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ค าน า 

 ด้วยกระทรวงสาธารณสุขได้ก าหนดให้หน่วยงานในสังกัดด าเนินการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ซึ่งก าหนดให้หน่วยงานมีการก าหนด
มาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือ หรือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานเพื่อใช้เป็นแนวทางในการให้บริการแก่ผู้รับบริการ 

 กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค มีความมุ่งหมายให้บริการด้านเภสัชกรรมแก่ผู้รับบริการได้
อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ปลอดภัย และสร้างความพึงพอใจตามมาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรรม จึงได้ด าเนินการ
จัดท าคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ขึ้นมาเพ่ือใช้เป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ใน
สังกัด โดยมุ่งหวังว่าคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานนี้จะเป็นประโยชน์ และอ านวยความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานและผู้รับบริการทุกคนต่อไป 

                                                                                ผู้จัดท า 

กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค   
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ขั้นตอนการด าเนินการ 

1. ตรวจสอบประวัติการใช้ยา อาหารเสริมและสมุนไพร ก่อนเข้ารับการรักษาท่ีโรงพยาบาล  
2. ตรวจสอบความถูกต้องของรายการยาที่ผู้ป่วยได้รับ 
3. เปรียบเทียบรายการยาที่ผู้ป่วยได้รับก่อนเข้ารับการรักษาและขณะเข้ารับการรักษาภายใน

โรงพยาบาล 
4. สื่อสารรายการยาล่าสุดขณะผู้ป่วยจ าหน่าย ให้กับสถานพยาบาลที่รับการรักษาต่อ 

รายละเอียดอ่ืน 

องค์ประกอบของกระบวนการ Medication reconciliation 

1. Verification บันทึกรายการยา อาหารเสริม สมุนไพร ที่ผู้ป่วยได้รับ 
2. Clarification ทวนสอบความถูกต้องของรายการยาที่บันทึก เพ่ือให้มั่นใจว่ายาและขนาดยาที่ผู้ป่วย

ได้รับอยู่นั้นเหมาะสม หากสงสัยควรหาข้อมูลเพ่ิมเติมจากแหล่งอ่ืน ๆ 
3. Reconciliation เปรียบเทียบยาที่ผู้ป่วยได้รับใหม่กับรายการยาที่ผู้ป่วยเคยได้รับและบันทึกการ

เปลี่ยนแปลงในค าสั่งใช้ยาพร้อมเหตุผล (หากเป็นไปได้) 
4. Transmission เมื่อจ าหน่ายผู้ป่วยให้สื่อสารรายการยาล่าสุดที่ผู้ป่วยได้รับกับตัวผู้ป่วยเองหรือกับ

ผู้ดูแลและ ส่งตัวรายการยาดังกล่าวไปยังสถานพยาบาลใกล้บ้านเพื่อรับการรักษาต่อ ในกรณีที่ผู้ป่วย
ย้ายแผนกหรือย้ายหอผู้ป่วยก็ควรส่งต่อข้อมูลรายการยาไปยังหน่วยงานใหม่ด้วย 
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แหล่งสืบค้นข้อมูลประวัติการใช้ยาของผู้ป่วย 

แหล่งข้อมูลที่ถูกใช้ในการสืบค้นข้อมูลประวัติการใช้ยาของผู้ป่วย 

1. ฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์โรงพยาบาล เช่น HosXP, THDC 
2. ยาเดิมที่ผู้ป่วยน ามา 
3. การสัมภาษณ์ผู้ป่วย หรือญาติ 
4. เวชระเบียน 
5. สมุดประจ าตัวผู้ป่วย 
6. ใบส่งตัว 
7. การโทรศัพท์สอบถามข้อมูลจากสถานพยาบาลอ่ืน 
8. ใบสรุปรายการยาเมื่อจ าหน่ายผู้ป่วย 

นิยามศัพท์ 

Unintentional discrepancy คือ ความแตกต่างของรายการยาโดยที่แพทย์ไม่ตั้งใจ มีดังนี้ 

1. ไม่มีการสั่งใช้ยาที่ผู้ป่วยสมควรได้รับ (omission error) ดังนี้ 
1.1  รายการยาที่ผู้ป่วยเคยใช้ก่อนมาโรงพยาบาล และผู้ป่วยสมควรได้รับตั้งแต่วันแรกท่ีเข้ารับการรักษา

ในหอผู้ป่วย 
1.2  รายการยาที่ผู้ป่วยได้รับ ณ หอผู้ป่วย แห่งแรก และควรได้รับต่อเม่ือถูกย้ายมาหอผู้ป่วยแห่งที่ 2 
1.3  รายการยาปัจจุบันที่ผู้ป่วยได้รับก่อนกลับบ้าน  

2. สั่งใช้ยาผิดขนาด ความถี่ หรือวิถีทางให้ยา (wrong dose, frequency, route) 
3. สั่งใช้ยาคนละชนิด แต่เป็นยาที่ให้ผลการรักษาในกลุ่มเดียวกัน 
4. สั่งใช้ยาชนิดเดียวกัน หรือกลุ่มเดียวกันกับรายการยาที่ผู้ป่วยแพ้ ( hypersensitivity reaction) 
5. รายการยาในค าสั่งใช้ยากลับบ้านซ้ ากับรายการยาที่ผู้ป่วยใช้ที่บ้าน (duplicated error) 
6. รายการยาในค าสั่งใช้ยาเกิดอันตรกิริยากัน กับรายการยาที่ผู้ป่วยใช้ (drug interaction)    
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Flow Chart การท า Medication reconciliation 
 

วัตถุประสงค์  เพ่ือประสานรายการยาของผู้ป่วยให้ได้รับความถูกต้อง เหมาะสม และปลอดภัย 
 
ชื่อผู้รับผิดชอบ   ขั้นตอนการปฏิบัติงาน   จุดควบคุมความเสี่ยง                 ระยะเวลา 
 
 
 
 
 
  

ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยใน
โรงพยาบาลแม่ลาน้อย 

แรกรับ แบบผู้ป่วย
ฉุกเฉิน หรือผู้ป่วยนอก 

ผู้ป่วยส่งต่อจาก
สถานพยาบาลอื่น 

คัดกรองประวตัิยาที่ใช้
จากสถานพยาบาลที่

รับส่งตัว 

ซักประวัตยิาที่ผู้ป่วยใช้
ก่อนมารับการรักษา ส่งรายการยาแรกรับ 

ส่งยาเดมิที่ผู้ป่วยน ามา
ให้ฝ่ายเภสัชกรรม 

บันทึกผลการคัดกรอง
ประวัติยาเดมิเบื้องต้น
ในแบบฟอร์ม ส่งฝ่าย

เภสัชกรรมพร้อม
รายการยาแรกรับ 

สืบค้นประวัติการใช้ยาก่อนมารับการรักษา ณ โรงพยาบาลแมล่านอ้ย 
จาก OPD card, HosXP, ใบส่งตวั, คนไข้หรือญาติ, โทรสอบถามประวัติ
จากโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลที่คนไขร้ับการรักษาประจ า รวมถึง

เวลาที่รับประทานยาครั้งล่าสุดก่อนมาโรงพยาบาล 

5 นาท ี

5 นาท ี

ไม่เกิน 24 ช่ัวโมง 

ไม่มียาเดิม 

มียาเดิม 

น ามาด้วย 
น ามาภายหลัง 
หรือไม่น ามา 

พยาบาล ณ จดุแรก 

เภสัชกร 

- ตรวจสอบรายการยาให้ครบ
จ านวน 

- การซักประวัตผิู้ป่วย/ญาติ
โดยตรง 
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ชื่อผู้รับผิดชอบ   ขั้นตอนการปฏิบัติงาน   จุดควบคุมความเสี่ยง                 ระยะเวลา 
 
  ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ทั้งช่ือยา รูปแบบยา ขนาดยา 

วิธีใช้ยา และวิธีการบริหารยา 

เปรียบเทยีบรายการยาทีผู่้ป่วยใช้ก่อนเข้ารับการรักษาใน
โรงพยาบาลและรายการยาผู้ป่วยแรกรับ 

Consult แพทย์เพื่อพิจารณา 

พิจารณาการรักษาที่เหมาะสม 

บันทึกข้อมูลในแบบบันทึก Medication reconciliation ให้ครบถว้น
พร้อมท าเครื่องหมาย  ในใบ Drug profile 

รับยาจากคนไข้, พยาบาล ณ จุด
แรกรับ หรือ พยาบาล ณ หอ

ผู้ป่วยใน แล้วตรวจสอบรายการ
ยา วันหมดอายุ การเสื่อมสภาพ 

และจ านวนยาที่ผู้ป่วยน ามา 

แจ้งให้ญาติผู้ป่วยน ามาให้ หาก
สะดวก โดยเฉพาะรายการยา

ราคาแพงที่มีการใช้ต่อเนื่อง เช่น
ยาสูดพ่น ยาฉดีอินซูลิน 

เก็บยาในช้ันเก็บยา พร้อมติดช่ือผูป้่วย 

พบความคลาดเคลือ่นทางยา ไม่พบความคลาดเคลือ่นทางยา 

แพทย ์

เภสัชกร 
- เน้นที่รายการยาส าหรับโรค
เรื้อรังเป็นหลัก 

- การท า Medication 
reconciliation ภายใน 24 
ช่ัวโมง 
 

- ก าชับผู้ป่วย/ญาติ ให้น า
ยามาด้วยทุกครั้ง 

- เขียนช่ือผู้ป่วยพร้อม
เตียงผู้ป่วยทีเ่ป็นปัจจุบัน 

5 นาท ี

5 นาท ี

5 นาท ี
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แนวทางการด าเนินการขณะจ าหน่ายผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาล 
 
ชื่อผู้รับผิดชอบ   ขั้นตอนการปฏิบัติงาน   จุดควบคุมความเสี่ยง                 ระยะเวลา 
 
 
 
 

  

ตรวจสอบรายการยา Home medications เทียบกับรายการยาขณะ
รับการรักษาในโรงพยาบาล และรายการยาเดิมทีผู่้ป่วยรับประทาน

ต่อเนื่องก่อนเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล หากพบความคลาดเคลือ่น
ให้ Consult แพทย์ เพื่อรับทราบและพิจารณาการรักษาที่เหมาะสม 

เขียนรายการยา Home medications ที่ผ่านการ
ตรวจสอบแล้วในแบบฟอร์ม Medication reconciliations 

แจ้งผู้ป่วยท่ีมีแบบฟอร์ม Medication reconciliations แนบให้รออยู่
บริเวณหอผู้ป่วยใน และให้ญาติน ารายการยา Home medications 

ไปยื่นท่ีห้องการเงินเบอร์ 7 โดยไมต่้องรอรับยา 

พิมพ์และบันทึกรายการยา พร้อมจัดยาตามแบบฟอร์ม Medication 
reconciliation กรณีทีผู่้ป่วยน ายามา ให้จัดยาเพิ่มจากยาเดิมจนครบ

จ านวน รายการยาอื่นท่ีแพทย์มีการสั่งหยุด หรือไม่ได้ให้ผู้ป่วยใช้
ต่อเนื่อง ให้เก็บในกล่องยาคืนผู้ป่วยใน 

ตรวจสอบรายการยา Home medications 

ตรวจสอบรายการยา และจ่ายยา พร้อมแนะน าวิธีการใช้ยา 

บันทึกจ านวนยาเดิมทีผู่้ป่วยใช้ และความคลาดเคลื่อนที่พบขณะ
จ าหน่ายผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาลในแบบฟอร์ม และเก็บใส่แฟ้ม

รวบรวมข้อมลูการท า Medication reconciliations 

เภสัชกร 
ผู้ป่วยใน 

พยาบาล 
ผู้ป่วยใน 

เจ้าพนักงาน
เภสัชกรรม 

เภสัชกร 

เภสัชกร 
ผู้ป่วยใน 

- ตรวจสอบจ านวนยาให้พอดี
กับการรักษา และวันนัดของ
ผู้ป่วยครั้งถัดไป 

- รายการยาเดียวกัน ให้เขียน
บรรทัดเดียวกัน 

- บันทึกรายการยาที่มีการ
เปลี่ยนแปลงวิธีใช้ยาด้วย 

- เภสัชกร Double check 

5 นาท ี

5 นาที 

10 นาที 

1 นาที 

5 นาท ี
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