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1. เพื่อใหเภสัชกรเขาใจความหมายและกระบวนการการประสานรายการยา
2. เพื่อใหเภสัชกรตระหนักถึงความสําคัญของการประสานรายการยากับความคลาดเคลื่อนทางยา
บทคัดยอ
การประสานรายการยา เปนกระบวนการตรวจสอบและเปรียบเทียบรายการยาระหวางรายการยาที่ผูปวย
ใชอยูอยางตอเนื่องกอนเขารับการรักษาในโรงพยาบาลกับรายการยาที่ผูปวยไดเมื่อแรกรับ เมื่อยายหอผูปวย หรือ
เมื่อถูกจําหนายกลับบาน โดยการสรางบัญชีรายการยาทั้งจากหนวยพยาบาล หรือจากยาที่ผูปวยจัดหามาใชเอง
ทั้งยาแผนปจจุบัน สมุนไพร วิตามิน และผลิตภัณฑเสริมอาหาร อยางถูกตองและแมนยํา พรอมทั้งระบุขนาดยา
ความถี่ วิธีใช วิถีทางในการใชยาที่เปนปจจุบัน เวลาที่ไดรับยาครั้งสุดทาย เพื่อใหแพทยใชในการตัดสินใจสั่งยาแก
ผูปวยอยางเหมาะสมและครบถวน ลดโอกาสเกิดความคลาดเคลื่อนทางยาที่ทําใหผูปวยไมไดรับยาที่จําเปน หรือ
ไดรับยาซ้ําซอน หรือไดรับยาที่มีอันตรกิริยาตอกัน สงเสริมใหเกิดการรักษาดานยาแกผูปวยอยางถูกตอง
องคการอนามัยโลก และหนวยงานที่ดูแลดานความปลอดภัยของผูปวยในหลายประเทศ ไดกําหนดให
การประสานรายการยาเป น มาตรฐานหนึ่ งในการเพิ่ ม ความปลอดภั ย ด า นยา และสถาบั น รั บ รองคุ ณ ภาพ
สถานพยาบาล (องคการมหาชน) ไดกําหนดใหการประสานรายการยา เปนสวนหนึ่งของมาตรฐานโรงพยาบาลและ
บริการสุขภาพมาตั้งแตป พ.ศ.2549 ที่สงผลใหเกิดความปลอดภัยแกผูปวย และเปนสวนหนึ่งในการรับรองคุณภาพ
โรงพยาบาล
การสรางระบบการเขาถึงและจัดเก็บขอมูลการประสานรายการยาอยางเปนระบบครบ 4 ขั้นตอน ไดแก
การทวนสอบและการบันทึกรายการยา การตรวจสอบรายการยา การเปรียบเทียบและประสานรายการยา และ
การสงตอขอมูลยาของผูปวย จะชวยเพิ่มประสิทธิภาพและลดระยะเวลาในการทํางานได และยังเปนปจจัยที่สงผล
ตอการดําเนินงานประสานรายการยา ที่สงผลลดปญหาความแตกตางของรายการยา ลดการเกิดความคลาดเคลื่อน
ทางยา ป องกัน มิใหความคลาดเคลื่อนทางยาถึงตัวผูป วย ลดการกลับมาโรงพยาบาลที่สั มพัน ธกับอาการไมพึง
ประสงคจากยา และลดการกลับเขารักษาตัวในโรงพยาบาลได
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คําสําคัญ
การประสานรายการยา, ความปลอดภัยของผูปวย, medication reconciliation, patient safety
บทนํา
Institute for Healthcare Improvement (IHI) ของสหรั ฐ อเมริ ก า ได ร ายงานในป ค.ศ. 2005
วา ความคลาดเคลื่อนทางยาเกิดขึ้นได ในทุ กขั้น ตอนของการใชยา โดยเกือบครึ่งหนึ่งเกิดในชวงผูปวยที่เขารับ
การรักษาตัวในโรงพยาบาลและรอยตอของการรักษา โดยเฉพาะการไมไดรับยาตอเนื่องที่เคยใชตั้งแต 1 ชนิดขึ้นไป
และความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นสามารถสงตอความคลาดเคลื่อนนั้นไปจนถึงตัวผูปวยไดระดับปานกลางหรือรุนแรง1-3
ทั้งนี้ หนวยงานรับรองคุณภาพโรงพยาบาลระดับสากล (Joint Commission on Accreditation of Healthcare
Organization; JCAHO) ไดรายงานวา มากกวาครึ่งหนึ่งของเหตุการณไมพึงประสงคที่กอใหเกิดอันตรายขั้นรุนแรง
หรือเสียชีวิตที่มีสาเหตุมาจากความคลาดเคลื่อนทางยานั้น เกิดจากการสื่อสารระหวางบุคลากรทางการแพทยและ
ผูปวย และสามารถหลีกเลี่ยงไมใหเกิดเหตุการณดังกลาวไดดวยกระบวนการประสานรายการยาระหวางรอยตอ
ของการรักษา (Medication reconciliation) โดยกําหนดใหกระบวนการประสานรายการยา เปนเปาหมายขอที่ 8
ของ National Patient Safety Goal ซึ่งมีผลใชในป ค.ศ. 2006 เปนตนมา4
องคการอนามัยโลก และหนวยงานที่ดูแลดานความปลอดภัยของผูปวยในหลายประเทศ ไดกําหนดให
การประสานรายการยา เป น มาตรฐานหนึ่ ง ในการเพิ่ ม ความปลอดภั ย ด า นยา โดย JCAHO ได กํ า หนดให
กระบวนการประสานรายการยาเปนเปาหมายของ National Patient Safety Goal ในป ค.ศ. 20064 สวน IHI
รว มกั บ โรงพยาบาลมากกว า 2,700 แห ง ได ดําเนิ น โครงการ “100,000 lives campaign” และกํ าหนดให
กระบวนการประสานรายการยาเปน 1 ใน 6 ของวิธีปฏิบัติในการปองกันการเสียชีวิตจากความคลาดเคลื่อนทางยา
มาตั้งแต ค.ศ. 2006 เชนเดียวกัน4-6
ในประเทศไทย สถาบั น รั บ รองคุ ณ ภาพสถานพยาบาล (องค การมหาชน) ได กําหนดใหกระบวนการ
ประสานรายการยา เป น สว นหนึ่ งของมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุ ขภาพมาตั้งแตป พ.ศ. 2549 โดยได
ระบุไวในเรื่องระบบการจัดการดานยาวา การประสานรายการยาเปนกระบวนการดําเนินงานดานยาที่สงผลใหเกิด
ความปลอดภัยแกผูปวย ซึ่งเปนสวนหนึ่งในการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (Hospital Accreditation; HA)7,8
บทความนี้ ครอบคลุมนิยามของการประสานรายการยา กระบวนการประสานรายการยา การดําเนินงาน
ประสานรายการยาอยางเปนระบบ ปจจัยที่สงผลตอการดําเนินงานประสานรายการยา และความสําคัญของการ
ประสานรายการยาตอการลดความคลาดเคลื่อนทางยา
นิยามของการประสานรายการยา (Medication reconciliation, MR)
การประสานรายการยา เปนกระบวนการตรวจสอบและเปรียบเทียบรายการยาระหวางรายการยาที่ผูปวย
ใชอยูอยางตอเนื่องกอนเขารับการรักษาในโรงพยาบาลกับรายการยาที่ไดเมื่อแรกรับ เมื่อยายหอผูปวย หรือเมื่อถูก
จําหน ายกลับ บ าน โดยการสรางบั ญชี รายการยาที่ ผูปวยได รับอยางถูกตองและแมน ยํา พรอมทั้ งระบุ ขนาดยา
ความถี่ วิธีใช วิถีทางในการใชยาที่เปนปจจุบัน รวมทั้งเวลาที่ไดรับยาครั้งสุดทาย เพื่อใหแพทยใชในการตัดสินใจสั่ง
ยาแกผูปวยอยางเหมาะสมและครบถวน ลดโอกาสเกิดความคลาดเคลื่อนทางยาที่ทําใหผูปวยไมไดรับยาที่จําเปน
หรือไดรับยาที่ซ้ําซอน หรือยาที่มีอันตรกิริยาตอกัน และเพื่อสงเสริมใหเกิดการรักษาดานยาแกผูปวยอยางถูกตอง9
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IHI นิยาม “การประสานรายการยา” วาเป นกระบวนการในการระบุรายการยาทั้งหมดของผูปวยให มี
ความถูกตองมากที่สุด ทั้งชื่อยา วิธีใชยา ความถี่ และวิถีทางในการใชยา เพื่อนํารายการยาดังกลาวไปเปนขอมูลใน
การตัดสินใจสั่งใชยาที่ถูกตองกับผูปวยครอบคลุมทุกระดับการใหบริการภายในระบบบริการสุขภาพ ไมใชเฉพาะ
ภายในโรงพยาบาลหนึ่งเทานั้น แตตอเนื่องไปยังจุดบริการอื่นภายนอกดวย ไมวาจะเปนสถานพยาบาลอื่น รานยา
หรื อ คลิ นิ ก เป น ต น 6 และสถาบั น เพื่ อ การปฏิ บั ติที่ ป ลอดภั ย ด านการใช ย า (Institutes for Safe Medication
Practices; ISMP) ประเทศแคนาดา นิยามวาการประสานรายการยาเปนการมีสวนรวมของบุคลากรทางการแพทย
และผูปวยในการสื่อสารประวัติการใชยาที่ถูกตองและครบถวน ในรอยตอของการรักษาทุกระดับ10, 11
กระบวนการประสานรายการยา5
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคการมหาชน) ประเทศไทย ไดระบุในมาตรฐานโรงพยาบาลและ
บริก ารสุ ข ภาพใน ป พ.ศ.2549 จนถึ งฉบั บ ปรับ ปรุ งใหม (ฉบั บ ที่ 4 เริ่มใช ตั้ งแต 1 กรกฎาคม พ.ศ.2561) ว า
การประสานรายการยาเปนกระบวนการดําเนินงานดานยาที่สงผลใหเกิดความปลอดภัยแกผูปวย ตั้งแตการสั่งใชยา
จนถึงการบริห ารยา เพื่อประกันความถูกตองของการระบุบัญชีรายการยาของผูปวยที่ถูกตองแมนยําและใชใน
ทุกจุดของการบริการ โดยการเปรียบเทียบรายการยาเดิมของผูปวยกับรายการยาที่สั่งใหใหม การตัดสินใจทาง
คลินิกอยางเหมาะสม การสื่อสารการตัดสินใจแกทีมงานและผูปวย และการสงมอบรายการยาใหกับผูดูแลผูปวยใน
ขั้นตอนถัดไป8,9
การศึกษาเวลามาตรฐานของกระบวนการประสานรายการยาของผูปวยแรกรับของผูปวย 1 ราย ใชเวลา
เฉลี่ย 14.54 นาที โดยเฉลี่ยใชเวลาในขั้นตอนการทวนสอบนานที่สุด โดยวิธีการหรือแหลงขอมูลที่ใชในการสราง
รายการยาที่ ส มบู ร ณ ม ากที่ สุ ด ของผู ป ว ยเพื่ อ นํ า มาเปรี ย บเที ย บคํ า สั่ ง ใช ย าของแพทย ใ นขั้ น ตอนแรกรั บ
ประกอบด ว ย บั ต รตรวจโรคผู ป ว ยนอก เวชระเบี ย นของผู ป ว ย ใบส ง ต อ ในการรั ก ษา ยาเดิ ม ของผู ป ว ย
การสัมภาษณ ผูปวยและ/หรือญาติผูปวย และฐานขอมู ลคอมพิวเตอรของโรงพยาบาล12 ขั้นตอนสําคัญ ในการ
ประสานรายการยา9 ไดแก
1. Verification คือ การทวนสอบและการบันทึกรายการยา อาหารเสริม สมุนไพร ที่ผูปวยไดรับกอน
มาโรงพยาบาล รวมถึงประวัติอาการไมพึงประสงค โดยใชวิธีตอไปนี้
- ซักประวัติการใชยาจากผูปวยหรือผูดูแล ทั้งชนิด ขนาดยา วิธีใช วิถีทางใหยา และเวลาที่
ไดรับยาครั้งลาสุดของผูปวย จากทุกแหลงที่ผูปวยรับยา และขอดูยาเดิม (ถามี)
- ทบทวนประวัติการใชยาในแฟมประวัติผปู วย หรือระบบสารสนเทศของโรงพยาบาล
2. Clarification คือ การตรวจสอบรายการยาที่บันทึกวาชนิด ขนาด และวิธีใชยาที่ผูปวยไดรับอยูนั้น
ถูกตองตามขอบงใช และเหมาะสมตามแนวเวชปฏิบัติการรักษา หากสงสัยควรหาขอมูลเพิ่มเติมจาก
แหลงอื่น เชน คูมือการใชยา เอกสารตําราวิชาการ แนวเวชปฏิบัติ
3. Reconciliation คือ กระบวนการเปรียบเทียบและประสานรายการยา ระหวางยาที่ผูปวยเคยไดรับ
กับยาที่ไดรับใหม เมื่อมีการเปลี่ยนระดับการรักษาระหวางระดับวิกฤตและระดับผูปวยสามัญ หรือ
การเปลี่ยนระดับการรักษาระหวางสถานพยาบาลปฐมภูมิไปสูระดับที่ซับซอนขึ้น เพื่อคนหา “ความ
ไมสอดคลอง” ของรายการยา และบันทึกการเปลี่ยนแปลงคําสั่งใชยาพรอมเหตุผล (หากเปนไปได)
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เพื่อสื่อสารกับผูเกี่ยวของในขั้นตอไป กรณีที่พบความคลาดเคลื่อนจะตองสื่อสารไปยังแพทยเพื่อให
ทบทวนคําสั่งใชยา และมีการติดตามการเปลี่ยนแปลงคําสั่งใชยาในแฟมประวัติผูปวยใน รวมถึงการ
ปรึกษาแพทยเพื่อใหผูปวยไดรับยาที่เหมาะสม
ISMP ไดนิยาม “ความไมสอดคลอง” หรือความแตกตางของรายการยาที่พบจากขั้นตอน
การเปรี ย บเที ย บและประสานรายการยาระหวางรายการยาที่ ผูป ว ยใชกอน ระหวางรักษาตัว ใน
โรงพยาบาล และเมื่อจําหนายผูปวยออกจากโรงพยาบาลเปน 3 ประเภท10 คือ
1. ความแตกตางที่เกิดจากความตั้งใจของแพทย และมีบันทึกชัดเจนถึงความตั้งใจดังกลาว
(intentional discrepancies) หากความตั้ ง ใจนั้ น ไม มี เหตุ ผ ลรองรั บ หรื อ ไม อ ยู บ น
พื้นฐานการรักษาที่ถูกตอง ถือเปนความคลาดเคลื่อนทางยา
2. ความแตกตางเกิดจากความตั้งใจของแพทย แตไมบันทึกใหผูอื่นทราบ หรือสั่งใชยาเดิม
โดยไมระบุรายการยา (undocumented intentional discrepancies) หากความตั้ งใจ
นั้ น ไม มีเหตุ ผ ลรองรับ หรือไม อยู บ นพื้ น ฐานการรักษาที่ ถูกต อง และเป น เหตุ ให เกิ ด
อันตรายแกผูปวย ถือเปนความคลาดเคลื่อนทางยา
3. ความแตกต า งที่ เกิ ด จากความไม ตั้ ง ใจของแพทย (unintentional discrepancies)
ซึ่งเปนเหตุใหเกิดอันตรายแกผูปวย ถือวาเปนความคลาดเคลื่อนทางยา แตหากความ
ไม ตั้ ง ใจนั้ น มี ข อ มู ล รองรั บ หรื อ อยู บ นพื้ น ฐานการรั ก ษาที่ ถู ก ต อ ง ถื อ ว า ไม เ ป น
ความคลาดเคลื่อนทางยา
JCAHO กําหนดใหการเปรียบเทียบประสานรายการยาควรแลวเสร็จภายใน 24 ชั่วโมงแรก
ของขั้นตอนแรกรับ อยางไรก็ตาม การกําหนดเวลาขึ้นกับการตกลงในองคกร เพื่อใหสอดคลองกับ
บริบทของโรงพยาบาลและสามารถปฏิบัติตามไดมากที่สุด ทั้งนี้เพื่อใหการบริหารยามีความตอเนื่อง
มากที่สุด หรือควรเริ่มตนการทบทวนยาในผูปวยที่มีโอกาสเสี่ยงตอการเกิดเหตุการณไมพึงประสงค
จากยา หรือผูปวยที่ไดรับยาที่มีความเสี่ยงสูง4, 15
4. Transmission การสงตอหรือจําหนายผูปวย ใหสื่อสารรายการยาลาสุดที่ผูปวยไดรับกับตัวผูปวย
เองหรือผู ดูแล และส งรายการยาดังกลาวไปยังห องผูปว ยที่ยายหรือสถานพยาบาลใกลบานเพื่ อ
รับการรักษาตอ
ปจจัยที่สงผลตอการดําเนินงานประสานรายการยา
การวัดผลของการดําเนินงานประสานรายการยาในโรงพยาบาลโดยเภสัชกร พบวา “ผูปวยไมไดรับยา
เดิม” เปนความคลาดเคลื่อนในขั้นตอนแรกรับมากกวาขั้นตอนจําหนายผูปวย ผลของความคลาดเคลื่อนทางยา
สวนใหญมีความรุนแรงระดับ B และเภสัชกรสามารถแกไขปญหากอนที่ยาจะไปถึงตัวผูปวยได 13,14
การสรางระบบการเขาถึงและจัดเก็บขอมูล การประสานรายการยาอยางเปนระบบครบ 4 ขั้นตอน
จะเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน และลดระยะเวลาในการทํางานได ปจจัยที่สงผลตอการดําเนินงานประสาน
รายการยา ที่จะสงผลลดปญหาความแตกตางของรายการยา ลดการเกิดความคลาดเคลื่อนทางยา ปองกันมิให
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ความคลาดเคลื่อนทางยาถึงตัวผูปวย ลดการกลับมาโรงพยาบาลที่สัมพันธกับอาการไมพึงประสงคจากยาได และ
ลดการกลับเขารักษาตัวในโรงพยาบาล15-17 ประกอบดวย
1. นโยบายของโรงพยาบาล (policy) นโยบายควรกําหนดเปาหมายที่ชัดเจนและสอดคลองกับบริบท
ของโรงพยาบาล เพื่อใหบุคลากรปฏิบัติไดจริง และปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน
2. บริบ ทของโรงพยาบาล (context) ประกอบด วยขนาดของโรงพยาบาล ปริมาณงาน อั ตรากํ าลั ง
การจัดสรรภาระงาน วัฒนธรรมองคกร การบริหารจัดการไมซับซอน และวัฒนธรรมองคกรที่ดี
3. บุคลากรที่ ดําเนิ นงาน (practitioners) ไดแก ความรวมมื อของสหวิช าชีพ ความรู ความเขาใจใน
แนวปฏิ บั ติ และความตระหนั ก ของบุ ค ลากรที่ มี ต อ ความปลอดภั ย ของผู ป ว ย ช ว ยให ส ามารถ
ดํ า เนิ น งานได อ ย า งต อ เนื่ อ งและยั่ ง ยื น บุ ค ลากรการแพทย ผู มี ส ว นเกี่ ย วข อ งและบทบาท
ในกระบวนการประสานรายการยา ไดแก
- แพทย มีหนาที่ซักประวัติผูปวย ประกอบกับขอมูลในเวชระเบียน
- พยาบาล และ/หรือเภสัชกร เปนหลักในการดําเนินการเพื่อใหไดมาซึ่งประวัติการใชยาของผูปวย
- เภสัชกร ทําหนาที่ยืนยันรายการยา และแนวทางการบริหารยา
4. กระบวนการดําเนินงาน (process) สิ่งสําคัญคือความชัดเจน ทั้งในขั้นตอนการดําเนินงานการกําหนด
หน าที่ ความรับ ผิ ดชอบของบุ คลากร และการจัดการระบบสารสนเทศของขอมูลการใชย าเพื่อให
การสื่ อ สารข อมู ล สมบู ร ณ ม ากที่ สุ ด การพั ฒ นาการประสานรายการยาในรูป แบบที ม สหวิช าชี พ
จะชวยลดความคลาดเคลื่อนทางยาที่อาจกอใหเกิดอันตรายตอผูปวย โดยเฉพาะในจุดที่มีการเปลี่ยน
การรักษาได Mekonnen และคณะ (2016) พบวา การประสานรายการยาโดยใชระบบอิเล็กทรอนิกส
ช ว ยลดความแตกต า งของรายการยาที่ เ กิ ด จากความไม ตั้ ง ใจลงได ถึ ง ร อ ยละ 4518 ดั ง นั้ น
ระบบอิเล็กทรอนิกสและเทคโนโลยีสารสนเทศจึงมีบทบาทในกระบวนการประสานรายการยาเพิ่ม
มากขึ้น และไดรับการยอมรับวาเปนสิ่งจําเปนที่ชวยสนับสนุนการดําเนินงานประสานรายการยาใน
การเปรียบเทียบประวัติการใชยา เพื่อเปนขอมูลในการสั่งใชยา และชวยคนพบความแตกตางของ
รายการยา รวมถึงแกปญหาความแตกตางของรายการยาที่เกิดจากความไมตั้งใจระหวางรอยตอของ
การรักษา และลดความคลาดเคลื่อนทางยาได18-21
ความสําคัญของการประสานรายการยาตอการลดความคลาดเคลื่อนทางยา
ในปจจุบัน มีผูปวยจํานวนมากที่ใชยารวมกันหลายขนาน รับการรักษาจากสถานพยาบาลมากกวาหนึ่ง
แหง หรือซื้อยารับประทานเองเพื่อใชบรรเทาอาการ/รักษาโรคอยางตอเนื่องหรือใชเปนครั้งคราวนอกเหนือจากยา
ที่แพทยสั่งให19,22,23 หากบุคลากรทางการแพทยไมมีกระบวนการซักประวัติผูปวยเพื่อประสานรายการยาอยางมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ ก็ อ าจทํ า ให เ กิ ด ความคลาดเคลื่ อ นของการใช ย าได ทั้ ง การสั่ ง ใช ย า การสื่ อ สารคํ า สั่ ง ใช ย า
การติดฉลากยา การบรรจุยา การเตรียมยา การกระจายยา การสงมอบยา การใหยา การใหขอมูล การติดตาม
และการใชยา ทําใหผูปวยมีโอกาสที่จะไดรับยาไมสอดคลองกับประวัติเดิม เมื่อเขารับการรักษาในโรงพยาบาล
อาจทําใหผูปวยเกิดปญหาจากการใชยา เชน ไดรับยาซ้ําซอนกันเนื่องจากยามีชื่อการคาและลักษณะที่แตกตางกัน
เกิดอาการไมพึงประสงคจากยา เกิดอันตรกิริยาระหวางยา หรือขาดความรวมมือในการใชยา24,25
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ความคลาดเคลื่ อ นทางยา ตามนิ ย ามของ National Coordinating Council for Medication Error
Report and Prevention (NCC MERP) หมายถึง เหตุการณใด ๆ ที่อาจเปนสาเหตุของการใชยาที่ไมเหมาะสม
หรือเปนอันตรายแกผูปวย ในขณะที่ยาอยูในความควบคุมของบุคลากรสาธารณสุข26 ความคลาดเคลื่อนทางยา
เกิดขึ้นไดในทุกขั้นตอนของการใชยา แบงไดเปน 8 ประเภท27 ไดแก
1. การไมไดรับยาที่จําเปนตอการรักษาที่ผูปวยเคยไดรับ รวมถึงคําสั่งใชยาที่ไมระบุรายการยาใหชัดเจน
เชน “ยาเดิม”
2. ขนาดยา หรือความถี่ไมเหมาะสม หรือแตกตางจากที่ผูปวยเคยไดรับ
3. วิถีทางใชยาไมเหมาะสม หรือแตกตางจากที่เคยไดรับ
4. เวลาใหยาไมเหมาะสม หรือแตกตางจากเวลาที่เคยไดรับ
5. ผูปวยไดรับยาในผิดชนิด หรือไมตรงจากเดิม รวมถึงยาที่มีขอหามใช
6. การสั่งใชยาที่ผูปวยมีประวัติแพ
7. การสั่งใชยาซ้ําซอน ที่มีสูตรโครงสรางในกลุมเดียวกันมากกวา 1 ชนิด
8. การสั่งยาที่ผูปวยไมเคยไดรับ โดยไมสามารถอธิบายเหตุผลทางคลินิกได
ความคลาดเคลื่อนทางยาที่เกิดขึ้นในระบบการใหบ ริการนั้นสามารถสงผลกระทบไปจนถึงตัวผูปวยได
ผลของระดับความรุนแรงของความคลาดเคลื่อนทางยา แบงเปนระดับ A-I ตาม NCC MERP ดังนี26้
ระดับ A คือ ไมเกิดความคลาดเคลื่อน แตมีเหตุการณที่อาจทําใหเกิดความคลาดเคลื่อนได
ระดับ B คือ มีความคลาดเคลื่อน แตไมเปนอันตราย เนื่องจากความคลาดเคลื่อนไปไมถึงตัวผูปวย
ระดับ C คือ มีความคลาดเคลื่อน แตไมเปนอันตราย แมวาความคลาดเคลื่อนไปถึงตัวผูปวยแลว
ระดับ D คือ มีความคลาดเคลื่อน ไมเปนอันตราย แตผูปวยจําเปนตองไดรับการติดตามเพิ่มเติม
ระดับ E คือ มีความคลาดเคลื่อน เปนอันตรายตอผูปวยชั่วคราว จําเปนตองไดรับการรักษา
ระดับ F คือ มีความคลาดเคลื่อน เปนอันตรายตอผูปวยชั่วคราว และจําเปนตองไดรับการรักษาใน
โรงพยาบาล หรือยืดระยะเวลาการรักษาตัวในโรงพยาบาลออกไป
ระดับ G คือ มีความคลาดเคลื่อน เปนอันตรายตอผูปวยถาวร
ระดับ H คือ มีความคลาดเคลื่อน เปนอันตรายตอผูปวยจนเกือบถึงแกชีวิต
ระดับ I คือ มีความคลาดเคลื่อน เปนอันตรายตอผูปวยจนถึงแกชีวิต
การศึกษาทบทวนขอมูลอยางเปนระบบจากงานวิจัย 22 ฉบับ โดยนําขอมูลการใชยากอนเขารักษาใน
โรงพยาบาลของผูปวยมาเปรียบเทียบกับประวัติการใชยาที่แพทยบันทึกขณะรับผูปวยเขารักษาในโรงพยาบาล
พบวา ผูปวยรอยละ 10 - 67 เกิดความคลาดเคลื่อนทางยาอยางนอย 1 ครั้ง โดยหากรวมรายการยาจากประวัติที่
แพทยไมไดสั่งใชมาประสานรายการยาดวย จะพบผูปวยที่มีความคลาดเคลื่อนทางยาเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 27 - 83
และหากประสานรายการยารวมกับการทบทวนประวัติการแพยาดวย จะพบความคลาดเคลื่อนทางยาอยางนอย
1 ครั้งในผูปวย คิดเปนรอยละ 34 - 95 ซึ่งแสดงใหเห็นวาการประสานรายการยาจะทําใหพบความคลาดเคลื่อน
ทางยาไดมากขึ้น ซึ่งจะเปนการปองกันความเสี่ยงใหกับผูปวยที่จะไดรับผลกระทบจากการสั่งใชยาครั้งนั้นไดเพิ่มขึ้น
โดยประเภทของความคลาดเคลื่อนที่พบบอยที่สุด คือ การไมไดรับยาที่เคยใชกอนเขารับการรักษาพยาบาล ทั้งนี้
เมื่อพบความคลาดเคลื่อนแลวปรึกษาแพทยผูสั่งใชยา มักพบวาเปนความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นจริงโดยมิไดตั้งใจ
6

โดยคาดการณวารอยละ 11-59 ของความคลาดเคลื่อนทางยาที่เกิดขึ้นนั้น มีความสําคัญตอภาวะทางคลินิกของ
ผูปวย ทั้งเพิ่มระยะเวลานอนในโรงพยาบาล หรือทําใหผูปวยเขารับการรักษาซ้ํากอนกําหนด หรือสงผลใหผูปวย
เสียชีวิตได27,28
สถานการณดังกลาวสะทอนวาผูปวยจํานวนมากมีความเสี่ยงในการไดรับรายการยาที่ไมสอดคลอง หรือมี
ความแตกตางของรายการยาเดิมกับยาที่แพทยสั่งระหวางรอยตอของการรักษา โดยเฉพาะในผูปวยที่ตองเขารับ
การทําหัตถการในโรงพยาบาล ซึ่งมีรอยตอของการรักษาเพิ่มขึ้นทั้งระหวางหอผูปวยและหองผาตัด จึงมีโอกาสที่
จะไมไดรับยาที่ควรไดรับ หรือไมไดงดยาที่ควรงดกอนผาตัด เชน กลุมยาตานการทํางานของเกล็ดเลือดและยา
ปองกันการแข็งตัวของเลือด ซึ่งจําเปนจะตองพิจารณาความเสี่ยงของการเกิดลิ่มเลือดและภาวะเลือดออกทั้งกอน
และหลังการผาตัด ดังนั้น การประสานรายการยาจึงชวยลดโอกาสเกิดความคลาดเคลื่อนทางยาเหลานี้ได 29, 30
บทสรุป
นิ ย ามเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารของการประสานรายการยายั งไม ได มี ก ารกํ า หนดที่ ชั ด เจน ดั ง นั้ น การศึ ก ษา
การประสานรายการยาทั้งในและตางประเทศ จึงมีความหลากหลายของลักษณะการดําเนินงานแตกตางกันไป
ตามความพรอมบริ บ ทของโรงพยาบาลนั้ น ๆ โดยเฉพาะองคกรที่มีขนาดใหญ หรือโครงสรางการปฏิ บั ติ งาน
สลั บ ซั บ ซ อ น ดั งนั้ น การประสานรายการยาในรู ป แบบที ม สหวิช าชี พ ของโรงพยาบาลที่ มี ก ารวางระบบและ
กระบวนการปฏิบัติงานที่ดีใหไดมาซึ่งขอมูลรายการยาของผูปวย รวมถึงยาที่ผูปวยซื้อมารับประทานเอง ผลิตภัณฑ
เสริมอาหาร สมุ นไพร วิต ามิ นตาง ๆ และยามื้อสุดทายที่ ผูป วยใช อยางสมบูรณ ที่สุดเทาที่จะสามารถทํ าไดใน
กรอบเวลาที่กําหนดจะสงผลใหการใชยาของผูปวยมีประสิทธิภาพและความปลอดภัยมากขึ้น ลดความคลาดเคลื่อน
ทางยา และความเสี่ยงที่จะเกิดเหตุการณไมพึงประสงคจากยา
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