
รายละเอียดการส่งผลงานน าเสนอ  
มหกรรมวิชาการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 

แบบฟอร์มบทคัดย่อผลงาน  
1. ประเภท Oral presentation  

1.1 [ ] เรื่องเลา่  1.2 [✓ ] CQI (Clinic)  1.3 [  ]CQI (Non-Clinic)  1.4 [  ]R2R  1.5 [  ]วิจัยฉบับสมบูรณ์  
2. ประเภท Poster presentation  

2.1 [  ]นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์  2.2[  ] CQI (Clinic) 2.3 [  ] CQI (Non-Clinic) 2.4 [  ] R2R  2.5 [  ] วิจัยฉบับ
สมบูรณ์  
3. ประเภท น าเสนอ แสดงภาพถ่าย 

 3.1 [   ] ในชุมชน   3.2 [   ] ในสถานบริการ  
4. ประเภท น าเสนอ ฉายภาพยนตร์  

4.1 [   ] หนงัสั้น  
5. ประเภท หน่วยงาน  

5.1 [  ] รพ.สต../ศสม.  5.2 [✓] รพช. รพท.  5.3 [  ] สสอ./สสจ.  
6. การน าเสนอผลงาน  

6.1 [✓] ไม่เคยน าเสนอ เผยแพร่มาก่อน    6.2 [   ] เคยเผยแพร(่พัฒนาต่อยอด) 
6.3 [  ] ผลงานท่ีเคยไดร้ับรางวัลของรพ.สต.-ศสม./รพช./สสอ. และสสจ.       

1) [   ] ชนะเลิศ     2) [   ] รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง     3) [   ] รองชนะเลิศอันดับสอง   4) [   ] ชมเชย 
7. ช่ือเรื่อง   การพัฒนาระบบ Medication Reconciliation  ของงานเภสัชกรรมผูป้่วยนอก รพ.ศรีบรรพต 
8. ทีมผู้น าเสนอผลงานวิชาการ  

1) ช่ือ – สกุล น.ส. สุธาสินี สุวรรณกาญจน์     ต าแหน่ง     เภสัชกรปฏิบตัิการ   
2) ช่ือ – สกุล .............................................. ต าแหน่ง     ..............................................  
3) ช่ือ – สกุล ..............................................      ต าแหน่ง      ............................................ 
4) ช่ือ – สกุล .............................................       ต าแหน่ง      ........................................... 
5) ช่ือ – สกุล .............................................        ต าแหน่ง      ........................................... 

9. หน่วยงาน 

 1) [   ] รพ.สต../ศสม. 2) [✓] รพช. รพท. 3) [  ] สสอ./สสจ.  อ าเภอ ...............................................   
10. เบอร์โทร  089-4684025           E-mail      suthasinee.iew@gmail.com   
11. เนื้อหาโดยย่อ (บทคัดย่อ)  
12. รายละเอยีดเอกสารฉบับเต็ม ประกอบด้วย  

1) ช่ือเรื่อง ........................................................................................   
2) ช่ือเจ้าของผลงานและสังกัด ........................................................ 
3) บทน า  .........................................................................................  
4) วัสดุและวิธีการ............................................................................. 
5) ผลการวิจัย/ศึกษา........................................................................ 
6) วิจารณ/์ข้อเสนอแนะ...................................................................      
7) สรุป..............................................................................................  
8) เอกสารอ้างอิง ............................................................................. 
 



1. ประเภท CQI : Clinic 

    ชื่อผลงาน : การพัฒนาระบบ Medication Reconciliation  ของงานเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก รพ.ศรีบรรพต 
2. ค าส าคัญ : Medication Reconciliation , Medication Reconcile 

3. ชื่อและท่ีอยู่ขององค์กร :  ภญ. สุธาสินี สวุรรณกาญจน์ 

                                          งานเภสัชกรรม  โรงพยาบาลศรีบรรพต  จ.พัทลุง 

4. บทน า :  Medication Reconciliation เป็นการเปรียบเทียบรายการยาของผู้ป่วยที่แพทย์สั่งเมื่อแรก

รับกับรายการยาที่ผู้ป่วยรับประทานอย่างต่อเนื่องที่บ้านก่อนมารับการรักษาและต่อเนื่องขณะผู้ป่วย

กลับบ้าน หรือรายการยาที่ผู้ป่วยควรจะได้รับ Medication Reconciliation จัดเป็นอีกหนึ่งมาตรการ

เพ่ิมความปลอดภัยในระบบยา ที่สามารถลดความคลาดเคลื่อนทางยาทั้งในขั้นตอนรับผู้ป่วยใหม่ การ

ส่งต่อผู้ป่วย และการจ าหน่ายผู้ป่วยดังกล่าวข้างต้นลงได้ การท า Medication Reconciliation ใน

ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคไตเรื้อรัง โรคจิตเวช โรคหอบหืด โรค

ปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรคไขมันในเลือดสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด และโรคไทรอยด์  เพ่ือค้นหาปัญหา

จากการใช้ยา (drug related problem: DRP) และประสานยาในกรณีท่ีผู้ป่วยเป็นหลายโรคและใช้

ยาหลายโรงพยาบาล Medication Reconciliation จึงเป็นกระบวนการด าเนินงานร่วมมือกันของ  

สหวิชาชีพและผู้ป่วย ที่ผ่านมาพบปัญหาการไม่ได้รับยาที่ควรได้รับ ได้รับยาซ้ าซ้อน ได้รับยาที่มี    

อันตรกิริยาต่อกัน ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ป่วยมีอาการรุนแรงของโรคเพ่ิมข้ึน ดังนั้นการจัดให้มีกิจกรรม 

Medication Reconciliation ในผู้ป่วยนอกโรคเรื้อรัง จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

ร่วมกับสหวิชาชีพอ่ืนๆ เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับยาอย่างครบถ้วน ถูกต้อง เหมาะสมและปลอดภัย 

 

5. เป้าหมาย :  เพ่ือลดความคลาดเคลื่อนทางยาจากการสั่งใช้ยาในช่วงรอยต่อของการรักษา 
ตัวช้ีวัด : อัตราความคลาดเคลื่อนทางยาของผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายที่ไม่ได้รับยาที่ใช้ต่อเนื่องร้อยละ 0 

: อัตราความคลาดเคลื่อนทางยาของผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับยาซ้ าซ้อนร้อยละ 0 

: อัตราความคลาดเคลื่อนทางยาของผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับยาที่มีอันตรกิริยาต่อกัน 

            ร้อยละ 0 

6.   กระบวนการด าเนินงาน(PDCA) 
     กิจกรรมพัฒนารอบ 1  ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562  
  1. พยาบาล ซักประวัติโรคประจ าตัวและการใช้ยาของผู้ป่วย ถ้าผู้ป่วยมีประวัติรับยาจาก    
         สถานพยาบาลหลายแห่งหรือมีประวัติการรักษาโรคเรื้อรังจากสถานพยาบาลอื่น ให้ส่งผู้ป่วยมาพบ  
         เภสัชกรเพ่ือตรวจสอบข้อมูลการใช้ยาของผู้ป่วย 
     2. ถ้าผู้ป่วยมีประวัติรับยาจากสถานพยาบาลหลายแห่งหรือมีประวัติการรักษาโรคเรื้อรังจาก   
        สถานพยาบาลอ่ืน เภสัชกรสอบถามประวัติการใช้ยาของผู้ป่วย แล้วบันทึกข้อมูลในแบบฟอร์ม    
        Medication Reconciliation OPD หลังจากผู้ป่วยพบแพทย์แล้วเปรียบเทียบรายการยาที่แพทย์สั่ง   



          กับรายการยาเดิม หากพบความความแตกต่างโดยไม่มีข้อมูลเหตุผลการเปลี่ยนแปลงหรือมีการสั่ง  
          ใช้ยาที่เกิดอันตรกิริยากัน หรือสั่งยาซ้ าซ้อน ให้แจ้งแพทย์ 

2. ถ้าผู้ป่วยรับยาประจ าที่รพ.ศรีบรรพต เภสัชกรเปรียบเทียบรายการยาก่อนหน้ากับรายการยาที่

ผู้ป่วยได้รับครั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงให้บันทึกการเปลี่ยนแปลงในใบสรุปรายการยาในสมุด

ประจ าตัวผู้ป่วยโรคเรื้อรัง โดยเขียนด้วยลายมือ แต่ถ้าพบการเปลี่ยนแปลงที่แพทย์ไม่ได้ระบุ

เหตุผลหรือไม่ ถ้าพบการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ระบุเหตุผลหรือพบยาที่เกิดอันตรกิริยากันให้แจ้ง

แพทย์ 

3. แพทย์ทวนรายการยาเดิมที่ผู้ป่วยได้รับทั้งยาท่ีได้จากรพ.ศรีบรรพต และยาที่ได้จากสถานพยาบาล
อ่ืน พิจารณาสั่งใช้ยาตามความเหมาะสม หากมีการเปลี่ยนแปลงรายการยาเดิมให้ระบุใน
โปรแกรม mit net ข้อ 3 และสมุดประจ าตัวผู้ป่วย 

4. กรณีส่งต่อผู้ป่วยไปรับยาต่อเนื่องที่อ่ืน เช่น รพสต. จะบันทึกข้อมูลการรักษาและการใช้ยาของ

ผู้ป่วยในใบส่งกลับเพื่อรับยาต่อเนื่องที่รพสต. โดยเภสัชกรจะทวนสอบความถูกต้องของรายการ

ยาอีกรอบ 

 ปัญหาที่พบ 

1. ผู้ป่วยยังไม่ค่อยให้ความร่วมมือ ในการให้ประวัติยาจากสถานพยาบาลอื่น  

2. การบันทึกข้อมูลรายการยาในสมุดผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังด้วยลายมือ อาจเกิดความผิดพลาดใน

การบันทึกข้อมูลได้ หรือลายมืออ่านไม่ชัด 

3. ระบบ mit net มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลยา simvastatin ท าให้ไม่สามารถคัดลอกรายการยาเดิม

จาก visit ก่อนหน้ามาได้ ท าให้แพทย์ไม่ทราบว่าผู้ป่วยได้รับยานี้อยู่ด้วย จึงไม่ได้สั่งยาโดยไม่มี

ค าสั่งหยุด 

4. ผู้ป่วยที่ได้รับยา Warfarin ซึ่งเป็นยาที่ไม่มีในรพ. เมื่อแพทย์สั่งใช้ยาต่างๆ ที่อาจจะเกิดอันตร

กิริยาต่อกัน ท าให้ไม่มีระบบเตือนการสั่งใช้ยา 

         กิจกรรมพัฒนารอบ 2 เมษายน 2562 - กันยายน 2562  วิเคราะห์ปัญหาและปรับแผนการด าเนินงาน 

1. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ป่วยให้ประวัติการรับยาจากสถานพยาบาลอื่นให้ครบถ้วน และให้น ายาเดิมที่

ใช้อยู่ประจ ามาทุกครั้งที่มาพบแพทย์ 

2. ท าสรุปรายการยาที่ผู้ป่วยได้รับโดยพิมพ์จากโปรแกรม mit net ติดสติ๊กเกอร์รายการยาที่ผู้ป่วย

ได้รับ ณ ปัจจุบันลงในสมุดประจ าตัวของผู้ป่วย แทนการเขียนบันทึกด้วยลายมือ 

3. หากผู้ป่วยมีการเปลี่ยนแปลงการรักษา เช่น ปรับขนาดยา เพ่ิมยาตัวใหม่ หยุดยาเดิม ให้พิมพ์

สติ๊กเกอร์รายการยาที่ผู้ป่วยได้รับ ณ ปัจจุบันลงในสมุดประจ าตัวของผู้ป่วยเพื่อให้ข้อมูลยาที่

ผู้ป่วยได้รับถูกต้องตรงกับยาที่ใช้ ณ ปัจจุบัน 



4. แจ้งให้แพทย์ทราบเรื่องการเปลี่ยนแปลงรายการยาในระบบ mit net โดยเน้นย้ าให้แพทย์

ตรวจสอบรายการยา simvastatin ทุกครั้งในผู้ป่วยที่ใช้ยานี้ โดยต้อง key ยาใหม่ ไม่สามารถ

คัดลอกรายการยาเดิมจาก visit ก่อนหน้ามาได้  

5. ผู้ป่วยที่รับยาที่สถานพยาบาลอื่น เช่น warfarin เภสัชกรจะบันทึกข้อมูลผู้ป่วยใน mit net ใน

หัวข้อ “ข้อระวัง”ว่า On warfarin เพ่ือให้แพทย์ได้เห็นข้อมูลและป้องกันการสั่งใช้ยาที่อาจจะ

เกิด อันตรกิริยาต่อกัน  

ปัญหาที่พบ 

1. สติ๊กเกอร์รายการยาที่ผู้ป่วยได้รับบางราย ข้อมูลยังไม่เป็นปัจจุบัน โดยบางรายแพทย์มีการปรับ

ขนาดยา หรือเพ่ิมยาตัวใหม่ แต่ข้อมูลในสติ๊กเกอร์ยังเป็นของเก่าซึ่งไม่ตรงกับปัจจุบัน 
 

กิจกรรมพัฒนารอบท่ี 3 ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563 

1. เน้นย้ าเจ้าหน้าที่ให้ตรวจสอบพิมพ์สติ๊กเกอร์รายการยาที่ผู้ป่วยได้รับ ให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน และตรง

กับค าสั่งแพทย์ 

2. กรณีส่งต่อผู้ป่วยไปรับยาต่อเนื่องที่อ่ืน เช่น รพสต. จะบันทึกข้อมูลการรักษาและการใช้ยาของ

ผู้ป่วยในใบส่งกลับเพื่อรับยาต่อเนื่องที่รพสต. พร้อมทั้งพิมพ์สติ๊กเกอร์รายการยาที่ผู้ป่วยได้รับ ณ 

ปัจจุบัน ไปให้รพ.สต.ด้วยอีก 1 ชุด  

3. กรณีท่ีผู้ป่วยรับยาต่อเนื่องที่รพ.สต. และถูกส่งมาเจาะเลือดประจ าปี แล้วมีการเปลี่ยนแปลงการ

รักษา ก็จะส่งต่อข้อมูลการรักษากลับไปยังรพ.สต. โดยพิมพ์สติ๊กเกอร์รายการยาที่ผู้ป่วยได้รับ ณ 

ปัจจุบัน ไปให้รพ.สต. ใหม่ด้วย 

4. กรณีท่ีผู้ป่วยรับยาที่สถานพยาบาลอื่น ก็จะเขียนรายการยาที่ผู้ป่วยได้รับจากสถานพยาบาลอื่นลง

ในสมุดประจ าตัวผู้ป่วยด้วย และมี Pharmacist note ในหน้า Home ของโปรแกรม  met net  

    7. ผลการด าเนินงาน    

ตารางแสดงผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด เป้าหมาย
(ร้อยละ) 

ก.พ.61-ก.ย.61 
(ก่อนท า) 

ต.ค.61-
มี.ค.62 

เม.ย.62-
ก.ย.62 

ต.ค.62-
มี.ค.63 

อัตราความคลาดเคลื่อนทางยาของผู้ป่วย
กลุ่มเป้าหมายที่ไม่ได้รับยาที่ใช้ต่อเนื่อง 

0 0.18 0.07 0.03 0 

อัตราความคลาดเคลื่อนทางยาของผู้ป่วย
กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับยาซ้ าซ้อน 

0 0.04 0.03 0.03 0.02 

อัตราความคลาดเคลื่อนทางยาของผู้ป่วย
กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับยาที่มีอันตรกิริยาต่อ
กัน 

0 0.04 0.04 0.01 0 
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      8. ข้อเสนอแนะ  

         1. เพ่ิมการท า Medication reconciliation ให้ครอบคลุมมากขึ้น  

         2. ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ ให้สามารถบันทึกข้อมูลรายการยาที่ผู้ป่วยได้รับจากสถานพยาบาลอื่น  

และให้เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้น 

    9. สรุป 

        ในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 - กันยายน 2561 อัตราความคลาดเคลื่อนทางยาของผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายที่

ไม่ได้รับยาที่ใช้ต่อเนื่องเป็น 0.18  อัตราความคลาดเคลื่อนทางยาของผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับยาซ้ าซ้อน 

เป็น 0.04 และอัตราความคลาดเคลื่อนทางยาของผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับยาที่มีอันตรกิริยาต่อกัน เป็น 

0.04 ซึ่งค่าเป้าหมายคือ ร้อยละ 0 ทั้ง 3 ตัวชี้วัด  หลังจากนั้นฝ่ายเภสัชกรรมรพ.ศรีบรรพต ได้ด าเนินการเพ่ือ

พัฒนากระบวนการ Medication Reconciliation ในผู้ป่วยนอกที่เป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง(NCDs) โดยมีบันทึก

ข้อมูลรายการยาที่ผู้ป่วยได้รับจากสถานพยาบาลอื่นในแบบฟอร์ม Medication Reconciliation OPD เพ่ือ

สื่อสารกับแพทย์และพยาบาล ติดสติ๊กเกอร์รายการยาที่ผู้ป่วยได้รับ ณ ปัจจุบันลงในสมุดประจ าตัวของผู้ป่วย  

กรณีส่งต่อผู้ป่วยไปรับยาต่อเนื่องที่อ่ืน เช่น รพสต. จะบันทึกข้อมูลการรักษาและการใช้ยาของผู้ป่วยในใบ

ส่งกลับเพื่อรับยาต่อเนื่องที่รพสต. พร้อมทั้งพิมพ์สติ๊กเกอร์รายการยาที่ผู้ป่วยได้รับ ณ ปัจจุบัน ไปให้รพ.สต.

ด้วยอีก 1 ชุด หลังจากพัฒนาเดือนเมษายน 2562 - กันยายน 2562 อัตราความคลาดเคลื่อนทางยาของผู้ป่วย

กลุ่มเปา้หมายที่ไม่ได้รับยาที่ใช้ต่อเนื่องเป็น 0.07  อัตราความคลาดเคลื่อนทางยาของผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายที่

ได้รับยาซ้ าซ้อนเป็น 0.03 และอัตราความคลาดเคลื่อนทางยาของผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับยาที่มีอันตรกิริยา

ต่อกัน เป็น 0.04 ในเดือนตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563 จึงเน้นย้ าให้ติดสติ๊กเกอร์รายการยาที่ผู้ป่วยได้รับ ให้

ข้อมูลเป็นปัจจุบันกรณีท่ีผู้ป่วยรับยาที่สถานพยาบาลอื่น ก็จะเขียนรายการยาที่ผู้ป่วยได้รับจากสถานพยาบาล

อ่ืนลงในสมุดประจ าตัวผู้ป่วยด้วย และมี Pharmacist note ในหน้า Home ของโปรแกรม  met net  และส่ง

ต่อข้อมูลการปรับการรักษาไปยังรพ.สต.ด้วยทุกครั้ง       เพ่ือให้ผู้ป่วยได้รับยาที่ถูกต้องเหมาะสม ท าให้อัตรา

ความคลาดเคลื่อนทางยาของผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายที่ไม่ได้รับยาที่ใช้ต่อเนื่อง เป็น 0 อัตราความคลาดเคลื่อนทาง

ยาของผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับยาซ้ าซ้อน เป็น 0.02 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายเล็กน้อย และอัตราความ

คลาดเคลื่อนทางยาของผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับยาที่มีอันตรกิริยาต่อกันเป็น 0 ดั้งนั้น Medication 

Reconciliation เป็นกระบวนการส าคัญท่ีจะสามารถลดความคลาดเคลื่อนทางยาที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อ

ผู้ป่วย ป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาที่อาจเกิดข้ึนในช่วงรอยต่อของการรักษาทั้ง

ภายในสถานพยาบาล หรือระหว่างสถานพยาบาลกับการดูแลตนเองที่บ้านของผู้ป่วย และเกิดผลลัพธ์สุดท้าย

คือผู้ป่วยปลอดภัยจากการใช้ยาที่สูงสุด 
 


