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ผูป้ ่ วยวัณโรค โรงพยาบาลน่าน ส่วนใหญ่ได้รบั ยาจากคลินิกวัณโรค ซึง่ มีเภสัชกรคลินิกทบทวนใบสังยาและจ่
่
ายยาทีค่ ลินิก แต่ยงั
มีผปู้ ่ วยวัณโรคส่วนหนึ่งทีไ่ ม่ได้รบั บริการจากคลินิกดังกล่าว ทาให้ใบสังยาของผู
่
ป้ ่ วยกลุ่มนี้ไม่ถูกทบทวนคาสังใช้
่ ยา ก่อนทีจ่ ะนา ใบสังยา
่
มายื่นรับยาทีห่ อ้ งจ่ายยาผูป้ ่ วยนอก เมือ่ เภสัชกรห้องจ่ายยาผูป้ ่ วยนอกจ่ายยา มักพบความคลาดเคลื่อนของคาสังใช้
่ ยา และต้องปรึกษา
แพทย์เพื่อแก้ไขและจัดยาให้ใหม่ ทาให้มรี ะยะเวลารอรับยาที่นานขึ้น ดังนัน้ เภสัชกรจึงควรทบทวนคาสังใช้
่ ยาของแพทย์ก่อนเริม่ ต้น
กระบวนการจัดเตรียมยา โดยฝ่ ายสารสนเทศต้องพัฒนาระบบให้สะดวกแก่ผใู้ ช้งานในการเข้าถึงข้อมูลผูป้ ่ วยและข้อมูลยาทีเ่ พียงพอต่อ
การทบทวนคาสังใช้
่ ยา เภสัชกรต้องมีความรูท้ จ่ี าเป็ นในการทบทวนคาสังใช้
่ ยาและเป็ นแนวทางเดียวกัน ควรปรึกษาแพทย์เมือ่ พบความ
ไม่เหมาะสมของการสังใช้
่ ยา เพือ่ แก้ไขปั ญหาได้ถกู ต้องและรวดเร็ว วัตถุประสงค์: เพือ่ ลดระยะเวลารอรับยาของผูป้ ่ วยวัณโรค ทีห่ อ้ งจ่าย
ยาผูป้ ่ วยนอก โรงพยาบาลน่าน วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั : เป็ นการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ าร โดยร่วมมือกับศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ เพือ่ พัฒนา
โปรแกรมห้องจ่ายยาผูป้ ่ วยนอก ให้เชื่อมโยงและเข้าถึ งข้อมูลทีจ่ าเป็ นของผูป้ ่ วย เพื่อเป็ นเครื่องมือช่วยในการทบทวนใบสังยา
่ กาหนด
เกณฑ์การทบทวนใบสังยาต้
่ านวัณโรค และปรับกระบวนการทบทวนใบสังยา
่ โดยให้เภสัชกรทบทวนใบสังยาเป็
่
นขัน้ ตอนแรก ก่อนนา
ใบสังยาเข้
่
าสู่กระบวนการจัดเตรียมยา ศึกษาเปรียบเทียบระยะเวลารอรับยาก่อนปรับกระบวนการ (พ.ค.- ก.ย.62 ) และหลังจากปรับ
กระบวนการ (พ.ย.62 – มี.ค.63) การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้สถิตเิ ชิงพรรณนา แสดงค่าเป็ นร้อยละ ค่าเฉลีย่ และใช้สถิติ independent t-test
ผลการวิ จยั : ก่อนการปรับกระบวนการ พบใบสังยาผู
่ ป้ ่ วยวัณโรค จานวน 57 ใบ มีระยะเวลารอรับยาเฉลีย่ เป็ น 43.09 ±44.59 นาที และ
หลังจากปรับกระบวนการ พบใบสังยาผู
่ ป้ ่ วยวัณโรคจานวน 55 ใบ มีระยะเวลารอรับยาเฉลีย่ ลดลงเป็ น 34.24 ±13.51 นาที (p > 0.05) ผล
จากการทบทวนใบสังยาหลั
่
งจากปรับกระบวนการ พบความคลาดเคลื่อนจากการสังใช้
่ ยาและปรึกษาแพทย์ เพื่อแก้ไขให้ถูกต้อง โดย
จาแนกเป็ นความคลาดเคลื่อนทีมขี นาดยาต่าเกินไป 7 ครัง้ (ร้อยละ 12.72) ความคลาดเคลือ่ นทีมขี นาดยาสูงเกินไป 2 ครัง้ (ร้อยละ 3.64)
และสังยาไม่
่
ครบรายการ 1 ครัง้ (ร้อยละ 1.82) สรุปผลการวิ จยั : การปรับปรุงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้สามารถเชื่อมโยงและเข้าถึงข้อมูล
ที่จาเป็ นเพื่อใช้ในการทบทวนใบสังยา
่ การสร้างเกณฑ์เพื่อใช้เป็ นแนวทางการทบทวนใบสังยา
่ และการปรับกระบวนการให้เภสัชกร
ทบทวนใบสังยาเป็
่
นลาดับแรกก่อนเข้าสู่กระบวนการจัดเตรียมยา ช่วยให้ดกั จับความคลาดเคลื่อนจากการสังใช้
่ ยาและปรึกษาแพทย์เพือ่
แก้ไขได้เร็วขึน้ จึงส่งผลให้ระยะเวลารอรับยาต้านวัณโรคลดลง
คาสาคัญ: การทบทวนใบสังยา,
่ ระยะเวลารอคอย, ความคลาดเคลือ่ นจากการสังใช้
่ ยา, วัณโรค
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Tuberculosis patients at Nan Hospital benefit from a one-stop service offered by the tuberculosis clinic to have their
prescriptions verified by clinical pharmacists before being dispensed. However, patients not attending the clinic do not have such
opportunities. This means that their prescriptions are not verified prior to reaching the outpatient pharmacy department, which
can result in longer waiting times for patients if pharmacists need to consult with doctors about prescribing inaccuracies or new
prescriptions. According to medication safety standards, clinical pharmacists need to verify prescriptions before drug dispensing
to minimize redundancies and correct discrepancies. For effective verification, users need information and technology systems
that provide access to information about patients and drugs. Objective: To reduce waiting times for tuberculosis patients at the
outpatient pharmacy department of Nan hospital. Material and Method: This study used an action research model. In
collaboration with the information and technology department, we implemented a program that provides necessary patient
information to the outpatient department to establish effective verification criteria for prescriptions prior to drug dispensing. Waiting
times from before (May-September 2019) and after (November 2019-March 2020) implementation of the program were collected.
The number of inaccuracies in prescriptions was collected and are presented as percentages. The mean differences in waiting
times of both groups were compared using independent t-tests. Results: Before implementation of the program there were 57
prescriptions filled with an average waiting time of 43.09 ± 44.59 minutes. After implementation of the program, the average
waiting time from the 55 prescriptions was reduced to 34.24 ± 13.51 minutes (p > 0.05). After using the program, 10 prescription
inaccuracies could be divided into 3 types: 7 cases of dosage too low (12.72%) 2.), 2 cases of dosage too high (3.64%) and 3.),
and 1 case of an incomplete prescription (1.82%). Conclusion: The newly-developed program that integrates information for
verification of prescriptions could be used to establish the criteria for the verification of prescriptions prior to drug processing,
which minimized inaccuracies in prescriptions and reduced waiting times for tuberculosis patients at Nan hospital.
Keywords: prescription reviewing, waiting time, prescribing error, tuberculosis
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บทนา
ส่วนใหญ่ผปู้ ่ วยวัณโรคของโรงพยาบาลน่ าน ได้รบั ยา
จากคลินิกวัณโรค ซึง่ มีเภสัชกรประจาคลินิกทบทวนใบสังยาและ
่
จ่ายยาทีค่ ลินิก โดยมีระยะเวลารอรับยาเฉลีย่ ประมาณ 30 นาที
แต่ ย ัง มีผู้ป่ วยวัณ โรคส่ ว นหนึ่ ง ที่ไ ม่ไ ด้ ร ับ บริก ารจากคลินิ ก
ดังกล่าว เนื่องจากอาจเป็ นกลุ่มผูป้ ่ วยที่มาจากกลุ่มงานอื่นเช่น
กลุ่มงานกระดูกและข้อ ซึ่งทาให้ใบสังยาของผู
่
ป้ ่ วยกลุ่มนี้ไม่ถูก
ทบทวนจากเภสัชกรประจาคลินิกวัณโรค ก่อนทีจ่ ะนาใบสังยามา
่
ยื่น รับ ยาที่ห้ อ งจ่ า ยยาผู้ ป่ วยนอก เมื่อ ใบสัง่ ยาเข้า สู่ ร ะบบ
จัดเตรียมยา และเตรียมจ่ายให้กบั ผูป้ ่ วย บางครัง้ เภสัชกรผูจ้ ่าย
ยาพบความคลาดเคลื่อนทางยาขณะจ่ายยา จึงต้องส่งผู้ป่ วย
กลับไปพบแพทย์เพื่อขอรับการแก้ไขคาสังใช้
่ ยาให้เกิดความ
ถูกต้อง แล้วจึงเริม่ ต้นนาใบสังยาเข้
่
าสู่กระบวนการจัดเตรียมยา
ใหม่อกี ครัง้ จึงทาให้ระยะเวลารอรับยาของผูป้ ่ วยนานขึน้
ใบสังยาต้
่ านวัณโรค มีความซับซ้อนเรื่องสูตรยาและ
ขนาดยาที่ใช้ในผู้ป่วยแต่ละราย ซึ่งต้องมีการทบทวนใบสังยา
่
อย่างละเอียด ฉัต ราภรณ์ ชุ่มจิต รและคณะ (Choomjit, 2009)
กล่าวว่าเภสัชกรควรมีการตรวจสอบใบสังยาด้
่ วยความรอบคอบ
โดยเฉพาะยาทีม่ คี วามเสีย่ งสูง การคัดกรองใบสังยามี
่ ส่วนช่วย
ให้บรรลุเป้ าหมายด้านความปลอดภัยมากขึ้น โดยการทบทวน
ใบสังยานั
่
น้ นอกจากองค์ความรู้ของเภสัชกรแล้ว การกาหนด
เกณฑ์ก ารทบทวนใบสังยาเพื
่
่อ ให้เ ภสัช กรมีแ นวทางปฏิบ ตั ิ
เช่นเดียวกัน และมีเครื่องมือได้แก่โปรแกรมคอมพิ วเตอร์เพื่อ
ช่ ว ยให้เ ข้า ถึง ข้อ มูล ที่จ าเป็ น ของผู้ป่ วยจะท าให้ก ารทบทวน
เป็ นไปอย่างถูกต้อง เกษศรินทร์ ขุนทองและคณะ (Khoonthong,
2015) ได้ทาการพัฒนาระบบบริการด้านยาในหน่วยบริการปฐม
ภูม ิ เพื่อลดความคลาดเคลื่อ นทางยา โดยใช้ฐ านข้อมูล ยาใน
โปรแกรม HosXPpcu ในการถ่ า ยทอดค าสั ง่ ยาและช่ ว ย
ตรวจสอบรายการยาทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงการสังใช้
่ ยา กนกวรรณ
พรหมจันใจและคณะ (Promjanjai et al., 2016) ได้พฒ
ั นาระบบ
การคัดกรองวิเคราะห์ใบสังยาผู
่ ้ป่วยใน โดยได้ร่วมมือกับศูนย์
คอมพิ ว เตอร์ พ ั ฒ นาโปรแกรมให้ ส ามารถแสดงผลทาง
ห้องปฏิบตั กิ ารทีจ่ าเป็ น และตัวส่งสัญ ญาณทีส่ มั พันธ์กบั ยาเพือ่
ป้ อ งกัน อาการไม่พ ึง ประสงค์จ ากการใช้ย ารวมถึง การสร้า ง
มาตรฐานการปฏิบตั งิ านของเภสัชกรเบือ้ งต้น
การศึกษาวิจยั เกี่ยวกับการลดระยะเวลารอรับยา โดย
ใช้กระบวนการลีนเพื่อลดระยะเวลาสูญเปล่าและระยะเวลารอ
คอย แนวคิด แบบลีน (Lean Thinking) คือ แนวทางที่จ ะขจัด
ความสิ้นเปลืองและสูญเปล่า (Wastes) ของทุกกิจกรรม และ

กระบวนการดาเนินงานทีไ่ ม่ได้ก่อให้เกิดมูลค่า อนุ วฒ
ั น์ ศุภชุติ
กุล (Suphachutikul, 2016) ให้ความหมายว่า การทาลีนคือการ
หาวิธีท่ีเ รีย บง่า ยในการท างาน ตัด เรื่อ งที่ซ ับ ซ้อ น สูญ เปล่ า
เสีย หาย เสีย โอกาส เช่ น คุ ณ ค่ า ของบริก ารสุ ข ภาพคือ การ
วินิจฉัย และให้การรักษาถูกต้อง หากการกระทาใดไม่ตอบสนอง
คุณค่าดังกล่าวถือว่าเป็ นความสูญเปล่าขององค์กร ในมุมมอง
ของลีนความสูญเปล่า ได้แก่ Defect คือการรับผลงานทีผ่ ดิ พลาด
จากบุคคลอื่น ทาให้เสียเวลาในการทางานและการแก้ไข เช่น
แพทย์มคี าสังการรั
่
กษาด้วยยา เภสัชกรจัดยาตามแพทย์สงั ่ แต่
ขณะส่ ง มอบยาพบความคลาดเคลื่อ นจากการสัง่ ใช้ย า ต้อ ง
ปรึก ษาแพทย์เ พื่อ แก้ไ ขใหม่ จึง ท าให้เ สีย เวลาในการจัด ยา
เพิ่ ม ขึ้ น การศึ ก ษาของปริ ญ ดา จั น ทร์ บ รรเจิ ด และคณะ
( Chanbancherd et al., 2012) ใ ช้ ก ร ะ บ ว น ก า ร ลี น ใ น ก า ร
ออกแบบระบบงานเพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพโดยการลดความสูญ
เปล่าในระบบบริการจ่ายยาผูป้ ่ วยนอก เพือ่ ลดระยะเวลารอรับยา
โดยการวิเคราะห์ความสูญเปล่า พบว่ามีผลต่อระยะเวลารอรับยา
โดยเป็ นความสูญเปล่าจากการรอคอย (waiting) เป็ นความสูญ
เปล่าทีเ่ ป็ นกระบวนการทางานทีม่ ากเกินไป และความสูญเปล่า
เนื่องจากศักยภาพของเจ้าหน้าที่ไม่ได้ถูกนามาใช้อย่างเต็มที่
โดยได้ลดกิจกรรมการดึงใบสังยาและเรี
่
ยกรับใบสังยา
่ เพื่อลด
ระยะเวลารอคอยไม่จาเป็ น และแยกรายการยาฉีดทีเ่ ป็ นรายการ
เดียวให้เป็ นรายการด่วน ปอแก้ว เรืองเพ็ง (Raungpeng, 2013)
จัดสรรทรัพยากรใหม่ โดยเพิม่ จานวนเภสัชกรคัดกรองเพิม่ อีก 1
คน แล้ ว ลดจ านวนเภสัช กรจ่ า ยยาและให้ ค าแนะน า 1 คน
นอกจากนัน้ ยังเพิม่ เจ้าพนักงานเภสัชกรรมออกบัตรคิว 1 คน
โดยลดเจ้าพนักงานเภสัชกรรมติดฉลากยา 1 คนทาให้ผปู้ ่ วยลด
ระยะเวลารอรับยาได้ ศศินิภา บุญพิทกั ษ์และคณะ (Boonpitak,
2015) รวบจุดคัดกรองและจุดแจกคิวที่จุดรับใบสังยา
่ โดยให้
เภสัชกรผูค้ ดั กรองเป็ นผูแ้ ยกประเภทใบสังยา
่ เพือ่ ไม่ให้ซ้าซ้อน
กับเจ้าพนักงานเภสัชกรรม เพื่อลดระยะเวลารอรับยา เจริญศรี
ชินวรากร (Chinvarakorn, 2016) ใช้ระบบลีนวิเคราะห์ความสูญ
เปล่า โดยให้เภสัชกรหน่วยงานอื่นมาช่วยช่วงเวลาเร่งด่ วน เพือ่
ตรวจสอบใบสังยาลดการตรวจสอบยาผิ
่
ดทาให้ตอ้ งแก้ไขขณะส่ง
มอบยาให้ผปู้ ่ วย
การศึ ก ษาของจัน ทร์ จ ารึก รัต นเดชสกุ ล และคณะ
(ratanadechtsakul, 2019) แนะน าไว้ ว่ า ขัน้ ตอนการทบทวน
ใบสังยาควรเกิ
่
ดขึ้นหลังจากมีคาสังใช้
่ ยา หากมองขัน้ ตอนใน
ระบบการจัดการด้านยาตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการ
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สุขภาพ ฉบับที่4 จะพบว่าขัน้ ตอนการการทบทวนใบสังยาควร
่
เกิดขึน้ เป็ นลาดับแรก ในกระบวนการของการเตรียมการจัดจ่าย
ยาและส่งมอบยา ซึ่งจากการเยีย่ มสารวจกระบวนการคุณภาพ
โรงพยาบาลพบว่า หากโรงพยาบาลใดมีการทบทวนคาสังใช้
่ ยา
ภายหลังพิมพ์ฉลากและจัดเตรียมยา จะพบปั ญหาคือ เมื่อพบ
ความคลาดเคลื่อนจากการสังใช้
่ ยา และทาการปรึกษาแพทย์
หากมีการเปลีย่ นแปลงคาสังใช้
่ ยา จะต้องผ่านขัน้ ตอนต่างๆของ
การจัดเตรียมยาซ้าอีกครัง้ ทาให้ต้องใช้เวลาเพิม่ ขึ้น เกิดความ
ซ้าซ้อนและเพิม่ ภาระงานของบุคลากร
ผู้ ป่ ว ย วั ณ โ ร ค ที่ ต้ อ ง ใ ช้ ร ะ ย ะ เ ว ล า ร อ รั บ ย า ใ น
โรงพยาบาลนาน นอกจากผูร้ บั บริการเกิดความไม่พงึ พอใจแล้ว
อาจเกิด ความเสี่ย งในการแพร่ก ระจายเชื้อ เพื่อ แก้ไ ขปั ญ หา
ดังกล่าว ผูว้ จิ ยั จึงได้มกี ารปรับกระบวนการทบทวนใบสังยา
่ ที่
ห้องจ่ายยาผูป้ ่ วยนอกโดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ลดระยะเวลารอรับ
ยาต้านวัณโรค
นิ ยามศัพท์
ระยะเวลารอรับยา (waiting time) หมายถึง ระยะเวลา
ตัง้ แต่ผปู้ ่ วยยื่นใบสังยาที
่ ห่ อ้ งจ่ายยาผูป้ ่ วยนอก จนกระทังเภสั
่ ช
กรจ่ายยาและให้คาแนะนาผู้ป่วยแล้วเสร็จที่ห้องจ่ายยาผู้ป่วย
นอก

ความคลาดเคลือ่ นจากการสังใช้
่ ยา (Prescribing error)
คือ ความคลาดเคลื่อ นใดๆที่เ กิด จากการสัง่ ยาของแพทย์ อ ัน
เนื่องจากการตัดสินใจสังยาโดยก
่
าหนดชนิดความคลาดเคลื่อน
ในการสังใช้
่ ยาดังนี้ การสังยาซ
่ ้าซ้อน การสังยาผู
่ ป้ ่ วยมีประวัติ
การแพ้ยา การสังยาที
่ ม่ ปี ฏิกริ ยิ าระหว่างกันของยา การสังยาที
่ ม่ ี
ขนาดต่าหรือสูงเกินไป การสังยาที
่ ผ่ ปู้ ่ วยไม่สมควรได้รบั การไม่
สังยาที
่ ผ่ ปู้ ่ วยสมควรได้รบั
การทบทวนวิเคราะห์ใบสังยา
่ (prescription reviewing)
คือกระบวนการประเมินความเหมาะสมของการสังใช้
่ ยา โดยการ
ค้น หา ป้ อ งกัน และแก้ ไ ขปั ญ หาที่เ กี่ย วข้อ งกับ ยาและความ
คลาดเคลือ่ นในการสังยาก่
่ อนถึงผูป้ ่ วย

วิ ธีการดาเนิ นการวิ จยั
กา ร วิ จ ั ย นี้ เป็ นกา ร วิ จ ั ย เชิ ง ปฏิ บ ั ติ ก า ร ( Action
Research) ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั
ในมนุ ษ ย์ ข องโรงพยาบาลน่ า น เลขที่ ก ารรับ รองที่ COA
No.088/63 มีขนั ้ ตอนการดาเนินงานวิจยั ดังนี้
1. การพัฒนาโปรแกรมห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอก
ศู น ย์ เ ทคโนโลยี แ ละสารสนเทศ พัฒ นาปรับ ปรุ ง
โปรแกรมห้องจ่ายยาผูป้ ่ วยนอก ดังแสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 แสดงรายละเอียดการพัฒนาปรับปรุงโปรแกรมห้องจ่ายยาผูป้ ่ วยนอก
การพัฒนาโปรแกรมห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอก
1. ทุกโปรแกรมถูกเชือ่ มโยงให้มาอยูร่ วมกันในโปรแกรมห้องจ่ายยาผูป้ ่ วยนอกทาให้
สามารถเข้าถึงข้อมูลง่าย สะดวก และรวดเร็ว
2. โปรแกรมห้องจ่ายยาผูป้ ่ วยนอกถูกปรับให้สามารถแสดงข้อมูลทีจ่ าเป็ นได้แก่ น้าหนัก
ของผูป้ ่ วย การวินิจฉัย อาการทีส่ าคัญ ประวัตกิ ารนอนโรงพยาบาล ประวัตกิ ารรับยากลับ
บ้าน วันทีน่ ดั และจานวนวันนัดเพือ่ ความสะดวกในการคานวณยาให้พอเพียง ผลการตรวจ
ทางห้องปฏิบตั กิ าร ทีส่ าคัญเช่น eGFR, SCr, AST, ALT เป็ นต้น
2. เกณฑ์และขัน้ ตอนการทบทวนใบสังยาต้
่
านวัณ

2.4) ตรวจสอบอันตรกิรยิ าระหว่างยาต้านวัณโรคและ
ยากลุม่ อื่นทีใ่ ช้รว่ ม
2.5) หากพบความคลาดเคลือ่ นทางยาให้ปรึกษาแพทย์
และแก้ไขให้ถกู ต้องตามคาสังของแพทย์
่
2.6) คานวณจานวนยาให้เพียงพอถึงวันนัด
2.7) ระบุร ายการและจานวนยาให้ชดั เจน เพื่อให้เจ้า
พนักงานเภสัชกรรมพิมพ์ฉลากยาและเจ้าหน้าที่จดั ยาได้อย่าง
ถูกต้อง ครบถ้วน

โรค
2.1) ตรวจสอบสูตรยาวัณโรคทีผ่ ปู้ ่ วยเคยใช้จากประวัติ
เดิมในโปรแกรมห้องจ่ายยาผูป้ ่ วยนอก
2.2) ค านวณขนาดยาตามน้ า หนั ก ตัว ของผู้ ป่ วยที่
บันทึกจากพยาบาลคัดกรอง
2.3) ตรวจสอบผลทางห้องปฏิบตั ิการที่เกี่ยวข้อ งกับ
การใช้ยา
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3. ปรับกระบวนการปฏิ บตั ิ งาน
โดยให้เภสัชกรทบทวนใบสังยาต้
่ านวัณโรคเป็ นลาดับ
แรกก่อนนาใบสังยาเข้
่
าสูก่ ระบวนการจัดเตรียมยา (รูปที่ 1)

2.8) บันทึกข้อมูลในแบบบันทึกการคัดกรองใบสังยา
่
2.9) เจ้าหน้าทีจ่ ดั ยา
2.10) เภสัชกรตรวจสอบความถูกต้องและจ่ายยาพร้อม
ให้คาแนะนาการใช้ยา

รูปที่ 1 แสดงขันตอนก่
้
อนและหลังปรับกระบวนการทบทวนใบสังยา
่
4. เริ่ มดาเนิ นการวิ จยั และเก็บข้อมูล
ประชากร
เกณฑ์คดั เลือกเข้า (inclusion criteria)
ใบสังยาที
่ ม่ รี ายการยาต้านวัณโรค ทีถ่ ูกยื่นรับยาทีห่ อ้ ง
จ่ายยาผูป้ ่ วยนอก โรงพยาบาลน่าน ในวันเวลาราชการ
เกณฑ์คดั เลือกออก (exclusion criteria)
ใบสังยาต้
่
า นวัณ โรค ที่ม ีร ายการยา Isoniazid เพีย ง
รายการเดียว
ระยะเวลาดาเนิ นการวิ จยั
ใบสังยาที
่
่มรี ายการยาต้านวัณโรค ที่ย่นื รับยาที่ห้อ ง
จ่ายยาผู้ป่วยนอก ในวันเวลาราชการ ช่วง 5 เดือนก่อนมีการ
ปรับกระบวนการทางาน (พฤษภาคม 2562–กันยายน 2562 )
และช่วง 5 เดือนหลังจากปรับกระบวนการทางาน (พฤศจิกายน
2562 – มีนาคม 2563)
การวิ เคราะห์ข้อมูล
ใช้ส ถิติเ ชิง พรรณนาแสดงค่ า เป็ น ร้ อ ยละ ค่ า เฉลี่ย
ส่ ว นการเปรีย บเทีย บระยะเวลารอรับ ยาก่ อ นและหลัง ปรับ
กระบวนการทางานใช้สถิติ independent t-test

ผลการวิ จยั
ผลการศึกษาพบว่า ในระยะเวลา 5 เดือนก่อนการปรับ
กระบวนการ (พฤษภาคม 2562–กัน ยายน 2562 ) มีใ บสังยา
่
ต้ า นวัณ โรค จ านวน 57 ใบ และช่ ว ง 5 เดือ นหลัง จากปรับ
กระบวนการ (พฤศจิกายน 2562 – มีนาคม 2563) พบใบสังยา
่
ต้านวัณโรคจานวน 55 ใบ พบว่า เป็ นเพศชายประมาณร้อยละ
60 มากกว่าเพศหญิงซึง่ พบประมาณร้อยละ 40 ช่วงอายุผปู้ ่ วยที่
มีการใช้ยาต้านวัณโรค พบตัง้ แต่อายุน้อยกว่า 20 ปี ลงไป และ
อายุมากกว่า 80 ปี ขน้ึ ไป แต่พบส่วนใหญ่อายุระหว่าง 41-80 ปี
และใบสังยาที
่ ท่ าการศึกษาจะมีเฉพาะรายการยาต้านวัณโรค ซึง่
เป็ นใบสังยาที
่ ม่ จี านวนยาต้านวัณโรคตัง้ แต่ 2-4 รายการ (ตาราง
ที่ 2)
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ตารางที่ 2 แสดงข้อมูลทัวไปของใบสั
่
งยาต้
่ านวัณโรคก่อนและหลังปรับกระบวนการ
ข้อมูลทัวไป
่

ก่อนปรับกระบวนการ (N=57)
(พ.ค. 62–ก.ย. 62 )

หลังปรับกระบวนการ (N=55)
(พ.ย. 62 – มี.ค. 63)

ชาย
หญิง

35 (61.40)
22 (38.60)

34 (61.80)
21 (38.20)

≤ 20 ปี
21-40 ปี
41-60 ปี
61-80 ปี
≥ 80 ปี
จานวนยาต้านวัณโรค
2 รายการ
3 รายการ
4 รายการ

1 (1.80)
4 (7.0)
16 (28.10)
35 (61.40)
1 (1.70)

0
3 (5.50)
21 (38.20)
27 (49.10)
4 (7.20)

28 (49.20)
17 (29.80)
12 (21.00)

23 (41.80)
9 (16.40)
23 (41.80)

เพศ

อายุ

ผลการศึกษาระยะเวลารอรับยาพบว่า ในระยะเวลา 5
เดือนก่อนมีการปรับกระบวนการมีระยะเวลารอรับยาเฉลีย่ เป็ น
43.09 ± 44.59 นาที และช่วง 5 เดือนหลังจากปรับกระบวนการ

ทบทวนใบสัง่ ยาให้อ ยู่ เ ป็ นล าดับ แรกก่ อ นน าใบสัง่ ยาเข้า สู่
กระบวนการพิมพ์ฉลากยา จัดเตรียมยา พบว่ามีระยะเวลารอรับ
ยาเฉลีย่ ลดลงเป็ น 34.24 ± 13.51 นาที (p > 0.05) (ตารางที่ 3)

ตารางที่ 3 ระยะเวลารอรับยาเฉลีย่ ของผูป้ ่ วยวัณโรคก่อนและหลังมีการปรับกระบวนการทีห่ อ้ งจ่ายยาผูป้ ่ วยนอก

ก่อนปรับกระบวนการ
(พ.ค. – ก.ย.62)
หลังปรับกระบวนการ
(พ.ย. 62 – มี.ค.63)

ใบสังยา
่
(ใบ)

ระยะเวลารอคอย
เฉลี่ย (นาที)

57

43.09

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(SD)
44.59

55

34.24

13.51

ผลจากการทบทวนใบสังยาต้
่ านวัณโรคหลังจากปรับ
กระบวนการ พบว่าเภสัชกรสามารถดักจับและส่งกลับแพทย์
เพือ่ แก้ไขความคลาดเคลื่อนจากการสังใช้
่ ยาได้ โดยจาแนกเป็ น
ความคลาดเคลื่อนจากการสังใช้
่ ยาทีม่ ขี นาดยาต่าเกินไป 7 ครัง้
(ร้อยละ 12.72) ความคลาดเคลื่อนจากการสังใช้
่ ยาทีม่ ขี นาดยา

t

sig

1.433

0.157

สูงเกินไป 2 ครัง้ (ร้อยละ 3.64) และการสังใช้
่ ยาไม่ครบรายการ
1 ครัง้ (ร้อยละ 1.82) (ตารางที่ 4)
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ตารางที่ 4 ความคลาดเคลื่อนจากการสังใช้
่ ยาทีป่ ้ องกันได้ของใบสังยาต้
่ านวัณโรค (N=55 ใบ)
ประเภท
ความคลาดเคลื่อนทางยา
ขนาดยาต่าเกินไป
ขนาดยาสูงเกินไป
ยาไม่ครบรายการ

จานวน
(ครัง้ )
7
2
1

ความคลาดเคลื่อน
จากการสังใช้
่ ยา (ร้อยละ)
12.72
3.64
1.82

อภิ ปรายและสรุปผลการวิ จยั
ผลการวิจยั พบว่าก่อนการปรับกระบวนการมีระยะเวลา
รอรับยาเฉลี่ยเป็ น 43.09 ±44.59 นาที และหลังจากการศึกษา
พบว่า มีระยะเวลารอรับยาเฉลีย่ ลดลงเป็ น 34.24 ±13.51 นาที
(p > 0.05) ผลของระยะเวลารอรับ ยาไม่ แ ตกต่ า งกัน อย่ า งมี
นัย ส าคัญ ทางสถิติอ าจเกิด จาก จ านวนยาต้า นวัณ โรคที่ถู ก
ทบทวนหลังปรับกระบวนการ มีจานวนรายการยามากกว่าก่อน
ปรับ กระบวนการ จึง ควรมีก ารควบคุ ม ตัว แปรดัง กล่ า วใน
การศึกษาต่อไป หากต้องการเปรียบเทียบระยะเวลาก่อนและ
หลังเพือ่ ให้เห็นผลการศึกษาทีช่ ดั เจนขึน้ สาหรับระยะเวลารอรับ
ยาที่ล ดลงน่ า จะเป็ น ผลจากการปรับ ปรุง กระบวนการทางาน
ภายในห้องจ่ายยาผูป้ ่ วยนอก โดยเพิม่ ให้เภสัชกรทบทวนใบสัง่
ยาทีข่ นั ้ ตอนแรก ก่อนนาใบสังยาเข้
่
าสูข่ นตอนการ
ั้
พิมพ์ฉลากยา
จัดเตรียมยา ช่วยทาให้ดกั จับความคลาดเคลื่อนจากการสังใช้
่ ยา
ได้เ ร็ว ขึ้น และส่ ง กลับ ไปปรึก ษาแพทย์ไ ด้ท ัน ท่ ว งที ไม่ต้อ ง
เสียเวลาจัดพิมพ์ฉลากยาและจัดเตรียมยาใหม่อกี ครัง้ เมือ่ เทียบ
กับกระบวนการทางานแบบเดิม และการมีโปรแกรมและระบบ
คอมพิวเตอร์ทเ่ี ชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลทีจ่ าเป็ น ครบถ้วนและ
เข้าถึงข้อมูลผูป้ ่ วยง่าย จะช่วยสนับสนุนให้การทบทวนใบสังยามี
่
ประสิทธิภาพและรวดเร็ว โดยเฉพาะในงานห้องจ่ายยาผู้ป่วย
นอกทีม่ รี ะยะเวลาอยูอ่ ย่างจากัด หากกาหนดแนวทางและเกณฑ์
ในการทบทวนใบสัง่ ยาให้ เ ป็ นแนวทางเดีย วกัน จะท าให้
กระบวนการทบทวนชัดเจนเป็ นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ ช่วย
ลดความซ้าซ้อนและลดระยะเวลารอรับยาได้ สอดคล้องกับผล
การศึ ก ษาเพื่ อ ลดระยะเวลารอรับ ยา โดยใช้ วิ ธี ป รับ ปรุ ง
กระบวนการทางานภายในห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอกของ ปริญดา
จันทร์บรรเจิดและคณะ (Chanbancherd et al., 2012) ใช้วธิ กี าร
วิเคราะห์ความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นและลดขัน้ ตอนในการทางาน
ส่งผลให้ระยะเวลารอรับยาเฉลีย่ ลดลง จาก 54.01 ±11.24 นาที
เป็ น 46.11± 24.45 นาที การศึกษาของศศินิภา บุญพิทกั ษ์และ
คณะ (Boonpitak, 2015) รวบจุดคัดกรองและจุดแจกคิวที่จุดรับ

ใบสังยา
่ โดยให้เภสัชกรผู้คดั กรองเป็ นผู้แยกประเภทใบสังยา
่
เพือ่ ไม่ให้ซ้าซ้อนกับเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ลดระยะเวลารอรับ
ยาเหลือ 29.45 นาที (ลดลงร้อยละ 21.23) เจริญศรี ชินวรากร
(Chinvarakorn, 2016) ใช้ร ะบบลีน วิเ คราะห์ค วามสูญเปล่า มี
การปรับปรุงระบบงานโดยแก้ไขให้เภสัชกรหน่วยงานอื่นมาช่วย
ช่วงเร่งด่วน เพือ่ ตรวจสอบใบสังยาลดการตรวจสอบยาผิ
่
ดทาให้
ต้องแก้ไขขณะส่งมอบยาให้ผปู้ ่ วย และมีผลลดระยะเวลารอรับยา
จาก 31.32 ± 9.60 นาที เป็ น 26.79± 9.89 นาที
จากผลการวิจยั ความคลาดเคลื่อนจากการสังใช้
่ ยาทีม่ ี
ขนาดต่าเกินไปพบร้อยละ 12.72 ซึ่งสาเหตุอาจเกิดจาก การที่
ผูป้ ่ วยมีน้ าหนักเพิม่ ขึน้ ซึง่ ในบางครัง้ แพทย์ผสู้ งใช้
ั ่ ขนาดยาเดิม
จากคราวก่อนโดยไม่ได้ปรับเปลีย่ นตามขนาดยาตามน้ าหนักตัว
ของผูป้ ่ วยทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป ซึง่ การสังยาขนาดต
่
่าเกินไปอาจทา
ให้เกิดการรักษาทีไ่ ม่ได้ผล และอาจเกิดการดือ้ ยา สาหรับการสัง่
ใช้ย าที่ม ีข นาดยาที่สูง เกิน ไปพบร้อ ยละ 3.64 ในขณะที่ห าก
ผูป้ ่ วยได้รบั ขนาดยาสูงเกินไปอาจเกิดอันตรายจากอาการไม่พงึ
ประสงค์จากยา ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการปรับเปลีย่ นสูตร และใช้
เวลาในการรักษานานขึ้น และพบว่าแพทย์ไม่ได้สงยาที
ั ่ ค่ วรจะ
ได้รบั ร้อยละ 1.82 ซึ่งเกิดจากแพทย์พมิ พ์รายการไม่ครบตาม
สูตรยาที่ผู้ป่วยควรจะได้รบั การศึกษาของรุ่งฟ้ า สราญเศรษฐ์
(Saranseth, 2005) พบความคลาดเคลื่อนจากการสังใช้
่ ยาเคมี
บาบัด ขนาดต่าเกินไป ร้อยละ 18.60 ขนาดมากเกินไป ร้อยละ
26.0 และไม่ได้รบั ยาทีค่ วรได้รบั ร้อยละ 21.30 มีขอ้ เสนอแนะว่า
บทบาทของเภสัช กรในการทบทวนค าสัง่ ใช้ย า ควรค านวณ
ขนาดยาซ้าทุกครัง้ และข้อมูลผูป้ ่ วยแต่ละรายทีเ่ ป็ นปั จจุบนั เป็ น
สิง่ สาคัญทีช่ ่วยป้ องกันความคลาดเคลื่อนทางยา และการพัฒนา
เชิงระบบได้แก่ การคานวณยาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ มีระบบ
ตรวจสอบและแจ้งเตือนเกีย่ วกับข้อมูลผูป้ ่ วยเช่นยาที่จาเป็ นต้อง
ปรับ ขนาดยาตามการทางานของไต ควรมีข้อ มูล ปรากฏแจ้ง
เตือนทันทีขณะสังยาเป็
่
นต้น
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ภาคผนวก
ตารางที่ 1 ขนาดยาต้านวัณโรคทีแ่ นะนาสาหรับผูใ้ หญ่ (อายุมากกว่า 15 ปี ) (Bureau of Tuberculosis,2018)
น้าหนักก่อน
เรื่มรักษา
(กก.)
35-49
50-69
>70

Isoniazid
(4-6 มก./กก./วัน)
300
300
300

Rifampicin
(8-12 มก./กก./วัน)
450
600
600

ขนาดยา
Pyrazinamide
(20-30 มก./กก./วัน)
1000
1500
2000

Ethambutol
Streptomycin
(15-20 มก./กก./วัน) (15 มก./กก./วัน)
800
หลีกเลีย่ งในหญิง
ตัง้ ครรภ์
1000
ในผูป้ ่ วยสูงอายุ >
1200
60 ปี ไม่ควรให้
ขนาดเกิน 750
มก./วัน

ตารางที่ 2 การปรับยาต้านวัณโรคในผูป้ ่ วยโรคไต ขนาดยาทีแ่ นะนาในผูป้ ่ วยทีม่ ี CreatinineClearance น้อยกว่า 30
ยา
Isoniazid
Rifampicin
Ethambutol
Pyrazinamide
Streptomycin

การปรับยา
ไม่ปรับ
ไม่ปรับ
ปรับ
ปรับ
ไม่แนะนาให้ใช้

ขนาดยาที่แนะนา
เหมือนเดิม
เหมือนเดิม
15-20 มก./วัน, 3วันต่อสัปดาห์
20-30 มก./วัน, 3วันต่อสัปดาห์

ตารางที่ 3 คาแนะนาการตรวจเลือดเพือ่ ดูการทางานของตับระหว่างการรักษาโรค
กรณีผปู้ ่ วยมีอาการคลืน่ ไส้อาเจียนระหว่างการ -ให้เจาะเลือดดูการทางานของตับทุกราย
รักษาวัณโรค
-ถ้า AST/ALT >3 เท่า ของค่าปกติ ให้หยุดยา Isoniazid Rifampicin Pyrazinamide
และให้ยา Ethambutal Quinolone และ Streptomycin ไปก่อน เมือ่ ผูป้ ่ วยอาการ
คลืน่ ไส้อาเจียนดีขน้ึ และLiver enzyme กลับสูภ่ าวะปกติ ให้rechallenge Isoniazid
และ Rifampicin เป็ นอย่างน้อย
-ถ้า AST/ALT < 3 เท่าของค่าปกติ รับประทานยาต่อ สืบค้นหาสาเหตุทอ่ี าจพบร่วม
ด้วยและติตามหน้าทีข่ องตับภายใน 3 วัน
กรณีผปู้ ่ วยผลเลือดผิดปกติโดยไม่มอี าการ
-ถ้าtotal bilirubin >3 มก./ดล. แต่ AST/ALT อยูใ่ นเกณฑ์ปกติ หรือเพิม่ ขึน้ ไม่เกิน 3
ระหว่างรักษาวัณโรค
เท่า ให้หยุดเฉพาะ Rifampicin
-ถ้า AST/ALT< 5เท่า ของค่าปกติ ให้รบั ประทานยาต่อ และเจาะดูการทางานของตับ
ทุก 1 สัปดาห์
-ถ้า AST/ALT> 5เท่า ของค่าปกติ ให้หยุดยา Isoniazid Rifampicin Pyrazinamide
และให้ยา Ethambutal Quinolone และ Streptomycin ไปก่อน
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ตารางที่ 4 แบบบันทึกข้อมูลการทบทวนใบสังยาต้
่ านวัณโรคห้องจ่ายยาผูป้ ่ วยนอก กลุม่ งานเภสัชกรรม รพ.น่าน
ลาดับ

HN

เพศ

อายุ น้าหนัก ขนาน
ยา

รายการ
ยา
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