
 
 

C01 : ผลของการใช้กระบวนการประสานรายการยา เพ่ือลดความคลาดเคลือ่นทางยา 
ในผู้ป่วยไดรั้บยาหลายขนาน อ าเภอหัวตะพาน จังหวัดอ านาจเจริญ 

นางสาวจันทภรณ์ โสมอินทร์                         โรงพยาบาลหัวตะพาน 
 

ผู้ป่วยโรคเร้ือรัง ศูนย์สุขภาพชุมชนรัตนวารี โรงพยาบาลหัวตะพาน ส่วนใหญ่มีการใช้ยาร่วมกัน
หลายขนาน และได้รับยาจากหลายสถานพยาบาล ซึ่งมีความเสี่ยงที่จะเกิดความคลาดเคลื่อนทางยาได้ 
เน่ืองจากงานบริการผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลหัวตะพาน ยังไม่มีแนวทางหรือกระบวนการที่จะทบท วนและ
เปรียบเทียบรายการยาที่ผู้ป่วยเคยได้รับกับรายการยาที่แพทย์สั่งใช้ จึงมีการริเร่ิมการด าเนินการประสาน
เปรียบเทียบรายการยา เพื่อให้สามารถป้องกันและลดความคลาดเคลื่อนทางยาที่อาจเกิดขึ้นได้  การวิจัยคร้ังน้ี
วัตถุประสงค์เพื่อหาความชุกของผู้ป่วยที่ได้รับยาหลายขนาน ที่ควรได้รับการประสานรายการยาและศึกษาผล
ของกระบวนการประสานรายการยาที่มีต่อการลดความคลาดเคลื่อนทางยา เป็นการวิจัย เชิงพรรณนา 
(Descriptive Study) แบบภาคตัดขวาง ศึกษาในผู้ป่วยคลินิกโรคเร้ือรัง ศูนย์สุขภาพชุมชนรัตนวารี ที่ได้รับยา
หลายขนาน (มากกว่าหรือเท่ากับ 5 ขนาน) ระหว่างวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 ถึง 3 กันยายน 2562  จ านวน
ทั้งสิ้น 58 ราย เคร่ืองมือที่ใช้ คือ แบบฟอร์มการประสานรายการยา และแบบฟอร์มการเก็ บข้อมูลความ
คลาดเคลื่อนทางยา เก็บรวบรวมข้อมูลจากฐานข้อมูลเวชระเบียนผู้ป่วยนอกอิเล็กทรอนิกส์   โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ HosXP และการสัมภาษณ์ผู้ป่วยหรือญาติ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ 
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานผลการศึกษา : ความชุกของผู้ป่วยโรคเร้ือรังที่มีจ านวนขนานยา
มากกว่าหรือเท่ากับ 5 ขนาน ที่ควรได้รับการประสานรายการยา เท่ากับ ร้อยละ 46.70 (M=4.89, SD=2.92)  
จากการศึกษาผู้ป่วยที่ได้รับการเปรียบเทียบประสานรายการยา จ านวนทั้งสิ้น 58 ราย ร้อยละ  67.24 เป็น
หญิง อายุเฉลี่ย 65.3±9.6ปี  เป็นโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวาน ร้อยละ 62.07ส่วนใหญ่ร้อยละ 51.7 ใช้ 
ยา 5-7 รายการ ร้อยละ 34.5 ใช้ยา 8-10 รายการ โดยมีรายการยาที่ผู้ป่วยได้รับทั้งหมด 460 รายการ คิดเป็น 
7.93 ±2.18 รายการต่อหน่ึงใบสั่งยา พบความคลาดเคลื่อนทางยา 4 คร้ัง ( ร้อยละ 0.87 ของรายการยา
ทั้งหมด) ความคลาดเคลื่อนทางยาที่พบมากที่สุด คือ มีการสั่งใช้ยาซ้ าซ้อน ร้อยละ 50 (n=2)  โดยร้อยละ 50 
เป็นความคลาดเคลื่อนทางยาที่สามารถป้องกันได้ก่อนถึงตัวผู้ป่วย จากการศึกษายังพบว่าการเปรียบเทียบ
ประสานรายการยา สามารถค้นพบปัญหาจากการใช้ยาของผู้ป่วย  8 เหตุการณ์  ส่วนใหญ่เป็นการใช้ยา
คลาดเคลื่อนจากที่แพทย์สั่ง คือ การลดขนาดยาเอง ถึงร้อยละ 62.50   

 
ค าส าคัญ : กระบวนการประสานรายการยา  ความคลาดเคลื่อนทางยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บทน า 
ระบบยาของสถานพยาบาล ความคลาดเคลื่อนทางยา (medication errors) เป็นตัวชี้วัดที่แสดงให้

เห็นถึงโอกาสพัฒนาเพื่อก าหนดแนวทางการลดความเสี่ยงที่อาจเป็นอันตรายต่อผู้ป่วย  ความคลาดเคลื่อนทาง
ยา เกิดขึ้นได้ในทุกขั้นตอนของการใช้ยา  ตั้งแต่การสั่งใช้ยา (prescribing errors) การคัดลอกค าสั่งยา 
(transcribing errors) การจ่ายยา (dispensing errors) การบริหารยา (administration errors) และการ
ติดตามผลการใช้ยา (monitoring errors) หรือแม้แต่การใช้ยาด้วยตนเองของผู้ป่วย  (compliance errors) 
โดยการสั่งใช้ยาเป็นจุดเร่ิมต้นของระบบ หากเกิดความคลาดเคลื่อนทางยา สามารถส่งต่อความคลาดเคลื่อน
น้ันไปจนถึงตัวผู้ป่วยได้ และพบว่าหากไม่มีการการดูแลระบบยาอย่างเหมาะสม  อาจพบอัตราความคลาด
เคลื่อนที่ถึงตัวผู้ป่วยในสถานพยาบาลประเภทต่างๆ ตั้งแต่ร้อยละ 10-59 ของจ านวนคร้ังที่มีการบริหารยา 
จากรายงานของ Institute  of Health Care Improvement   ( IHI) พบว่า ร้อยละ 50 ของความคลาด
เคลื่อนทางยาที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลทั้งหมด เกิดจากความบกพร่องการสื่อสารข้อมูลการใช้ยาของผู้ป่วย ณ 
จุดที่มีการเปลี่ยนระดับการรักษา ซึ่งก่อให้เกิดเหตุการณ์ที่ ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา ร้อยละ 201 เดือน 
กรกฎาคม 2547 JCAHO ได้ประกาศให้ Medication Reconciliation  เป็นเป้าหมายหน่ึงในการดูแลความ
ปลอดภัยของผู้ป่วย และได้ใช้เป็นมาตรการในการลดความปลอดภัยของผู้ป่วย ( national patient goal : 
NPSG) ปี 2548 เร่ิมวางแผน พัฒนา และทดลองกระบวนการท า Medication Reconciliation  และ
ก าหนดให้ทุกองค์กรจะต้องน ามาปฏิบัติโดยเป็นเป้าหมายหน่ึงในการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลในเดือน
มกราคม 2549 2,3,4  ส าหรับประเทศไทย สถาบันรับรองและพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลได้ประกาศเมื่อปี 
2549 ให้กระบวนการ Medication Reconciliation เป็นส่วนหน่ึงในการรับรองคุณภาพของโรงพยาบาล 
จนถึงปัจจุบัน5 

กระบวนการประสานรายการยา  (Medication Reconciliation)  เป็นกระบวนการที่จะให้ได้มาซึ่ง
ข้อมูลรายการยาที่ผู้ป่วยใช้อยู่ในปัจจุบันให้ สมบูรณ์ที่สุดเท่าที่จะสามารถท า ได้ในกรอบเวลาที่ก าหนด ทั้งชื่อ
ยา ขนาดรับประทาน ความถี่ และวิถีที่ใช้ยาน้ัน ๆ รวมถึงยาที่ผู้ป่วยซื้อมารับประทานเอง ผลิตภัณฑ์เสริม 
อาหาร สมุนไพร วิตามินต่าง ๆ โดยใช้อย่างต่อเน่ืองหรือ  ใช้เป็นคร้ังคราวเพื่อบ าบัดอาการก็ตาม เพื่อใช้
รายการน้ีเป็นข้อมูลให้ผู้ป่วยได้รับยาที่ เคยใช้อยู่อย่างต่อเน่ืองใน  ทุกจุดที่ผู้ป่วยไปรับการบริการใน
สถานพยาบาล แล้วน า รายการยาต่อเน่ืองน้ีเปรียบเทียบกับค า สั่งการใช้ยาโดย  แพทย์เพื่อค้นหาว่ามีความ
แตกต่างของรายการยาหรือไม่ หากพบว่ามีความแตกต่างของรายการยาต้องมีการบันทึก และสื่อสารให้แพทย์
ผู้เกี่ยวข้องทราบ ุ6  องค์ประกอบของกระบวนการท า Medication reconciliation7 ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน 
ดังน้ีคือ  

1. Verification คือ บันทึกรายการยาที่ผู้ป่วยได้ รับล่าสุด โดยรวบรวมข้อมูลประวัติการใชย้า
ที่ผู้ป่วยได้รับก่อนมาโรงพยาบาล รวมถึงการแพ้ยา อย่างถูกต้องและแม่นยา อาจใช้วิธีต่อไปน้ี  

1) สัมภาษณ์ประวัติการใช้ยาจากผู้ป่วยหรือญาติ ทั้งชนิดของยา ขนาดยา วิถีทางให้ยา 
ความถี่ในการใช้ยา และเวลาที่ได้รับยาคร้ังล่าสุดของผูป้่วย จากทุกแหล่งทีไ่ด้รับยา  

2) ขอดูยาเดิมของผู้ป่วย (ถ้ามี) โดยทั่วไปผูป้่วยอาจจาไม่ได้ หรือไม่ทราบรายละเอียด 
หากยาน้ันเก็บอยู่ที่บ้านขอให้ญาติผู้ป่วยนามาให้ดูในวันรุ่งขึ้น  

3) ทบทวนประวัติการใช้ยาใน OPD card หรือระบบสารสนเทศโรงพยาบาล แล้ว
ทบทวนความถูกต้องของรายการยาที่รวบรวมได้กับผูป้่วยและญาติผู้ป่วย 

2. Clarification คือ ตรวจสอบความถูกต้องของ ยาที่ผู้ป่วยได้รับและค้นหาปัญหา ให้มั่นใจ
ว่า  



 
 

ชนิด ขนาด วิธีใช้ยาถูกต้อง 
3. Reconciliation คือ เปรียบเทียบรายการยาใหม่ที่ผู้ป่วยได้รับกับรายการยาที่ผู้ป่วยเคย

ได้รับ โดยการบันทึกรายการยาที่ผ่านการทบทวนความถูกต้องแล้วลงใน  medication reconciliation form 
แบบฟอร์มดังกล่าวอาจมีหลายลักษณะ อาจใช้หรือไม่ขึ้นกับความเหมาะสมของสถานพยาบาลน้ัน ๆ  แต่ควรให้
ข้อมูลสรุปรายการยาดังกล่าวชัดเจนและสามารถแสดงให้เห็นว่าแพทย์ได้มีโอกาสพิจารณาแล้วก่อนสั่งใช้ยา  

 4. Transmission คือ สื่อสารข้อมูลรายการยา ล่าสุดที่ผู้ป่วยได้รับให้แกต่ัวผูป้่วย, แพทย์ผูท้ า 
การรักษา หรือสถานพยาบาลที่เกี่ยวข้องทราบ 

นอกจากน้ีแล้ว การกระจายของผลิตภัณฑ์สุขภาพต่างๆ  ทั้งที่ถูกต้องและไม่ถูกต้องตาม
กฎหมาย มีให้เห็นอยู่เนืองๆ ประชาชนสามารถเข้าถึงได้จากหลายช่องทาง สิ่งเหล่าน้ียิ่งตอกย้ าความส าคัญ
และความจ าเป็นของ กระบวนการเทียบประสานรายการยา ที่ควรมองนอกขอบเขตโรงพยาบาลและนึกถึงให้
มากกว่ายาที่แพทย์สั่งใช้เท่าน้ัน (beyond hospital setting and prescribed medications) ทีมสุขภาพ
และผู้ป่วยควรตระหนักว่า “ยา” ใน ความหมายของการเทียบประสานรายการยา ครอบคลุมตั้งแต่ ยาที่แพทย์
สั่งใช้ ยาที่ซื้อหาใช้เองจากร้านยาหรือแหล่ง อื่น วิตามินและเกลือแร่ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ผลิตภัณฑ์เสริม
อาหารและยาแผนโบราณต่างๆ แต่ทีมสุขภาพจะทราบได้ อย่างไรว่าผู้ป่วยก าลังใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพใดอยู่บ้าง
และได้รับจากที่ใด ถ้าไม่มีการสื่อสารและส่งต่อข้อมูลกันระหว่าง ผู้ป่วยและทีมรักษา ระหว่างสมาชิกในทีม
ด้วยกันเองไม่ว่าจะเป็นในสถานพยาบาลเดียวกันหรือระหว่างสถานพยาบาล  การส่งต่อข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ
ย่อมท าให้เกิดการดูแลรักษาที่ไร้ตะเข็บ (seamless care) 

นอกจากน้ีในระหว่างกระบวนการเทียบประสานรายการยา อาจพบปัญหาอื่นๆ ที่เกี่ยวกับยา 
ซึ่งอาจเป็นสาเหตุของการเข้ารักษาพยาบาลในคร้ังน้ัน (drug-related admissions) หรือมีความเสี่ยงที่จะเกิด
เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ ถ้าไม่ได้รับการแก้ไข ได้แก่  

1. การไม่สามารถ / ไม่ได้ใช้ยาตามค าแนะน า  (non-adherence to drug therapy 
regimen)  เช่น พบว่าผู้ป่วยโรคหืด สูดพ่นยาขยายหลอดลมทางปากไม่ถกูวิธ ีหรือพ่นยาสเตียรอยด์ป้องกันไม่
สม่ าเสมอ ซึ่งอาจเป็นสาเหตุให้ ไม่สามารถควบคุมโรคได้ต้องเข้านอนรักษาในโรงพยาบาล หรือต้องเข้ารักษา
ซ้ าบ่อยๆ ผู้ป่วยโรคเบาหวานเข้ารักษาด้วยภาวะน้ าตาลในเลือดสูง อาจเกิดจากฉีดอินซูลินไม่ถูกเทคนิคท าให้
ได้รับยาน้อยกว่าที่ควรจะเป็น หรือเกิดจากเก็บอินซูลินไม่เหมาะสม ทาให้ยาเสียความแรง  หรืออาจพบว่า
ผู้ป่วยไม่สามารถควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดได้ตามเป้าหมาย ทุกคร้ังที่มาติดตามผลการรักษาที่ผู้ป่วยนอก  

2. ยาที่ใช้อยู่เป็นยาที่มีปฏิกิริยาระหว่างยาต่อกัน เช่น การพบว่ายาและหรือผลิตภัณฑ์
สุขภาพที่ผู้ป่วยใช้อยู่ มีปฏิกิริยาระหว่างยาต่อกัน ซึ่งอาจกาลังเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ให้ต้องเข้ารับการ
รักษาในคร้ังน้ัน  

ความคลาดเคลื่อนทางยา (medication errors) “เหตุการณ์ใดๆ ที่สามารถป้องกันได้ ซึ่งอาจเป็น
สาเหตุหรือน าไปสู่การใช้ยาที่ไม่เหมาะสมหรือก่อใหเ้กิดอันตรายกับผู้ป่วย  โดยเกิดขึน้ในขณะที่ยาอยูใ่นการ
ควบคุมของบุคลากรทางการแพทย์ ผู้ป่วยหรือผู้บริโภค เหตุการณ์ดังกล่าวอาจเกี่ยวกับการปฏิบัตงิานของ
บุคลากรทางการแพทย์ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ กระบวนการรักษาและระบบซึ่งรวมถึงการสั่งใช้ยา การสื่อสารค าสั่ง 
การจัดท าฉลากยา การบรรจุยาและระบุชื่อยา การเตรียมยา/การจัดยา การปรุงยา การจ่ายยา การกระจายยา 
การบริหารยา/การใช้ยา การให้ความรู้ และการติดตามผล”  
ประเภทของความคลาดเคลื่อนทางยา ตามวิชาชีพที่รับผิดชอบแต่ละส่วนของกระบวนการใช้ยา8 

ความคลาดเคลื่อนในการสั่งใช้ยา (Prescribing error) หมายถึง ความคลาดเคลื่อนในการสั่ง
ใช้ยาของแพทย์ ได้แก่ การเลือกใช้ยาไม่เหมาะสม ตามข้อบ่งใช้ ข้อห้ามใช้ การสั่งใช้ยาซ้ า ซ้อน การสั่งใช้ยาที่



 
 

มีปฏิกิริยาต่อกัน การสั่งจ่ายยาที่ผู้ป่วยแพ้ รวมถึงความไม่สมบูรณ์ในการสั่งใช้ยา หรือความคลาดเคลื่อนเร่ือง
ความแรง รูปแบบของยา ปริมาณ/รายการวิธีใช้ยา ความเข้มข้น อัตราเร็วในการให้ยา ซึ่งล้วนน าไปสู่การเกิด
ความผิดพลาดในการให้ยาแก่ผู้ป่วย 

ความคลาดเคลื่อนในการคัดลอกค าสั่งใช้ยา  (Transcribing error) หมายถึง  ความคลาด
เคลื่อนของกระบวนการคัดลอดค าสั่งใช้ยา จากค าสั่งใช้ยาต้นฉบับ ที่ผู้สั่งใช้ยาเขียน ซึ่งแบ่งได้เป็น 2 ประเภท 
คือ ความคลาดเคลื่อนจากการไม่ได้คัดลอก และความคลาดเคลื่อนจากการคัดลอกผิด 

ความคลาดเคลื่อนก่อนการจ่ายยา (Pre-dispensing error) หมายถึง ความคลาดเคลื่อนใน
กระบวนการก่อนการจ่ายยา ตั้งแต่ขั้นตอนการพิมพ์ข้อมูลชื่อผู้ป่วย  ชื่อยา วิธีใช้ยา จ านวน ลงในฉลาก 
ขั้นตอนการจัดยาตามค าสั่งใช้ยาของแพทย์ มีความคลาดเคลื่อนทั้งชนิดยา ความแรง รูปแบบยา ปริมาณยา 
จ านวนรายการ การจัดยาสลับซอง การปิดฉลากผิด  

ความคลาดเคลื่อนในการจ่ายยา (Dispensing error) หมายถึง ความคลาดเคลื่อนในการจ่าย
ยาที่ไม่ถูกต้องตามที่แพทยร์ะบุในใบสั่งยาให้แก่ผู้ปว่ยความคลาดเคลื่อนน้ี ได้แก่ ชนิดยา ความแรง รูปแบบยา 
ปริมาณยา วิธีใช้ยาไม่ตรงตามแพทย์สั่ง รวมถึงการจ่ายยาให้ผู้ป่วยผิดคน จ่ายยาหมดอายุหรือเสื่อมสภาพ 

ความคลาดเคลื่อนในการบริหารยา (Administration Error) หมายถึง การให้ยาที่แตกต่างไป
จากค าสั่งใช้ยาของแพทย์ ที่เขียนไว้ในประวัติการรักษาผู้ป่วย ท าให้ผู้ป่วยได้รับยาผิดไปจากจุดมุ่งหมายของผู้
สั่งใช้ยา ได้แก่ เขียนบัตรให้ยาผิด ให้ยา/ฉีดยาผิดเวลา ให้ยา/ฉีดยาผิดวิธี ให้ยา/ฉีดยาผิดขนาด ให้ยา/ฉีดยาผดิ
ชนิด ให้ยา/ฉีดยาผิดคน รวมถึงไม่ได้ให้ยาแก่ผู้ป่วย 

การใช้ยาหลายขนาน (Polypharmacy)  คือ การใช้ยามากกว่าแนวปฏิบัติ หรือการใช้ยาพร้อม ๆ กัน 
หลายขนาน ในการรักษาโรค โดยก าหนดการใช้ยาหลายขนาน คือ  การมีจ านวนยามากกว่าหรือเท่ากับ  5 
ขนาน9,10,11 ผลกระทบจากการใช้ยาร่วมกันหลายขนานในผู้สูงอายุ12 การใช้ยาร่วมกันหลายขนานส่งผลในวง
กว้างต่อระบบสาธารณสุข ได้แก่ การเพิ่มงบประมาณและบุคลากร ในการดูแลผู้สูงอายุที่ได้รับผลกระทบจาก
การใช้ยาร่วมกันหลายขนาน จนส่งผลให้เกิดปัญหาที่เกี่ยวข้องจากการใช้ยาเช่น การใช้ยาอย่างไม่ถูกต้อง
เหมาะสม อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา อันตรกิริยาระหว่างยา เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ ยา 
รวมถึงการขาดระเบียบวินัยในการบริหารยา นอกจากน้ีการใช้ยาร่วมกันหลายขนาน ยังส่งผลกระทบต่อ
ผู้สูงอายุในด้านคุณภาพชีวิต รวมทั้ง เพิ่มการเกิดกลุ่มอาการผู้สูงอายุ (Geriatric syndrome) เน่ืองจากการใช้
ยา เช่น ความจ าบกพร่อง (Cognitive impairment) ภาวะสับสนเฉียบพลันในผู้สูงอายุ (Delirium) ปัสสาวะ
อุจจาระกลั้นไม่ได้ (Urinaryand fecal incontinence) การพลัดตกหกล้ม  (Fall) และภาวะทุพโภชนาการ 
(Malnutrition)  

สมสกุล ศิริไชยและคณะ13 ศึกษาการประเมินระบบการประสานเปรียบเทียบรายการย าใน
โรงพยาบาลเลิดสิน พบว่า ผู้ป่วยเมื่อเข้ารักษาเป็นผู้ป่วยที่มีประวัติการใช้ยาโรคเร้ือรังหลายรายการ ส่วนใหญ่
ร้อยละ 31.9 ใช้ ยา 4-6 รายการ ร้อยละ 30.8 ใช้ยา 7-10 รายการ โดยกลุ่มยาที่พบปัญหาทั้งเมื่อรับเข้ารักษา
และกลับบ้าน ได้แก่ กลุ่มยาโรคความดันโลหิตสูง กลุ่มยาเบาหวาน กลุ่มยาลดไขมันในเลือด ปัญหาส่วนใหญ่ที่
พบเมื่อรับ เข้าในโรงพยาบาล ได้แก่ ปัญหาการใช้ยาของผู้ป่วย ( ร้อยละ 74.4) การ แก้ไขจะเน้นที่การให้
ความรู้แก่ผู้ป่วย (ร้อยละ 54.3) รองลงมาเป็นปัญหา ความคลาดเคลื่อนทางยา และการบันทึกเวชระเบียน ใน
ส่วนของยากลับบ้าน พบปัญหาส่วนใหญ่ คือ การบันทึกเวชระเบียนด้านยาไม่ครบถ้วน (ร้อยละ 92.6) 
      การใช้ยาหลายขนาน อาจท าให้เกิดปัญหาที่เกี่ยวข้องกับยา (Drug Related Problems; DRPs) 
ได้แก่ การใช้ยาไม่สมเหตุสมผล14 การเกิดอาการไม่พึงประสงค์15 นอกจากน้ี การใช้ยาหลายขนานยังท าให้มี
โอกาส เกิดอันตรกิริยาระหว่างยา (Drug Interactions) โดยจากการศึกษา พบว่า ถ้ามียาจ านวนมากกว่าหรือ



 
 

เท่ากับ 8 ขนาน จะมีโอกาสเกิดอันตรกิริยา ระหว่างยาได้ทุกใบสั่งยา16 ดังน้ัน การใช้ยาหลายขนานจึงอาจ
สะท้อนถึงประสิทธิผลในการรักษาและอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการรักษาเกิดโรคแทรกซ้อน และมีค่าใช้จ่าย
ในการรักษาเพิ่มมากขึ้น17 นอกจากน้ันยังมีการศึกษาที่พบว่าการใช้ยาหลายขนาน มีความสั มพันธ์กับ
อุบัติการณ์การเกิดโรคต่าง ๆ เช่น โรคหลอดเลือดหัวใจ17 โรคเมตาบอลิก18 รวมทั้งอุบัติการณ์การเสียชีวิต19 

ปัจจุบันงานบริการผู้ป่วยนอก  โรงพยาบาลหัวตะพาน  ยังไม่มีการด าเนินการกระบวนการประสาน
รายการยา (Medication Reconciliation) อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน เน่ืองจากมีข้อจ ากัดด้วยเวลาและ
อัตราก าลังของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน  โดยเฉพาะผู้ป่วยคลินิกโรคเร้ือรัง ซึ่งส่วนใหญ่ได้รับยาหลายรายการ 
และได้รับยาจากหลายสถานพยาบาล อาจท าให้เกิดความคลาดเคลื่อนจากการสื่อสารข้อมูลรายการยาที่ไม่
ครบถ้วน และส่งผลให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์จากยา หากได้รับยาไม่ถูกต้อง ซ้ าซ้อน ผู้วิ จัย จึงสนใจ
ท าการศึกษากระบวนการการประสานรายการยา (Medication Reconciliation) ในผู้ป่วยที่รับยาหลายขนาน 
เพื่อลดความคลาดเคลื่อนทางยา ในผู้ป่วยโรคเร้ือรัง   เช่น โรคเบาหวาน  โรคความดันโลหิตสูง  โรคไขมันใน
เลือดสูง ฯลฯ โดยข้อมูลที่ได้จะมีประโยชน์ในการวางแผนและแนวทางในการด าเนินการพัฒนากระบวนการ 
Medication Reconciliation ผู้ป่วยนอกเพื่อให้สามารถป้องกันและลดความคลาดเคลื่อนทางยาที่มีปะสิทธิ
ภาพต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
1) เพื่อศึกษาความชุกของผู้ป่วยที่ได้รับยาหลายขนานในผู้ป่วยคลินิกโรคเร้ือรัง ที่ควรได้รับการ

ประสานรายการยา 
2) เพื่อศึกษาผลของกระบวนการประสานรายการยา ที่มีต่อการลดความคลาดเคลื่อนทางยา ใน

ผู้ป่วยคลินิกโรคเร้ือรังที่ได้รับยาหลายขนาน 
ระเบียบวิธีวิจัย 

งานวิจัยน้ีเป็นการวิจัย เชิงพรรณนา (Descriptive Study) แบบภาคตัดขวาง (Cross-sectional 
analytical study) โดยเป็นการศึกษาผลของกระบวนการประสานรายการยาผู้ป่วยนอก ที่มีความ
คลาดเคลื่อนทางยาที่พบ  การวิจัยน้ีท าการศึกษาที่โรงพยาบาลหัวตะพาน ซึ่งเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด
กลาง 30 เตียง     (ระดับ F2) มีหน่วยปฐมภูมิ จ านวน 1 แห่ง คือ ศูนย์สุขภาพชุมชนรัตนวารี ซึ่งเป็นหน่วย
ปฐมภูมิที่ตั้งอยู่ในโรงพยาบาลหัวตะพาน โดยมีการให้บริการคลินิกโรคเร้ือรัง ส าหรับผู้ป่วยในเขตรับผิดชอบ
ต าบลรัตนวารี และต าบลสร้างถ่อใน  โดยให้บริการทุกวันอังคาร ปัจจุบันมีผู้ป่วย โรคเร้ือรัง 657 คน ส่วนใหญ่
มีโรคประจ าตัวหลายโรค  จึงมีการใช้ยาหลายชนิด ซึ่งมีความเสี่ยงต่อความคลาดเคลื่อนทางยา 

ประชากร กลุ่มตัวอย่างและเกณฑ์  การคัดตัวอย่างเข้าร่วมการวิจัย  
       ประชากรที่ใช้การศึกษาคร้ังน้ี  คือ ผู้ป่วยคลินิกโรคเร้ือรัง ศูนย์สุขภาพชุมชนรัตนวารี 
โรงพยาบาลหัวตะพาน  
       กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ป่วยที่มีคุณสมบัติตามที่เข้าเกณฑ์การคัดเข้าที่ก าหนดไว้ ที่เข้ารับการ
รักษาในคลินิกโรคเร้ือรัง ศูนย์สุขภาพชุมชนรัตนวารี  ระหว่างวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 ถึง 3 กันยายน 2562   

เกณฑ์การคัดเข้าร่วมการท าวิจัย (Inclusion criteria)  ได้แก่  
1. ผู้ป่วยที่เข้ารับการบริการในคลินิกโรคเร้ือรัง ศูนย์สุขภาพชุมชนรัตนวารี โรงพยาบาล     

หัวตะพาน   
2. ผู้ป่วยที่ได้รับยาหลายขนาน (มากกว่าหรือเท่ากับ 5 รายการขึ้นไป) ณ วันที่มารับบริการ 

ภายในห้วงเวลาที่ท าการวิจัย  



 
 

การค านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
ใช้สูตรค านวณขนาดตัวอย่างเพื่อประมาณค่าสัดส่วนของประชากร (Estimating a finite 

population proportion Formula)  กรณีทราบจ านวนประชากรที่ศึกษา (หรือศึกษาในประชากรขนาดเล็ก) 
โดยโปรแกรมส าเร็จรูป N4STUDIES VERSION 1.4.1 

 
 

 
n     = จ านวนตัวอย่าง 
Zα/2   = ค่ามาตรฐานใต้โค้งปกติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% (Z α/2 หรือ Z0.025 = 1.960) 
e     = ค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับให้เกิดขึน้ได้ เท่ากับ 0.05 
(ความคลาดเคลื่อนของค่าสัดส่วนที่ศึกษาจากกลุ่มตัวอยา่งแตกตา่งจากค่าสัดส่วนของ
ประชากร) 
 
p     = ค่าสัดส่วนที่ได้จากการศึกษากลุ่มตัวอย่าง ซึ่งจะใช้ประมาณค่าสัดส่วนของประชากร  
          เท่ากับ 0.40 
q     = (1 – p)  เท่ากับ 1-0.40 = 0.60 
N     = จ านวนประชากรที่ศึกษา 409 ราย (ประชากรทั้งหมดในช่วงการศึกษา) 
แทนค่าในสูตรดังกล่าว ในโปรแกรมส าเร็จรูป N4STUDIES VERSION 1.4.1 ได้  
จ านวนตัวอย่าง (n)   เท่ากับ  195  คน 

เคร่ืองมือในการเก็บข้อมูล 
1. แบบฟอร์มการประสานรายการยา  
2. แบบฟอร์มการเก็บข้อมูลความคลาดเคลื่อนทางยา 
การด าเนินการวิจัย 
1. เก็บรวบรวมข้อมูลทั่วไปของผูป้่วย โดยทบทวนข้อมูลจากเวชระเบียนผู้ปว่ยนอกอิเล็กทรอนิกส์จาก

โปรแกรม HosXP ประกอบด้วยข้อมูลต่างๆ ได้แก่ เพศ อายุ โรคประจ าตัว ประวัติการแพ้ยา จ านวนรายการ
ยาโรคเร้ือรังที่ผู้ป่วยได้รับ 

2. เภสัชกรทบทวนรวบรวมข้อมูลประวัติการใช้ยาเดิมในระบบ HosXP โรงพยาบาล  จากน้ัน
สัมภาษณ์ประวัติการใช้ยาจากผู้ป่วยหรือญาติ เกี่ยวกับรายการยาที่ใช้อยู่ในปัจจุบันทั้งหมด ทั้งชนิดของยา 
ขนาดยา วิถีทางให้ยา ความถี่ในการใช้ยา และเวลาที่ได้รับยาคร้ังล่าสุดของผู้ป่วย จากทุกแหล่งที่ได้รับยา ไม่
ว่าจะเป็น 
ยาที่ได้รับมาจากสถานพยาบาล หรือยา ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร สมุนไพร วิตามิน ที่ผู้ป่วยซื้อเพื่อ รับประทาน
จากร้านขายยา หรือสถานบริการสาธารณสุขอื่นๆ รวมถึงประวัติการแพ้ยา แพ้อาหาร แพ้สารทึบแสง       
บันทึกในแบบฟอร์มการประสานรายการยา (Medication Reconciliation : MR) 

2.เภสัชกรตรวจสอบความถูกต้องของยาที่ผู้ป่วยได้รับ  ในแบบฟอร์มการประสานรายการยา 
(Medication Reconciliation : MR) และค้นหาปัญหาเพื่อให้มั่นใจว่า ชื่อยา ขนาดยา วิธีการรับประทานยาที่
ผู้ป่วย รับประทานอยู่ว่าถูกต้องหรือไม่ ตรงกับฉลากที่ระบุไว้  มีการเก็บยาสลับซองกับยาอื่น ๆ หรือไม่ มียา



 
 

หมดอายุหรือไม่ เป็นต้น และบันทึกข้อมูลการตรวจทานและข้อมูลคลาดเคลื่อนทางยา (ถ้ามี) เพื่อส่งต่อข้อมูล
ให้แพทย์ประกอบการพิจารณาการสั่งใช้ยา  

3. เภสัชกรเปรียบเทียบรายการยาใหม่ที่ผู้ป่วยได้รับหลังพบแพทย์ กับรายการยาที่บันทึกไว้ใน
แบบฟอร์มการประสานรายการยา (Medication Reconciliation : MR)  โดยเปรียบเทียบความแตกต่าง
ระหว่างรายการยา ว่ามีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมหรือไม่ ทั้งชนิดของยา วิธีการรับประทานยา การได้รับยา
อื่นๆเพิ่มเติม หรือมีการหยุดยาบางชนิดหรือไม่ หากมีความแตกต่างระหว่างรายการยาโดยไม่สามารถอธิบาย       
ข้อแตกต่างน้ันได้ด้วยภาวะทางคลินิกของผู้ป่วย จะสอบถามแพทย์เพื่อยืนยันการสั่งจ่าย และบันทึกใน  
แบบฟอร์มการประสานรายการยา (Medication Reconciliation : MR) หากรายการยาแตกต่างกันโดย
แพทย์ไม่ได้ตั้งใจ  จะเก็บเป็นข้อมูลความคลาดเคลื่อนทางยา และบันทึกลงในแบบบันทึกความคลาดเคลื่อน
ทางยา  

4. เภสัชกรสื่อสารข้อมูลรายการยาล่าสุดที่ผู้ป่วยได้รับให้แก่ตัวผู้ป่วยหรือผู้ดูแล    โดยค าแนะน าการ
รับประทานยาทั้งหมดอีกคร้ังหน่ึงแก่ผู้ป่วยก่อนกลบับ้าน เพื่อเป็นการทบทวนความเข้าใจในการรับประทานยา
ที่ถูกต้อง หรือสื่อสารข้อมูลยาของผู้ป่วยให้กับสถานพยาบาลที่ เกี่ยวข้องทราบ  (กรณีผู้ป่วย รับยาหลาย
สถานพยาบาล เช่น ผู้ป่วยที่รักษาต่อเน่ืองเฉพาะทางกับโรงพยาบาลทั่วไปหรือโรงพยาบาลศูนย์ เป็นต้น 

5. เก็บแบบฟอร์มการประสานรายการยา ( Medication Reconciliation : MR)  ไว้ ส าหรับท า 
Medication reconciliation ของผู้ป่วยแต่ละราย ในการนัดหมายในคร้ังต่อไป โดยเมื่อถึงนัดคร้ังถัดไป จะน า
แบบฟอร์มการประสานรายการยา (Medication Reconciliation : MR)  ใบเดิมมาจัดท ารายการยาล่าสุด
ตามขั้นตอนตั้งแต่ข้อ 2 จนครบกระบวนการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 

 

    

 

 

 

 

               กระบวนการประสานรายการยา 

 

 

 

 

 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การวิเคราะห์ข้อมูลมีรายละเอียดดังน้ี 

1. ข้อมูลทั่วไปของผูป้่วยที่ศกึษา  
สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่  ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ในการแสดงข้อมูลเพศ  อายุ โรคประจ าตัวร่วม จ านวนรายการยา  
 

คัดเลือกผู้ป่วยที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์เข้าร่วมการวิจัย 

รวบรวมข้อมูลรายการยาของผู้ป่วยจากเวชระเบียนผู้ป่วยนอก
อิเล็กทรอนิกส ์ จากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ HosXP 

ค้นหาความคลาดเคลื่อนทางยาและบันทึกความคลาดเคลื่อนทางยา 

ซักประวัติการใช้ยาและการสัมภาษณ์ผู้ป่วยหรือญาติ ยาที่ผู้ป่วยน ามา  
และข้อมูลการใช้ยาจากโปรแกรม HosXP 

บันทึกลงในแบบฟอร์มการประสานรายการยา (Medication Reconciliation : MR) 

 
เภสัชกรตรวจสอบความถูกต้องของยาที่ผู้ป่วยไดรั้บ/ส่งต่อขอ้มูลใหแ้พทย์ประกอบการ
พิจารณาการสั่งใช้ยา 
 

เปรียบเทียบ ความแตกต่างระหว่างรายการยาใหม่ที่ผู้ป่วยได้รับหลังพบแพทย์ กับ
รายการยาทีบ่ันทึกไว้ในแบบฟอร์มการประสานรายการยา   

- สื่อสารรายการยากลับบ้านให้แก่ตัวผู้ปว่ยหรือผู้ดูแล  
- สื่อสารข้อมูลยาของผู้ปว่ยใหก้ับสถานพยาบาล 
  ที่เกี่ยวข้อง 

กรณีพบปัญหา/ความคลาดเคลื่อนทางยา 
บันทึกความคลาดเคลื่อนทางยา 

กรณีการสั่งใช้ยามีความเหมาะสมแล้ว 

ส่งปรึกษาแพทย์เพื่อพิจารณา 



 
 

  2. ข้อมูลในส่วนผลการศึกษา 
สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่  ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

เพื่อวิเคราะห์ ความถี่ ประเภท ความคลาดเคลื่อนทางยา  
ผลการวิจัย 

การศึกษาน้ีเป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Study) แบบภาคตัดขวาง เพื่อศึกษาผลของ
กระบวนการประสานรายการยาในผู้ป่วยโรคเร้ือรังที่ ในการลดความคลาดเคลื่อนทางยา ท าการศึกษาในผู้ป่วย
นอกที่เข้ารับการบริการในคลินิกโรคเร้ือรัง ศูนย์สุขภาพชุมชนรัตนวารี โรงพยาบาลหัวตะพาน ที่ได้รับยาหลาย
ขนาน (มากกว่าหรือเท่ากับ 5 รายการ) ผู้ป่วยที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกตัวอย่างเข้าร่วมวิจัย จ านวน 58 ราย 
โดยเก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 ถึง 3 กันยายน 2562  ได้ผลการวิจัย ดังน้ี 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปผู้ป่วย/รายการยา 
ส่วนที่ 2  ผลของกระบวนการประสานรายการยา 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปผู้ป่วย/รายการยา 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วย 
  ผู้ป่วยทั้งหมด 58 ราย ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 67.24) อายุเฉลี่ย 65.3±9.6 ปี ผู้ป่วย
ส่วนใหญ่มีโรคประจ าตัวร่วม คือเป็นทั้งโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวาน (ร้อยละ 62.07)  ดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่  1   ข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วย (N=58) 
 

ลักษณะข้อมูล จ านวน ร้อยละ 
เพศ   
     หญิง 39 67.24 
     ชาย 19 32.76 
อายุเฉลี่ย    ค่าเฉลี่ย (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) 65.29 (9.59)  
โรคประจ าตัว   
     เบาหวาน 12 20.69 
     ความดันโลหิตสูง 10 17.24 
     เบาหวานและความดันโลหิตสูง 36 62.07 

 
 ในการศึกษาน้ีผู้ป่วยส่วนใหญ่ได้รับยา 5-7 รายการ ร้อยละ 51.72  รองลงมาคือได้รับยา 8-10 
รายการ, ได้รับยา 11-13 รายการ และได้รับยา 14-16 รายการ ตามล าดับ ดังตารางที่ 2  โดยมีรายการยาที่
ผู้ป่วยได้รับทั้งหมด 460 รายการ คิดเป็น 7.93 ±2.18 รายการต่อหน่ึงใบสั่งยา ดังตารางที่ 3 
ตารางที่  2 จ านวนของผู้ป่วย จ าแนกตามจ านวนรายการยาที่ได้รับต่อหน่ึงใบสั่งยา (N=58) 
 

จ านวนรายการยาต่อใบสั่งยา จ านวนผู้ป่วย ร้อยละ 
5-7 รายการ 30 51.72 
8-10 รายการ 20 34.48 
11-13 รายการ 7 12.07 
14-16 รายการ 1 1.72 

  



 
 

ตารางที่ 3  จ านวนรายการยารวมทั้งหมด มัธยฐาน และค่าเฉลี่ยนของจ านวนรายการยาต่อหน่ึงใบสั่งยา 
 

จ านวนรายการยา  
รายการยารวม (รายการ) 460 
มัธยฐาน (จ านวนรายการยา/ใบสั่งยา) 7 
ค่าเฉลี่ย (จ านวนรายการยา/ใบสั่งยา) 7.93 ±2.18 

 
ส่วนที่ 2  ผลของการศึกษา 

2.1 ความชุกของผู้ป่วยที่ได้รับยาหลายขนาน (มากกว่าหรือเท่ากับ 5 ขนาน)    
พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้ป่วยในคลินิกโรคเร้ือรัง ศูนย์สุขภาพชุมชนรัตนวารี โรงพยาบาล         

หัวตะพาน ในช่ว งเวลาที่ศึกษา จ านวน  409 ราย  พบ ความชุ กของผู้ป่ วยที่ได้ รับยาหล ายขนาน             
(มากกว่าหรือเท่ากับ 5 ขนาน)  ที่ควรได้รับการประสานรายการยา คิดเป็นร้อยละ 46.70 (M=4.89, 
SD=2.92) ดังตารางที่ 4  
ตารางที่  4 จ านวนของผู้ป่วย จ าแนกตามจ านวนรายการยาที่ได้รับต่อหน่ึงใบสั่งยา (N=409) 

จ านวนรายการยาต่อใบสั่งยา จ านวนผู้ป่วย ร้อยละ 
1-4 รายการ 218 53.30 
มากกว่า หรือเท่ากับ 5   รายการ  191 46.70 

 
2.2 ความคลาดเคลื่อนทางยาต่อจ านวนรายการยาทั้งหมด 
 จากการศึกษา พบความคลาดเคลื่อนทางยา 4 รายการยา จากจ านวนรายการยาทั้งหมด 

460 รายการ  คิดเป็น ร้อยละ 0.87 
 

2.3 ประเภทของความคลาดเคลื่อนทางยา 
  ประเภทของความคลาดเคลื่อนทางยาที่พบมากที่สุด คือ มีการสั่งใช้ยาซ้ าซ้อน   2 รายการ 
คิดเป็น ร้อยละ 50 และ ผู้ป่วยไม่ได้ รับยาที่ เคยได้รับ  (omission error) 1 รายการ  คิดเป็น ร้อยละ 25         
สั่งใช้ยาในเวลาที่แตกต่างจากที่ได้รับ (wrong time) 1 รายการ  คิดเป็น ร้อยละ 25   ทั้งน้ีการศึกษาน้ีไม่พบ
ความคลาดเคลื่อนประเภทสั่งใช้ยาผิดขนาด ความถี่ หรือวิถีทางให้ยา (wrong dose, frequency, route) สั่ง
ใช้ยาคนละชนิด แต่เป็นยาที่ให้ผลการรักษาในกลุ่มเดียวกัน (wrong drug) และสั่งใช้ยาชนิดเดียวกนั หรือกลุ่ม
เ ดี ย ว กั นกั บ ราย ก ารย าที่ ผู้ ป่ ว ย แ พ้  (hypersensitivity reaction) ราย ล ะ เอี ย ดดั ง ต ารางที่  5                        
ตารางที่  5   จ านวนรายการยาที่เกิดความคลาดเคลื่อนจ าแนกตามประเภทของความคลาดเคลื่อนทางยา  

ประเภทความคลาดเคลื่อนทางยา จ านวน ร้อยละ 
 - ผู้ป่วยไม่ได้รับยาที่เคยใช้หรือยาที่สมควรได้รับ (omission error)  1 25.00 
 - สั่งใช้ยาในเวลาที่แตกต่างจากที่ได้รับ (wrong time) 1 25.00 
 - มีการสั่งใช้ยาซ้ าซ้อน (duplicated error)  2 50.00 
 

ในส่วนของผลการประสานเปรียบเทียบรายการยา พบว่า  เมื่อค้นพบความคลาดเคลื่อนทางยา         
จากข้อมูลรายการยาของผู้ป่วยในเวชระเบียนผู้ป่วยนอกอิเล็กทรอนิกส์  และการสัมภาษณ์ผู้ป่วยหรือญาติ 



 
 

เภสัชกรจะส่งข้อมูลดังกล่าวปรึกษาแพทย์ ทั้งน้ีแพทย์ยอมรับที่จะแก้ไขทุกคร้ัง โดยความคลาดเคลื่อนทางยา    
ที่พบ เป็นความคลาดเคลื่อนที่ถึงตัวผู้ป่วยแล้วได้รับการแก้ไข  2 คร้ัง คิดเป็น ร้อยละ 50 และสามารถป้องกัน
ได้ก่อนถึงตัวผู้ป่วย 2 คร้ัง คิดเป็น ร้อยละ 50  ดังตารางที่ 6 

จากการศึกษาดังกล่าว ผู้วิจัยยังพบว่ากระบวนการประสานรายการยา สามารถค้นพบปัญหาจากการ
ใช้ยาของผู้ป่วย จ านวน 6 ราย (8 เหตุการณ์) โดยเป็นการใช้ยาคลาดเคลื่อนจากที่แพทย์สั่ง ลดขนาดยาเอง      
5 เหตุการณ์  คิดเป็นร้อยละ 62.50  และ หยุดยาเองเน่ืองจากมีความผิดปกติ  3 เหตุการณ์  คิดเป็นร้อยละ 
37.50  โดยทุกเหตุการณ์ที่พบ เภสัชกรทบทวน ให้ค าแนะน า และท าความเข้าใจการใช้ยากับผู้ป่วย และส่งต่อ
ข้อมูลให้แพทย์ทราบ เพื่อพิจารณาการรักษาที่เหมาะสมต่อไป ดังแสดงในตารางที่ 7 
ตารางที่ 6  ความคลาดเคลื่อนทางยาที่พบและผลการตอบสนองของแพทย์  
ประเภทความคลาดเคลื่อนทางยา การแก้ไขปัญหา ผลการตอบสนองของแพทย์ 
1.ประเภทได้รับการแก้ไข    (n=2 ,ร้อยละ 50) 
    1.1 ผู้ป่วยไม่ได้รับยาทีเ่คยได้รับ   
         (omission error)  
         (n=1,ร้อยละ 25) 

แจ้งแพทย์เพ่ือให้พิจารณาการสั่งยา  ยอมรับ 

    1.2 สั่งใช้ยาในเวลาที่แตกต่าง 
         จากที่ได้รับ (wrong time)  
         (n=1,ร้อยละ 25) 

แจ้งแพทย์เพ่ือให้พิจารณาปรับเปลีย่น 
ค าสั่งการใช้ยา     

ยอมรับ 

 
ตารางที่ 6  ความคลาดเคลื่อนทางยาที่พบและผลการตอบสนองของแพทย์  
ประเภทความคลาดเคลื่อนทางยา การแก้ไขปัญหา ผลการตอบสนองของแพทย์ 
2.ประเภทที่ป้องกันได้    (n=2 ,ร้อยละ 50) 

     1.3 มีการสั่งใช้ยาซ้ าซ้อน  
          (duplicated error)  
          (n=2,ร้อยละ 50) 

แจ้งแพทย์เพ่ือให้พิจารณาการสั่งยา 
หรือปรับเปลีย่นค าสัง่การใช้ยา     

ยอมรับ 



 
 

ตารางที่  7  ปัญหาจากการใช้ยาของผู้ป่วยและผลการตอบสนองของแพทย์ (n=8) 
 

ปัญหาจากการใช้ยา การแก้ไขปัญหา/ผลตอบสนองของแพทย์ 
ลดขนาดยาเอง  (n=5,ร้อยละ 62.50) การแก้ไขปัญหา ส่งข้อมูลให้แพทย์ประกอบการพิจารณาการสั่งยา ทั้ง

การรับประทานยาของผู้ป่วย อาการผิดปกติ (ถ้ามี)  รวมกับค่าทาง
ห้องปฏิบัติการ ให้ความรู้ให้เห็นถึงความส าคัญในการใช้ยาตามแพทย์สัง่   

        1.Metformin 500 mg  
แพทย์สั่งรับประทาน 1 เม็ด หลังอาหาร วันละ 3 คร้ัง  เช้า-เที่ยง-เย็น 
ผู้ป่วยรับประทาน 1 เม็ดวันละ 2 คร้ัง หลังอาหาร เช้า-เย็น 

ผลตอบสนองของแพทย์ : พิจารณาลดขนาดยาลงเท่ากับผู้ป่วยกิน ตาม
ผลทางห้องปฏิบัติการ 

        2.Metformin 500 mg  
แพทย์สั่งรับประทาน 2 เม็ด หลังอาหาร วันละ 2 คร้ัง  เช้า-เย็น 
ผู้ป่วยรับประทาน 1 เม็ดวันละ 2 คร้ัง หลังอาหาร เช้า-เที่ยง เพราะกินยาเยอะ กลัวไตเสื่อม 

ผลตอบสนองของแพทย์ : พิจารณาปรับขนาดยาลง Metformin 500 
mg รับประทาน 1 เม็ด หลังอาหาร วันละ 3 คร้ัง เช้า-เที่ยง-เย็น ตามผล
ทางห้องปฏิบัติการ 

       3.Glipizide 5 mg   
แพทย์สั่งรับประทาน 2 เม็ด ก่อนอาหาร วันละ 2 คร้ัง  เช้า-เย็น 
ผู้ป่วยรับประทาน  2 เม็ด ก่อนอาหารเช้า 1 เม็ด ก่อนอาหารเย็น 

ผลตอบสนองของแพทย์ : พิจารณาหยุดยาดังกล่าว 

          4.Mixed insulin 70/30 1000 ยูนิต  
แพทย์สั่งฉีด 10 ยูนิต ก่อนอาหารเช้า 6 ยูนิต ก่อนอาหารเย็น 
ผู้ป่วยฉีด 10 ยูนิต ก่อนอาหารเช้า 8 ยูนิต ก่อนอาหารเย็น 

ผลตอบสนองของแพทย์ : พิจารณาเพิ่มขนาดยาฉีด เป็น 30 ยูนิต ก่อน
อาหารเช้า 16 ยูนิต ก่อนอาหารเย็น ตามผลทางห้องปฏิบัติการ 

         5.Simvastatin 20 mg  
แพทย์สั่งรับประทานคร้ังละ 2 เม็ด ก่อนนอน 
ผู้ป่วยรับประทานคร้ังละ 1 เม็ด ก่อนนอน 

ผลตอบสนองของแพทย์ : พิจารณาลดขนาดยาลงเท่ากับผู้ป่วยเคยใช้ 
ตามผลทางห้องปฏิบัติการ 

 

 

ตารางที่  7  ปัญหาจากการใช้ยาของผู้ป่วยและผลการตอบสนองของแพทย์ (n=8) (ต่อ) 
 



 
 

ปัญหาจากการใช้ยา การแก้ไขปัญหา/ผลตอบสนองของแพทย์ 
หยุดยาเอง เน่ืองจากมีความผิดปกติ  
(n=3,ร้อยละ 37.50) 

การแก้ไขปัญหา ส่งข้อมูลให้แพทย์ประกอบการพิจารณาการสั่งยา        
ทั้งการรับประทานยาของผู้ป่วย อาการผิดปกติ (ถ้ามี)  รวมกับค่าทาง
ห้องปฏิบัติการ ให้ความรู้ให้เห็นถึงความส าคัญในการใช้ยาตามแพทย์สัง่   

    1. หยุดยาฉีด insulin NPH 1000 ยูนิต แพทย์สั่ง 4 ยูนิตก่อนอาหารเช้า 4 ยูนิตก่อนนอน 
เน่ืองจากมีอาการผิดปกติ (ใจสั่น) หลังฉีดได้ 3 วัน หยุดฉีดมาแล้วเป็นเวลา 1 เดือน 

ผลตอบสนองของแพทย์ พิจารณาหยุดยาฉีด นัด 1 เดือน 

    2. หยุดรับประทานยา GP(5) แพทย์สั่ง 2 เม็ด ก่อนอาหาร วันละ 2 คร้ัง เช้า-เย็น 
เพราะกินยาเยอะกลัวไตเสื่อม 

ผลตอบสนองของแพทย์ พิจารณาหยุดยาดังกล่าว นัด 1 เดือน 

    3. หยุดยา amlodipine 5 mg แพทย์สั่ง 1 เม็ด วันละ 1 คร้ัง หลังอาหารเช้า ผลตอบสนองของแพทย์ พิจารณาหยุดยาดังกล่าว เน่ืองจากไม่ได้
รับประทานยานานแล้ว ไม่มีอาการผิดปกติ และค่าความดันโลหิตปกติ 

 
 
 
 
 



 
 

อภิปรายและสรุปผล 
จากข้อมูลทั่วไปพบผู้ป่วยส่วนใหญ่มีโรคประจ าตัวอื่นมากกว่า 1 โรค คือโรคเบาหวานและโรคความ

ดันโลหิตสูง ร้อยละ 62.07  โดยรายการยาที่ได้รับทั้งหมด 460 รายการ เฉลี่ย  7.93 ±2.18 รายการต่อใบสั่ง
ยา ผู้ป่วยส่วนใหญ่ร้อยละ 51.7 ใช้ ยา 5-7 รายการ   ซึ่งใกล้เคียงกับการศึกษาของวราภรณ์  ภูมิอภิรัตน์ 20  
พบว่าส่วนใหญ่มีโรคประจ าตัวอื่นมากกว่า 1 โรค  ร้อยละ 42  จ านวนรายการยาต่อหน่ึงใบสั่งยา 7.67±2.81 
ผู้ป่วยส่วนใหญ่ร้อยละ 52.0 ใช้ ยา 5-8 รายการ   

จากการศึกษา พบว่าความชุกของผู้ป่วยที่ได้รับยาหลายขนาน (มากกว่าหรือเท่ากับ 5 ขนาน)  ที่ควร
ได้รับการประสานรายการยา คิดเป็นร้อยละ 46.70 ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาที่ผ่านมาของ Mamun และ
คณะ36 ที่ความชุกของผู้ป่วยที่ได้รับยาหลายขนาน (เฉลี่ย 5.32 รายการยา) ร้อยละ 58.6  

ความคลาดเคลื่อนทางยาต่อจ านวนรายการยาทั้งหมด พบความคลาดเคลื่อนทางยา 4 รายการยา 
จากจ านวนรายการยาทั้งหมด 460 รายการ  คิดเป็น ร้อยละ 0.87  ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของสุธาทอง มั่ง
มี ซึ่งพบความคลาดเคลื่อนทางยา 6 รายการยา จากจ านวนรายการยาทั้งหมด 1186 รายการ  คิดเป็น ร้อยละ 
0.51  โดยประเภทความคลาดเคลื่อนทางยาที่พบมากที่สุด คือ มีการสั่งใช้ยาซ้ าซ้อน  2 รายการ คิดเป็น      
ร้อยละ 50 ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของสุธาทอง มั่งมี ที่พบความคลาดเคลื่อนประเภทการสั่งใช้ยาซ้ าซ้อน
มากที่สุด  โดยการสั่งใช้ยาซ้ าซ้อนที่พบ คือ ผู้ป่วยได้รับยาที่โรงพยาบาลทั่วไป (โรงพยาบาลอ านาจเจริญ) 
simvastatin 20 mg รับประทานคร้ังละ 1 เม็ด วันละ 1 คร้ังก่อนนอน และถูกส่งตัวกลับมารับยาต่อเน่ืองที่
โรงพยาบาลใกล้บ้าน (โรงพยาบาลหัวตะพาน) แพทย์สั่งใช้ยา simvastatin 20 mg 2 คร้ังใบสั่งยาเดียวกัน คือ
ตามประวัติเดิมโรงพยาบาลหัวตะพาน รับประทานคร้ังละ คร่ึง เม็ด วันละ 1 คร้ัง และตามประวัติโรงพยาบาล
อ านาจเจริญ รับประทานคร้ังละ 1 เม็ด วันละ 1 คร้ัง  และอีกกรณีหน่ึง คือ ผู้ป่วยได้รับยาที่โรงพยาบาลมะเร็ง 
อุบลราชธานี Acetylcysteine  600 mg รับประทานคร้ังละ 1 เม็ด วันละ 1 คร้ัง มารับยาต่อเน่ืองเฉพาะโรค
เร้ือรังที่โรงพยาบาลหัวตะพาน แพทย์สั่งใช้ยา Acetylcysteine  200 mg  รับประทานคร้ังละ 1 ซอง วันละ 3 
คร้ัง  ซึ่งทั้ง 2 กรณี เป็นความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากการรับยาจากสถานพยาบาลหลายแห่ง ทั้งการรักษาโรค
เดียวกัน และรักษาภาวะโรคที่แตกต่างกันในแต่สถานพยาบาล โดยเป็นความคลาดเคลื่อนที่ผู้วิ จัยได้พบใน
ระหว่างกระบวนการประสานรายการยา จากการซักประวัติ ตรวจสอบข้อมูลการใช้ยาจากใบส่งตัว และ
ตัวอย่างยาเดิมที่ผู้ป่วยหรือญาติน ามาด้วย กรณีผู้ป่วยรักษากับสถานพยาบาลอื่นร่วมด้วย ในระบบฐานข้อมูล
เวชระเบียนผู้ป่วยนอกอิเล็กทรอนิกส์  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ HosXP จะไม่มีข้อมูลรายการยาในส่วนน้ี และ
บางคร้ังผู้ป่วยบางรายลืมน ายาที่รับจากโรงพยาบาลอื่นมาด้วย หรือน ามาไม่ครบ อาจท าให้ผู้ป่วยไม่ได้รับยาที่
เคยใช้หรือยาที่สมควรได้รับ ทั้งน้ีการศึกษาน้ีไม่พบความคลาดเคลื่อนประเภทสั่งใช้ยาผิดขนาด  ความถี่ หรือ
วิถีทางให้ยา (wrong dose, frequency, route) , สั่งใช้ยาคนละชนิด  แต่เป็นยาที่ให้ผลการรักษาในกลุ่ม
เดียว กัน (wrong drug) แล ะสั่ง ใช้ย าชนิดเดีย วกัน  หรือกลุ่ม เดีย วกันกับรายการยาที่ผู้ป่ วยแ พ้ 
(hypersensitivity reaction) เน่ืองจากมีระบบแจ้งเตือน (pop-up) รายการยาที่ผู้ป่วยแพ้  ในระบบ
คอมพิวเตอร์ ทางหน้าจอการสั่งใช้ยาของแพทย์  และหากผู้ป่วยมีประวัติแพ้ยารุนแรง เช่น ภาวะ 
Anaphylaxis ระบบคอมพิวเตอร์จะล็อกและไม่สามารถสั่งใช้ยาดังกล่าว ซึ่งเป็นการป้องกันความคลาดเคลื่อน
ทางยาในกรณีน้ีได้ 

ในส่วนของผลการประสานเปรียบเทียบรายการยา พบว่า เมื่อ ค้นพบความคลาดเคลื่อนทางยา       
จากข้อมูลรายการยาของผู้ป่วยในเวชระเบียนผู้ป่วยนอกอิเล็กทรอนิกส์  และการสัมภาษณ์ผู้ป่วยหรือญาติ 
เภสัชกรจะส่งข้อมูลดังกล่าวปรึกษาแพทย ์ทั้งน้ีแพทยย์อมรับที่จะแก้ไขทุกคร้ัง โดยความคลาดเคลื่อนทางยาที่
พบ เป็นความคลาดเคลื่อนที่ถึงตัวผู้ป่วยแล้วได้รับการแก้ไข  2 คร้ัง คิดเป็น ร้อยละ 50 และสามารถป้องกันได้



 
 

ก่อนถึงตัวผู้ป่วย 2  คร้ัง คิดเป็น ร้อยละ 50  กระบวนการประสานรายการยาเพิ่งเร่ิมด าเนินการ ส่วนหน่ึงจึง
พบความคลาดเคลื่อนที่ถึงตัวผู้ป่วยแล้วแต่ได้รับการแก้ไขจากกระบวนการประสานรายการยา ดังน้ันการเก็บ
ข้อมูลและติดตามผู้ป่วยอย่างต่อเน่ือง จะท าให้สามารถป้องกันความคลาดเคลื่อนทางยาได้ทันที  

เมื่อพิจารณาการตอบสนองของแพทย์ต่อการเปลี่ยนแปลงค าสั่งการใช้ยา พบว่าแพทย์ยอมรับตามที่
เภสัชกรเสนอข้อมูลทุกคร้ัง (ร้อยละ 100) ทั้งน้ีเน่ืองจากถึงแม้แพทย์จะสามารถสืบค้นประวัติการใช้ยาจาก
ระบบคอมพิวเตอร์ โปรแกรม HosXP  แต่ผู้ป่วยบางราย แพทย์ไม่ได้สัมภาษณ์การรับประทานยาของผู้ป่วย 
หรือกรณีผู้ป่วยที่ได้รับยาจากสถานพยาบาลอื่น จะไม่มีข้อมูลการใช้ยาหรือประวัติยาเดิมของผู้ป่วยในระบบ
คอมพิวเตอร์ ท าให้การสั่งใช้ยาคลาดเคลื่อน ซึ่งส่วนใหญ่ต้องอาศัยขอ้มูลจากยาเดิมที่ผู้ปว่ยน ามาด้วย หรือการ
ขอประวัติยาเดิมจากสถานพยาบาลอื่น โดยเภสัชกรที่ด าเนินการประสานรายการยา ท าให้แพทย์ได้รับการส่ง
ต่อข้อมูลจากเภสัชกร ซึ่งสามารถน าไปประกอบการพิจารณาการรักษาผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม  

จากการศึกษาดังกล่าว พบว่ากระบวนการประสานรายการยา สามารถค้นพบปัญหาจากการใช้ยาของ
ผู้ป่วย จ านวน 6 ราย (8 เหตุการณ์) โดยเป็นการใช้ยาคลาดเคลื่อนจากที่แพทย์สั่ง ลดขนาดยาเอง  5 
เหตุการณ์  คิดเป็นร้อยละ 62.50  และ หยุดยาเอง เน่ืองจากมีความผิดปกติ  3 เหตุการณ์  คิดเป็นร้อยละ 
37.50  ตัวอย่างเช่น  ผู้ป่วยลดขนาดยาเอง  โดยแพทย์สั่งยา Metformin 500 มิลลิกรัม รับประทานคร้ังละ 2 
เม็ด วันละ 2 คร้ัง หลังอาหารเช้า-เย็น  ผู้ป่วยรับประทานคร้ังละ 1 เม็ด วันละ 2 คร้ัง  หลังอาหารเช้า-เที่ยง 
เน่ืองจากเข้าใจว่ารับประทานยามาก แล้วจะท าให้ไตเสื่อมเร็ว หรือในบางกรณีพบว่าผู้ป่วยหยุดยาเอง โดย
แพทย์สั่ง ยาฉีด insulin NPH 1000 u ฉีดคร้ังละ 4 ยูนิต ก่อนอาหารเช้า และ 4 ยูนิต ก่อนนอน  ผู้ป่วยหยุด
ฉีดยาหลังฉีดได้ 3 วัน เน่ืองจากมีอาการผิดปกติ เหน่ือยเพลีย ใจสั่น  โดยหยุดฉีดยาเป็นเวลา 1 เดือน และมา
พบแพทย์ตามนัด โดยปัญหาจากการใช้ยาดังกล่าว พบในระหว่างกระบวนการประสานรายการของเภสัชกร 
จากการซักประวัติผู้ป่วยและตรวจสอบฐานข้อมูลการสั่งใช้ยาของแพทย ์ก่อนผู้ป่วยเขา้พบแพทย์ แสดงว่า การ
สืบค้นประวัติการใช้ยาเดิม ถึงแม้จะมีหลายวิธีการก็ตาม แต่การสัมภาษณ์ผู้ป่วย เป็นวิธีการที่ส าคัญอีกวิธีหน่ึง
ที่เน้นย้ าว่ากระบวนการประสานรายการยาจากการสัมภาษณ์การใช้ยาจากผู้ป่วยและ/หรือญาติ  สามารถ
น าไปสู่การค้นพบความคลาดเคลื่อนทางยาและปัญหาจากการใช้ยา เพราะเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ป่วยและ/
หรือญาติ เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการใช้ยาและดูแลผู้ป่วย  รวมทั้งผู้ป่วยจะยอมเปิดใจบอกปัญหา
และการปรับเปลี่ยนยาหรือการหยุดยาเองให้ทราบ นอกจากน้ีการเน้นย้ าให้ผู้ป่วยเห็นถึงความส าคัญของการ
น ายาเดิมที่รับจากโรงพยาบาลและ/หรือสถานพยาบาลอื่นกลับมาด้วยทุกคร้ัง จะท าให้กระบวนการประสาน
รายการยามีประสิทธิภาพและลดความคลาดเคลื่อนทางยาได้อีกทางหน่ึง  

การศึกษาน้ีท าการศึกษากระบวนการประสานรายการยา ในหน่วยบริการปฐมภูมิของโรงพยาบาล    
ซึ่งเป็นหน่ึงในงานบริการผู้ป่วยนอก ที่ยังไม่มีการด าเนินงานและศึกษาถึงบริบทน้ีมาก่อน  มีการเก็บข้อมูลและ
ทบทวนการสั่งใช้ยาจากเวชระเบียนผู้ป่วยนอกอิเล็กทรอนิกส์จากโปรแกรม HosXP และการสัมภาษณ์การใช้
ยาจากผู้ป่วยและ/หรือญาติ ท าให้ได้ข้อมูลด้านยาที่ครบถ้วนทั้งด้านของผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ทั้งน้ีระบบ
การสั่งใช้ยาของโรงพยาบาลหัวตะพาน แพทย์สามารถสั่งใช้ยาและสามารถดูประวัติการใช้ยาเดิมของผู้ป่วย 
โดยระบบคอมพิวเตอร์ โปรแกรม HosXP  แต่หากผู้ป่วยที่ได้รับยาจากสถานพยาบาลอื่น จะไม่มีข้อมูลการใช้
ยาหรือประวัติยาเดิมของผู้ป่วย ซึ่งส่วนใหญ่ต้องอาศัยขอ้มูลจากยาเดิมที่ผู้ปว่ยน ามาด้วย หรือการขอประวัติยา
เดิมจากสถานพยาบาลอื่น โดยเภสัชกรที่ด าเนินการประสานรายการยา ซึ่งกระบวนการประสานรายการยาจะ
มีส่วนส าคัญที่ช่วยลดความคลาดเคลื่อนทางยาที่อาจจะเกิดขึ้นได้  

การวิจัยคร้ังน้ี สนับสนุนว่าการพัฒนา กระบวนการประสานรายการยา เป็นกระบวนการซึ่งสามารถ
ป้องกันและลดความคลาดเคลื่อนทางยา รวมทั้งค้นพบปัญหาจากการใช้ยา โดยเภสัชกรสามารถตรวจพบ ให้



 
 

ค าแนะน ากับผู้ป่วย และส่งต่อข้อมูลให้ทีมสหวิชาชีพร่วมกันแก้ไขและป้องกัน ตามบทบาทของแต่ละวิชาชีพ
ก่อนที่จะส่งผลกระทบต่อตัวผู้ป่วย ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาอื่นๆที่แสดงให้เห็นว่า กระบวนการประสาน
รายการยา เป็นการเพิ่มความปลอดภัยในระบบยาที่ต้องด าเนินการในรูปแบบทีมสหวิชาชีพ  รวมทั้งควรน า
ระบบคอมพิวเตอร์มาช่วยในการพัฒนากระบวนการประสานรายการยา  ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นด้วย  

ข้อจ ากัดในการวิจัย  
1. ท าการศึกษาเฉพาะผู้ป่วยที่มาตามนัดในคลินิกโรคเร้ืองรัง กรณีผู้ป่วยที่ไม่มาตามนัด จะไม่

สามารถติดตามด าเนินการได้ 
2. ช่วงระยะเวลาท าการศึกษาที่สั้น ท าให้ได้กลุ่มตัวอย่างที่เขา้เกณฑ์การศึกษามีน้อย และ   

ไม่ถึงตามที่ได้ค านวณขนาดตัวอย่างไว้ อาจท าให้ข้อมูลที่ได้ไม่สามารถเป็นตัวแทนในการวิเคราะห์เร่ืองของการ
ลดความคลาดเคลื่อนทางยาได้  

3. ผู้ป่วยส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยน ายาเดิมที่รับประทานประจ ามาโรงพยาบาลด้วย ทั้งน้ียังไม่มี
ระบบหรือการแจ้งผู้ป่วยที่ชัดเจน ท าให้ผู้ป่วยบางส่วนยังไม่ตระหนักถึงการน ายาเดิมมาด้วยทุกคร้ัง  

ข้อเสนอแนะจากการวิจัยครั้งน้ี 
1. กระบวนการประสานรายการยา (Medication Reconciliation) ควรได้รับการพัฒนา 

เป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานและด าเนินการอย่างต่อเน่ือง ในผู้ป่วยโรคเร้ือรังที่มารับบริการในโรงพยาบาล     
ทุกราย เน่ืองจากความคลาดเคลื่อนทางยาจะลดลงได้ ต้องติดตามผู้ป่วยต่อเน่ือง เมื่อผู้ป่วยมารับการรักษาคร้ัง
ต่อไป  

2. กระบวนการประสานรายการยา ควรได้รับความร่วมมือ และการรับรู้แนวทางปฏิบัติใน 
ทีมสหวิชาชีพในโรงพยาบาลไม่ว่าจะเป็นแพทย์ เภสัชกร พยาบาล ที่สอดคล้องกับบทบาทในแต่ละวิชาชีพ  

3. ควรน าระบบคอมพิวเตอร์มาช่วยในการสนับสนุนและพัฒนากระบวนการประสาน 
รายการยา ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย เช่น กรณีผู้ป่วยรับยาจากสถานพยาบาลหลายแห่ง ด้วยภาวะโรคที่
แตกต่างกัน ควรพัฒนาให้มีระบบการบันทึกรายการยาดังกล่าวไว้ในระบบฐานข้อมูลเวชระเบียนผู้ป่วยนอก
อิเล็กทรอนิกส์  เพื่อป้องกันการสั่งใช้ยาที่ซ้ าซ้อน และการสั่งใช้ยาในกลุ่มเดียวกัน 
  4. ควรมีวิธีหรือการรณรงค์ให้ผู้ป่วยน ายาเดิมที่รับประทานประจ ามาด้วยทุกคร้ังที่พบแพทย์ 
เพื่อค้นหาปัญหาจากการใช้ยา ป้องกันความคลาดเคลื่อนทางยาที่อาจเกิดขึ้น และยังสามารถตรวจสอบการ
เสื่อมสภาพของยา ยาหมดอายุ รวมทั้งความร่วมมือจากการใช้ยาของผู้ป่วยได้ด้วย  
  5. ควรมีการประเมินความร่วมมือในการใช้ยา การค้นหาปัญหาจากการใช้ยาของผู้ป่วย 
ร่วมกับกระบวนการประสานรายการยา เป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาจากยาทั้งยาที่ใช้ในสถานพยาบาล 
และยาที่ผู้ป่วยซื้อรับประทานเอง เพื่อให้ผู้ป่วยใช้ยาได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย  
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