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บทคัดยอ 
 

 การศึกษาเร่ือง ความรวมมือของเภสัชกรและทีมสหวิชาชีพในการจัดการระบบการติดตาม
การใหยาท่ีตองระมัดระวังสูงของแผนกผูปวยใน  โรงพยาบาลสารภี  จังหวัดเชียงใหม  มี
วัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหปญหา อุปสรรค และแนวทางการแกไขปญหาการติดตามการใหยาท่ีตอง
ระมัดระวังสูง และเปรียบเทียบความคลาดเคล่ือนและผลของการติดตามการใหยาท่ีตองระมัดระวัง
สูงกอนและหลังการดําเนินกิจกรรมพัฒนา รวมถึงเพื่อศึกษาความคิดเห็นของผูปฏิบัติงานท่ีมีตอ
กิจกรรมพัฒนาระบบการติดตามการใหยาท่ีตองระมัดระวังสูง ของแผนกผูปวยใน โรงพยาบาล
สารภี จังหวัดเชียงใหม โดยในการศึกษาไดแบงการศึกษาเปน 3 ระยะ ระยะท่ี 1 เปนการวิจัยเชิง
คุณภาพโดยวิธีสนทนากลุมทีมสหวิชาชีพการดูแลผูปวย เพื่อศึกษาปญหา อุปสรรค และแนวทาง
การแกไขปญหาการติดตามการใหยาท่ีตองระมัดระวังสูง อันนํามาซ่ึงกิจกรรมพัฒนาท่ีจะนําไปใช
ในระยะท่ี 2  สวนระยะท่ี 2 เปนการวิจัยกึ่งทดลอง เพื่อเปรียบเทียบความคลาดเคล่ือนและผลของ
การติดตามการใหยาท่ีตองระมัดระวังสูง กอนและหลังการดําเนินกิจกรรมพัฒนา สวนระยะท่ี3 เปน
การวิจัยเชิงคุณภาพโดยใชวิธีสัมภาษณแบบมีโครงสราง เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผูปฏิบัติงานท่ีมี
ตอกิจกรรมการพัฒนา ภายหลังการดําเนินกิจกรรมพัฒนา  
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 ผลจากการสนทนากลุมในระยะท่ี 1 พบวาปญหาและอุปสรรคของการติดตามการใหยาท่ี
ตองระมัดระวังสูงท่ีผานมาของแผนกผูปวยใน โรงพยาบาลสารภี คือ 1) ผูปฏิบัติท่ีเกี่ยวของยังมีการ
ปฏิบัติท่ีไมถูกตองและไมเปนแนวทางเดียวกัน 2) การประสานงานระหวางสายงานยังไมมี
ประสิทธิภาพเทาท่ีควร 3) การบันทึกขอมูลการติดตามในเวชระเบียนผูปวยในยังไมสมบูรณ ซ่ึงใน
การสนทนากลุม ทีมสหวิชาชีพไดมีการกําหนดนโยบาย บทบาทวิชาชีพ และแนวทางการปฏิบัติ 
รวมถึงพัฒนาแบบบันทึกการติดตามการใหยาท่ีตองระมัดระวังสูงรวมกัน พรอมท้ังไดมีการจัดหา
กิจกรรมพัฒนาระบบ อันไดแก การจัดอบรมความรูและความเขาใจ การจัดทําคูมือการปฏิบัติท่ี
ครอบคลุมแนวทางการติดตามการใหยาท่ีตองระมัดระวังสูง การจัดใหมีแนวทางการติดตามการให
ยาท่ีตองระมัดระวังสูงในเวปไซดของโรงพยาบาล และการจัดทําแผนขอมูลการติดตามติดในจุดท่ี
เอ้ือตอการปฏิบัติงาน ซ่ึงเม่ือไดมีการจัดทํากิจกรรมพัฒนาแลว ผลการประเมินประสิทธิภาพของ
การติดตามการใหยาท่ีตองระมัดระวังสูง (ระยะท่ี 2) พบวาความคลาดเคลื่อนในกลุมของการ
ติดตามคาพารามิเตอร การติดตามอาการไมพึงประสงค  และการเฝาระวังการเกิดความคลาดเคล่ือน
จากการใหยา มีอัตราลดลงจากกอนการดําเนินกิจกรรมพัฒนาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p value < 
0.01) สวนความคลาดเคล่ือนในกลุมของการปรับอัตราการใหยาตามการตอบสนองของผูปวย และ
การรายงานแพทย พบวามีแนวโนมของอัตราการเกิดความคลาดเคล่ือนท่ีลดลง แตอัตราความคลาด
เคล่ือนท่ีลดลงนี้ไมสามารถสรุปผลไดอยางชัดเจนทางสถิติ สําหรับผลของการติดตามการใหยาท่ี
ตองระมัดระวังสูงพบวาการเกิดอาการไมพึงประสงคจากการใหยาท่ีตองระมัดระวังสูงมีแนวโนมท่ี
จะมีอัตราเพิ่มข้ึน ในขณะท่ีการเกิดเหตุการณไมพึงประสงคจากความคลาดเคล่ือนของการติดตาม
การใหยาท่ีตองระมัดระวังสูงในชวงหลังการดําเนินกิจกรรมพัฒนา มีแนวโนมท่ีจะมีอัตราลดลง ผล
การสัมภาษณความค ิดเห็นของผูปฏิบัติงานท่ีมีตอกิจกรรมพัฒนา (ระยะท่ี 3) พบวาสวนใหญ
ผูปฏิบัติงานมีสวนรวมในกิจกรรมพัฒนาท่ีไดจัดทําข้ึน และมีความเห็นวากิจกรรมพัฒนานั้นมีความ
เหมาะสม และกอใหเกิดประโยชนตอการปฏิบัติงานดานการติดตามการใหยาท่ีตองระมัดระวังสูง 
ยกเวนเพียงกิจกรรมการจัดใหมีแนวทางการติดตามการใหยาท่ีตองระมัดระวังสูงลงในเวปไซด
โรงพยาบาล ท่ีมีผูปฏิบัติงานไดใชประโยชนนอยท่ีสุด  
 การมีสวนรวมของทีมนําสหวิชาชีพท่ีเกี่ยวของ ในการรวมกันวางแผน จัดหาแนวทางการ
ปฏิบัติท่ีเปนมาตรฐาน และจัดหาเคร่ืองมือหรือกิจกรรมท่ีจะใชในการพัฒนาระบบ รวมถึงการ
ประเมินผลการดําเนินกิจกรรมท่ีทางทีมไดจัดทําลงไปอยางสม่ําเสมอ ถือเปนปจจัยสําคัญท่ีมีผลตอ
ความสําเร็จของการพัฒนาระบบการติดตามการใหยาท่ีตองระมัดระวังสูงในโรงพยาบาล ซ่ึงผลของ
การศึกษานี้คาดวาจะเปนประโยชนตอการพัฒนาระบบการติดตามการใหยาท่ีตองระมัดระวังสูง
ของโรงพยาบาลอ่ืน และอาจสามารถนําไปประยุกตใชกับการศึกษาอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของตอไป 



 ฉ

 
Independent Study Title           Collaboration of Pharmacists and  Health Care Team on the 

Management of High Alert Drug Monitoring System for 
Inpatient Services at Sarapee Hospital, Chiang Mai Province 

 
Author                                        Ms.Supanit  Intarak 
 
Degree                                    Master of Pharmacy (Pharmacy Management)  
 
Independent Study Advisory Committee  
 Dr. Puckwipa  Suwannaprom                   Chairperson  
 Assoc. Prof. Chabapai Posuya                  Member 
    Dr. Penkarn Karnjanarat                           Member 
 

ABSTRACT 
 
 This study aimed to develop the High Alert Drugs (HADs) monitoring system at Sarapee 
Hospital, Chiang Mai Province by using the collaboration of the healthcare team, and to assess 
the system’s effectiveness.  The study consisted of three phases.  Phase 1 used focus groups 
interview to learn about problems, barriers, and facilitators of the previous system, and to seek 
collaborative methods to develop a new HADs monitoring system for Sarapee Hospital among 
the healthcare personnel.  Phase 2 used a quasi-experimental research method (pre-test and post-
test) to assess the new monitoring system’s effectiveness.  Phase 3 used structural interviews to 
gain the health care provider’s opinions about the monitoring systems.  In phase 1, the focus 
group interview revealed that, the problems and barriers of the previous HADs monitoring were 
1) incorrect and inconsistent practice among the healthcare providers, 2) ineffectiveness of the 
inter-division collaboration system, and 3) incomplete recording system.  The healthcare teams 
developed the HADs policy of the hospital, roles of each health care professional, practices 
guideline, and HADs monitor recording form.  In addition, the team designed an educational 
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program about the new HADs monitoring program for hospital personnel, HADs monitoring 
guideline on hospital’s website, and quick reviewing charts posted at working areas. 
 After implementing the programs, the results findings of Phase 2 shown that the errors 
regarding parameter’s monitoring, adverse reaction monitoring and surveillance administration 
were decreased from pre-system implementation period significantly (p value <0.01).  For the 
errors regarding dose adjustment and physician reports, the findings showed that medication error 
rate trended to be decreased.  In addition, the results of HADs monitoring shown that the number 
of adverse drug reaction trended to be increased while the adverse events due to HADs 
monitoring had trended to be decreased.  The findings of health care provider’s opinions about the 
new HADs system (phase 3) revealed that, the majority of health care personnel had participated 
in the development programs and thought that development programs were appropriated and 
useful for monitoring HADs  
 Collaboration of healthcare team by the initiation of pharmacists who had a facilitator 
role in planning, providing practice guideline and system development programs was an 
important factor in developing HADs monitoring systems in hospital. The results of this study 
were expected to be benefit for other hospitals who wanted to develop the HADs monitoring 
system and other system performance development.  
 


