบบต่อมไร้ท่อ
(ร้อยละ 22.2) โรคหลักที่ทาให้ผู้ป่วยต้องเข้ารักษาใน
โรงพยาบาล 3 ลาดับแรกคือ โรคระบบสืบพันธ์และทางเดิน
ปสั สาวะ (ร้อยละ 50.9) โรคทางกล้ามเนื้อ กระดูก และข้อ
(ร้อยละ 29.1) และโรคระบบทางเดินอาหาร (ร้อยละ 9.1)
แหล่งที่มาของยาเดิ ม
ในงานวิจ ัย นี้ พ บว่ า ผู้ป่ว ยทัง้ หมดที่เ ข้า รับ การ
รั ก ษ า ใ นโรง พ ย า บา ล 230 ค รั ้ง ผู้ ป่ ว ยรั บ ย า จ า ก
โรงพยาบาลที่ทาการวิจยั มากที่สุด 99 ครัง้ (ร้อยละ 43
ของเข้ า รับ การรั ก ษาในโรงพยาบาล) รองลงมาเป็ น
โรงพยาบาลชุม ชน 55 ครัง้ (ร้อยละ 23.9) รับจาก
โรงพยาบาลที่ทาการวิจยั ร่วมกับสถานพยาบาลอื่น ๆ 31
ครัง้ (ร้อยละ 13.5) โรงพยาบาลอื่น ๆ ของรัฐ 21 ครัง้ (ร้อย
ละ 9.1) สถานีอนามัย 11 ครัง้ (ร้อยละ 4.8) คลินิกแพทย์
8 ครัง้ (ร้อยละ 3.5) โรงพยาบาลเอกชน 4 ครัง้ (ร้อยละ
1.7) และร้านยา 1 ครัง้ (ร้อยละ 0.4)
ความแตกต่างของรายการยา
ขณะแรกรับ ผู้ป่วยเข้า รัก ษาในโรงพยาบาลพบ
ความแตกต่างของรายการยา 787 รายการ คิดเป็ นร้อยละ
60.7 จากจานวนรายการทัง้ หมด 1,296 รายการ แบ่งเป็ น
ความแตกต่ า งที่ เ กิ ด จากความตั ง้ ใจของแพทย์ 593
รายการ (ร้อยละ 45.8 ของจานวนรายการยาทัง้ หมด) และ
ความแตกต่ า งที่เ กิด จากความไม่ ตัง้ ใจของแพทย์ 194
รายการ (ร้อยละ 15.0 ของจานวนรายการยาทัง้ หมด)
(ตารางที่ 1)
ขณะจ าหน่ า ยผู้ ป่ ว ยออกจากโรงพยาบาลพบ
ความแตกต่างของรายการยา 451 รายการ คิดเป็ นร้อยละ
29.2 จากยา 1,543 รายการ แบ่งเป็ น ความแตกต่างทีเ่ กิด
จากความตัง้ ใจของแพทย์ 414 รายการ (ร้อยละ 26.8) และ
ความแตกต่ า งที่เ กิด จากความไม่ ตัง้ ใจของแพทย์ 37
รายการ (ร้อยละ 2.4) (ตารางที่ 1)
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ตารางที่ 1. ความแตกต่างของรายการยา
แรกรับ

ความแตกต่างของรายการยา

จาหน่าย

จานวน

ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

787

60.7

451

29.2

ความแตกต่างทีเ่ กิดจากความตัง้ ใจของแพทย์

593

45.8

414

26.8

ความแตกต่างทีเ่ กิดจากความไม่ตงั ้ ใจของแพทย์

194

14.9

37

2.4

509

39.3

1092

70.8

1296

100.0

1543

100.0

จานวนรายการยาทีพ่ บความแตกต่าง

ไม่มคี วามแตกต่างของรายการยา
รวม
จ านวน ประเภท แล ะความ รุ น แรงขอ งควา ม
คลาดเคลื่อน
งานวิจยั พบความคลาดเคลื่อนทางยาขณะแรกรับ
จานวน 48 ครัง้ ของการเข้ารับการรักษา (ร้อยละ 20.9 ของ
การเข้ารับการรักษาทัง้ หมด 230 ครัง้ ) และพบในขณะ
จาหน่ าย 10 ครัง้ ของการเข้ารับการรักษา (ร้อยละ 4.3)
หากรวมในขณะแรกรับ และจ าหน่ า ยเข้า ด้ ว ยกัน พบ
ความคลาดเคลื่อน 58 ครัง้ ของการเข้ารับการรักษา ร้อยละ
25.2 ของจานวนครัง้ การนอนโรงพยาบาลทัง้ หมด
ความคลาดเคลื่อนที่พบในงานวิจยั เกี่ยวข้องกับ
ยา 237 รายการจากรายการยาทัง้ หมด 1,605 รายการ
แบ่งเป็ นความคลาดเคลื่อนทีพ่ บขณะแรกรับ 200 รายการ
(ร้อยละ 84.4 ของรายการยาทีพ่ บความคลาดเคลื่อน) อยู่
ในระดับความรุนแรง B 196 ครัง้ (ร้อยละ 98.0) ระดับ C 4
ครัง้ (ร้อ ยละ 2.0) ส่ว นความคลาดเคลื่อ นที่พ บขณะ
จาหน่ าย 37 รายการ (ร้อยละ 15.6) เป็ น ความคลาด
เคลื่อนทีอ่ ยู่ในระดับความรุนแรง B ทัง้ 37 รายการ (ร้อย
ละ 100.0) ความคลาดเคลื่อ นที่พ บมากที่สุ ด คือ ผู้ป่ ว ย
ไม่ไ ด้ร ับยาที่สมควรจะได้รบั 228 ครัง้ (ร้อ ยละ 96.2)
(ตารางที่ 2)
การแก้ไขของแพทย์
เภสัชกรปรึกษาแพทย์หลังจากพบความแตกต่าง
ของรายการยาที่แพทย์สงใช้
ั ่ กบั รายการยาเดิมของผู้ป่วย
ขณะแรกรับมีการปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับยา 250 รายการ
(ร้อยละ 22.2 ของจานวนยาเดิมของผู้ป่วยเมื่อแรกรับ)
เป็ นความคลาดเคลื่อน 200 รายการ หลังการปรึกษาพบว่า

แพทย์แก้ไขโดยกลับไปสังใช้
่ ยาเช่นเดิม 195 รายการ
(ร้อยละ 78.0) ปรับเปลี่ยนยา 3 รายการ (ร้อยละ 1.2)
หยุดยา 2 รายการ และยืนยันคาสังเดิ
่ ม 50 รายการ (ร้อย
ละ 20.0)
ขณะจาหน่ ายผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาล มีการ
ปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับยา 37 รายการ (ร้อยละ 2.4 ของ
รายการยาทัง้ หมด 1543 รายการ) แพทย์แก้ไขโดยกลับไป
สังใช้
่ ยาเช่นเดิม 36 รายการ (ร้อยละ 97.3) ปรับเปลีย่ นยา
1 รายการ (ร้อยละ 2.7) และไม่พบการไม่ตอบสนองของ
แพทย์ขณะจาหน่าย
โรคกับการเกิ ดความคลาดเคลื่อนทางยา
“ความถี่” ของความคลาดเคลื่อนทางยาขณะแรก
รับพบมากทีส่ ดุ ในผูป้ ว่ ยทีม่ โี รคประจาตัว คือ โรคหัวใจและ
หลอดเลือด เพราะผูป้ ว่ ยส่วนใหญ่ (150 จาก 230 ของการ
เข้ารับการรักษา) มีโรคประจาตัวชนิดนี้ การวิจยั พบความ
คลาดเคลื่อนทางยา 33 ครัง้ ของการนอนโรงพยาบาล (ร้อย
ละ 22.0 ของจานวนครัง้ ของการรักษาที่ผู้ป่วยมีโรคหัวใจ
และหลอดเลือดเป็ นโรคประจาตัว ) พิมพ์ใจ ชูจนั ทร์ พบว่า
ผู้ ท่ี เ ป็ นโรคในระบบหั ว ใจและหลอดเลื อ ดมี ค วาม
คลาดเคลื่อนมากที่สุด (9) ซึ่งคล้ายกับการศึกษาครัง้ นี้
ในขณะแรกรับ
ในขณะแรกรับ โรคประจาตัว บางอย่า งมีความ
เกี่ย วข้อ งกับ การเกิด ความคลาดเคลื่อ นทางยาอย่ า งมี
นัยสาคัญทางสถิติ (P<0.05) (ตารางที่ 3) ผู้ท่มี ีโรค
ประจาตัวในระบบต่อมไร้ท่อมีโอกาสพบความคลาดเคลื่อน
ทางยามากกว่าโรคอื่น (ร้อยละ 31.4 ของจานวนครัง้ ของ
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ตารางที่ 2. ประเภทและระดับความรุนแรงของความคลาดเคลื่อนทางยาจาแนกตามระดับการรักษา
ระดับความรุนแรง (N=237)
ประเภทความคลาดเคลื่อนทางยา
B
1. การไม่ได้รบั ยาทีส่ มควรจะได้รบั
2. ความแรงผิด
3. ขนาดยาหรือความถีใ่ นการให้ยาผิด
4. รูปแบบยาผิด
5. ตัวยาผิด
รวม
หมายเหตุ

จาหน่ าย
B
รวม

รวม

จานวน

189

3

192

36

36

228

ร้อยละ

94.0

2.0

96.0

97.3

97.3

96.2

จานวน

3

-

3

-

-

3

ร้อยละ

1.5

-

1.5

-

-

1.3

จานวน

2

-

2

1

1

3

ร้อยละ

1.0

-

1.0

2.7

2.7

1.3

จานวน

2

-

2

-

-

2

ร้อยละ

1.0

-

1.0

-

-

1.0

จานวน

-

1

1

-

-

1

ร้อยละ

-

0.5

0.5

-

-

0.5

จานวน

196

4

200

37

37

237

ร้อยละ

98.0

2.0

100

15.6

100

100

A: ไม่มคี วามคลาดเคลื่อนแต่มเี หตุการณ์ทอ่ี าจทาให้เกิดความคลาดเคลื่อน
B: มีความคลาดเคลื่อนเกิดขึน้ ไม่เป็ นอันตรายต่อผูป้ ว่ ย เนื่องจากไปไม่ถงึ ผูป้ ว่ ย
C: มีความคลาดเคลื่อนเกิดขึน้ ไม่เป็ นอันตรายต่อผูป้ ว่ ย ถึงแม้วา่ จะไปถึงผูป้ ว่ ยแล้ว

การรักษาที่ผปู้ ่วยมีโรคนี้เป็ นโรคประจาตัว) ส่วนผู้ทม่ี โี รค
ประจาตัวในระบบสืบพันธ์และทางเดินปสั สาวะมีโอกาสพบ
ความคลาดเคลื่อนทางยาน้อยกว่าโรคอื่น (ร้อยละ 1.9 ของ
จานวนครัง้ ของการรักษาทีผ่ ปู้ ว่ ยมีโรคนี้เป็ นโรคประจาตัว,
P<0.001) อย่างไรก็ตาม การวิเคราะห์ขอ้ มูลในโรคที่มี
ความถี่ของตัวอย่างน้ อย ๆ อาจให้ผลที่มีความหมายไม่
ชัดเจนเพราะอานาจการทดสอบทางสถิตทิ น่ี ้อย
ในขณะจาหน่ าย พบความคลาดเคลื่อนมากทีส่ ุด
ในผูท้ ่เี ป็ นโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด คือ พบ 8 ครัง้
(ร้ อ ยละ 5.3 ของจ านวนครัง้ ของการรัก ษาที่ ผู้ ป่ ว ยมี
โรคหัวใจและหลอดเลือดเป็ นโรคประจาตัว ) การวิเคราะห์
ข้อมูลไม่พบความสัมพันธ์ของความคลาดเคลื่อนทางยา
และโรคประจาตัว (P<0.05) (ตารางที่ 3) อย่างไรก็ตาม
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แรกรับ
C
รวม

การวิเคราะห์ข้อ มูลในส่วนนี้มีความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้น
น้ อ ยมาก จึง อาจให้ผ ลที่มีค วามหมายไม่ ช ัด เจนเพราะ
อานาจการทดสอบทางสถิตทิ น่ี ้อย
การวิจยั พบ “ความถี”่ ของความคลาดเคลื่อนทาง
ยาขณะแรกรับมากทีส่ ดุ ในผูป้ ว่ ยทีเ่ ข้ารับการรักษาด้วยโรค
ทางกล้ามเนื้อ กระดูก และข้อ คือ พบความคลาดเคลื่อน
ทางยา 23 ครัง้ (ร้อยละ 34.3 ของจานวนครัง้ ทัง้ หมดที่
ผูป้ ่วยเข้ารักษาตัวด้วยโรคนี้ 67 ครัง้ ) รองลงมาคือ โรค
ระบบสืบพันธ์และทางเดินปสั สาวะ 18 ครัง้ (ร้อยละ 15.4
ของจานวนครัง้ ทัง้ หมดทีผ่ ปู้ ่วยเข้ารักษาตัวด้วยโรคนี้ 117
ครัง้ ) และโรคระบบทางเดินอาหาร 3 ครัง้ (ร้อยละ 14.3
ของจานวนครัง้ ทัง้ หมดทีผ่ ู้ป่วยเข้ารักษาตัวด้วยโรคนี้ 21
ครัง้ ) ตามลาดับ โรคทีท่ าให้เข้ารักษาตัวมีความเกีย่ วข้อง
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ตารางที่ 3. โรคประจาตัวกับการพบความคลาดเคลื่อนทางยาขณะแรกรับและขณะจาหน่าย
จานวนครัง้ ของการ
จานวนครัง้ ของความคลาดเคลื่อนทีพ่ บ (ร้อยละ2)
รักษาทีพ่ บว่าผูป้ ว่ ยมี ขณะแรกรับ3
โรคประจาตัว
ขณะจาหน่าย3
P4
P4
โรคประจาตัว1
โรคในระบบหัวใจและหลอดเลือด
150
33 (22.0)
0.56
8 (5.3)
0.31
โรคระบบต่อมไร้ท่อ
51
16 (31.4)
0.03
1 (2.0)
0.34
โรคระบบทางเดินหายใจ
20
5 (25.0)
0.57
1 (5.0)
0.88
โรคทางระบบประสาทและสมอง
8
4 (50.0)
0.06
0
1.0
โรคทางกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ
13
2 (15.4)
1.0
1 (7.7)
0.45
โรคระบบเลือด
3
2 (66.7)
0.11
1 (33.3)
0.12
โรคระบบทางเดินอาหาร
2
1 (50.0)
0.37
1 (50.0)
0.08
ั
โรคระบบสืบพันธ์และทางเดินปสสาวะ
54
1 (1.9)
<0.001
1 (1.9)
0.46
1: ผูป้ ว่ ย 1 รายอาจเป็ นได้มากกว่า 1 โรค จานวนครัง้ ของการเข้ารักษาทัง้ หมด 230 ครัง้
2: ร้อยละของจานวนผูป้ ว่ ยทัง้ หมดทีม่ โี รคประจาตัวนัน้ ๆ
3: ขณะแรกรับและจาหน่ายเกิดความคลาดเคลื่อนทางยา 48 และ 10 ครัง้ ตามลาดับ
4: Chi-square test หรือ Fisher’s exact test
กับการเกิดความคลาดเคลื่อนทางยาขณะแรกรับอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ่ี P = 0.017 ในขณะจาหน่ าย พบการ
เกิดความคลาดเคลื่อนทางยาในผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษา
ด้วยโรคทางกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ และโรคระบบสืบ
พันธ์และทางเดินปสั สาวะโรคละ 5 ครัง้ (ร้อยละ 7.5 และ
ร้อยละ 4.3 ของจานวนครัง้ ทัง้ หมดที่ผู้ป่วยเข้ารักษาตัว
ด้วยโรคนี้ทงั ้ หมด 67 และ 117 ครัง้ ตามลาดับ ) แต่ไม่มี
ความเกีย่ วข้องกับการเกิดความคลาดเคลื่อนทางยาอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ (P = 0.704)
กลุ่มยากับการเกิ ดความคลาดเคลื่อนทางยา
กลุ่มยาทีใ่ ช้ในโรคหัวใจและหลอดเลือดเป็ นกลุ่ม
ยาทีพ่ บความคลาดเคลื่อนทางยาขณะแรกรับมากทีส่ ุด คือ
99 ครัง้ (ร้อยละ 49.5 ของความคลาดเคลื่อนทางยาขณะ
แรกรับทัง้ หมด 200 ครัง้ ) รองลงมาคือ กลุ่มยาทีใ่ ช้ในโรค
ระบบต่อมไร้ท่อ 32 ครัง้ (ร้อยละ 16.0) และกลุ่มยาทีใ่ ช้ใน
โรคทางเดินหายใจ 17 ครัง้ (ร้อยละ 8.5) ตามลาดับ กลุ่ม
ยาที่ใช้ในโรคหัวใจและหลอดเลือดเป็ นกลุ่มยาที่พบความ
คลาดเคลื่อนทางยาขณะจาหน่ ายมากที่สุด เช่นกัน คือ 22
ครัง้ (ร้อ ยละ 59.5 ของความคลาดเคลื่อ นทางยาขณะ
จาหน่ ายทัง้ หมด 37 ครัง้ ) รองลงมาคือ กลุ่มยาทีใ่ ช้ในโรค

ระบบต่อมไร้ท่อ 5 ครัง้ (ร้อยละ 13.5) และกลุ่มยาไวตามิน
และเกลือแร่ 4 ครัง้ (ร้อยละ 10.8) ตามลาดับ กลุ่มยาที่
ผู้ ป่ ว ยได้ ร ั บ ไม่ มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งกั บ การเกิ ด ความ
คลาดเคลื่อนทางยาอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ระยะเวลาที่ใช้ในกระบวนการสร้างความสอดคล้อง
ต่อเนื่ องทางยา
ในขณะแรกรับ เวลาเฉลี่ย ที่เภสัชกร รวบรวม
ทวนสอบ และเปรียบเทียบรายการยา คือ 13.4±9.2 นาที
ต่ อ การเข้ า รั ก ษา 1 ครั ง้ ส่ ว นเวลาเฉลี่ ย ที่ เ ภสั ช กร
ประสานงานกับแพทย์และแก้ไข คือ 5.2±1.9 นาทีต่อต่อ
การเข้ารักษา 1 ครัง้ ทีพ่ บความแตกต่างของรายการยา ใน
การศึกษามี 81 ครัง้ (จาก 230 ครัง้ ของการเข้ารักษาตัว)
ที่พ บความแตกต่ า งของรายการยา ดัง นัน้ เวลาเฉลี่ย ที่
เภสัชกรประสานงานกับ แพทย์แ ละแก้ไ ข คือ 1.83±2.8
นาทีต่อการเข้ารักษา 1 ครัง้ (เฉลีย่ รวมทัง้ ครัง้ ทีพ่ บและไม่
พบความแตกต่างของรายการยา) เวลารวมขณะแรกรับ ที่
เภสัชกรใช้มคี ่าเฉลีย่ เท่ากับ 15.2±10.0 นาทีต่อการเข้า
รักษา 1 ครัง้
เวลาเฉลี่ย ที่เ ภสัช กรทบทวนรายการยาก่ อ น
จาหน่ ายและเปรียบเทียบรายการยา คือ 5.3±2.8 นาทีต่อ
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การจาหน่ าย 1 ครัง้ เวลาเฉลี่ยที่เภสัชกรประสานงานกับ
แพทย์และแก้ไข คือ 4.6±2.3 นาทีต่อการจาหน่ าย 1 ครัง้
ซึง่ พบความแตกต่างของรายการยา ในการศึกษามี 20 ครัง้
(จาก 230 ครัง้ ของการจาหน่ าย) ที่พบความแตกต่างของ
รายการยา ดัง นัน้ เวลาเฉลี่ย ที่เ ภสัช กรประสานงานกับ
แพทย์และแก้ไข คือ 0.4±1.5 นาทีต่อการจาหน่ าย 1 ครัง้
(เฉลี่ ย รวมทัง้ ครัง้ ที่ พ บและไม่ พ บความแตกต่ า งของ
รายการยา) เวลาเฉลี่ยในการจัดทารายการยากลับบ้าน
และตรวจสอบยาก่อนจ่ายเท่ากับ 2.7±1.4 นาทีต่อการ
จาหน่ า ย 1 ครัง้ เวลาจ่ ายยาและให้คาแนะนามีค่ าเฉลี่ย
เท่ากับ 2.6±1.2 นาทีต่อการจาหน่ าย 1 ครัง้ และเวลารวม
ทัง้ หมดทีใ่ ช้ขณะจาหน่ายมีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 11.0±5.0 นาที
เวลารวมทีใ่ ช้ในกระบวนการสร้างความสอดคล้องต่อเนื่อง
ทางยาทั ง้ ในขัน้ ตอนแรกรั บ และจ าหน่ า ยมี ค่ า เฉลี่ ย
26.2±13.0 นาทีต่อการเข้ารักษา 1 ครัง้

การอภิ ปรายและสรุปผล
ขณะแรกรับ ผู้ป่ว ยเข้ารักษาในโรงพยาบาลพบ
ความแตกต่างของรายการยา 787 รายการ คิดเป็ นร้อยละ
60.7 จากรายการยาทัง้ หมด 1,296 รายการ ความแตกต่าง
แบ่งเป็ น ความแตกต่ า งที่เกิดจากความตัง้ ใจของแพทย์
ร้อยละ 45.8 ของจานวนรายการยาทัง้ หมด และความ
แตกต่ างที่เ กิดจากความไม่ตัง้ ใจของแพทย์ร้อ ยละ 15.0
ของจ านวนรายการยาทัง้ หมด ขณะจาหน่ ายผู้ป่ว ยออก
จากโรงพยาบาลพบความแตกต่ างของรายการยาร้อยละ
35.5 จากยา 1,543 รายการ ความแตกต่างแบ่งเป็ น ความ
แตกต่างทีเ่ กิดจากความตัง้ ใจของแพทย์รอ้ ยละ 26.8 ของ
จานวนรายการยาทัง้ หมด และความแตกต่ างที่เกิด จาก
ความไม่ตงั ้ ใจของแพทย์รอ้ ยละ 2.4 ของจานวนรายการยา
ทัง้ หมด การวิจยั พบความคลาดเคลื่อนทางยาในขณะแรก
รับผูป้ ่วยร้อยละ 20.9 ของการเข้ารับการรักษาทัง้ หมด
230 ครัง้ และในขณะจาหน่ ายพบร้อยละ 4.3 ของการ
จาหน่าย ความคลาดเคลื่อนทีพ่ บในงานวิจยั 237 รายการ
จากรายการยาทัง้ หมด 1,605
รายการ แบ่ ง เป็ น
ความคลาดเคลื่อ นที่พ บขณะแรกรับ ร้ อ ยละ 84.4 ของ
จานวนรายการยาทัง้ หมด อยู่ในระดับความรุนแรง B ร้อย
ละ 98.0 ระดับ C ร้อยละ 2.0 ส่วนความคลาดเคลื่อนทีพ่ บ
ขณะจาหน่ายมีปริมาณร้อยละ 15.6 ของจานวนรายการยา
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ทัง้ หมด เป็ นความคลาดเคลื่อ นในระดับ ความรุ นแรง B
ทัง้ หมด ความคลาดเคลื่อนทีพ่ บมากทีส่ ุด คือ ผูป้ ่วยไม่ได้
รับ ยาที่ส มควรได้ ร ับ 228
ครัง้ (ร้ อ ยละ 96.2 ของ
ความคลาดเคลื่อ นที่พ บ) ซึ่ง สอดคล้อ งกับ งานวิจ ัย ของ
จันทร์เพชร ราชดา ที่พบว่าความคลาดเคลื่อนที่พบมาก
ทีส่ ดุ คือ ผูป้ ่วยไม่ได้รบั ยาทีเ่ คยใช้ (7) ความคลาดเคลื่อน
ทางยาขณะแรกรับมีมากกว่าขณะจาหน่ ายเนื่องจากขณะ
จาหน่ายแพทย์จะรับทราบข้อมูลยาเดิมของผูป้ ว่ ยแล้ว และ
ข้อ มู ล ประวัติย าของผู้ป่ ว ยได้แ สดงในแฟ้ มประวัติข อง
ผู้ป่วยตลอดเวลา ความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นไม่มีความ
รุนแรงทีส่ งู กว่าระดับ C เนื่องทางโรงพยาบาลทีท่ าวิจยั มี
กระบวนการสร้างความสอดคล้องต่ อเนื่องทางยาตัง้ แต่ ปี
พ.ศ. 2552 โดยมีก ารประชุ ม ติ ด ตามและหาแนวทาง
ป้ อ งกัน การเกิด ความคลาดเคลื่อ นโดยสหสาขาวิช าชีพ
รวมถึงมีแนวทางในการพิจารณายาทีต่ ้องหยุดก่อนรับการ
ผ่าตัดและเริม่ ให้หลังจากผ่าตัด
ถ้ า เ ภ สั ช ก ร ไ ม่ ส า ม า ร ถ ต ร ว จ พ บ ค ว า ม
คลาดเคลื่อนระดับ B และ C จะทาให้อาจเกิดความ
คลาดเคลื่อนทางยาตัง้ แต่ระดับ C และ ระดับ D ขึน้ ไป
ตามล าดับ ถ้ า ไม่ มี ก ระบวนการสร้ า งความสอดคล้ อ ง
ต่อเนื่องทางยา กว่าจะรู้ว่าผูป้ ่วยไม่ได้รบั ยาต่อเนื่องอาจ
เกิดอาการไม่พึงประสงค์ขน้ึ แล้ว โดยเฉพาะผู้ป่วยที่ต้อง
หยุดยาบางอย่างก่อนเข้ารับการผ่าตัด ซึ่งอาจเกิดความ
คลาดเคลื่อนทางยา คือ ไม่ได้รบั ยาในเวลาทีก่ าหนดหลัง
ผ่าตัด ซึ่งอาจเกิด ความคลาดเคลื่อ นจนถึงระดับ I ได้
ดังนัน้ บทบาทของบุคลกรอื่น ๆ ในกระบวนการนี้จงึ เป็ นสิง่
สาคัญทีจ่ ะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดความคลาดเคลื่อนทางยา
เช่น การซักประวัตขิ องพยาบาลก่อนพบแพทย์ ซึง่ ช่วยให้
แพทย์ ส ามารถสัง่ ยาให้ ผู้ ป่ ว ยได้ ท ัน ที ใ นขณะแรกรับ
นอกจากนี้การมีส่วนร่วมของเจ้าพนักงานเภสัชกรรมใน
ขัน้ ตอนการบันทึกข้อมูลยาเดิมในคอมพิวเตอร์ หลังจาก
เภสัชกรรวบรวมรายการยาและทวนสอบความถูกต้องแล้ว
น่าจะช่วยให้เภสัชกรทางานในขัน้ ตอนต่อไปได้รวดเร็วและ
ถูกต้องมากยิง่ ขึน้ การเปรียบเทียบรายการยาในขัน้ ตอน
จ าหน่ า ยโดยเจ้า พนั ก งานเภสัช กรรมก่ อ นที่เ ภสัช กรจะ
ตรวจสอบอีกครัง้ น่ าจะช่วยลดระยะเวลาของกระบวนการ
เนื่องจากมีการบันทึกข้อมูลประวัติยาเดิมในคอมพิวเตอร์
ไว้ตงั ้ แต่ขนั ้ ตอนแรกรับ

Thai Journal of Pharmacy Practice
Vol. 8 No 1 Jan-Jun 2016

เภสัชกรปรึกษาแพทย์เมื่อพบความแตกต่างของ
รายการยา แพทย์สว่ นหนึ่งยืนยันคาสังเดิ
่ มเนื่องจากผูป้ ่วย
บางรายต้องรับการผ่าตัด บางรายไม่สามารถรับประทาน
ได้ หรือบางรายต้องติดตามระดับน้าตาลในเลือด ในกรณีท่ี
เภสัชกรติดต่อแพทย์ไม่ได้ จะบันทึกคาถามในบันทึกคาสัง่
แพทย์และส่งกลับไปยังหอผู้ป่วยเพื่อให้แพทย์ทราบและ
เภสัชกรจะติดตามในภายหลัง การศึกษานี้ไม่พบการไม่
ตอบสนองของแพทย์ซง่ึ สอดคล้องกับการศึกษาของพิมพ์
ใจ ชูจนั ทร์ (10) หลายการศึกษาในอดีตไม่ พบการไม่
ตอบสนองของแพทย์ขณะจาหน่ ายเช่นเดียวกับการศึกษา
นี้ เนื่องจากเภสัชกรจาเป็ นต้องติดต่อแพทย์ให้ได้เพื่อสรุป
การใช้ยาให้ถูกต้องในผูป้ ่วยทุกรายก่อนจาหน่ ายออกจาก
โรงพยาบาล (7, 9-12, 14)
ในขณะแรกรับ ผูท้ ม่ี โี รคประจาตัวในระบบต่อมไร้
ท่อมีโอกาสพบความคลาดเคลื่อนทางยามากกว่าโรคอื่น
(ร้อยละ 31.4 ของจานวนครัง้ ของการรักษาที่ผปู้ ่วยมีโรคนี้
เป็ นโรคประจาตัว) ส่วนผูท้ ม่ี โี รคประจาตัวในระบบสืบพันธ์
และทางเดินปสั สาวะมีโอกาสพบความคลาดเคลื่อนทางยา
น้อยกว่าโรคอื่น แต่ในขณะจาหน่ าย ไม่พบความสัมพันธ์
ดังกล่าว (P = 0.081) การวิจยั นี้พบว่า กลุ่มยาไม่มคี วาม
เกีย่ วข้องกับการเกิดความคลาดเคลื่อนทางยา (p = 0.299)
เช่นเดียวกับงานวิจยั ในโรงพยาบาลชุมชนของประเทศไทย
(9-12, 14)
การศึกษานี้พบว่า เวลารวมที่ใช้ในกระบวนการ
สร้างความสอดคล้องต่อเนื่องทางยา มีค่าเฉลีย่ 26.2 นาที
ขณะแรกรับใช้เวลาเฉลี่ยทัง้ หมด 15.2 นาที และขณะ
จ าหน่ า ยมีค่ า เฉลี่ย เท่ า กับ 11.0 นาที เวลาที่ใ ช้ ใ น
การศึ ก ษานี้ ม ากกว่ า การศึ ก ษาของพิ ม พ์ ใ จ ชู จ ั น ทร์
เล็กน้ อย การศึกษาของพิมพ์ใจ ชูจนั ทร์ ในโรงพยาบาล
ชุมชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช ใช้เวลารวม 23.2 นาที
เวลาที่ใช้ในขัน้ ตอนแรกรับ 7.7 นาที และเวลาที่ใช้ใ น
ขัน้ ตอนจาหน่ าย 15.4 นาที (10) ทัง้ นี้อาจเนื่องจาก
โรงพยาบาลในการวิจยั ครัง้ นี้เป็ นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ
โรคประจ าตัว และรายการยาที่ผู้ป่ว ยใช้มีค วามซับ ซ้อ น
มากกว่ า และบางส่ ว นเป็ น ผู้ป่ ว ยนอกเขตพื้น ที่ซ่ึง ไม่ มี
ข้อ มู ล ประวัติ ย าที่ ผู้ ป่ ว ยใช้ ใ นระบบคอมพิ ว เตอร์ ข อง
โรงพยาบาล ทาให้ในขัน้ ตอนแรกรับใช้เวลามากเพื่อให้ได้
ข้อมูลที่ครบถ้วน แต่เวลาทีใ่ ช้ในขัน้ ตอนจาหน่ ายของการ
วิจยั นี้มนี ้อยกว่าเนื่องจาก ในขัน้ ตอนจาหน่าย การทบทวน

รายการยาก่อนจาหน่ ายและเปรียบเทียบรายการยาจะใช้
ข้อ มูล จากบันทึกรายการยาเดิม ของผู้ป่ว ยและที่ใ ช้ก่ อ น
จาหน่ายในโปรแกรม HIS2WORK เป็ นหลัก ทาให้ใช้เวลา
ในขัน้ ตอนดัง กล่า วน้ อ ยกว่ า ผลการศึก ษาเกี่ยวกับเวลา
สามารถใช้เป็ นข้อมูลพื้นฐานในการคานวณภาระงาน จัด
แผนการดาเนินงาน และการจัดสรรกาลังคน เพื่อให้เกิด
การบริห ารจัด การก าลัง คนของกลุ่ ม งานเภสัช กรรมที่มี
ประสิทธิภาพ นอกจากนี้ผลการศึกษาเรื่องเวลายังสามารถ
ใช้เป็ นแนวทางคิดภาระงานของเภสัชกรตามเกณฑ์ของ
การจ่ า ยค่ า ตอบแทนตามผลการปฏิบ ัติง าน (pay for
performance; P4P) เนื่องจากในคู่มอื P4P คณะทางาน
ระ ดั บ กระ ท รว ง สา ธ า รณสุ ข ไ ด้ ก า ห นดใ ห้ ก า รท า
กระบวนการสร้างความสอดคล้องต่อเนื่องทางยาในขณะ
แรกรับเป็ น 1 ใน 18 กิจกรรมหลักของภาระงานเภสัชกร
และได้กาหนดเวลามาตรฐานและค่าน้าหนักของงานเฉพาะ
ขัน้ ตอนแรกรับ ดัง นั ้น ผลการศึก ษานี้ แ สดงให้ เ ห็ น ว่ า
เพื่อให้ผปู้ ว่ ยได้รบั ความปลอดภัยจากการเข้ารับการรักษา
การทากระบวนการสร้างความสอดคล้องต่ อเนื่องทางยา
ครบทุกขัน้ ตอนเป็ นสิง่ สาคัญ และเวลาทีใ่ ช้ในกระบวนการ
ทีพ่ บในการศึกษานี้มคี ่ามากกว่าเวลามาตรฐานทีก่ ระทรวง
สาธารณสุขกาหนดให้กบั โรงพยาบาลระดับตติยภูมิ ดังนัน้
ผลการศึกษาเรื่องเวลาสามารถนาไปเสนอผู้เกี่ยวข้องใน
การพิจารณาภาระงานทีแ่ ท้จริง
การวิจยั นี้มขี อ้ จากัดดังนี้ 1) ผูใ้ ห้ประวัตกิ ารใช้ยา
่
ของผูป้ วยบางรายเป็ นผูด้ แู ลหรือญาติผปู้ ่วยไม่ใช่ตวั ผูป้ ่วย
เอง ท าให้ข้อ มู ล ที่ไ ด้อ าจผิด พลาดหรือ ไม่ ค รบถ้ ว น 2)
ระยะเวลาในการศึกษาสัน้ เพียง 3 เดือน ตัวอย่างอาจไม่
เป็ นตัวแทนทีด่ ขี องผูป้ ว่ ยทัง้ ปี หรือมัความหลากหลายน้อย
กว่า 3) การจัดระดับความรุนแรงทาโดยเภสัชกร 3 คน คือ
เภสัชกรประจาห้องยาผู้ป่วยที่ให้บริการหอผู้ป่วยที่ศกึ ษา
จึงอาจเกิดความลาเอียงเกิดขึน้ เนื่องจากโรงพยาบาลทีท่ า
การวิจยั มีนโยบายว่า เมื่อพบความคลาดเคลื่อนทางยาใน
ระดับ E ขึ้นไปจะต้อ งเขีย นรายงานอุบ ัติก ารณ์ ไ ปยัง
คณะกรรมการความเสีย่ งเพื่อประชุมผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง และต้อง
ค้นหาสาเหตุทแ่ี ท้จริงของการเกิดความคลาดเคลื่อนทางยา
นโยบายนี้สง่ ผลกระทบต่อผูท้ เ่ี กีย่ วข้องทัง้ หมด เภสัชกรจึง
อาจมีแนวโน้มจัดระดับความรุนแรงในระดับทีต่ ่ ากว่าความ
เป็ นจริง จึงควรมีผู้เชี่ยวชาญ และบุคลากรภายนอกกลุ่ม
งานหรือภายนอกโรงพยาบาลร่ วมประเมิน 4) การเก็บ
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ข้อมูลเวลาทาโดยเภสัชกรที่ปฏิบตั ิง านในขัน้ ตอนนัน้ ๆ
โดยบันทึกเวลาเริ่มทาและสิน้ สุดการทาในขัน้ ตอนต่าง ๆ
เอง ซึ่ง บางครัง้ อาจมีภ าระงานอื่น เข้า มาแทรก จึง อาจ
บันทึกเวลาคลาดเคลื่อนไป
ผลการวิจ ัย แสดงให้เ ห็น ว่ า กระบวนการสร้า ง
ความสอดคล้องต่อเนื่องทางยาโดยเภสัชกรทาให้ตรวจพบ
ความคลาดเคลื่ อ นทางยา ซึ่ ง น าไปสู่ ก ารเพิ่ ม ความ
ปลอดภัย ให้ก ับ ผู้ป่ว ยที่เ ข้า รับ การรัก ษาทางศัล ยกรรม
ข้อมูลเวลาสามารถนาไปเป็ นข้อมูลพืน้ ฐานในการคานวณ
ภาระงานของกลุ่มงานเภสัชกรรมเพื่อการบริหารจัดการ
บุคลากรให้สอดคล้องกับภาระงานจริง
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Abstract
Objective: To determine medication discrepancies between drugs prescribed by physicians and those
used by the patients, medication errors (MEs) resulting from those discrepancies, MEs resolution and time spent at
admission and discharge after the development of medication reconciliation at the surgical wards in a regional
hospital. Method: The researcher collected the data from 219 patients with 230 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 causes of the
discrepancies and assessed whether they were MEs. The researcher rated the severities of clinical outcomes from
MEs using the criteria of National Coordinating Council for Medication Errors Reporting and Prevention
(NCCMERP). Results: At patient admission and discharge, 60.7% and 29.2% of the total drug items were identified
as medication discrepancies. MEs were found in 25.2% of the total number of admission with 20.9% at the time of
admission and 4.3 % at discharge time. At admission and discharge, 237 MEs were found from the examination of
1,605 items of medicines with 228 MEs (96.2% of identified MEs) being omission errors, 3 MEs being wrong
strength (1.3% of identified MEs), 3 MEs being wrong dose or frequency (1.3% of identified MEs), 2 MEs being
wrong dosage form (1.0% of identified MEs) and 1 ME being wrong drug (0.50% of identified MEs). Among 200
MEs found during admission, 196 (98.0% of MEs identified at admission) were in category B and 4 were in
category C (2.0% of MEs identified at admission). There were 37 MEs identified during discharge and all were in
category B. The average time spent in medication reconciliation process was 26.2+13.0 minutes with 15.2+10.0
spent in the admission process and 11.0+5.0 minutes at the time of discharge. Conclusion: Medication
reconciliation process by pharmacist at surgical ward could identifiy MEs leading to the measure for patient safety
during admission and discharge.
Keywords: medication reconciliation, medication discrepancy, medication errors, patient safety
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