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 บรบิท  

   รพศ. 800 เตยีง   

   ใหบ้รกิารระดบั ตตยิภมู ิ

   Excellent center :  

       Cancer, Heart, New born, Trauma 



พนัธกจิรพ.ล าปาง  

 จดับรกิารระดบัตตยิภมู ิ  

 พฒันาบคุลากร/เครอืขา่ยใหม้ศีกัยภาพ 

 สง่เสรมิใหม้กีารสรา้งเสรมิสขุภาพ 

   สง่เสรมิการจดัการความรู ้ 

           การท าผลงานทางวชิาการ  

           นวตักรรมและงานวจิยั    
 รว่มผลติบณัฑติแพทย ์



คณะกรรมการวจิยัรพ.ล าปาง 
สนบัสนนุการท าวจิยั (R2R) 

มเีงนิทนุสนบัสนนุ 
จดัเวทเีผยแพร ่

 
เภสชักร รว่มเป็น  

กรรมการวจิยัโรงพยาบาล 

เป็นเลขานกุารกรรมการวจิยั ( 2 คน) 
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มเีภสชักรท า R2R เผยแพรง่านวจิยัทกุปี  



Worriness Weariness 

ท าไปท าไม Purpose 

ท าเร ือ่งอะไรด ี? Research Question 

ตอบโจทยค์ าถามดว้ยธใีด ? 
 

Methodology 

ไดข้อ้มลูแลว้ท ายงัไงตอ่ ? Results 
Discussion & 
Conclusion 

ค าตอบใชป้ระโยชนอ์ยา่งไร 
? 

น าไปใชใ้นหนว่ยงาน  
การน าเสนอ/เผยแพร ่ 5 

R2R 



 Research Question ทีด่ ี
พฒันางานได ้

 ประเมนิผลการท างาน ( ท าด?ี  คุม้คา่? )  

 คน้หาปัญหาการท างาน :  

      หาความถี ่จดุออ่น ปจัจยั ตา่งๆ เพือ่น าไป
วางแผนแกปั้ญหา หรอืลดจดุออ่น 

 ทบทวนวรรณกรรม ใครท าอะไร ? ท าไปถงึไหน ?  
ไดอ้ะไร ? บรบิทของเรา ? ควรท าอะไรตอ่? 

 Initiation, Creation หรอื Innovation  
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ตวัอยา่ง 
 โจทยว์จิยัของเภสชักร 

 
การพฒันา R2R  

งานเภสชักรรมโรงพยาบาลล าปาง 
 

 ประโยชน ์
การปรบัปรงุคณุภาพงาน 
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   ศกึษาปะชากร ผูป่้วยเพยีงกลุม่เดยีว 

   ไมม่กีารวเิคราะหเ์ชงิเปรยีบเทยีบ   

   ใชส้ถติเิชงิพรรณนา  

   บรรยายสิง่ทีพ่บ ทีเ่กดิข ึน้  

   Who, What, Where, When, How much    

 

   ศกึษา เก็บขอ้มลูยอ้นหลงั (retrospective study)   

   ศกึษา ณ จดุหนึง่ของเวลา (cross-sectional study)  

   ศกึษา เก็บขอ้มลูไปขา้งหนา้ (prospective study)  

 เร ิม่จาก Descriptive Study 



Descriptive Study: Service 
ค้นหาปัญหา 

ปัญหาที่เก่ียวกับยาในงานบริการเตรียมยาและ
ดูแลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบ าบัด (ปี 2549) 

 

 ความพงึพอใจในงานบริการจ่ายยา:  

    มุมมองผู้รับบริการ (ปี 2550) 
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ความร่วมมือในการใช้ยารักษาเบาหวาน
กับการควบคุมระดับน า้ตาลในเลือด 

: กรณีศึกษา  
คลินิกพเิศษอายุรกรรม   
ตกึพระสงฆ์อาพาธ  
โรงพยาบาลล าปาง 

ปี 2550 

งานวิจัย ประเมินผลการปฏิบัตงิาน 



ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

DM clinic 





DM clinic 

ซักประวตัิเร่ืองยาก่อนพบแพทย์ 
บันทึกลงใน OPD card 



หลังพบแพทย์ 
พบเภสัชกร 

เพื่อแนะน าการใช้ยา 

และจัดการกบัยาเดิม 
ของผู้ป่วย 



กรอบการด าเนินงานบริบาลเภสัชกรรม ผู้ป่วยนอก  
เภสชักรแกไ้ขปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัยาในกระบวนการใชย้าของผูป่้วย 

(Non-compliance) 

กนิยาผดิเวลา ลมืกนิยายา 
เภสชักรอธิบายท าความเขา้ใจเร่ืองการใชย้า 

เพื่อเพิ่มความร่วมมือในการใช้ยา 

ผู้ป่วยมีความตระหนักในการใช้ยา ใช้ยาได้ถูกต้องมากขึน้ 

ผู้ป่วยปลอดภัย ผลการรักษาดีขึน้ 



วัตถุประสงค์ของการวจิัย 

• เพื่อหาอัตราความร่วมมือในการใช้ยา 
• เพื่อหาความสัมพันธ์ของความร่วมมือ 
    ในการใช้ยา กับ 
    การควบคุมระดับน า้ตาลในเลือด 
    ให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม  
 



วิธีการวิจัย 
 การศึกษาเชิงพรรณนา แบบตัดขวาง     
 ประชากรที่ศึกษาเป็นผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ใช้ยาเม็ดรับประทาน 
    ในช่วงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2549 ถึงวันที่  30 กันยายน พ.ศ  2549 
 เก็บข้อมูลจากแบบเก็บข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้ป่วย 
      ฐานข้อมูล SSB ผู้ป่วยนอก และการทบทวนแฟ้มประวัติการรักษา 

 การวัดความร่วมมือในการใช้ยาของผู้ป่วยใช้รูปแบบ Indirect  

methods   
 แบ่งประเภทของความไม่ร่วมมือในการใช้ยาออกเป็น 3 กลุ่ม 
      ได้แก่ รับประทานยาผิดวิธี   ลืมรับประทานยา   และทัง้ 2 แบบ 
 ก าหนดเกณฑ์ของระดับน า้ตาลในเลือดที่เหมาะสม 80-120 

mg/dl 
 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติร้อยละ และ chi square 



ผลการศึกษา 
อัตราความร่วมมือในการใช้ยา 

กินยาผิดเวลา
   
   

ลืมกินยา
   
   

ท้ังกินยาผิดและลมืกิน
ยา
  
  N = 1,816 

ผู้ป วยที่ให้ความ
ร่วมมือในการใช้ยา

    

   

ผู้ป วยที่ไม่ให้ความ
ร่วมมือในการใช้ยา

   

   



ระดบัน า้ตาลในเลอืดแยกตามกลุ่ม 
ความร่วมมอืในการใช้ยา ในผู้ป่วยทั้งหมด 

ประเภทความร่วมมือในการใช้ยา ระดับน า้ตาลในเลือด 
เฉล่ียส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(mg/dl) 

กลุ่มที่ให้ความร่วมมือในการใช้ยา 
 
กลุ่มที่ไม่ให้ความร่วมมือในการใช้ยา 
     - กินยาผิดเวลา 
     - ลืมกินยา   2 ครัง้/สัปดาห์ 
     - ลืมกินยาและกินยาผิด 

130.336.5 
 

144.745.9 
147.050.5 
141.639.2 
166.858.5 

p-value < 0.001 (N = 1,816) 



สัดส่วนของผู้ป่วย 
ที่มีระดับน า้ตาลในเลือดอยู่ในช่วงที่เหมาะสม 
กลุ่ม ร่วมมือ VS ไม่ร่วมมือ ใช้ยา 
 N = 1,816 

P < 0.001 
% 

% 



ระดับน า้ตาลในเลือด 
ในกลุ่มผู้ป่วยที่ควบคุมอาหาร 

ประเภทความร่วมมือในการใช้ยา ระดับน า้ตาลในเลือด 
เฉล่ียส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(mg/dl) 

กลุ่มที่ให้ความร่วมมือในการใช้ยา 

 
กลุ่มที่ไม่ให้ความร่วมมือในการใช้ยา 
     - กนิยาผดิเวลา 
     - ลมืกนิยา   2 คร ัง้/สปัดาห ์
     - ลมืกนิยาและกนิยาผดิ 

117.725.0 
 

124.928.7 
125.331.1 
123.825.5 
137.142.6 

p-value < 0.001 (N = 1,161, 63.9%) 



สัดส่วนของผู้ป่วย กลุ่มที่ควบคุมอาหาร 
ที่มีระดับน า้ตาลในเลือดอยู่ในช่วงท่ีเหมาะสม 
กลุ่มที่  ร่วมมือ    VS  ไม่ร่วมมือ ในการใช้ยา 

N = 1,161 (63.9%) 

P < 0.001 

% 

% 



บทสรุป 
ผลการศึกษาชีใ้ห้เหน็ถงึความสัมพนัธ์ของ 
ความร่วมมือในการใช้ยารักษาเบาหวานกับ 
การควบคุมระดับน า้ตาลในเลือด สรุปดังนี ้

1. อัตราความร่วมมือในการใช้ยาร้อยละ 68 
2. ผู้ป่วยเบาหวานกลุ่มที่ให้ความร่วมมือในการใช้ยา มี

โอกาสที่ค่าระดับน า้ตาลในเลือดอยู่ในเกณฑ์
เป้าหมายมากกว่ากลุ่มที่ไม่ให้ความร่วมมือในการใช้ยา 



ข้อจ ากัดและข้อเสนอแนะ 

 การประเมนิความรว่มมอืในการใชย้าเป็นแบบ 
Indirect method มขีอ้จ ากดัดา้นเวลาในการ
สมัภาษณ์ ความจ า และสภาวะของผูป่้วย 

 การศกึษานีมุ้ง่เนน้ประเด็นของความรว่มมอืในการ
ใชย้ากบัการควบคมุระดับน ้าตาลในเลอืด ไมไ่ด ้
น าเสนอเกีย่วกบัจ านวนและชนดิของยาทีผู่ป่้วยใช ้

อยู ่

 การจัดใหม้กีารบรบิาลทางเภสชักรรมผูป่้วย
นอก จะสง่เสรมิใหผู้ป่้วยใหค้วามรว่มมอืใน
การใชย้ามากขึน้ 



“ความร่วมมือในการใช้ยารักษา
เบาหวานกับการควบคุมระดับน า้ตาลใน
เลือด: กรณีศึกษาคลินิกพิเศษอายุรกรรม  
ตึกพระสงฆ์อาพาธ โรงพยาบาลล าปาง” 



“ผลการให้บริบาลทางเภสัชกรรม 
ผู้ป่วยโรคหอบหดืและโรคปอดอุดกัน้เรือ้รัง” 

ประชุมวชิาการ MOPH 2008  
ประชุมวชิาการ LPAC 2008  
The 9th ACCP at Seoul-Korea 
2009 
วารสารเภสัชกรรมคลินิก 
2552, 16 (1):1-8.  



ที่มาและความส าคัญ 
ER visit & 
Admission 
(Prabhakaran 

L,2006 ) 

MDI & Compliance  
 Usefulness of  
Pharmaceutical care 
             (Ansari M,2005) 



Ambulatory 
Pharmaceutical Care 
for Asthma & COPD  

Patients 



วัตถุประสงค์ของการวจิัย 

ศึกษาผลการด าเนินงานบริบาลทางเภสัชกรรม
ในผู้ป่วยโรคหอบหดืและโรคปอดอุดกัน้เรือ้รัง   



วิธีการวิจัย 
  การศึกษา  เชิงทดลอง กลุ่มเดียว pre and post study  

  ศึกษาในผู้ป่วยโรคหอบหืดและโรคปอดอุดกัน้เรือ้รัง    

  ขนาดตัวอย่างค านวณโดยใช้สูตร 
      =    (1.96+1.64)2 35.14     
          (2.85-1.33)2  

         
     

      =       197 

  การศึกษาครัง้นีจ้ะด าเนินการเกบ็ข้อมูลผู้ป่วยรายใหม่นาน 6  เดือน 



         แผนผังการด าเนินงาน 
      ผู้ป่วยโรคหอบหดืและโรคปอดอุดกัน้เรือ้รังที่ใช้ยาสูดพ่น 

       เกบ็ข้อมูลใน 2 ช่วง เวลา (Pre and Post Intervention) 

ช่วงที่ 1 (Pre data)  

 ช่วงที่ 2 (Post data) 

วัดความร่วมมือในการใช้ยาพ่นสูด
วัดผลทางคลินิก: ER visit, Admission 

วัดความร่วมมือในการใช้ยาพ่นสูด
วัดผลทางคลินิก: ER visit, Admission 

การให้บริบาลทางเภสัชกรรม 



 ค านวณร้อยละความร่วมมือในการใช้ยาของ
ผู้ป่วยในช่วงที่ศึกษา    

 เปรียบเทียบความร่วมมือในการใช้ยาและ
ผลลัพธ์ทางคลินิก โดยใช้สถิต ิChi-square test 
ก าหนดนัยส าคัญทางสถิตทิี่ค่า p<0.05 

การวเิคราะห์ 



ลักษณะทั่วไปของประชากรที่ศึกษา   อายุเฉลี่ย 57.8+14.2 ปี 

ผลการศึกษา 

แบง่ผู้ ป่วยตามโรค

COPD, 124, 36% Asthma, 219, 64%

แบ่งผู้ ป่วยตามเพศ

ชาย, 168, 49%

หญิง, 175, 51%

แบ่งผู้ป่วยตามสิทธ์ิการรักษา

สิทธิเบกิได้

สิทธิรักษาฟรี

สิทธิประกนัสังคม
สิทธิบตัร

ประกนั

สิทธิช าระเงินเอง



Compliance in MDI 

Pre Post p- value 
 n (%) patients with 
- Good compliance 
- Non compliance 
• Incorrect technique 
• Not comply by direction 
• Both      

 
178 (54.3) 

 
135 (90.6) 

6 (4.0) 
8 (5.4) 

 
272 (82.9) 

 
50 (89.3) 
1 (1.8) 
5 (8.9) 

 
< 0.001 

 
0.492 

 



Compliance in Turbuhaler 

pre post p- value 
n (%) patients with 
- Good compliance 
- Non compliance 
(Incorrect technique) 

 
43 (76.8) 
13 (23.2) 

 
55 (98.2) 
1 (1.8) 

 
0.001 



Compliance in Accuhaler 

pre post p- value 
n (%) patients with 
- Good compliance 
- Non compliance 
• Incorrect technique 
• Not comply by direction 
• Both 

 
40 (70.2) 

 
8 (47.1) 
7 (41.2) 
2 (11.7) 

 
46 (80.7) 

 
6 (54.5) 
3 (27.3) 
2 (18.2) 

 
0.192 

 
0.730 

 



Outcome  pre post p-value 
n (%) Free Symptom   
n (%) ER visit     
-  1 time 
-  2 times 
-  3 times  

314 (91.6) 
 

17 (58.6) 
6 (20.7) 
6 (20.7) 

338 (98.5)  
 

5 (100) 
0 
0 

<0.001 
 

0.202 

 Outcome: ER visit 



Outcome: Admission 
Outcome pre post p-value 

n (%) patients with  no 
hospital admission  

339 
(98.8) 

343 
(100) 

0.124 



สรุปผลการศึกษา 
 การบริบาลเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคหอบหืดและ
โรคปอดอุดกัน้เรือ้รังท าให้ความร่วมมือในการใช้
ยาพ่นสูดดีขึน้ 
 ผู้ป่วยเข้าการรักษาที่ห้องฉุกเฉิน (ER visit) 
ลดลง และมีแนวโน้มว่าจะสามารถลดการเข้ารับ
การรักษาในโรงพยาบาลได้ (Admission)  



“All in Green bag” 

ปิยวรรณ  เหลืองจิรโณทยั 
ศุภธิดา  สิทธิหล่อ 
รุ่งทิวา  หม่ืนปา 
งานบริการเภสชักรรมคลินิก 
โรงพยาบาลศูนยล์  าปาง  Innovation 

ถุงเขียวใบยอ่ม  ตอ้มยามาโรงพยาบาล 



 (รางวัลชนะเลิศ)

LPAC 2551 poster presentation

“ถุงเขียวใบย่อม  ต้อมยามาโรงพยาบาล” 



• The 2nd International Conference of the Asia 
pacific Society for Healthcare Quality 2008. 
poster presentation 
•   

“Clinical outcomes of  

ambulatory 

pharmaceutical care 

for diabetes patient: 

Lesson learned” 
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Ambulatory care Model 

Lampang Hospital 

Health care  
team pharmacist 

Compliance 

Medication reconcile 

Prescribing error 

Clinical outcome 
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Prescribing error ลดลง 

ความผิดพลาดจากการสั่งยา 
(Prescribing error) 

กรอบการด าเนินงานบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก 
โรงพยาบาลล าปาง  

ปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัยาในกระบวนการใชย้าของผูป่้วย 

ความไม่ร่วมมือในการใชย้า 
(Non-compliance) 

การบริหารจดัการยาเดิม 
(Medication reconcile) 

กนิยาผิดเวลา ลืมกนิยา ทั้ง 2 แบบ ปรึกษาแพทย ์
ผูส้ั่งใชย้า 

การจดัการกบั 
ยาซ ้ าซ้อน/ยาจาก 

แหล่งอ่ืน 

ปรับยาใหพ้อดี 
วนันดั 

ช่วยลดจ านวนยา 
ท่ีจ่ายออกจากโรง 

พยาบาล 

ลดค่าใชจ่้ายดา้นยา 
โดยรวม 

(Economic outcome) 

อธิบายท าความเขา้ใจเร่ือง 
การใชย้าเพ่ือเพ่ิมความร่วมมือ 

ในการใชย้า 

ป้องกนัความเส่ียง 
จากความผิดพลาด 
ในการสั่งใชย้า 

ผูป่้วยมีความตระหนกัในการใชย้าและ 
ใชย้าไดอ้ย่างถูกตอ้งมากข้ึน 

ผูป่้วยปลอดภยั 
(Patient Safety) 



Medication  
reconciliation 
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Objective 

 

ศกึษาผลกระทบของโครงการ  

“ถงุเขยีวใบยอ่ม  ตอ้มยามาโรงพยาบาล” 
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Method 

 การศกึษาเชงิทดลองกลุม่เดยีว กอ่น-หลัง  

   ณ คลนิกิพเิศษโรคเรือ้รังเบาหวาน 

 ระยะเวลา พฤศจกิายน 2550 – เมษายน 2551    

   (6 เดอืน) 

 เกบ็ขอ้มลูพืน้ฐาน  

       จ านวนผูป่้วยทีน่ ายากลับมา  

      มลูคา่ยาทีจ่า่ยลดลง 

 สถติ ิMcNemar chi square test และการประเมนิตน้ทนุ
ผลได ้



48 

Results 

ข้อมูลทั่วไป 

อายุเฉลีย่  57.52  10.8 ปี 

เพศ 

2,124 701 

N = 701 
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ผลกระทบของโครงการ N = 701 
ตัวแปรทีศ่กึษา กอ่น

ไดรั้บ 

ถงุเขยีว 

n (%) 

หลัง
ไดรั้บ 

ถงุเขยีว 

n (%) 

p value 

การน ายาเดมิกลับมา
พบแพทย ์

257 
(36.7) 

576 
(82.2) 

< 0.001 

ความรว่มมอืในการใช ้

ยาด ี
516 

(73.6) 
512 

(73.0) 
0.786 

มลูคา่ยาทีจ่า่ยลดลง 153,644 308,693 - 
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ปัจจัยทีศึ่กษาต่อการน ายามาโรงพยาบาล 
N = 701 

ปัจจัยทีศ่กึษา การไม่น ายา
กลับมา (N=125) 

n (%) 

การน ายา 

กลับมา (N=576) 

n (%) 

p value 

เพศชาย 46 (36.8) 182 (31.6) 0.260 

อาย ุ> 60 ปี 51 (40.8) 230 (39.9) 0.857 

สทิธกิารรักษา 

   เบกิได ้

   ประกนัสขุภาพถว้นหนา้ 

   ประกนัสงัคม 

   ช าระเงนิเอง 

 

32 (25.6) 

82 (65.6) 

9 (7.2) 

2 (1.6) 

 

159 (27.6) 

377 (65.4) 

37 (6.4) 

3 (0.5) 

 

0.589 



Economic Outcome 

Structure            Process           Outcome 

องคป์ระกอบการปฏิบติังาน 
 - เภสชักร 
 - คลินิกเบาหวาน 
 - แบบบนัทึก 
 - ตวัอยา่งยา 
 - Sticker ส าหรับ 
   ผูป่้วยท่ีอ่านไม่ 
   ออก 

 - ถุงเขียว  

การบริบาลผูป่้วย
เบาหวาน    

การประเมินผลลพัธ์ 
- ประสิทธิผลการรักษา 
- ความปลอดภยั 
   จากการใชย้า 
- ลดค่ายาที่ไม่จ าเป็น 
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Cost-Benefit Analysis: CBA   

Net Benefit = [(Bpost - Bpre) - (Cpost - Cpre)] 

  Bpre   =  153,644 บาท  

 Bpost  =   308,693 บาท 

 Cpre  = C                                                        

 Cpost = C + (ถุงเขียว 2124 ใบ X 19 บาท = 40,356 บาท)  

  

Net Benefit=[(308,693-153,644)-({C+40,356}-C)] 

              = 114,693 บาท (~20,000 บาท/เดือน)  
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ประโยชนข์องโครงการ 
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ประเมินความร่วมมือในการใช้ยา 
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ตรวจสอบยาเดมิ & ยาที่รับใหม่ 

แก้ไขความสับสน 

ลดการจ่ายยา 
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Conclusion and Recommendation 

 ถงุเขยีวใบยอ่ม เป็นการลงทนุทีคุ่ม้คา่ 

 ถงุเขยีวใบสง่เสรมิให ้

   ผูป่้วยมคีวามปลอดภัยจากการใชย้ามากขึน้ 

  ผู้ป่วย ร่วมด้วยช่วยกนั 



“ปัจจัยที่มีผลต่อความคลาดเคล่ือน 
ในการส่ังใช้ยา ส าหรับผู้ป่วยเบาหวาน โรงพยาบาลล าปาง” 

ประชุมวชิาการประจ าปี 
   สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล 
(ประเทศไทย) 2552 

RNNRH 2009  

   (รางวัลน าเสนอดีเด่น) 
LPAC 2552 
ล าปางเวชสาร 2552; 30 (2): 91) 

 



ความส าคัญ  
 คลินิกเบาหวาน มีแพทย์ 18 คน หมุนเวียนมารักษา 

 จ านวนผู้ป่วยเฉล่ีย 43 รายต่อวัน  
 แพทย์ส่ังใช้ยาเฉล่ีย 5 ขนานต่อใบส่ัง  

 ปัจจัย ที่มีผลต่อ Prescribing Error 
                เพื่อ   Drug Safety , Patient safety 

 



 
วัตถุประสงค์ ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความคลาดเคล่ือน 
                 ในการส่ังใช้ยา    
 Design: Cross-sectional analytical study 

Method: ทบทวนค าส่ังใช้ยาในผู้ป่วยเบาหวาน คลินิก 
           อายุรกรรม โรงพยาบาลล าปาง ระหว่างวันที่ 1 
           ตุลาคม พ.ศ. 2550 - 30 กันยายน พ.ศ. 2551  
Sample: สุ่มตัวอย่างผู้ป่วย 1,344 ราย โดยมีสัดส่วนของผู้ป่วย 
           ที่พบ และ ไม่พบความคลาดเคล่ือน เท่ากับ 1:3  
Analysis: วิเคราะห์ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการเกิดความ 
            คลาดเคล่ือนโดยใช้สถิติ Chi-square   

 



Prescribing error: DM clinic 

Year 2008, Prescribing Error = 336 (55.2/1000 prescriptions)  



อุบัติการณ์ความคลาดเคล่ือนแยกตามขนานยา 

P < 0.001 

จ านวนขนานยา 

ร้อ
ยล

ะข
อง

อุบ
ัตกิ

าร
ณ์

 



ความคลาดเคล่ือนที่พบจากการส่ังใช้ยาของแพทย์ 

P < 0.001 

ร้อ
ยล

ะท
ี่เก
ดิค

วา
มค

ลา
ดเ
คลื่

อน
 

แพทย์ 



ผลการศึกษา 
ไม่พบความสัมพันธ์ ระหว่างความคลาดเคล่ือนกับ 

 ภาวะโรคของผู้ป่วย ทัง้การควบคุมระดับน า้ตาลในเลือด 
(FBS) และระดับน า้ตาลสะสม (HbA1C)  

 ความร่วมมือในการใช้ยาของผู้ป่วย  

 การเกิดอาการข้างเคียงของผู้ป่วย  

 วันที่ให้บริการ (จันทร์, พุธ, ศุกร์) และจ านวนผู้ป่วยต่อวัน  



สรุปและข้อเสนอแนะ 

 โอกาสเกดิความคลาดเคลื่อนในการสั่งใช้ยา
ขึน้กบัขนานยาที่มากขึน้และแพทย์ผู้รักษา  
 

 เภสัชกร ควรให้ความสนใจเป็นพเิศษ 
  ในการคดักรองใบสั่งยาที่มีหลายขนานและจาก
แพทย์ที่เกดิความคลาดเคลื่อนบ่อย 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Poster Presentation 

  The 10th Asian Conference on Clinical Pharmacy 

Symposium (ACCP), Singapore 

 ประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สามญัประจ  าปี 

สมาคมเภสชักรรมโรงพยาบาล   

   (รางวลัชนะเลิศ ปี 2554) 

ความรว่มมือในการใชย้าฉีดอินสุลิน และการ

ควบคมุระดบัน ้าตาลในเลือด: คลินิกอินสุลิน 

โรงพยาบาลล าปาง 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

การน าผลการศึกษาไปใชป้ระโยชน ์

 งานวิจัย: แก้ไขปัญหาการใช้ยาฉีด Insulin 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

น าพุงปลอม  สอน และ ทดสอบ
การฉดียาอนิซูลนิ 
 
ในคลนิกิ Insulin 
 



A 

B 

C 

 
สอนผู้ ป่วย 
อ่านขีดบอกปริมาตรยาให้ถกูต้อง 
  



บรบิาล 

ผูป่้วยรบั syringe 

insulin 50 unit 

ฉดี 60 unit 

ฉดี 70-90 unit 

กะประมาณ 

ฉดี 2 คร ัง้ เจ็บ
ตวั 

Compliance ลดลง 

บรกิาร 

พบปัญหาการฉีด Insulin จากการจา่ย 

ขนาด Syringe ที่ไม่เหมาะสม 

หอ้งจา่ยยาปรบัเปลี่ยน

การจา่ยSyringe ให้

เหมาะสมกบัขนาดยา 



ความคลาดเคลื่อน 
ในการจ่ายยาผู้ป่วยนอก 

Dispensing error surveillance from  
outpatient pharmacy services 

 
  

ภญ. บุญญาพร ย ิง่เสร ีและคณะ 

กลุม่งานเภสชักรรม โรงพยาบาลล าปาง  

งานวิจัย  
Medication Safety 



ความส าคญั 
 ความคลาดเคลือ่นการจา่ยยาผูป่้วยนอก (DE) 

 รายงาน ระบบปกต ิพบนอ้ยมาก ( .05%) 

 มผีลโดยตรงตอ่ผูป่้วย ผูป่้วยอาจเกดิอนัตราย 

 

 เพือ่ประกนัความปลอดภยัของผูป่้วย  

         ควรศกึษาใหท้ราบขนาดปญัหา และสาเหต ุ 

         น าไปแกไ้ขระบบงานป้องกนั DE 

 

 



วตัถปุระสงค ์

 เพือ่ศกึษาอตัราความคลาดเคลือ่น 

 

 เพือ่ศกึษารปูแบบความคลาดเคลือ่น 

 

 เพือ่ศกึษาปจัจยัทีส่มัพนัธก์บัการเกดิความ
คลาดเคลือ่น 



Design: Prospective Descriptive study 
 

Population: ผู้ป่วยที่ได้รับยาจากห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอก 
กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลล าปาง รวม 4 หน่วย 
ระหว่างเดือนมกราคม ถึง เดือนกุมภาพันธ์ 2552  

 
ระเบยีบวธิวีจิยั  

 



Data collection: 

 เก็บข้อมูลความคลาดเคล่ือนจากยาที่ผู้ป่วยได้รับเม่ือเทยีบ
กับใบสั่งยา (ME) โดย เปรียบเทยีบยาที่ได้รับจริงกับข้อมูลที่
ปรากฏบนซองยา บันทกึข้อมูลผู้ป่วยรายการยาที่ผู้ป่วย
ได้รับ และME ที่พบในประเด็นของชนิดยา รูปแบบ ความ
แรง ขนาดยา วิธีใช้ ผิดจ านวน ผิดคน และเลือกสีซองบรรจุ
ยา ในแบบเก็บข้อมูล หลังจากนัน้เปรียบเทยีบรายการยาที่
ผู้ป่วยได้รับจากแบบเก็บข้อมูล กับใบส่ังยา ทะเบียนประวัติ
การรักษาในฐานข้อมูล SSB และ OPD card  

e 

 
ระเบยีบวธิวีจิยั (ตอ่) 

 



 
ระเบยีบวธิวีจิยั (ตอ่) 

 

 ขนาดตวัอยา่ง 

   ค านวณจาก สมการทีท่ราบขนาดประชากร   
    n = N/(1+N(e)2 ) 

n ขนาดของกลุม่ตัวอยา่ง 

N จ านวนใบสัง่ยาของหน่วยจา่ยยาผูป่้วยนอก กลุม่งาน
เภสชักรรม ในแตล่ะหน่วยจา่ยยา  

e เปอรเ์ซ็นตค์วามคลาดเคลือ่นจากการสุม่ตัวอยา่ง 
เทา่กบั  0.05 



 
ระเบยีบวธิวีจิยั (ตอ่) 

 

 การวเิคราะหข์อ้มลู  

 วเิคราะหอั์ตราของความคลาดเคลือ่น และรปูแบบ
ความคลาดเคลือ่นในการจา่ยยา 

  โดยใชส้ถติริอ้ยละ 
 

 วเิคราะหปั์จจัยทีม่คีวามสมัพันธก์บัการเกดิความ
คลาดเคลือ่นในการจา่ยยา  

  โดยใชส้ถติ ิChi-square  



n = 1,376 
4 หนว่ยงาน 

ยาทีไ่ดร้บั  
VS  

ใบส ัง่ยา 

 
พบ DE 

รวม 16 คร ัง้(1.2%) 

 

n = 1,375 

 ผลการศกึษา 
 

อตัราความคลาดเคลือ่นในการจา่ยยา 



รปูแบบความคลาดเคลือ่น 

8, 50%
7, 44%

1, 6%

วธีิใช้ยาผดิ

จ านวนยาผดิ

ขนาดความแรงผดิ



รปูแบบME ทีพ่บใน 3 หนว่ยงาน 

วธีิใช้ยาผดิ

จ านวนยาผดิ

ขนาดความแรง
ผดิ

จ านวนยาผิด

หอ้งยา 1 (OBG,SUR,MED,PED) 10 คร ัง้ หอ้งยารพ.สาขา 5 คร ัง้ 

หอ้งยา 3 (PSY,AIDs) 1 คร ัง้ 

2  

8 

5 

1 



 ปจัจยัทีพ่บวา่ม ีความสมัพนัธต์อ่การเกดิ ME 

0.0

0.3

1.8

2.6

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

หอ้งยา

2(EYE,ENT,ORT,Rehab)

หอ้งยา 3(PSY,AIDs) หอ้งยารพ.สาขา หอ้วยา

1(OBG,SUR,MED,PED)

 หนว่ยจา่ยยา ( p - value = 0.018 )   

     หนว่งจา่ยยาทีป่รมิาณงานมาก ใหบ้รกิารหลายคลนิกิ 

 

 

% ME 



 ปจัจยัทีพ่บวา่ม ีความสมัพนัธต์อ่การเกดิ ME 

 ชว่งเวลา ทีจ่า่ยยา ( p - value = 0.029 ) 

  เวลาบา่ย กอ่นเลกิงาน 

 
 

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

0.4
0.8

1.3

0.0

2.9

6.1

ชว่งเวลา 



ปจัจยัทีพ่บวา่ ไมม่ ีความสมัพนัธต์อ่
การเกดิ ME 

ปัจจัย 

พบ ME 

median 
(IQR) 

ไมพ่บ 
ME 

median 
(IQR) 

P - 
value 

จ านวน
ใบสัง่ยา 

26 (16-
106) 

37 (20-
88) 

0.673 

จ านวน
ขนานยา
ตอ่ใบสัง่ยา 

4 (2-6) 3 (2-4) 0.116 

จ านวน
เภสชักร 

1 (1-8) 3 (1-7) 0.823 

จ านวน
เจา้หนา้ที ่

2 (2-15) 7 (2-14) 0.998 

วนัทีจ่า่ยยา ( p - value = 0.15 ) 
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 สรปุและขอ้เสนอแนะ 

 อบุัตกิารณ์การเกดิความคลาดเคลือ่นจากการจา่ยยา
ผูป่้วยนอกเชงิรกุพบ  

   12 คร ัง้ตอ่ 1000 ใบส ัง่ยา 

  สงูกวา่การรายงานความคลาดเคลือ่นในระบบปกต ิ23 
เทา่  (0.52 ครัง้ตอ่ 1000 ใบสัง่ยา) 

 ระบบการรายงาน DE เดมิไมส่ามารถใชเ้ป็นตัวชีว้ัด
เพือ่ประกนัความปลอดภัยการบรกิารจา่ยยาผูป่้วยนอก

ได ้ 

   จงึควรมกีารระบบคน้หา DE เชงิรกุตอ่เนือ่ง 

 

   



 

  ผลการวิจัยครัง้นีช่้วยสะท้อนให้เหน็ปัญหาการบริการจ่าย
ยาที่ยังไม่สามารถประกันว่าผู้ป่วยจะได้รับยาถูกต้อง 
จ านวนครบถ้วน และใช้ยาถูกวิธีตามที่แพทย์ส่ัง  

 จึงควรมีการทบทวนมาตรฐานการปฏิบัติงาน และการ
จัดระบบตรวจสอบการจ่ายยาในห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอก
และช่วงเวลาที่พบปัญหามากเพื่อลดความคลาดเคล่ือน
ต่อไป 

 สรปุและขอ้เสนอแนะ 



 เพิม่การตรวจสออบ วธิใีชย้า โดยเฉพาะค าส ัง่ 
PRN 

 ควรเพิม่ความระมัดระวังการป้อนขอ้มลูวธิใีชย้า
และตรวจสอบ 

   dosing interval, ac vs pc, odเชา้ vs hs    

 ควรเพิม่ความระมัดระวังการ นบัจ านวนยาทีจ่า่ย 
ตรวจสอบ จ านวนแผงยา  ยาทีนั่บเม็ดยาจากขวดยา 
รวมทัง้การจา่ย ยา prepack ใหถ้กูตอ้ง 

 สรปุและขอ้เสนอแนะ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 วิจยั : หาขนาด

ของปัญหา 

 

R2R 
 

ADR 
ผู้ป่วยวณัโรค 



 

ผูป่้วยคลินิกวณัโรคประมาณ 450 คนต่อปี 

 ด าเนินงานโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ 

 จดับริการแบบ One Stop Service  

 ปัญหาท่ีส าคญั 

 การรับประทานยาในปริมาณท่ีมากและคร้ังเดียว  

 มีโอกาสเกิดอาการอนัไม่พึงประสงคจ์ากการใชย้า 

ความส าคญั 



วตัถุประสงค์ 

 เพือ่หาอุบัติการณ์ของการเกดิ ADR 

 เพือ่หาผู้ป่วยกลุ่มเส่ียงทีจ่ะเกดิ ADR 



รูปแบบการวจัิย 

 การศึกษาเชิงพรรณนาแบบไปข้างหน้า  

ระเบียบวธีิวจัิย 
 ประชากร 

ผูป่้วยท่ีมารับการรักษาในคลินิกวณัโรคในช่วง 

 1 เมษายน 2551 ถึง 31 มีนาคม 2552  
 



 ขนาดตัวอย่าง 
จากสรุปรายงานประจ าปีของงาน ambulatory care ปี 2550 พบผูป่้วยท่ีเกิด ADR ร้อยละ 33 

 
  สูตรค านวณสูตร       n=Z2 α/2 PQ 

                                               e2 

เมื่อก  าหนดให ้ 
Reliability coefficient (Z α/2) = 1.96, Margin of  error (e) = 0.05 
 คาดว่าจะพบ ADR จากยาวณัโรค เท่ากบัร้อยละ 33 
 นัน่คือ P = 0.33 และ Q = 1-P = 0.67 
 

อตัราตาย ร้อยละ 25  ดงันั้น  n = 450  ราย 

จากการค านวณ  จะตอ้งใชข้นาดตวัอย่างไม่นอ้ยกว่า 340 ราย 



 เกบ็ข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วย  ADR จากยาวณัโรค   

 วเิคราะห์หา 

      อุบัติการณ์   

      ความชุก   

      ปัจจัยที่สัมพนัธ์กบัการเกดิ ADR   

      โดยใช้สถิติเชิงพรรณา  

ระเบียบวธีิวจิยั (ต่อ) 



ผลการศึกษา 
ขอ้มูลทัว่ไป 

N = 451 

อายเุฉล่ีย  52.87  0.85 ปี  



 อุบัติการณ์การเกิด ADR ร้อยละ 54.3 

 ความชุกของการเกิด ADR ร้อยละ 67.2 

 ประเภทของ ADR 

ข้อมูลการเกดิ ADR 



Skin reaction 

 MP rash 

 EM 
 Exfoliative 



ระยะเวลา 

การเกดิ ADR ตามระยะเวลาการรักษา 



การจัดการเมื่อเกดิ ADR 



ปัจจัยที่สัมพนัธ์ต่อการเกดิ ADR 

ปจัจยัทีศ่กึษา OR 95% CI p-value 

Allergic History 2.39 0.61-9.28 0.21 

Age 1.00 0.99-1.02 0.42 

No. of Drug used 0.96 0.78-1.17 0.67 

Gender (Women) 2.21 1.47-3.32 <0.001 

Comorbidity 
    Renal disease 

 
0.16 

 
0.02-1.54 

 
0.12 

    HIV 0.37 0.34-3.52 0.38 

    Other 0.28 0.30-2.51 0.25 



สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

- พบอุบัติการณ์ของการเกดิ ADR ในผู้ป่วยวัณโรค  ที่ใช้ยาสูตร

มาตรฐานระยะส้ัน ไดม้ากกวา่คร่ึงหน่ึง (ร้อยละ 54.3) ของ

ผู้ป่วย   

- ผู้ให้การรักษา ควรให้ความส าคัญกับอาการไม่พึงประสงค์ที่อาจจะ

เกิดขึน้ โดยเฉพาะในผู้ป่วยเพศหญิง 



การควบคมุค่าใช้จ่ายยาผูป่้วยนอก 
โรงพยาบาลล าปาง 

ภญ. บญุญาพร  ย่ิงเสรี 

การวจิยัเพือ่ประเมนินโยบาย 

รางวลัผลงานวชิาการดเีด่น 
ประเภทการน าเสนอด้วยวาจา  
สาขาบริหารสาธารณสุข นโยบาย              
ในงานประชุมวชิาการกระทรวงสาธารณสุข 
ประจ าปี 2554  



34 รพ.ตรวจ OPD > 1 แสนครัง้/ปี 

19 8 

7 

จ านวนรพ. 

MOPH

Others

University

รพ.ล าปาง 

ความส าคญั 



ค่ายา 86% 

Source: สวปก. กค 52 

กรมบัญชีกลางเชิญรพ.ประชุม 
พฒันามาตรการควบคุมค่ายา 





มาตรการควบคมุค่ายา 

PTC 

policy 

Generic 
Substitution 

ยาCL 

Formulary 
Management 

( restricted) 

Rational 
Drug Use 



Formulary management(restricted) 
 ปรบัระบบเภสชัต ารบั 

จ ากดัการเพ่ิม
ยาNEDยา
ต้นแบบ 

กลุ่มยา
เป้าหมาย  

จ ากดัจ านวนยา   

สัง่จ่ายสงูสดุ  

ต่อ visit 

• Etoricoxib 
• ไม่เกิน 30 tab 

จ ากดัสิทธิ
แพทยส์ัง่ใช้ 

ยาNED 
• สัง่ใช้เฉพาะ specialist 
• ห้าม intern  สัง่ยา 



ส่งเสริม Rational Drug Use 
ยา NED กลุ่มเป้าหมาย 

Monitor 

& 

Feed back 

MUA ->  DUR 

CPG  

โดย 

แพทย ์



หนังสือกรมบญัชีกลางท่ี กค 0422.2/ว 143 ลงวนัท่ี 19 เมษายน 2553 
 

ปรบัเปล่ียนให้แพทยล์งนามใบรบัรองการใช้ยาNED 

แพทย ์เขียนเหตผุลการใช้ยา NED เอง 



  
Constant monitoring/ feedback 
Utilization review 
 ประชุมหวัหน้ากลุ่มงานเทคนิคบริการ 

ประชุมคณะกรรมการบริหาร 

ประชุมองคก์รแพทย ์

ประชุม PTC 

 

 



DUR : ยาลดไขมนั
Rosuvastatin 

91.7% 

8.3% 

ผูป่้วยทัง้หมด 
 (พย 52-กพ 53) 

ไมเ่หมาะสม เหมาะสม 90% 

10% 

ผูป่้วยใหม่ 

ไม่เหมาะสม เหมาะสม 



 
 
วตัถปุระสงค ์       
 ประเมินผลการด าเนินการ 

 มาตรการควบคมุค่ายา  
 Does it work ?  
  
 



วิธีการศึกษา 
 การศึกษาเชิงพรรณนา แบบ 
 Interrupted time observational study  

การเกบ็ข้อมูล 
เดือนตลุาคม– เดือนกรกฎาคม 

ปีงบประมาณ 2552 VS ปีงบประมาณ 2553 



วิเคราะหข้์อมูล 
เปรียบเทียบมูลค่ายาผูป่้วยนอกสิทธิเบิกตรง 
 ปี 2552 VS ปี2553 

ภาพรวมมลูค่ายาทัง้หมด 

ภาพรวมมลูค่ายาNED 

มลูค่ายาเฉล่ียต่อใบสัง่ยา 
 

 

 

• สดัส่วนมูลค่าการสัง่ใช้ยา NED กลุ่มเป้าหมาย 4 กลุ่ม 
   % NED_ change 



  ผลการควบคมุค่าใช้จ่ายยาผู้ป่วยนอก  
  รพ.ล าปาง 
  ปี 2553 
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มลูค่ายา OPD เบิกกรมบญัชีกลางปี 2553  

ลดลง 30 ล้านบาท (25%) 
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มูลค่ายา NED เบิกกรมบญัชีกลาง 
ลดลง 20 ล้านบาท 
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ค่ายาเฉล่ียต่อใบสัง่ยา 
ลดลง 426 บาท 
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สดัส่วนมลูค่ายา NED กลุ่มเป้าหมาย ลดลง 

-34.2 

-26 

-22.9 

-11 

-40 -30 -20 -10 0

Cytotoxic

Antiulcer

ARB

Antilipid

%NED_Change 



 

PTC : policy 

Drug cost 

containment 

MUA 

Monitor 
& 

Feedback 

 

แพทย ์

ร่วมมือ 

 

Lesson Learn 
Critical Success Factors… 

ค่ายา 
ลดลง 



Home Health 
Care: 

จติเวช 

เบาหวาน 

วณัโรค 

การมสีว่นรว่ม เสรมิพลงัผูป่้วย 



 

การเยีย่มบา้นกบัทมีจติเวชในโครงการ จดัการและป้องกนัโรคซมึเศรา้ 
เฉลมิพระเกยีรต ิ๘๔ พรรษา ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ 

ผู้ ป่วยท่ีได้รับการเยี่ยมบ้านจ านวน 46 ราย  

    โรคจิตเภท 29 ราย 

    โรคซมึเศร้า  2 ราย  

    โรคทางจิตเวชอื่นและโรคอื่น  15  ราย  

 



พบยาหมดอาย ุยาเสื่อมคณุภาพ ยาที่มีมากเกินและซ า้ซ้อน 

 
การเย่ียมบ้านผู้ป่วยจิตเวช  
 

6, 33% 

4, 22% 

3, 17% 

2, 11% 

1, 5% 

1, 6% 
1, 6% 

ปัญหา 

ลมืกนิยา 

ปฏเิสธการกนิยา 

ยาหมดอายุ /เส ือ่มสภาพ 

เกดิ ADR 

ปรบัขนาดยาเอง 

กนิยาซ ้าซ้อน 

ไม่พบแพทย์ตามนดั 



พฤษภาคม – กนัยายน 55 

เย ีย่มผูป่้วยท ัง้หมด 35 คน 

พบความไมร่ว่มมอืในการ 

ใชย้า 9 คน (25.7 %)  

สว่นใหญเ่ป็นการขาดยา 

  

พบ ADR 9 ราย (25.7 %) 
เชน่ Hepatitis, ataxia 
ออ่นเพลยี เบ ือ่อาหาร นอน
ไมห่ลบั ผืน่ 

 

เย่ียมบ้านผู้ป่วยวัณโรค 



มุมมองของผู้บริหาร 
ในการสนับสนุนการท าวิจัยของเภสัชกร 
M: Motivation สร้างแรงจงูใจให้ท าวิจัย  พฒันาคน 

A: Availability of Time  จัดสรรเวลาเพือ่การท าวิจัย อย่าง

เพยีงพอ  

K: Knowledge มคีวามรู้ ความเข้าใจถึงแนวคิดและปรัชญา R2R 

E: Economy  สนับสนนุด้านการเงินในการท าวิจัย 

I: Issue  แนะน าค าถามวิจัยท่ีเป็นกญุแจสู่การพฒันางานประจ า 

T: Team  มกีารท างานเป็นทีม มทีีมงานให้ค าปรึกษา ช่วยอ านวยความ

สะดวกการท า R2R  

 

 



R2R : MAKE IT 


