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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์: เพื่อเปรียบเทียบอุบตั ิการณ์ ของเหตุการณ์ ไม่พงึ ประสงค์จากยาที่ป้องกันได้ (preventable adverse
drug events: pADEs) ในช่วงก่อนและหลังการใช้เครื่องมือทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ สาหรับการบริบาลทางเภสัชกรรมในผูป้ ่ วยศัลยกรรมทัวไป
่
วิ ธีการ: ตัวอย่าง คือ ผู้ป่วยชายทุกคนทีร่ กั ษาตัวในหอผูป้ ่ วยศัลยกรรมทัวไปชาย
่
โรงพยาบาลทัวไปที
่ เ่ ป็ นสถานทีว่ จิ ยั เป็ นเวลา
อย่างน้อย 24 ชัวโมง
่
ในระยะก่อนพัฒนาเครื่องมือฯ ผู้วจิ ยั เก็บข้อมูลไปข้างหน้าเพื่อค้นหา pADEs ด้วยทบทวนเวชระเบียน
ผูป้ ่ วย สัมภาษณ์ผปู้ ่ วยและบุคลากรทางการแพทย์ สังเกตบนหอผูป้ ่ วยและจากรายงานอุบตั กิ ารณ์ เหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์ดว้ ย
ความสมัครใจของบุคลากรทางการแพทย์ ผูเ้ ชีย่ วชาญ 2 ท่านทีเ่ ป็ นแพทย์และเภสัชกรคลินิก เป็ นผูป้ ระเมินเหตุการณ์ทพ่ี บอย่าง
เป็ นอิสระต่อกันว่าเป็ น pADEs หรือไม่ ต่อมา ผูว้ จิ ยั นาข้อมูล pADEs ทีพ่ บมาวิเคราะห์เพื่อพัฒนาเครื่องมือสาหรับการบริบาล
ทางเภสัชกรรม และนามาใช้จริง การเก็บข้อมูลหลังใช้เครื่องมือฯ ใช้วธิ กี ารเดียวกับระยะก่อนพัฒนาเครื่องมือฯ ผลลัพธ์หลัก คือ
อุบตั การณ์ของ pADEs ผลการวิ จยั : ระยะก่อนและหลังใช้เครื่องมือฯ มีผปู้ ่ วยเข้าร่วมการศึกษา 247 ราย จานวน 1,628 วันนอน
และผู้ป่ วย 231 ราย จ านวน 1,298 วัน นอน ตามลาดับ เครื่อ งมือ ที่พ ัฒ นาขึ้น ได้แ ก่ warfarin protocol (แนวทางสังใช้
่ ยา),
warfarin dosing chart (ตารางแสดงขนาดยา), warfarin monitoring sheet (แบบติดตามการใช้ยา) และ warfarin note (บันทึก
เ กี่ ย ว กั บ ย า ), medication reconciliation (MR) order form, MR sticker แ ล ะ potassium chloride elixir pre-printed sticker
อุบตั ิการณ์ของ pADEs ลดลงจาก 3.07 ครัง้ ต่อ 1,000 วันนอนในช่วงก่อนใช้เครื่องมือฯ เป็ นศูนย์ในช่วงหลังการใช้เครื่องมือ
(P=0.030) ชนิดของ pADEs ก่อนการใช้เครื่องมือส่วนใหญ่ อยู่ในระดับ E สรุป : การนา pADEs ที่พบมาวิเคราะห์และสร้าง
เครื่องมือเพื่อจัดการปั ญหาเชิงระบบ สามารถลด pADEs ได้
คาสาคัญ: บริบาลทางเภสัชกรรม เหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์จากยาทีป่ ้ องกันได้ ศัลยกรรมทัวไป
่
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Abstract
Objective: To compare the incidence of ( preventable adverse drug events; pADEs) before and after
implementation of tools developed for pharmaceutical care in general surgical patients. Methods: Subjects were all male
patients admitted to male general surgical ward at Songkhla hospital with a hospital stay at least 24 hours. Prior to the
development of tools for pharmaceutical care, the researchers prospectively collected the data to detect pADEs by
reviewing medical records, interviewing patients and health care professionals, observing on the ward, and reviewing
voluntary incident reports by health care professionals. Two reviewers including a physician and a clinical pharmacist
independently judged whether identified incidents were pADEs. Subsequently the researchers analyzed the information
on pADEs, developed pharmaceutical care tools accordingly and implemented them in practice. The tools developed
during implementation of pharmaceutical care tool period were implemented along with pharmaceutical care service.
The data collection after implementation of the tools was done in the same way as that of pre-tool development phase.
Primary outcome was the incidence of pADEs. Results: In the phases of pre and post implementation of the tools, there
were 247 patients with 1,628 patient-days and 231 patients with 1,298 patient-days, respectively. The developed tools
included warfarin protocol, warfarin dosing chart, warfarin monitoring sheet, warfarin note, medication reconciliation (MR)
order form, MR sticker and potassium chloride elixir pre-printed sticker. The incidence rates of pADEs decreased from
3.07 per 1,000 patient-days in the pre-tool implementation phase to 0 in the post tool implementation phase (P = 0.030).
Most of the pADEs identified during pre-tool implementation phase were in the category E. Conclusion: The analysis
of identified pADEs and corresponding tools development to resolve the problems at system level were effective to
decrease the incidence of pADEs.
Keywords: pharmaceutical care, preventable adverse drug event, general surgery

495

บทนา
เหตุ การณ์ ไม่พึงประสงค์จ ากยา (Adverse Drug
Events; ADEs) คื อ การบาดเจ็ บ หรื อ อัน ตรายที่ มี ค วาม
สัมพันธ์กบั การใช้ยา ไม่ว่าจะเป็ นการใช้ยาในขนาดใดก็ตาม
(1) การวิเคราะห์อภิมานในต่างประเทศพบว่า ร้อยละ 21.3
ของผู้ป่ วยที่น อนรัก ษาตัว ในโรงพยาบาลเกิด ADEs (2)
การศึกษาเชิงสังเกตแบบย้อนหลัง พบว่า ร้อยละ 19 ของ
เหตุ ก ารณ์ ไ ม่ พึ ง ประสงค์ ใ นผู้ ป่ วยที่ น อนรั ก ษาตั ว ใน
โรงพยาบาลเป็ น ADEs และ ร้อยละ 14.14 ของ ADEs ที่
พบนัน้ จัดอยู่ในระดับอันตรายทีท่ าให้ผปู้ ่ วยพิการ ดังนัน้ จึง
มีความสาคัญทีจ่ ะต้องค้นหาเหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์จากยา
ทีป่ ้ องกันได้ (preventable adverse drug events; pADEs)
ผลจากการศึกษาหนึ่งพบว่า ผูป้ ่ วยศัลยกรรมเกิด
ADEs 22.9 ครัง้ ต่ อการนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล 100
ครัง้ (95% CI; 20.9 - 25.1) ซึ่ง ไม่ แ ตกต่ า งกัน กับ กลุ่ ม ที่
ไม่ใช่ผู้ป่วยศัลยกรรมซึ่งเกิด ADEs 25.9 ครัง้ ต่ อการนอน
รักษาตัวในโรงพยาบาล 100 ครัง้ (95% CI; 23.6-28.3) (p=
0.061) (3) ทัง้ นี้เนื่องจากผูป้ ่ วยศัลยกรรมส่วนหนึ่งมีโรคร่วม
ทางด้านอายุรกรรมที่ควรได้รบั การดูแล ในขณะที่แพทย์
ผูด้ แู ลผูป้ ่ วยเป็ นแพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญด้านศัลยกรรมไม่ใช่อายุร
แพทย์ นอกจากนัน้ ผูป้ ่ วยศัลยกรรมมักถูกเคลื่อนย้ายไปใน
หลายแผนกในโรงพยาบาล ทาให้ขาดการประสานรายการ
ยาทีผ่ ปู้ ่ วยได้รบั ส่งผลให้ผปู้ ่ วยมีความเสีย่ งทีจ่ ะเกิด ADEs
ซึ่งหลายเหตุการณ์ เป็ น pADEs การศึกษาในต่างประเทศ
พบว่ า ผู้ป่ วยศัล ยกรรมเกิด ADEs 2.0-27.7 ครัง้ ต่ อ การ
นอนรักษาตัวในโรงพยาบาล 100 ครัง้ ร้อยละ 15.4-53.6
ของ ADEs ทีพ่ บจัดเป็ น pADEs (4)
โ รง พ ย า บ า ลทั ว่ ไ ป ที่ เ ป็ นสถ า นที่ วิ จ ั ย เป็ น
โรงพยาบาลระดับ ทุ ติย ภู มิ ขนาด 508 เตีย ง มีห อผู้ป่ วย
ศัลยกรรม 4 หอผูป้ ่ วย โรงพยาบาลกาหนดให้ทุกหน่วยงาน
ที่ ดู แ ลผู้ ป่ วยต้ อ งรายงานความคลาดเคลื่ อ นทางยา
(Medication errors; MEs) ที่เ กิด ขึ้น แต่ ไ ม่ ไ ด้ ก าหนดให้
รายงาน ADEs ซึง่ เป็ นผลของ MEs ซึง่ ก็คอื pADEs นันเอง
่
(5) การรายงาน MEs มุ่งเน้นการรายงานด้วยความสมัครใจ
การศึกษาในต่างประเทศพบว่ามีเพียงร้อยละ 10-20 ของ
ความคลาดเคลื่อนเท่า นัน้ ที่ถูกรายงานด้วยความสมัครใจ
(6) ทาให้หน่ วยงานไม่ทราบถึงปั ญหาและไม่เกิดการแก้ไข
ปั ญหาเชิงระบบ ปั ญหาดังกล่าวนัน้ จึงยังคงอยู่ ดังนัน้ การ
วิจยั นี้จงึ มุ่งค้นหา MEs, ADEs และ pADEs ในโรงพยาบาล

ที่เ ป็ น สถานที่วิจ ัย เพื่อ น ามาวิเ คราะห์ห ารากเหง้ า ของ
ปั ญหา (root cause analysis) และหาแนวทางป้ องกันและ
แก้ไขปั ญหาดังกล่าวเพื่อทาให้เกิดความปลอดภัยแก่ผปู้ ่ วย
การให้บ ริบ าลทางเภสัช กรรม (pharmaceutical
care: PC) เป็ นการค้นหา MEs ทีม่ ปี ระสิทธิภาพและนาไปสู่
การป้ อ งกัน แก้ไ ข หรือ ลดความรุ น แรงของ MEs ที่เ ป็ น
อัน ตรายต่ อ ผู้ ป่ วยได้ ซึ่ง จะน าไปสู่ ก ารลด pADEs จาก
การศึกษาของ de Boer และคณะ ก่อนการมีเภสัชกรที่ให้
PC พบ pADEs บนหอผูป้ ่ วยศัลยกรรมทัวไป
่ 4.23 ครัง้ ต่อ
ผูป้ ่ วย 100 ราย (95% CI; 2.82 - 6.35) หลังจากทีเ่ ภสัชกร
ให้ PC พบว่า pADEs ลดลงเป็ น 2.74 ครัง้ ต่ อผู้ป่วย 100
ราย (95% CI; 1.65-4.57) (4) ส าหรับ ในประเทศไทยมี
การศึกษาทีเ่ กีย่ วข้องกับเรื่องนี้ 2 เรื่อง ได้แก่ การศึกษาของ
เปรมจิตต์ จริยพงศ์ไพบูลย์ และการศึกษาของพรชัย ปุ่น
โพธิ ์ ซึง่ พบว่า การให้ PC บนหอผูป้ ่ วยศัลยกรรมทัวไปพบ
่
ปั ญหาทีเ่ กีย่ วกับการใช้ยา (drug related problems: DRPs)
237 ปั ญหา และ 66 ปั ญหา ตามลาดับ (7,8) แต่การศึกษา
ทัง้ สองไม่ได้คน้ หา pADEs โดยสรุปจะเห็นได้ว่า การศึกษา
ทั ง้ ในและต่ า งประเทศเกี่ ย วกั บ ผลของ PC ในผู้ ป่ วย
ศัลยกรรมโดยเฉพาะในแง่การป้ องกัน pADEs ยังมีจากัด
ในต่างประเทศมีรปู แบบการจัดการ pADEs หลาย
วิธที ส่ี ามารถนามาใช้ร่วมกับ PC ได้แก่ 1) ระบบสนับสนุน
การตัดสินใจทางคลินิก (clinical decision support system)
2) การปรับ กระบวนการใช้ย าตามาตรฐานที่ก าหนด 3)
ก ร ะ บ ว น ก า ร ป ร ะ ส า น ร า ย ก า ร ย า ( medication
reconciliation; MR) และ 4) การให้ค วามรู้ (9) โดยพบว่า
วิธกี ารดังกล่าวสามารถลด ADEs ได้ แต่ต้องมี PC ควบคู่
ด้วยเพื่อให้ผปู้ ่ วยมีความปลอดภัยในการใช้ยามากทีส่ ุด ใน
ต่ า งประเทศมีก ารศึก ษาผลของ PC ในผู้ป่ วยศัลยกรรม
ร่วมกับการใช้ระบบสนับสนุ นการตัดสินใจทางคลินิก โดย
พบ pADEs 2.74 ครัง้ ต่อการนอนรักษาตัว ในโรงพยาบาล
100 ครัง้ (4) ดัง นั ้น การศึ ก ษานี้ จึ ง มี ว ัต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ
เปรียบเทียบสัดส่วนของ pADEs ก่อนและหลังการพัฒนา
เครื่องมือสาหรับ PC ในผูป้ ่ วยศัลยกรรมทัวไป
่

วิ ธีการวิ จยั
การวิจ ัย นี้ เ ป็ น แบบกึ่ง ทดลองแบบเก็บ ข้อ มูลไป
ข้างหน้า ซึ่งผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรม
การวิจยั ในคนของโรงพยาบาลที่เป็ นสถานที่วจิ ยั แล้ว การ
วิจยั แบ่งเป็ น 3 ระยะ ได้แก่ 1) ระยะก่อนพัฒนาเครื่องมือ
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สาหรับ PC ซึง่ เป็ นระยะทีค่ น้ หา pADEs ทีเ่ กิดขึน้ 2) ระยะ
พัฒนาเครื่องมือฯ จากข้อมูล pADEs ทีไ่ ด้ในระยะแรก และ
3) ระยะการใช้เครื่องมือฯ ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้
ตัวอย่าง
ตัวอย่าง คือ ผูป้ ่ วยทุกรายทีม่ คี ุณสมบัตติ ามเกณฑ์
การคัดเข้า คือ เป็ นผูป้ ่ วยชายมีอายุตงั ้ แต่ 18 ปี ขน้ึ ไปทีน่ อน
รักษาตัวบนหอผู้ป่วยศัลยกรรมทัวไปชาย
่
โรงพยาบาลที่
เป็ นสถานทีว่ จิ ยั อย่างน้อย 24 ชัวโมง
่
เกณฑ์การคัดออกคือ
ผู้ป่ วยไม่ ส มัค รใจเข้า ร่ ว มโครงการวิจ ัย และผู้ป่ วยที่ไ ม่
สามารถติดตามการเกิด pADEs ได้หลังการรักษา เนื่องจาก
ผูป้ ่ วยทีไ่ ม่มกี ารใช้ยาใด ๆ ขณะทีน่ อนรักษาตัวบนหอผูป้ ่ วย
ระยะก่อนพัฒนาเครือ่ งมือฯ
ระยะก่อนพัฒนาเครื่องมือสาหรับ PC ใช้เวลา 7
สัปดาห์ (29 พ.ค.-14 ก.ค. 60) ผู้วิจยั เก็บข้อมูลในผู้ป่วย
ระหว่ า งการให้ PC บนหอผู้ป่ วย โดย 1) การสัม ภาษณ์
ผูป้ ่ วย การสัมภาษณ์บุคลากรทางการแพทย์ และการสังเกต
บนหอผู้ป่วยตัง้ แต่วนั จันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 08.30–16.30
น. เว้นวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ทัง้ นี้เพื่อให้
ได้ข้อ มูลมาเพื่อตรวจสอบ pADEs และ MEs จากการทา
ประสานรายการยา (medication reconciliation: MR) เมื่อ
แรกรับ และกลับ บ้า น ตลอดจนการติด ตามผลของยาใน
ผู้ ป่ วยขณะนอนรัก ษาตัว บนหอผู้ ป่ วย และจากการให้
ค าแนะน าปรึก ษาด้า นยาก่ อ นกลับ บ้ า น 2) ทบทวนเวช
ระเบียนผูป้ ่ วยด้วยการใช้ตวั ส่งสัญญาณของ Thai’s trigger
tools (10) และ 3) ทบทวนรายงาน MEs ด้วยความสมัครใจ
ของบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาล
การประเมินเหตุการณ์ทพ่ี บว่าเป็ น pADEs หรือไม่
ใช้ เ กณฑ์ ข อง Schumock-Thornton (11) การประเมิ น
เหตุ การณ์ ท่พี บว่าเป็ น MEs หรือไม่ใช้คาจากัดความของ
NCC MERP หากพบว่ า เหตุ ก ารณ์ ท่ีพ บนั น้ เป็ น pADEs
และ MEs ให้ป ระเมิน ระดับ ความรุ น แรงตามเกณฑ์ข อง
NCC MERP (ระดับ A-I) (12) โดยผูเ้ ชีย่ วชาญ 2 ท่านทีเ่ ป็ น
อิสระต่อกัน ผูเ้ ชีย่ วชาญ ได้แก่ นายแพทย์เชีย่ วชาญทีไ่ ด้รบั
วุ ฒิบ ัต รเวชกรรมศัล ยศาสตร์ และปฏิบ ัติ ง านประจ าที่
โรงพยาบาลซึง่ เป็ นสถานที่วจิ ยั มานานกว่า 5 ปี และเภสัช
กรช านาญการซึ่ง จบการศึก ษาเภสัช ศาสตรมหาบัณ ฑิต
สาขาวิ ช าเภสั ช กรรมคลิ นิ ก และปฏิ บ ั ติ ง าน PC ที่
โรงพยาบาลซึ่งเป็ นสถานที่วจิ ยั มานานกว่า 5 ปี กรณีผล
การประเมิน ของผู้เ ชี่ย วชาญทัง้ 2 ท่ า นแตกต่ า งกัน ให้
ประเมิน โดยผู้ เ ชี่ย วชาญท่ า นที่ 3 แล้ ว สรุ ป ตามผลการ
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ประเมินที่สอดคล้องกันของผู้ประเมิน 2 ท่าน ผู้เชี่ยวชาญ
ท่านที่ 3 เป็ นนายแพทย์เชีย่ วชาญด้านเวชกรรม สาขาอายุ
รกรรม (ตจวิทยา) และปฏิบตั ิงานในโรงพยาบาลซึ่ง เป็ น
สถานทีว่ จิ ยั มานานกว่า 5 ปี
ระยะพัฒนาเครือ่ งมือฯ
ระยะพัฒนาเครื่องมือทีใ่ ช้ดาเนินงาน PC ใช้เวลา
5 สัป ดาห์ (17 ก.ค. - 18 ส.ค. 60) ผู้ วิจ ัย น าข้อ มู ล ของ
pADEs ที่ พ บในช่ ว งการศึ ก ษาที่ 1 น ามาวิ เ คราะห์ ห า
รากเหง้าของปั ญหาด้วยกระบวนการ 5 ขัน้ ตอน (13) ได้แก่
1) สรุ ป เหตุ ก ารณ์ ส าคัญ ตามล าดับ เวลาที่เ กิด ขึ้น จริง 2)
วิเ คราะห์ช่ อ งว่า งเชิงระบบ 3) วิเ คราะห์ห ารากเหง้าของ
ปั ญหา 4) สรุปปั จจัยเชิงระบบ และ 5) จัดทาข้อเสนอแนะที่
เป็ นปราการป้ องกันเชิงระบบ
หลัง จากนั ้น ผู้ วิ จ ัย น าข้ อ เสนอที่ ไ ด้ ม าพัฒ นา
เครื่ อ งมื อ เพื่ อ ป้ องกัน pADEs และให้ ผู้ ท่ี เ กี่ ย วข้ อ งทุ ก
วิชาชีพ ได้แก่ แพทย์ เภสัชกร และพยาบาล วิชาชีพละ 1
ท่ า น ประเมิน และปรับ ปรุ ง เครื่อ งมือ ดัง กล่ า วด้ว ยการ
ทดลองใช้ หลังจากปรับปรุงเครื่องมือตามคาแนะนา ผูว้ จิ ยั
เสนอเครื่อ งมือ ที่พ ัฒ นาขึ้น ต่ อ คณะกรรมการทีม น าทาง
คลินิ ก แผนกศัลยกรรม โรงพยาบาลซึ่ง เป็ น สถานที่วิจยั
เพื่อให้มมี ติในการนามาใช้ต่อไป
ระยะการใช้เครือ่ งมือฯ ทีพ่ ฒ
ั นาขึ้น
ระยะการใช้ เ ครื่อ งมือ ฯ ที่พ ัฒ นาขึ้น ใช้ เ วลา 6
สัปดาห์ (21 ส.ค.-29 ก.ย. 60) ผูว้ จิ ยั นาเครื่องมือทีพ่ ฒ
ั นาขึน้
มาในช่วงการศึกษาที่ 2 มาใช้ดาเนินงาน PC หลังจากนัน้
เก็บข้อมูลและประเมินเหตุการณ์ท่พี บว่าเป็ น pADEs และ
MEs หรือไม่ดว้ ยวิธกี ารเช่นเดียวกับช่วงการศึกษาที่ 1
ผลลัพธ์และการวิ เคราะห์ข้อมูล
ผลลัพธ์ทก่ี ารศึกษา คือ pADEs การวิจยั นาเสนอ
ข้ อ มู ล พื้ น ฐานของผู้ ป่ วย และ pADEs โดยใช้ ส ถิ ติ เ ชิง
พรรณนา การเปรียบเทียบความแตกต่างในช่วงก่อนและ
หลังการใช้เครื่องมือฯ ในประเด็นข้อมูลพื้นฐานของผู้ป่วย
แ ล ะ ก า ร เ กิ ด pADEs ใ ช้ ส ถิ ติ Chi square test แ ล ะ
Independent t test ขึน้ กับลักษณะของตัวแปร

ผลการวิ จยั
ข้อมูลของผูป้ ่ วย
ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลพื้นฐานของผู้ป่วยในช่วง
ก่อนและหลังการใช้เครื่องมือที่พฒ
ั นาขึ้น ผู้ป่วยเข้าร่วม

การศึกษาจานวน 247 และ 231 รายในช่วงก่อนและหลัง
การใช้เครื่องมือฯ ตามลาดับ จะเห็นได้ว่าส่วนใหญ่ขอ้ มูล
พืน้ ฐานของผูป้ ่ วยทัง้ สองระยะไม่มคี วามแตกต่างกัน ทัง้ ใน
ด้านอายุ ชนิดการผ่าตัด โรคร่วม และจานวนวันนอน ผูป้ ่ วย
ในระยะก่อนพัฒนาเครื่องมือฯ ไม่มกี ารผ่าตัด 51 ราย (ร้อย
ละ 20.65) เนื่ อ งจากแพทย์พิจ ารณารัก ษาด้ว ยการใช้ย า
ตารางที่ 1. ข้อมูลพืน้ ฐานของผูป้ ่ วย
ข้อมูลพืน้ ฐานของผูป้ ่ วย
จานวนผูป้ ่ วย (ราย)
ช่วงอายุ (ปี )
 30
31-45
46-60
 61
ค่าเฉลีย่  SD
ไม่มกี ารผ่าตัด
มีการผ่าตัด
-ผ่าตัดแบบฉุกเฉิน
-ผ่าตัดโดยมีการนัดล่วงหน้า
ASA fitness grade
I
II
III-IV
ไม่มโี รคร่วม
มีโรคร่วม
ระบบหลอดเลือดและหัวใจ
เบาหวาน
หอบหืด/ถุงลมโป่ งพอง
อื่น ๆ
จานวนรายการยา (รายการ)
5
>5
จานวนวันนอน
ค่าต่าสุด–ค่าสูงสุด (ค่าเฉลีย่ SD)
ระยะเวลาทีต่ ดิ ตาม (วัน)

ได้แก่ การติดเชื้อที่ผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนังชนิดไม่
รุนแรงรวม 33 รายและผลตรวจอัลตราซาวด์หรือเอกซเรย์
คอมพิวเตอร์ไม่พบการอุดตัน แตก รัว่ ทะลุ หรือเป็ นก้อน
17 ราย นอกจากนี้ มีก ารส่ ง ต่ อ ไปรัก ษาโรงพยาบาลที่มี
ศักยภาพสูงกว่า 1 ราย ในระยะหลังพัฒนาเครื่องมือฯ ไม่มี
การผ่าตัด 48 ราย (ร้อยละ 20.78) เนื่องจากแพทย์พจิ าณา

ก่อนพัฒนาเครื่องมือฯ (n=247)
ราย
ร้อยละ
247

หลังพัฒนาเครื่องมือฯ (n=231)
ราย
ร้อยละ
231

P

0.1211
32
55
69
91

12.96
22.27
27.94
36.84

43
35
63
90

18.61
15.15
27.27
38.96

53.44  19.18
51
20.65

48

53.71  19.80
20.78

110
86

84
99

36.36
42.86

44.53
34.82

0.1511

<0.0011
116
117
14
151

46.96
47.37
5.67
53.61

85
112
34
138

36.80
48.48
14.72
51.69

67
34
8
27

23.34
11.85
2.79
9.41

53
30
10
36

19.85
11.24
3.75
13.48

41.70
58.30
1,628
1 - 85 (6.59  9.13)
49

72
159

103
144

31.17
68.83
1,298
1 - 40 (5.62  6.20)
42

0.7561
0.2921
0.8031
0.5321
0.1331
0.021

0.6142

1: Chi square test
2: Independent t test
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ตารางที่ 2. ADEs และ MEs ทีพ่ บในการศึกษา
ก่อนพัฒนาเครื่องมือฯ (n = 78 คน)
หลังใช้เครื่องมือฯ (n = 24 คน)
P2
ผลลัพธ์1
ความถี่
อุบตั กิ ารณ์
ความถี่
อุบตั กิ ารณ์
(เหตุการณ์) (ครัง้ :1,000 วันนอน) (เหตุการณ์) (ครัง้ :1,000 วันนอน)
ADEs
9
5.53
1
0.77
0.014
pADEs
5
3.07
0
0
0.030
non-pADEs
4
2.46
1
0.77
0.203
MEs
73
44.84
23
17.72
0.006
ความรุนแรงของ ADEs และ MEs
B
38
23.34
13
10.02
C
12
7.37
4
3.08
D
19
11.67
6
4.62
E
7
4.30
1
0.77
F
2
1.23
0
0
1: ADEs: adverse drug events; pADEs: preventable adverse drug events; non-pADEs: non-preventable adverse drug
events; MEs: medication errors; ควมรุนแรง B: ไม่เป็ นอันตรายต่อผูป้ ่ วย ความคลาดเคลื่อนไปไม่ถงึ ผูป้ ่ วย; C: ไม่เป็ นอันตราย
ต่อผูป้ ่ วย ความคลาดเคลื่อนถึงตัวผูป้ ่ วยแล้ว; D: ไม่เป็ นอันตรายต่อผูป้ ่ วย ต้องมีการติดตามผูป้ ่ วยเพิม่ เติม ; E: อันตรายชัวคราว
่
ต่อผูป้ ่ วย ต้องให้การรักษา; F: อันตรายชัวคราวต่
่
อผูป้ ่ วย ต้องนอนโรงพยาบาล หรือต้องอยู่โรงพยาบาลนานขึน้
2: Chi square test
รักษาด้วยการใช้ยา ได้แก่ การติดเชือ้ ทีผ่ วิ หนังและเนื้อเยื่อ
ใต้ผวิ หนังชนิดไม่รุนแรง 39 ราย และผลตรวจอัลตราซาวด์
หรือเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ไม่พบการอุดตัน แตก รัว่ ทะลุ
หรื อ เป็ นก้ อ น 6 ราย นอกจากนี้ มี ก ารส่ ง ต่ อ ไปรั ก ษา
โรงพยาบาลทีม่ ศี กั ยภาพสูงกว่า 1 ราย ผูป้ ่ วยไม่ยนิ ยอมรับ
การผ่าตัด 1 ราย และเสียชีวติ 1 ราย
ส่วนข้อมูลพืน้ ฐานของผูป้ ่ วยทัง้ สองระยะทีม่ คี วาม
แตกต่ างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ได้แก่ ASA fitness
grade และจ านวนรายการยาที่ ผู้ ป่ วยได้ ร ับ โดย ASA
fitness grade class I หมายถึง ผู้ป่วยมีสุขภาพแข็งแรงดี
ไม่มีความผิดปกติทางสรีรวิทยา สุขภาพจิตดี มีเพียงโรค
ที่ม ารับ การผ่า ตัด class II หมายถึง ผู้ป่ วยมีพ ยาธิสภาพ
ของร่างกายเล็กน้อย เช่น ผูป้ ่ วยสูงอายุ โรคความดันโลหิต
สูง เป็ นต้น และ class III-IV หมายถึง ผู้ป่วยมีพยาธิสภาพ
ของร่างกายทีร่ ุนแรงขึน้ เป็ นอุปสรรคต่อการดาเนินชีวติ หรือ
มีอนั ตรายต่อชีวติ (14) ในระยะก่อนใช้เครื่องมือฯ มีผู้ป่วย
ใน ASA fitness grade class I (ร้อยละ 46.96) และผูป้ ่ วยที่
ได้ร ับ ยา  5 รายการ (ร้อ ยละ 41.70) มากกว่ าผู้ป่วยใน
ระยะที่ มี ก ารใช้ เ ครื่ อ งมื อ ฯ (ร้ อ ยละ 36.80 และ 31.17
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ตามล าดับ ) ASA fitness grade และจ านวนรายการยาที่
แตกต่างอาจส่งผลกระทบต่อการเกิด pADEs ได้
ADEs ในช่วงก่อนการพัฒนาเครือ่ งมือฯ
ตารางที่ 2 แสดง ADEs และ MEs ที่ พ บใน
การศึกษา การประเมินเหตุการณ์ ท่พี บโดยผู้เชี่ยวชาญ 2
ท่ า นที่เ ป็ น อิสระต่ อกัน พบว่ า ได้ผลสอดคล้อ งกันทัง้ หมด
(ทัง้ ในช่วงก่อนและหลังการใช้เครื่องมือ) จึงไม่ต้องมีการ
ประเมิน ด้วยผู้เ ชี่ยวชาญท่า นที่ 3 ในช่ ว งก่อ นการพัฒนา
เครื่องมือมี MEs เกิดขึ้นทัง้ หมด 73 ครัง้ ในผู้ป่วย 78 คน
(จากตัวอย่างทัง้ หมด 247 คน) คิดเป็ นอุบตั ิการณ์ 44.84
ครัง้ ต่อ 1,000 วันนอน ในจานวนนี้จดั เป็ น ADEs ทัง้ หมด 9
ครัง้ โดยเป็ น pADEs 5 ครัง้ (3.07 ครัง้ ต่อ 1,000 วันนอน)
รู ป ที่ 1ก ความสัม พัน ธ์ ข อง ADEs, pADEs, ADRs และ
MEs ทีพ่ บในระยะก่อนพัฒนาเครื่องมือฯ
ประเภทของ ADEs และ MEs ที่พ บระยะก่ อ น
พัฒนาเครื่องมือฯ ส่วนใหญ่จดั อยู่ในระดับ B (38 ครัง้ จาก
MEs ทัง้ หมด 73 ครัง้ ) รองลงมาคือระดับ D, C, E และ F
ตามลาดับ MEs จานวน 9 ครัง้ ก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้ป่วย
จนต้องได้รบั การรักษาเพิ่มเติมหรือต้องนอนโรงพยาบาล

นานขึ้น (ความรุนแรงระดับ E และ F) คิดเป็ นอัตรา 5.53
ครัง้ ต่อ 1,000 วันนอน (ตารางที่ 2) ADEs ที่ป้องกันไม่ได้
ในระดับ E และ F ได้แก่ ผู้ป่วยได้รบั 20% Intralipid เกิด
อาการเหงื่อออกมาก แน่ นหน้าอก เวียนศีรษะ และผู้ป่วย
แพ้ย า ceftriaxone เกิด อาการคัน ที่ลาตัว มีผ่ืน แดงที่หลัง
กระจายเป็ นหย่อม ๆ ทัวหลั
่ ง ปั ญหา pADEs 5 ครัง้ ทีพ่ บใน
ระยะนี้มี 3 ลักษณะ คือ ภาวะเลือดออกจาก warfarin, การ
ไม่ ไ ด้ร ับ ยารัก ษาโรคที่ใ ช้อ ยู่เ ป็ น ประจ า และภาวะโปแต
สเซียมสูงเนื่องจากได้รบั โปแตสเซียมคลอไรด์มากไป ผูว้ จิ ยั
น า pADEs ที่พ บนี้ มาวิเ คราะห์หารากเหง้าของปั ญหาใน
ระยะพัฒนาเครื่องมือฯ
การวิ เคราะห์สาเหตุของ pADEs และเครือ่ งมือที่พฒ
ั นา
ผลการวิ เ คราะห์ ห ารากเหง้ า ของปั ญหาและ
เครื่องมือทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ เพื่อแก้ปัญหามีรายละเอียดดังนี้
1. pADEs ทีเ่ ป็ นภาวะเลือดออกจาก warfarin

รายละเอียด: ผู้ป่วยมีภาวะขาดเลือดเฉียบพลันที่
ขาขวา ผูป้ ่ วยได้รบั heparin, aspirin และ warfarin (21 mg/
สัปดาห์) ร่วมกัน ค่า INR วันที่ 0, 3, 5 และ 7 เท่ากับ 1.51,
3.62, 6.88, และ 10.37 พบผู้ป่ วยปั ส สาวะมีสีน้ า ตาลเข้ม
อุจจาระมีเลือดปน ผลการวิเคราะห์ปัสสาวะพบเม็ดเลือด
แดง >100/HPF, มีเลือดปนในระดับ 3+ แพทย์สงหยุ
ั ่ ดยา
heparin, aspirin และ warfarin และให้ vitamin K 10 mg IV
drip, fresh frozen plasma 2,000 ml แ ล ะ packed-red
blood cell 4 IU หลังจากนัน้ INR ลดลงเหลือเท่ากับ 1.95,
1.83, และ 1.49 ในการวัดค่า 3 ครัง้ ถัดมา
ผลลัพธ์ทเ่ี กิดกับผูป้ ่ วยมีความรุนแรงระดับ F ตาม
เกณฑ์ของ NCC MERP
เหตุการณ์จดั เป็ น pADEs ตามเกณฑ์ SchumockThornton ในข้อที่ 2, 5, และ 6
สรุ ป ผลการวิ เ คราะห์ ห ารากเหง้ า ของปั ญ หา:
เนื่องจากผูป้ ่ วยสูงอายุมคี ่า INR ทีส่ งู ก่อนเริม่ ได้รบั ยา

ก. ระยะก่อนพัฒนาเครื่องมือฯ

ข. ระยะหลังการใช้เครื่องมือฯ
รูปที่ 1. ความสัมพันธ์ของ ADEs, pADEs, ADRs และ MEs ทีพ่ บในระยะก่อนและหลังพัฒนาเครื่องมือฯ
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warfarin และได้รบั ยาต้านการแข็งตัวของเลือด 3 รายการ
บุคลากรของโรงพยาบาลมีทกั ษะไม่เพียงพอในการสังใช้
่ ยา
การติดตาม และการบริหารยา อีกทัง้ ไม่มแี นวทางการใช้ยา
warfarin ท าให้ ผู้ ป่ วยมี ภ าวะปั สสาวะเป็ นเลื อ ดและมี
เลือดออกทางอุจจาระ และเกิด ADEs
เครื่อ งมือ ที่พ ัฒ นาเพื่อ แก้ปั ญ หานี้ คือ warfarin
protocol (แนวทางสังใช้
่ ยา), warfarin dosing chart (ตาราง
แสดงขนาดยา), warfarin monitoring sheet (แบบติดตาม
การใช้ยา) และ warfarin note (บันทึกเกีย่ วกับยา)
2. pADEs จากการไม่ ไ ด้ร ับ ยารัก ษาโรคที่ใ ช้อ ยู่
เป็ นประจา
รายละเอียด: ผู้ป่วยมีโรคประจาตัว คือ ความดัน
โลหิตสูง ผู้ป่วยพักรักษาตัวในโรงพยาบาล มา 9 วันโดย
ไม่ ไ ด้ร ับ ยาลดความดัน ท าให้มีค่ า ความดัน โลหิต 165190/80-94 mmHg แพทย์ส งั ่ จ่ า ย hydralazine 5 mg ทาง
หลอดเลือดดา และกาหนดให้ค่าความดันโลหิตอยู่ในช่วง
150-190/50-90 mmHg และถ้าค่าความดันโลหิต >180/100
mmHg ให้ hydralazine 10 mg ทางหลอดเลือ ดด า ถ้ า ยัง
ควบคุ ม ความดัน โลหิต ไม่ ไ ด้ใ ห้ nicardipine IV หยดเข้า
หลอดเลือดดา การติดตามผูป้ ่ วยจนกระทังกลั
่ บบ้านพบว่ามี
ความดันโลหิตไม่เกินทีก่ าหนด
ผลลัพธ์ทเ่ี กิดกับผูป้ ่ วยมีความรุนแรงระดับ F ตาม
เกณฑ์ของ NCC MERP
เหตุการณ์จดั เป็ น pADEs ตามเกณฑ์ SchumockThornton ในข้อ 1
สรุ ป ผลการวิ เ คราะห์ ห ารากเหง้ า ของปั ญ หา:
เนื่องจากผูป้ ่ วยมีโรคประจาตัวซึง่ รับยารักษาทีโ่ รงพยาบาล
อื่น ผู้ป่วยลืมยาเดิมไว้ท่บี ้าน และไม่ตระหนักถึงการใช้ยา
อย่างต่อเนื่อง บุคลากรของโรงพยาบาลไม่ตระหนักถึงการ
สังใช้
่ ยาเดิม ลืมสังยาเดิ
่
มหลังจากการผ่าตัด อีกทัง้ ขาดการ
ส่งต่อข้อมูลเกี่ยวกับประวัติยาเดิมเมื่อมีการย้ายหอผู้ป่วย
ทาให้ผู้ป่วยเกิดภาวะความดันโลหิตสูงส่งผลให้เกิด ADEs
ซึง่ สามารถแก้ไขได้ดว้ ยกระบวนการ MR
เครื่องมือที่พฒ
ั นาเพื่อแก้ปัญหานี้ คือ MR order
form (แบบบัน ทึก ประวัติก ารใช้ย าเดิม ) และ MR sticker
(บัตรเตือนให้สงใช้
ั ่ ยาเดิม)
3. pADEs ที่เ ป็ น ภาวะโพแตสเซีย มสูงเนื่ องจาก
ได้รบั โพแตสเซียมคลอไรด์มากไป
รายละเอียด: ผูป้ ่ วยมีภาวะโพแตสเซียมในเลือดต่า
(2.6 mmol/l) ได้รบั ยาโพแตสเซียมคลอไรด์ 30 ml ให้ด่มื ทุก
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4 ชัว่ โมงจ านวน 4 ครัง้ การวัด ระดับ โพแตสเซีย มในวัน
ถัดไปพบภาวะโพแตสเซียสูง (K+ 5.5 mmol/l) ผูป้ ่ วยได้รบั
calcium polystyrene เพื่อแก้ไขภาวะนี้
ผลลัพธ์ทเ่ี กิดกับผูป้ ่ วยมีความรุนแรงระดับ E ตาม
เกณฑ์ของ NCC MERP
เหตุการณ์จดั เป็ น pADEs ตามเกณฑ์ SchumockThornton ในข้อ 3
สรุ ป ผลการวิ เ คราะห์ ห ารากเหง้ า ของปั ญ หา:
เนื่องจากผูป้ ่ วยสูงอายุและได้รบั การวินิจฉัยว่ามีภาวะอุดตัน
ของลาไส้เล็กซึง่ มีผลต่อการดูดซึมของยาโพแตสเซียมคลอ
ไรด์ บุคลากรของโรงพยาบาลมีทกั ษะไม่เพียงพอในการสัง่
ใช้ยา และการติดตามผล ทาให้ผู้ป่วยมีระดับโพแทสเซีย่ ม
ในเลือดสูงส่งผลให้เกิด ADEs
เครื่องมือที่พฒ
ั นาเพื่อแก้ปัญหานี้ คือ potassium
chloride elixir pre-printed sticker (ที่ก าหนดมาตรฐานสัง่
ยาทีส่ มั พันธ์กบั การตรวจระดับโพแตสเซียมในเลือด)
MEs และ ADEs หลังการใช้เครือ่ งมือฯ
จากตารางที่ 2 จะเห็นได้ว่า หลังการใช้เครื่องมือที่
พัฒนาขึน้ พบ MEs 23 ครัง้ ในผูป้ ่ วย 24 ราย (จากทัง้ หมด
231 ราย) คิดเป็ นอุบตั กิ ารณ์ 17.7.2 ครัง้ ต่อ 1000 วันนอน
ซึ่งลดลงอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติจากช่วงก่อนการพัฒนา
เครื่องมือ (44.8 4 ต่อ 1,000 วันนอน) (P=0.006)
หลังใช้เครื่องมือฯ ADEs และ pADEs ลดลงอย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิตเิ หลือเพียง 1 ครัง้ (0.77 ครัง้ ต่อ 1,000
วันนอน) และ 0 ครัง้ จาก 5.53 ครัง้ ต่อ 1,000 วันนอน และ
3.07 ครัง้ ต่อ 1,000 วันนอนในช่วงก่อนการพัฒนาเครื่องมือ
ฯ (P=0.014 และ 0.030) ตามลาดับ
ประเภทของ ADEs และ MEs ที่พบในระยะหลัง
พัฒนาเครื่องมือฯ ส่วนใหญ่จดั อยู่ในระดับ B รองลงมาคือ
ระดับ D, C และ E ตามลาดับ ระดับ E ทีพ่ บมี 1 เหตุการณ์
ซึง่ จัดเป็ น ADEs ทีป่ ้ องกันไม่ได้ คือ ผูป้ ่ วยแพ้ยา cloxacillin
เกิดผื่นชนิด maculo-papular rash ที่แขนและขาทัง้ 2 ข้าง
ความสัมพันธ์ระหว่าง ADEs และ MEs ที่พบในระยะหลัง
พัฒนาเครื่องมือฯ แสดงอยู่ในรูปที่ 2ข

การอภิ ปรายผล
เครื่อ งมือ ที่พ ัฒ นาขึ้น และได้ร ับ การยอมรับ จาก
แพทย์ เภสัชกร และพยาบาลประจาหอผูป้ ่ วยมากทีส่ ุด คือ
warfarin protocol, warfarin dosing chart, warfarin

monitoring sheet และ warfarin note หลังการใช้เครื่องมือ
ฯ มีผู้ป่วยที่ได้รบั ยา warfarin 2 รายโดยไม่พบ MEs และ
pADEs ทัง้ นี้อาจเนื่องจาก warfarin เป็ นยาที่มีความเสีย่ ง
สูง ทีมรักษาพยาบาลมีความรูค้ วามเข้าใจในยานี้มากขึน้ จึง
มีความตระหนักในการใช้ยาตัวนี้ อีกทัง้ มีแนวทางในการ
ติดตามและปรับขนาดยา warfarin ที่แพทย์ เภสัชกร และ
พยาบาลมีส่วนร่วมในการสร้างเครื่องมือ จึงมีความเชื่อมัน่
ในการใช้เครื่องมือดังกล่าว
สาหรับ MR order form และ MR sticker นัน้ ส่วน
ใหญ่ ถูกใช้ในเวลาราชการตัง้ แต่ วนั จันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา
08.30 – 16.30 น. เว้นวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัต
ฤกษ์ ซึง่ เป็ นช่วงเวลาทีม่ เี ภสัชกรให้ PC บนหอผูป้ ่ วย ระยะ
ทีม่ กี ารใช้เครื่องมือฯ พบ MEs ทีเ่ กีย่ วข้องกับกระบวนการ
MR 6 ครัง้ ซึง่ เกิดในช่วงเวลาทีไ่ ม่มเี ภสัชกรให้ PC บนหอ
ผูป้ ่ วย แต่ไม่พบ pADEs จากเครื่องมือนี้
ส่วน potassium chloride sticker มีการใช้น้อย แต่
มีคาสังให้
่ ตรวจวัดระดับโพแทสเซียมในเลือดก่อนพิจารณา
ให้ยามือ้ ถัดไปสอดคล้องกับข้อมูลทีร่ ะบุบน sticker ทีจ่ ดั ทา
ขึ้น การใช้ sticker น้ อ ยอาจเกิ ด จากการที่ไ ม่ มีก ารติ ด
sticker นี้ไว้บน doctor’s order sheet ก่อนทีจ่ ะมีคาสังใช้
่ ยา
ตัวนี้ เพราะไม่ทราบล่วงหน้าว่าจะมีคาสังใช้
่ ยานี้ อย่างไรก็
ตามระยะหลังพัฒนาเครื่องมือฯ ไม่พบ MEs และ pADEs ที่
เกีย่ วข้องกับโพแทสเซียม
เครื่องมือทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ มาทีไ่ ม่ได้รบั ความร่วมมือใน
การใช้มสี าเหตุทค่ี ล้ายคลึงกันคือ บุคลากรของโรงพยาบาล
มีความคิดเห็นทีแ่ ตกต่างกันในเรื่องวิธกี ารแก้ไขปั ญหา การ
ไม่มมี าตรการกากับการใช้ การไม่ได้กาหนดให้เครื่องมืออยู่
ในขัน้ ตอนปกติ ใ นการด าเนิ น งาน การขาดการสื่อ สาร
ระหว่างหัวหน้ างานกับผู้ปฏิบตั ิงานในระหว่างการประชุม
ประจาเดือนของแต่ละหน่ วยงานและทีมนาทางคลินิก และ
การไม่ มี ที ม วิ เ คราะห์ ห ารากเหง้ า ของปั ญหาระดั บ
โรงพยาบาลเพื่อ ก ากับ ติด ตาม ประเมิน ผลการท างาน
อย่ า งไรก็ต ามหลัง การใช้เ ครื่อ งมือ ฯ ไม่ พ บ pADEs ซึ่ง
สะท้อนผลจากบทบาทของเภสัชกรด้าน PC ตัง้ แต่การวาง
ระบบเพื่อ ค้น หาหรือ วินิ จ ฉั ย ปั ญ หาที่เ กี่ย วกับ ยา แก้ไ ข
ปั ญหาที่พบ และป้ องกันปั ญหาเกี่ยวกับยาที่อาจเกิดขึน้ ใน
อนาคต เพื่อให้ผปู้ ่ วยได้รบั ประโยชน์สงู สุด (16)
การศึกษานี้พบว่า เครื่องมือที่พฒ
ั นาขึน้ สามารถ
ลดอัตราการเกิด pADEs ได้ ซึ่งแตกต่างจากผลการศึกษา
ของ de Boer และคณะ ที่พบว่า เภสัชกรบนหอผู้ป่วยและ

เภสัช กรโรงพยาบาลที่ใ ห้ บ ริ ก ารตามปกติ ส ามารถลด
pADEs ได้ ไ ม่ แ ตกต่ า งกัน (adjusted RR 0.819, 95%CI:
0.39–1.721; P = 0.598) (4) อย่างไรก็ตาม การศึกษาของ
de Boer และคณะไม่มกี ารใช้เครื่องมือทีพ่ ฒ
ั นาจากปั ญหาที่
พบระหว่างการให้ PC อีกทัง้ โรงพยาบาลทีศ่ กึ ษามีระบบสัง่
การรักษาทางคอมพิวเตอร์ ซึง่ สามารถป้ องกัน MEs ได้อกี
ทางหนึ่ง ในขณะทีโ่ รงพยาบาลในการศึกษานี้ใช้ระบบเขียน
คาสังการรั
่
กษาด้วยมือ
ข้อจากัดของการศึกษานี้ ได้แก่ การทบทวนเวช
ระเบี ย นผู้ ป่ วยใน การสัม ภาษณ์ ผู้ ป่ วย การสัม ภาษณ์
บุ ค ลากรทางการแพทย์ และการสัง เกตบนหอผู้ป่ วยท า
เฉพาะวันจันทร์ถงึ วันศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น. เว้นวัน
เสาร์ อาทิต ย์ และวัน หยุด นัก ขัตฤกษ์ ท าให้มีช่วงเวลาที่
ไม่ได้เก็บข้อมูล นอกจากนี้ การบันทึกข้อมูลในเวชระเบียน
ของผูป้ ่ วยอาจไม่ครบถ้วน และการสัมภาษณ์ได้รบั ข้อมูลไม่
ครบถ้วน จึงอาจมี pADEs และ MEs ที่ไม่ถูกตรวจพบ อีก
ทัง้ ผู้วิจยั มีงานประจาที่ต้องรับผิดชอบทาให้มชี ่วงเวลาที่
ไม่ได้ให้ PC บนหอผู้ป่วย ซึ่งส่งผลต่ อการค้นพบ pADEs
และ MEs นอกจากนี้ ทีมวิเคราะห์หารากเหง้าของปั ญหา
บางคนไม่ สามารถเข้า ร่ ว มในวิเ คราะห์ปั ญ หา เนื่ อ งจาก
ข้อจากัดเรื่องเวลาและงานประจา สมาชิกในทีมวิเคราะห์ฯ
แต่ละท่านมีทกั ษะในการวิเคราะห์หารากเหง้าของปั ญหาที่
แตกต่างกัน ซึ่งส่งผลต่อการวิเคราะห์ฯ และการออกแบบ
เครื่ อ งมื อ เพื่ อ แก้ ไ ขปั ญหานั ้น นอกจากนี้ ร ะบบการ
ปฏิบตั ิงานในโรงพยาบาลเองยังส่งผลต่อการเกิด pADEs
กล่าวคือ ผูต้ รวจพบ MEs ไม่สามารถสือ่ สารกับผูส้ งใช้
ั ่ ยาได้
ทันที เนื่องจากไม่มแี พทย์ทอ่ี ยู่ประจาหอผูป้ ่ วยและแพทย์ผู้
สังใช้
่ ยาอยู่ในห้องผ่าตัด

สรุปผลและข้อเสนอแนะ
การศึกษาครัง้ นี้สรุปได้ว่า เครื่องมือที่พฒ
ั นาขึ้น
เพื่อการจัดการ pADEs ได้แก่ warfarin protocol, warfarin
dosing chart, warfarin monitoring sheet, warfarin note,
MR order form, MR sticker และ potassium chloride elixir
pre-printed sticker ร่วมกับการให้ PC โดยเภสัชกรบนหอ
ผู้ป่วยศัลยกรรมทัวไปท
่
าให้การเกิด pADEs ลดลงอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ
การพัฒนาเครื่องมือ เพื่อป้ องกัน pADEs ในครัง้
ต่อไป ควรดาเนินงานให้มเี งื่อนไข 5 ประการดังนี้ 1) ต้อง
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ก าหนดเป้ าหมายร่ ว มในเรื่อ ง pADEs ให้ ต รงกัน ในหมู่
ผู้ปฏิบตั ิงาน 2) ต้องกาหนดตัวชี้วดั สาหรับผู้ปฏิบตั ิงานใน
แต่ละกลุ่ม (แพทย์ เภสัชกร หรือพยาบาล) โดยตัวชีว้ ดั บาง
ตัวต้องเหมือนกันเพื่อให้เกิดความร่วมมือกัน 3) ต้องมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างทางถึงความสาเร็จและข้อ ควร
ปรับ ปรุ ง ของความพยายามในการลด pADEs 4) ต้อ งจัด
กิจกรรมหรืองานต่าง ๆ เพื่อลด pADEs ของแต่ละวิชาชีพ
ให้สอดรับ หนุ นเสริม โดยไม่ขดั แย้งกัน และ 5) ต้องมีผู้มี
บทบาทสาคัญทีท่ าหน้าทีแ่ กนกลางเพื่อให้เกิดเงื่อนไขทัง้ 4
ข้อ ข้า งต้น ตามหลัก การของการท างานร่ ว มกัน เพื่อ สร้า ง
ผลลัพธ์ร่วม (collective impact) (17-18)

กิ ตติ กรรมประกาศ
การวิจยั ครัง้ นี้สาเร็จได้ดว้ ยความอนุเคราะห์จาก
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลทุกท่าน บุคคลากรของโรงพยาบาลทีเ่ ป็ นสถานที่
วิจยั ตลอดจนผูเ้ กีย่ วข้องทุกรายทีผ่ วู้ จิ ยั ขอข้อมูล
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