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สรุปจุดท่ีเป็น “วิธีปฏิบัติท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีเยี่ยม” (อย่างน้อย 1 ข้อ) 
1) กำรทำำงำนรว่มกันแบบบูรณำกำรทุกสหสำขำที่เกี่ยวข้องกับกำรจ่ำยยำผู้ป่วย ทั้ง แพทย์ พยำบำล และเภสัชกร
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1) อุบัติกำรณ์ควำมคลำดเคลื่อนทำงยำลดลงจำกกระบวนกำรทำำ Med reconcile ลดลง ≥50%        
กำรอนุญำตให้มูลนิธิฯ จัดให้ผู้สนใจเข้ำเยี่ยมชม “Best-Practices” ขององค์กรผู้สมัครน้ีได้   

 [ / ] อนุญำต  [  ] ไม่อนุญำต
กำรอนุญำตให้มูลนิธิฯ บันทึกวีดีโอผลงำนระหวำ่งที่นำำเสนอในวันกำรจดังำนขององค์กรผู้สมัครน้ีได้
             [ / ] อนุญำต  [  ] ไม่อนุญำต
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บทคัดย่อ

ช่ือเรื่อง : ลดอุบัติกำรณ์ควำมคลำดเคลื่อนทำงยำจำกกระบวนกำรกำรทำำ Med reconcile

ประวัติและความเป็นมาโดยย่อ :
Medication reconciliation เป็นกระบวนกำรที่จะให้ได้มำซ่ึงข้อมูลรำยกำรยำที่ผู้ป่วยใช้ที่บ้ำนก่อนเข้ำมำ

รับกำรรกัษำตวัในโรงพยำบำลให้ได้สมบูรณ์ที่สุดเท่ำที่จะสำมำรถทำำได้ในกรอบเวลำที่กำำหนด ทั้งชื่อยำ ขนำดรับ
ประทำน ควำมถ่ีและวิถีใช้ยำน้ัน ๆ (รวมถึงยำที่ผู้ป่วยซ้ือมำรับประทำนเอง ผลิตภัณฑ์เสริมอำหำร และสมุนไพร) หลัง
จำกที่ได้ข้อมูลรำยกำรยำที่ผู้ป่วยใช้อย่ำงต่อเน่ืองแล้วต้องมีกำรเปรียบเทียบกับรำยกำรยำที่แพทย์สั่งเมื่อแรกรับ ขณะ
อยู่โรงพยำบำล ช่วงที่มกีำรย้ำยหอผู้ป่วย และรำยกำรยำในวันกลับบ้ำน หำกพบควำมแตกตำ่งของรำยกำรยำต้องมี
กำรบันทึกเหตุผลเพื่อสื่อสำรข้อมูลกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ซ่ึงรำยกำรยำดังกล่ำวน้ีต้องตดิตำมผู้ป่วยไปทุกรอยต่อของกำรให้
บริกำรทั้งในสถำนพยำบำลเดียวกันและตำ่งสถำนพยำบำล เพื่อทำำให้ผู้ป่วยเกิดควำมปลอดภัยสูงสดุ   องค์ประกอบ
ของกระบวนกำร Medication reconciliation ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักดังน้ี 1) Verification บันทึกรำยกำร
ยำ อำหำรเสริม สมุนไพร ที่ผู้ป่วยได้รับ 2) Clarification ทวนสอบควำมถูกต้องของรำยกำรยำที่บันทึก เพื่อให้มั่นใจ
วำ่ยำและขนำดยำที่ผู้ป่วยได้รับอยู่น้ันเหมำะสม หำกสงสัยควรหำข้อมูลเพิ่มเติมจำกแหล่งอื่น ๆ
3) Reconciliation เปรียบเทียบยำที่ผู้ป่วยได้รับใหม่กับรำยกำรยำที่ผู้ป่วยเคยไดร้ับและบันทึกกำร
เปลี่ยนแปลงในคำำสั่งใช้ยำพร้อมเหตุผล (หำกเป็นไปได้) 4) Transmission เมื่อจำำหน่ำยผู้ป่วยให้สื่อสำรรำยกำรยำ
ล่ำสดุที่ผู้ป่วยไดร้ับกับตวัผู้ป่วยเองหรือกับผู้ดูแลและ ส่งตัวรำยกำรยำดังกลำ่วไปยังสถำนพยำบำลใกล้บ้ำนเพื่อรับกำร
รักษำต่อ ในกรณีที่ผู้ป่วยย้ำยแผนกหรือยำ้ยหอผู้ป่วยกค็วรส่งต่อข้อมูลรำยกำรยำไปยังหน่วยงำนใหม่ด้วย (ใสอ่้ำงอิง)

ดังน้ันเพื่อให้กำรบริหำรยำในผู้ป่วยทีร่ับกำรรักษำที่โรงพยำบำลธรรมศำสตร์ฯ เป็นไปอย่ำงมีประสทิธิภำพ จึง
ได้มีกำรกำำหนดเป็นนโยบำยด้ำนควำมปลอดภัยในกำรดูแลผู้ป่วย ในเรื่องกำรบริหำรจัดกำรด้ำน Med reconcile นำำ
มำเป็นจดุเน้นของโรงพยำบำล ให้ทกุหน่วยงำนมีกระบวนกำรทำำ Med reconcile(MR) หลังจำกกำรนำำนโยบำยลงสู่
กำรปฏิบัติ พบวำ่ ในหลำยหน่วยงำนไม่สำมำรถปฏิบัติตำมแนวปฏิบัติได้อยำ่งครบถ้วน จำกกำรเก็บข้อมูลที่หน่วยงำน
อำยรุกรรมชำยพิเศษ พบวำ่ แพทย์ไม่ทรำบข้อมูล มีกำรสั่งยำไม่ได้นำำใบ MR ที่พยำบำลดึงยำให้มำใช้ในกำรสั่งยำ  
เภสัชกรไม่มีกำรทำำ MR นอกเวลำรำชกำร เมื่อมีผู้ป่วยนอนโรงพยำบำลนอกเวลำรำชกำร จึงมกีำร Print ใบซำ้ำซ้อนกับ
พยำบำล ทำำให้ผู้ป่วยมใีบ MR 2 ใบ และพยำบำลไม่มีกำรซักประวิยำมื้อสุดทำ้ย ทำำให้มีกำรบริหำรยำซำ้ำซ้อน  ทำำให้
พบกำรรำยงำนอุบัติกำรณใ์นเรื่อง แพทย์สั่งยำไม่ครบ ผดิขนำด ผดิชนิด พยำบำลมีกำรบริหำรยำซำ้ำซ้อน ในสำขำ
อำยรุกรรม  147   ครั้ง ของหน่วยงำนอำยรุกรรมชำยพิเศษ 32 ครั้ง (อำ้งอิงจำกระบบ IR.ของกำรรำยงำนของ
เภสัชกรรม เดือนมกรำคม-เดือนมีนำคม 63) ดังน้ันหน่วยงำนจึงจดัทำำโครงกำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรยำผู้ป่วยอย่ำง
มีประสิทธิภำพ เพื่อควำมปลอดภัยของผู้ป่วย  โดยมวีัตถุประสงค์ ดังน้ี 1) แพทย์ เภสัช พยำบำล มีกำรปฏิบัตติำม 
SOP กระบวนกำร Med reconcile ได้ 100%  2) พยำบำลมีกำรซักประวตัิยำมื้อสดุท้ำยของผู้ป่วยเพื่อลดกำรบริหำร
ยำซำ้ำซ้อน และ 3) อุบัติกำรณ์ควำมคลำดเคลื่อนทำงยำลดลงจำกกระบวนกำรทำำ Med reconcile ลดลง ≥50%      
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ข้ันตอนส่ังการรักษาสำาหรับผู้ป่วยรับเข้าไว้รักษาในโรงพยาบาล  (flow เดิม)

จำกกำรปฏิบัตติำม Flow ของ Med reconcile วิเครำะห์พบวำ่
1. พยำบำลดึงข้อมูลยำเดิมย้อนหลัง 4 เดือนไม่ครบ และดึงข้อมูลซำ้ำ และไม่มีกำรลงข้อมูลกำรซักประวตัิกำร

ทำนยำของผู้ป่วยครั้งสุดทำ้ย
2. พยำบำลภำระงำนมำกไม่มกีำรเปรียบเทียบข้อมูลของผู้ป่วย
3. แพทย์ไม่นำำใบ MR ทีพ่ยำบำล Print ไปใช้ในกำรเปรียบเทียบยำก่อนที่จะสั่งยำให้ผู้ป่วยมื้อแรก
4. นอกเวลำรำชกำร ไม่มีเภสัชกรทบทวนยำประวตัิกำรใช้ยำของผู้ป่วย  ทำำให้เกดิอุบัติกำรณ์ผู้ป่วยไดร้ับยำมื้อ

แรก ซำ้ำซ้อนหรือไม่ได้รับยำเดิม  และในเวลำรำชกำรเภสัชกรมีกำรปรินใบ MR มำใหม่ ทำำให้มีกำรทำำงำนซำ้ำ
ซ้อน ทั้งแพทย์ พยำบำล เภสัช ไม่เห็นควำมสำำคัญของใบ MR

5. เภสัชกรในเวลำรำชกำรมีกำรปรินใบ MR ผู้ป่วยรับใหม่ซำ้ำซ้อนกับพยำบำล ทำำให้แพทย์ไม่นำำไปใช้ในกำร
เปรียบเทียบในกำรสั่งยำ  ทำำให้ทั้งแพทย์และพยำบำลไม่เห็นควำมสำำคัญของใบ MR
      หน่วยงำนได้นำำแนวปฏิบัตกิำรทำำ MR เข้ำหำรือในวำระกำรประชุมของคณะกรรมกำรพัฒนำกำรดูแลผู้
ป่วยอำยรุกรรม (CLT  อำยุรกรรม)ประกอบด้วยแพทย์ พยำบำล เภสัชกร โดยมีข้อตกลงให้แพทย์ทีร่ับผู้ป่วย
ใหม่ต้องดึงประวัติยำเก่ำก่อนสั่งยำผู้ป่วย พยำบำลมีกำรซักประวัติยำมื้อสุดทำ้ยที่ผู้ป่วยทำนมำจำกบ้ำนและ
ลงบันทึก และเภสัชกรมีกำรทบทวนกำรสั่งยำของแพทย์ภำยใน 24 ชัว่โมง ในข้ันตอนกำรปฏิบัติ แพทยจ์ะได้
รับกำร training เรื่องกำรดึงข้อมูลยำเก่ำที่ถูกต้องในระบบ E-phis 
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Flow   การทำา   Med reconcile   รับใหม่   

Flow medication reconcilliation :
Admission 
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1.นอกเวลา ( จ-ศ 16.00 น. - 20.00 น./ ส-อา 8.00 น.-16.00 น.)
รับใหม่จำก ER,OPD นอกเวลำ
- แพทย์ Print ใบ MR โดยเลือกประวัติกำรใช้ยำ ย้อนหลัง 4 เดือน จำก 
E-phis
- พยำบำล ซักประวัติยำเดิม และยำมื้อสุดท้ำยทีผู่้ป่วยทำนมำจำกบ้ำน
- แพทย์  /  พยำบำล   เซ็นชื่อในใบ MR (ใช้ใบ MR เป็น order ให้แพทย์
เขียนคำำสั่งกำรใช้ยำว่ำ “ ยำเดิมตำมใบ MR ” และแพทย์ต้องเลือกยำ
โดยใส่เครื่องหมำย  ลงในช่องใช้ยำต่อเน่ือง)
-พยำบำลส่งใบ MR มำพร้อมกับ copy order กรณีผู้ป่วยรับใหม่เพื่อเบิก
ยำจำกห้องยำผู้ป่วยใน 
- เภสชักร ทบทวนประวัติยำเดิมจำกใบ MR ท่ีส่งมำที่ห้อง
ยำผู้ป่วยใน กรณีผู้ป่วยรับยำจำก รพ.อ่ืน เภสชักรจะโทรสอบถำมประวัติ
ยำเดิม (หำกสำมำรถติดต่อได้) พร้อมเซ็นชื่อกำำกับในใบ MR และใบ MR 
จะถูกส่งกลับไปที่หอผู้ป่วย
-พยำบำลนำำใบ MR แนบในชำร์ตผู้ป่วยใน โดยแนบใบ MR ไว้ในแผ่นแรก
ของ order 
2.ในเวลา 
- แพทย์  /  พยำบำล   Print ใบ MR โดยเลือกประวัติกำรใช้ยำ ย้อนหลัง 4 
เดือน จำก E-phis
- แพทย์  /  พยำบำล   ซักประวัติยำเดิม และยำมื้อสุดท้ำยทีผู่้ป่วยทำนมำจำก
บ้ำน
- แพทย์  /  พยำบำล   เซ็นต์ชื่อในใบ MR 
-เภสชักรประจำำหอผู้ป่วย ซักประวัติกำรรับประทำนยำของผู้ป่วย 
ประวัติกำรแพ้ยำ/ผลข้ำงเคียงของยำ ตรวจสอบควำมถูกต้องของยำที่
แพทย์สั่ง เช่น drug interaction , ขนำดยำ , กำรสั่งยำซำ้ำซ้อน หำกพบ
ปัญหำ เภสัชกรจะ consult แพทยท์ันที กรณีผู้ป่วยรับยำจำก รพ.อ่ืน 
เภสชักรจะโทรสอบถำม
ประวัติยำเดิม (หำกสำมำรถติดต่อได้) และเซ็นชื่อกำำกับในใบ MR 
-พยำบำลส่งใบ MR มำพร้อมกับ copy order กรณีผู้ป่วยรับใหม่เพื่อเบิก
ยำจำกห้องยำผู้ป่วยใน (หำกต้องกำรใช้ใบ MR เป็น order ให้แพทย์เขียน
คำำสั่งกำรใช้ยำว่ำ “ ยำเดิมตำมใบ MR ” และแพทย์ต้องเลือกยำโดยใส่
เครื่องหมำย  ลงในช่องใช้ยำต่อเน่ือง)
-ห้องยำผู้ป่วยในส่งใบ MR กลับไปที่หอผู้ป่วย
-พยำบำลนำำใบ MR แนบในชำร์ตผู้ป่วยใน โดยแนบใบ MR ไว้ในแผ่นแรก
ของ order 
**หมำยเหตุ กรณีไม่มีเภสัชกรประจำำหอผู้ป่วย ปฏิบัติเหมือนกำรทำำนอก
เวลำรำชกำร หำกผู้ป่วยรับยำจำก รพ.อ่ืน และต้องกำรให้เภสัชกรทำำ MR
ให้โทรแจ้ง 9226  **

รับใหม่จาก 
ER,OPD

 ในเวลาราชการนอกเวลาราชการ
แพทย์*  Print ใบ MR พร้อมซักประวตัิยา
เดิม พยาบาลซักประวัติยามื้อสุดท้ายทีผู่้ป่วยรับ
ประทานมาจากบ้าน แพทย์/พยาบาลเซน็ชื่อในใบ 
MR

นอกเวลาราชการ  ในเวลาราชการ
เภสัชกรประจำาหอผู้ป่วย ซัก
ประวัติการรับประทานยาของผู้ป่วย 
ประวัติการแพ้ยา/ผลข้างเคยีงของยา 
ตรวจสอบความถูกต้องของยาที่แพทย์
สั่ง และเซ็นชื่อกำากับในใบ MR 

พยาบาลส่งใบ MR มาพร้อมกับ 
copy order กรณีผู้ปว่ยรับใหม่
เพ่ือเบิกยาจากห้องยาผู้ปว่ยใน

เภสัชกร ทบทวนประวัติยาเดิมจากใบ 
MR ท่ีส่งมาทีห่้อง
ยาผู้ป่วยใน และเซ็นชื่อกำากับในใบ 
MR , ใบ MR จะถูกส่งกลับไปทีห่อ
ผู้ป่วย

พยาบาลนำาใบ MR แนบในชาร์ตผู้ป่วยใน
โดยแนบใบ MR ไวใ้นแผ่นแรกของ 
order



จำกกำรที่มีกำรปรับ Flow medication  reconcilliation  Admission พบวำ่ เภสัชกรมกีำรดักจับกำรสั่ง
ยำของแพทย์ ในกรณรีับใหม่ ให้แพทย์มีกำรสั่งยำได้ถูกต้อง ครบถ้วน และพยำบำลไม่มกีำรบริหำรยำซำ้ำซ้อน ดัง
ผลลัพธ์
ผลผลิต/ผลลัพธ์ เชิงประจักษ์

          ทีมได้มกีารปฏิบัติตาม SOP โดยกำาหนด ผลลัพท์ท่ีเกิดข้ึน 3 ข้อดังน้ี

มีกำรปฏิบัตติำม SOP กระบวนกำร Med reconcile ทั้งแพทย์ พยำบำล เภสัชกร  
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 ผู้ป่วยใหม่ท่ีมีการปฏิบัติตาม SOP   แพทย์ พยาบาล เภสัชกร
เป้าหมาย

 เป็นกำรทำำ MR ในผู้ป่วยรับใหม่ทุกคน โดยมกีำรทำำ MR ทั้งแพทย์  เภสัชกร พยำบำล แพทยท์บทวนกำรส่ง
ยำ พยำบำลมกีำรซักประวัติยำมื้อสุดทำ้ยและลงบันทึก  และเภสัชกรมีกำรทบทวนกำรสั่งยำของแพทย์ก่อน
จ่ำยยำ  โดยคำำนวณ โดยใช้สตูร X= จำำนวนผู้ป่วยที่ได้รับกำรทำำ MR ครบทั้งแพทย์  พยำบำล เภสัช
Y = จำำนวนผู้ป่วยทีร่ับใหม่ในเดือนน้ัน เก็บข้อมูล โดยมีลำยเซ้นต์ ใบ MR ครบทั้ง 3 สำขำ 

       จำกกำรนำำสู่กำรปฏิบัติ  เภสัชกร และแพทย์ให้ควำมร่วมมือในกำรปฏิบัติ  ทีมแพทย์ มีภำระงำนมำกและ 
แพทย์เวรที่มีกำรดูแลหลำยหน่วยงำน  แก้ปัญหำโดย พยำบำลดึงข้อมูลยำเก่ำจำกระบบ E-Phis และซักประวัติยำเก่ำ 
ให้แพทย์ สั่งยำ เภสัชกรทบทวนกำรสั่งยำของแพทย์

     กำรซักประวัติยำมื้อสุดท้ำยของผู้ป่วยเพือ่ลดกำรบริหำรยำซำ้ำซ้อน  
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การซักประวัติยาม้ือสุดท้ายเพื่อลดการบริหารยาซำ้าซ้อน เป้าหมาย    
 ผู้ป่วยรับใหม่มีกำรซักประวตัิยำมื้อสดุท้ำย ก่อนที่จะมีกำรบริหำรยำมื้อแรก เพื่อไมใ่ห้มีกำรบริหำรยำซำ้ำซ้อน เช่นผู้
ป่วยได้ทำนยำลดควำมดันโลหิตแล้ว กจ็ะมีกำรเริ่มยำวันรุ่งข้ึน และไม่มีกำรเบิกยำรับใหม่ดว่น สูตรกำรคำำนวณ 
X=จำำนวนผู้ป่วยรับใหม่ที่มีกำรซักประวตัิยำมื้อสดุท้ำยกอ่นเริ่มยำมื้อแรก Y=จำำนวนผู้ป่วยทีร่ับใหม่ในเดือนน้ัน 
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ควำมคลำดเคลื่อนทำงยำลดลงจำกกระบวนกำร Med reconcile เป้ำหมำยลดลง 50%
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Chart Title

จำานวนความคลาดเคลื่อนทางยา เป้าหมาย

ข้อมูลควำมคลำดเคลื่อนมำจำกกำรรำยงำนของเภสัชกรที่มกีำรทบทวน กำรสั่งยำของแพทย์ซ่ึงมีกำรรำยงำน
แบบ Real time โดยพบว่ำ มกีำรผิดพลำดในกำรสั่งยำไม่ครบ  ผิดควำมแรง ดึงข้อมูลไม่ครบ สว่นใหญ่จะถูกพบก่อน
ถึงผู้ป่วย

ประโยชน์การทำา กระบวนการ Med reconcile 
1. ผู้ป่วยที่เข้ำรับกำรักษำที่หน่วยงำนอำยุรกรรมชำยพิเศษ ได้รับยำต่อเน่ือง ครบถ้วน ถูกต้องปลอดภัย
2. ควำมคลำดเคลื่อนในกำรสั่งยำมีกำรทบทวนแก้ไขก่อนถึงผู้ป่วย และก่อนที่เภสัชกรมกีำรจ่ำยยำ ทำำให้ไม่สูญ
เสียค่ำใช้จำ่ยจำกกำรจ่ำยยำผิด
3.  แพทย์มีควำมเข้ำใจในกำรทำำ MR และเป็นตัวแทนเข้ำประชุมเพื่อเสนอแนะในกำรทำำระบบ MR ใน E-Phis
4. มีกำรทำำงำนรว่มกันกับเภสัชกรและแพทย์ประจำำหน่วยงำนเป็นอย่ำงดี
5. นำำประโยชน์ที่ได้ปฏิบัติสู่หน่วยงำนทั้งหมดของโรงพยำบำล เพื่อควำมปลอดภัยของผู้ป่วยต่อไป
แผนการดำาเนินการ เพ่ือความยั่งยืนของโครงการ
1. มีกำรปฏิบัตติ่อเน่ืองในหน่วยงำน โดยมกีำำหนดเป็น KPI ของหน่วยงำน
2. มีกำรนำำเข้ำที่ประชุมในสำขำหอผู้ป่วยอำยรุกรรมเพื่อให้มีกำรดำำเนินกำรกำรทำำ MR ในหอผู้ป่วยทั้งหมด 
3. นำำเข้ำที่ประชุมของตวัแทน ดูแลระบบยำของหน่วยงำนทุกหน่วยงำนโดยมีกำรนำำ SOP กำรทำำ MR ให้ทุกคน
รับทรำบ และนำำไปปฏิบัติ
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