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Abstract

This study aimed to discuss the benefits and obstacles
of Computerized Physician Order Entry (CPOE) System
at Ramathibodi Hospital, compared to previous system
called Prescription. The study divided in 2 parts.
First part, we retrieved check in and check out time of
the prescription at pharmacy room between January 1st
and December 31st, 2015 to calculate waiting time
in CPOE and prescription system. In prescription system,
the waiting time was also separated by period into
before and after 4.30 PM. Second part, the analyst
and programmer were asked for obstacles and suggestion

of CPOE system. The results showed that the waiting
times in prescription system were 35 (IQR 38) and
17 (IQR 18) minutes before and after 4.30 PM.
respectively; while in CPOE was 24 (IQR 19) minutes.
To conclude, CPOE can reduce waiting time, however,
there is still the room for improvement.
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ประโยชน์ แ ละอุ ป สรรคจากระบบสั่ ง จ่ า ยยาโดยแพทย์ ท างคอมพิ ว เตอร์
ในโรงพบาบาลรามาธิบดี
สรายุทธ ทวิธางกูร, วิภารัตน์ ทวิธางกูร, วินัย วนานุกูล

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

บทคัดย่อ

การศึกษานีม้ จี ดุ มุง่ หมายเพือ่ ศึกษาประโยชน์และอุปสรรค
ของการพัฒนาระบบสั่งจ่ายยาโดยแพทย์ทางคอมพิวเตอร์
หรือ CPOE (Computerized Physician Ordering Entry)
ในโรงพยาบาลรามาธิบดี เปรียบเทียบกับระบบการสั่งจ่ายยา
แบบเดิมหรือระบบ Prescription โดยท�ำการศึกษา 2 ส่วน
ส่วนที่ 1 วิเคราะห์ระยะเวลารอยาของผูป้ ว่ ยทัง้ สองระบบจาก
ข้อมูลการบันทึกเวลาที่ผู้ป่วยมายื่นใบน�ำทางหรือใบสั่งจ่ายยา
ให้กบั เจ้าหน้าทีห่ อ้ งยาเป็นเวลา Check in จนถึงเวลาทีผ่ ปู้ ว่ ย
ได้รบั ยาและห้องยาท�ำการบันทึกเวลา Check out โดยระยะเวลา
ระบบ Prescription แบ่งเป็น 2 ช่วงได้แก่ ในเวลาและนอกเวลา
ราชการ และส่วนที่ 2 ศึกษาอุปสรรคในการพัฒนาระบบ
การสั่ ง จ่ า ยยาโดยแพทย์ พ ร้ อ มทั้ ง แนวทางปรั บ ปรุ ง ระบบ
ผลการศึกษาพบว่า ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2558 ถึง

บทน�ำ

โรงพยาบาลรามาธิบดีเป็นหนึ่งในโรงพยาบาลโรงเรียน
แพทย์ขนาดใหญ่ ในแต่ละวันมีผู้ป่วยนอกเข้ามารับบริการ
จ�ำนวนมาก โดยในปี พ.ศ. 2558 มีจ�ำนวนเฉลี่ย 7,367 คน
ต่อวัน ทั้งนี้ผู้ป่วยเหล่านี้เป็นผู้ป่วยที่ได้รับการสั่งยาคิดเป็น
ร้อยละ 78 ระบบการสั่งจ่ายยาใช้ระบบที่โรงพยาบาลพัฒนา
ขึ้นเองตั้งแต่เปิดโรงพยาบาล เป็นระบบให้แพทย์เขียนใบสั่ง
จ่ายยาแล้วห้องยาคีย์จ่ายยา (ระบบสั่งยาผ่านใบสั่งจ่ายยา:
Prescription) ซึ่งระบบดังกล่าวก็ยังพบปัญหาบางประการอยู่
เช่น ปัญหาการอ่านลายมือแพทย์ ทั้งชื่อยาที่แพทย์สั่ง หรือ
วิธีใช้ที่แพทย์ระบุ รวมถึงเกิดปัญหาความไม่พึงพอใจของ
ผูใ้ ช้บริการเนือ่ งจากสาเหตุทมี่ รี ะยะเวลารอรับยายาวนานเกินไป
ผูน้ พิ นธ์ประสานงาน: วิภารัตน์ ทวิธางกูร, คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธบิดี 270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุง่ พญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 (โทร. 0-2201-2992;
e-mail address: wiparat.chi@mahidol.ac.th)

31 ธันวาคม 2558 ใบสั่งจ่ายยาจากระบบ Prescription
ในเวลาราชการผู้ป่วยมีระยะเวลาในการรอรับยานานกว่า
นอกเวลาราชการคือ 35 นาที (IQR 38) และ 17 นาที
(IQR 18) ตามล�ำดับ และใบสัง่ จ่ายยาประเภท CPOE ผูป้ ว่ ยมี
ระยะเวลาในการรอรับยา 24 นาที (IQR 19) จากผลการศึกษา
ในเรือ่ งระยะเวลาการรอรับยาของผูป้ ว่ ยพบว่า ระบบใบสัง่ จ่ายยา
แบบ CPOE มีระยะเวลารอรับยาเฉลีย่ น้อยกว่าระบบ Prescription
แต่กย็ งั มีจดุ ให้พฒ
ั นาระบบให้มปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้
ค�ำส�ำคัญ: CPOE, Drug Prescription, Hospital
วันที่รับต้นฉบับ 20 กันยายน 2559; วันที่ตอบรับ 25
พฤศจิกายน 2559

ช่วงปี 2555-2556 โรงพยาบาลมีการพัฒนาระบบ CPOE
(Computerized Physician Ordering Entry) เพื่อน�ำมาใช้
น�ำร่องที่อาคาร 4 โดยเปิดใช้เมื่อปี 2557 ภาพที่ 1 แสดง
กระบวนการคิดค่ายาผู้ป่วยนอก ของระบบ Prescription
และระบบ CPOE ซึ่งระบบ CPOE ยังมีการใช้ที่จำ� กัดและ
ไม่แพร่หลายภายในโรงพยาบาลเท่าที่ควร มีการใช้เพียงบาง
ห้องยาในอาคาร 4 เท่านั้น เช่น ห้องยาเวชศาสตร์ครอบครัว
(OFM) จากข้อจ�ำกัดข้างต้นจึงเกิดความสนใจที่จะการศึกษา
เปรียบเทียบถึงประโยชน์และอุปสรรคที่เกิดขึ้น โดยศึกษา
ประโยชน์คอื ระยะเวลารอรับยาของผูป้ ว่ ยระหว่างระบบสัง่ จ่าย
ยาแบบเดิมและระบบ CPOE เพือ่ ให้ทราบถึงประสิทธิภาพของ
ระบบ CPOE ที่ช่วยอ�ำนวยความสะดวกในการลดระยะเวลา
การรอรับยาของผู้ป่วย ซึ่งจัดเป็นมาตรฐานชี้วัดคุณภาพของ
โรงพยาบาลอย่างหนึ่ง และศึกษาอุปสรรคที่เกิดขึ้นเพื่อหา
แนวทางแก้ไข รวมทัง้ ประโยชน์ทไี่ ด้รบั จากการน�ำระบบ CPOE
ไปใช้แทนระบบเดิม เพื่อพัฒนาระบบ CPOE ให้มีการใช้งาน
อย่างแพร่หลายมากขึ้น
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ภาพที่ 1 กระบวนการคิดค่ายา ผู้ป่วยนอก

ทฤษฎีและงานวิจทฤษฎี
ัยที่เกีแ่ยละงำนวิ
วข้อง จยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

เพื่อวิเคราะห์และอธิบายประโยชน์และอุปสรรคที่เกิดจาก
ระบบสั่งจ่ายยา (Prescribing system) หมายถึง วิธีการ
ระบบสัง่ จ่ายยา (Prescribing system) หมายถึง วิธ1ีการและกระบวนการสัง่ จ่ายยาของแพทย์หรื อผูส้ งั่ จ่ายยา [1] ซึ่งสามารถแบ่ง
การพัฒนาระบบ CPOE (ระบบสั่งจ่ายยาโดยแพทย์ทาง
และกระบวนการสั่ ง จ่ า ยยาของแพทย์ ห รื อ ผู ้ สั่ ง จ่ า ยยา
2 รู ปแบบหลัก คือ แบบใช้ระบบคอมพิวเตอร์ ในการสัง่ จ่ายยา กับ แบบระบบเขียนใบสัง่ จ่ายยาด้วยลายมือ โดยมีขอ้ สรุ ปว่า การ
ออกเป็
น
คอมพิวเตอร์) ส�ำหรับโรงพยาบาลรามาธิบดี
ซึ่ ง สามารถแบ่ ง ออกเป็ น 2 รู ป แบบหลั ก คื อ แบบใช้
พั
ฒ
นาระบบสั
ง
จ่
า
ยยา
(โดยน
าคอมพิ
ว
เตอร์
เ
ข้
า
มาใช้
ใ
นการสั
ง
จ่
า
ยยา)
สามารถลดความคลาดเคลื่อนทางยาและลดระยะเวลารอยาได้
่
่
ระบบคอมพิวเตอร์ในการสั่งจ่ายยา กับ แบบระบบเขียนใบสั่ง
วิธีการด�่อำนจากการสั
เนินการวิง่ จจ่ัยายยาผ่านคอมพิวเตอร์กบั ความคลาดเคลื่อนจาก
จ่ายยาด้วยลายมืจากการศึ
อ โดยมี
ขอ้ สรุปShulman
ว่า การพัและคณะ
ฒนาระบบสั
ายยา
กษาโดย
[2] เปรีง่ จ่ยบเที
ยบความคลาดเคลื
การวิจัยนี้แบ่งการวิเคราะห์เป็น 2 ส่วน
(โดยน�ำคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในการสั่งจ่ายยา) สามารถ
การเขียนคาสัง่ จ่ายยา พบความคลาดเคลื่อนจากการสัง่ จ่ายยาผ่านคอมพิวเตอร์ ร้อยละ 4.8 (117 ครั้งต่อคาสัง่ จ่ายยา 2,429 ครั้ง) และ
ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ประโยชน์ที่เกิดจากการน�ำระบบ
ลดความคลาดเคลื่อนทางยาและลดระยะเวลารอยาได้
ความคลาดเคลื่อนจากการเขียนคาสัง่ จ่ายยาพบร้
อยละ 6.7 (69 ครั้งต่อคาสัง่ จ่ายยา 1,036 ครั้ง)
2
CPOE
มาใช้ในโรงพยาบาลรามาธิบดี เก็บข้อมูลระยะเวลาการ
จากการศึกษาโดย Shulman และคณะ เปรียบเทียบ
่มารัาหมายที
บบริการที
4 บระหว่
ความคลาดเคลืปัจ่ อจันจากการสั
า นคอมพิ วาเตอร์
กั บ้ นระบบรอยาของผู
ยสาคัญอย่างหนึ่ ง จ่่ งทีา่จยยาผ่
ะกาหนดความยากง่
ยของการขึ
CPOE [3]้ปคื่วอยนอกที
ระดับของเป้
่จะให้่อแาคาร
พทย์ยอมรั
และใช้างงวั
านนที่
1 มกราคม
2558
ถึง 31ละโรงพยาบาลตามทิ
ธันวาคม 2558
ความคลาดเคลื
ยนค�คำรใจ
สั่งจ่รณรงค์
ายยาให้พบความคลาด
ระบบ่อนจากการเขี
เช่น ตามความสมั
ใช้งาน หรื อเป็ นระเบียบปฏิ
บตั ิ ซึ่งแตกต่
างกันไปในแต่
ศทางทีโดยท�
่ผบู ้ ริ หำารการ
เปรียบบเที
ยบระหว่
จ่ายยาแบบ Prescription และ
เคลื่ อ นจากการสั
่ ง จ่ า ยยาผ่
า นคอมพิ ว่ปเตอร์
ร้ อ ยละ
่มโรงพยาบาลที
กาหนด โดยในกลุ
ระสบความส
าเร็ จนั้น4.8
มีอตั ราการยอมรั
ของแพทย์
สูงถึางร้งระบบใบสั
อยละ 78 ถึงง่100
CPOE
ซึ
ง
่
ระยะเวลาในการรอรั
บ
ยา หมายถึง เวลาตัง้ แต่ผปู้ ว่ ย
(117 ครัง้ ต่อค�ำสัง่ จ่ายยา 2,429 ครัง้ ) และความคลาดเคลือ่ น
มายื่ น ใบน� ำ ทางหรื อ ใบสั่ ง จ่ า ยยาให้ กั บ เจ้ า หน้ า ที่ ห ้ อ งยา
จากการเขียนค�ำสั่งจ่ายยาพบร้อยละ 6.7 (69 ครั้งต่อค�ำสั่ง
ได้ท�ำการบันทึกเป็นเวลา Check in จนถึงเวลาที่ผู้ป่วย
จ่ายยา 1,036 ครั้ง)
ได้รับยาและห้องยาท�ำการบันทึกเวลา Check out
ปัจจัยส�ำคัญอย่างหนึ่งที่จะก�ำหนดความยากง่ายของการ
3
โดยกระบวนการรับส่งใบสั่งจ่ายยาทั้ง 2 ระบบมีความ
ขึ้นระบบ CPOE คือ ระดับของเป้าหมายที่จะให้แพทย์
แตกต่างกัน ใบสั่งจ่ายยาระบบ CPOE นั้นจะเริ่มตั้งแต่แพทย์
ยอมรับและใช้งานระบบ เช่น ตามความสมัครใจ รณรงค์
ท�ำการสั่งยาผ่านระบบ CPOE ข้อมูลการสั่งจ่ายยาจะถูกส่ง
ให้ใช้งาน หรือเป็นระเบียบปฏิบัติ ซึ่งแตกต่างกันไปในแต่ละ
มายังห้องยาโดยตรง เพื่อให้ห้องยาจัดยาตามใบสั่งจ่ายยา
โรงพยาบาลตามทิ ศ ทางที่ ผู ้ บ ริ ห ารก� ำ หนด โดยในกลุ ่ ม
ปรากฏบนหน้ า จอ เมื่ อ ผู ้ ป ่ ว ยน� ำ ใบน� ำ ทางมายื่ น ที่ ห ้ อ งยา
โรงพยาบาลที่ ป ระสบความส� ำ เร็ จ นั้ น มี อั ต ราการยอมรั บ
ห้องยาท�ำการลงเวลาบันทึก Check in และท�ำการจ่ายยา
ของแพทย์สูงถึงร้อยละ 78 ถึง 100
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ส่วนที่1 การวิเคราะห์ประโยชน์ที่เกิดจากการนาระบบ CPOE มาใช้ในโรงพยาบาลรามาธิบดี เก็บข้อมูลระยะเวลาการรอยาของ
ผูป้ ่ วยนอกที่มารับบริ การที่อาคาร 4 ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2558 ถึง 31 ธันวาคม 2558 โดยทาการเปรี ยบเทียบระหว่างระบบใบสัง่ จ่ายยา
แบบ Prescription และ CPOE ซึ่งระยะเวลาในการรอรับยา หมายถึง เวลาตั้งแต่ผปู ้ ่ วยมายืน่ ใบนาทางหรื อใบสัง่ จ่ายยาให้กบั เจ้าหน้าที่หอ้ ง
Sarayut Thawithangkul et al. Computerized physician order entry
ยาได้ทาการบันทึกเป็ นเวลา Check in จนถึงเวลาที่ผปู ้ ่ วยได้รับยาและห้องยาทาการบันทึกเวลา Check out

system

โดยกระบวนการรับส่งใบสัง่ จ่ายยาทั้ง 2 ระบบมีความแตกต่างกัน ใบสัง่ จ่ายยาระบบ CPOE นั้นจะเริ่ มตั้งแต่แพทย์ทาการสัง่ ยา

เมื่อผู้ป่วยรับผ่ยาห้
องยาจะท�
ทึกเวลา
Check
out เพื่อให้หอ้ ระยะเวลาที
บ่ นั ง่ ทึจ่กายยาปรากฏบนหน้
ได้จาก 2 ระบบ
ำนวนค่
CPOE ข้ำ
อการลงบั
มูลการสัง่ จ่น
ายยาจะถู
กส่งมายั
งห้องยาโดยตรง
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กราฟที่ 1 กราฟแสดงการกระจายความถี่ของข้อมูลระยะรอยาของระบบ CPOE
ภาพที่ 2 กราฟแสดงการกระจายความถี
่ของข้อมูลระยะรอยาของระบบ CPOE

ข้อมูลทีต่ ดั Outlier ออกแล้วแยกวิเคราะห์หาเวลามัธยฐาน
ของระยะเวลารอรับยาแยกตามประเภทใบสัง่ จ่ายยาทีไ่ ปแต่ละ
ระบบ ได้แก่ จ�ำนวนใบสั่งยาใน 1 ปี, ค่ามัธยฐาน (Median)
และ IQR
ตารางที่ 1 แสดงเวลามัธยฐานของระยะเวลารอรับยาแยกตาม
ประเภทใบสั่งจ่ายยาที่ไปแต่ละระบบ
ระบบสัง่ จ่ายยา จ�ำนวน
(ใบ)
Prescription 274,617
48,638
- นอกเวลา
225,979
- ในเวลา
102,009
CPOE
376,626
รวม

ระยะเวลารอยา (นาที)
(Median)
IQR (Q3-Q1)
41
32
18
17
38
35
19
24
31
28

ส่วนที่ 2 การสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงาน ได้แก่ นักวิเคราะห์
ระบบและโปรแกรมเมอร์ รวมถึงผู้ใช้ระบบ ถึงอุปสรรคและ
แนวทางแก้ไขระหว่างการพัฒนาระบบ CPOE และประโยชน์
ที่จะได้รับเพิ่มขึ้นจากากรน�ำระบบ CPOE มาใช้ โดยการใช้
ค�ำถามปลายเปิด

ผลการวิจัย

จากข้ อ มู ล ระยะเวลาการรอยาของผู ้ ป ่ ว ยนอกที่ ม ารั บ
บริการที่อาคาร 1 และ 4 ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2558 ถึง
31 ธันวาคม 2558ทั้งสิ้น 392,538 ใบ น�ำมาค�ำนวณพบว่า
ระยะเวลารอยาที่ Q1, Q2, Q3 เท่ากับ 102, 192, 348 นาที
ตามล�ำดับ โดยมีค่า IQR เท่ากับ 156 นาที เมื่อค�ำนวณหา
เวลาต�่ำสุด Q1-3IQR จะเท่ากับ - 636 นาที และเวลาสูงสุด
Q3+3IQR จะเท่ากับ 1,086 นาที ท�ำการตัด Outlier
ออก ทั้งสิ้น 15,912 ใบ
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ผลการศึกษาข้อมูล ส่วนที่ 1 ในด้านระยะเวลาการรอรับ
ยาของผูป้ ว่ ยจากใบสัง่ จ่ายยาจ�ำนวน 376,626 ใบ (ตารางที่ 1)
ซึง่ จ�ำแนกเป็น 2 กลุม่ คือ ใบสัง่ จ่ายยาจากระบบ Prescription
จ�ำนวนทัง้ หมด 274,617 ใบ โดยแบ่งเป็นใบสัง่ จ่ายยานอกเวลา
ราชการจ�ำนวน 48,638 ใบ (ร้อยละ 17.7) และใบสั่งจ่ายยา
ในเวลาราชการจ�ำนวน 225,979 ใบ (ร้อยละ 82.2) และ
ใบสั่งจ่ายยาประเภท CPOE จ�ำนวน 102,009 ใบ ซึ่งจาก
การหาค่มัธยฐานของระยะเวลารอรับยาของผู้ป่วยเทียบกัน
ระหว่างใบสัง่ จ่ายยาทัง้ 2 ประเภทพบว่า ใบสัง่ จ่ายยาจากระบบ
Prescription ในเวลาราชการผูป้ ว่ ยมีระยะเวลาในการรอรับยา
นานกว่านอกเวลาราชการคือ 35 นาที (IQR 38) และ
17 นาที (IQR = 18) ตามล�ำดับ และใบสั่งจ่ายยาประเภท
CPOE ผู้ป่วยมีระยะเวลาในการรอรับยาสั้นที่สุดที่ 24 นาที
(IQR = 19)
ส่วนที่ 2 วิเคราะห์อปุ สรรคระหว่างการพัฒนาระบบ CPOE
พบว่า
1. ระบบยั ง ไม่ เ ชื่ อ มต่ อ กั บ ข้ อ มู ล การนั ด ท� ำ ให้ มี ผ ล
ในการค�ำนวณปริมาณยาให้สัมพันธ์กับการนัด เนื่องจาก
แพทย์ ไ ม่ ไ ด้ บั น ทึ ก ข้ อ มู ล นั ด เข้ า ระบบเอง ผู ้ ที่ ท� ำ นั ด คื อ
เจ้าหน้าที่ ประจ�ำหน่วยตรวจ ซึง่ จะท�ำหลังจากพบแพทย์แล้ว
2. โรงพยาบาลรามาธิบดี มีเกณฑ์การควบคุมปริมาณ
การจ่ายยาตามสิทธิการรักษา โดยการท�ำใบเติมยา ในระบบ
ปัจจุบันใช้เกณฑ์ยอดเงินรวมซึ่งจะมีปัญหากับหน่วยตรวจ
ที่มีการสั่งยาราคาแพงและเงื่อนไขซับซ้อน เช่น หน่วยตรวจ
อายุรกรรม
3. ไม่มกี ารแยกข้อมูลการสัง่ กับข้อมูลการจ่ายออกจากกัน
โดยแพทย์จะสัง่ เป็นชือ่ การค้า ท�ำให้เมือ่ มีปญ
ั หาใดๆ ทีท่ ำ� ให้
ห้องยาจ่ายยาที่มีชื่อการค้านั้นไม่ได้ แพทย์ต้องท�ำการแก้ไข
ใบสัง่ จ่ายยาซึง่ ท�ำให้เสียเวลา
4. ขาดส่วนของการบันทึกใบประกอบการใช้ยา เช่น
ใบประกอบการใช้ยาบัญชี จ(2) ท�ำให้มีปัญหาในการขยาย
ไปยังหน่วยตรวจ ที่มีการใช้ยากลุ่มนี้ เนื่องจากไม่สามารถ
เรียกจากระบบ CPOE ได้
ประโยชน์ที่ได้รับจากการน�ำระบบ CPOE มาใช้แทน
ระบบเดิม ได้แก่
1. มีประวัติการสั่งยาในระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์
และสามารถท�ำ Medication reconciliation ได้
2. ระบบ CPOE สามารถช่วยตรวจสอบช่วงเวลาของ
กิจกรรมทีเ่ กิดขึน้ ในกระบวนการสัง่ ยา ซึง่ สามารถพัฒนาเป็น
dashboard ให้ทั้งผู้ป่วยแล้วผู้ปฏิบัติงานทราบได้รวดเร็วขึ้น
เพือ่ น�ำมาแก้ไขกระบวนการสัง่ ยาให้ทนั การณ์
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3. น�ำข้อมูลแต่ละขัน้ ของกระบวนการมาวิเคราะห์ เพือ่ ใช้
ปรับปรุงการบวนการท�ำงานในระบบการสั่งจ่ายยาให้ดีขึ้นได้
เนือ่ งจากจะทราบว่าคอขวดของกระบวนการอยูส่ ว่ นไหน

ข้อเสนอแนะ

จากอุปสรรคทีพ่ บ การพัฒนาระบบ CPOE มีขอ้ เสนอแนะ
ดังนี้
1. ต้องให้แพทย์เป็นผูค้ ยี น์ ดั เอง โดยปรับฟังก์ชนั่ การท�ำนัด
ให้งา่ ยในการใช้งานมากขึน้
2. ผู้สร้างใบเติมยา อาจเป็นห้องยา โดยปรับมาจาก
กระบวนการเดิม โดยแพทย์สงั่ ยาในจ�ำนวนทีส่ มั พันธ์กบั การนัด
ครัง้ หน้า หรือจ�ำนวนทีแ่ พทย์ระบุ ส่วนการจ่ายยาโดยใช้เกณฑ์
ตามสิทธิการรักษา ต้องให้ห้องยาเป็นผู้ท�ำ โดยน�ำเงื่อนไข
ทีต่ อ้ งใช้เพิม่ ในระบบ และให้เภสัชกรเป็นผูย้ นื ยัน
3. ปรับฟังก์ชั่นการสั่งจ่ายยา ให้แยกข้อมูลเป็นข้อมูล
การสัง่ จ่าย (Ordering) และข้อมูลการจ่ายยา (Dispensing)
ซึ่ ง จะมี ป ระโยชน์ ใ นกรณี ที่ ค ลั ง ยามี ย าที่ ต รงกั บ ยาที่ แ พทย์
สัง่ แต่เป็นคนละบริษทั ก็สามารถจ่ายยาได้โดยไม่ตอ้ งให้แพทย์
แก้ใขใบสั่งยา หรือปรับระบบการสั่งจ่ายยาให้มีการใช้ TMT
(Thai Medicinal Terminology)
4. เพิม่ ฟังก์ชน่ั การคียใ์ บประกอบการใช้ยาเข้าไปในระบบ
5. เพิ่ ม ฟั ง ก์ ชั่ น การสร้ า ง Favorite ซึ่ ง มี ไ ด้ ทั้ ง ระดั บ
รหัสแพทย์แต่ละคน ระดับหน่วยตรวจหรือระดับภาควิชา

อภิปรายผล

ในปัจจุบัน เทคโนโลยีสารสนเทศถือว่าเป็นเครื่องมือที่มี
คุ ณ ประโยชน์ ใ นการปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพและความปลอดภั ย
ในการรักษาผู้ป่วย การใช้ระบบ CPOE ในกระบวนการสั่งยา
ของแพทย์ สามารถลดปัญหาความผิดพลาดของค�ำสั่งได้
โดยใช้ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางคลินิก (Clinical
Decision Support Systems หรือ CDSS) ในการเพิม่ ค�ำเตือน
ในระบบ CPOE4
จากผลการศึกษาในเรื่องระยะเวลาการรอรับยาของผู้ป่วย
พบว่า ระบบใบสัง่ จ่ายยาแบบ CPOE มีระยะเวลารอรับยาเฉลีย่
น้อยกว่าระบบ Prescription อาจเนื่องมาจาก การมีระบบ
จัดการใบสั่งจ่ายยาที่ต่างกัน โดยระยะเวลาในการรอรับยาหา
ได้จาก ระยะเวลาที่ผู้ป่วยมา Check in จนถึงระยะเวลาที่
ผู้ป่วยได้รับยา ซึ่งระบบ CPOE อาจมีการจัดยาล่วงหน้าตั้งแต่
ใบสั่งจ่ายยาถูกส่งมาที่ห้องยาแม้ผู้ป่วยยังไม่ได้มา Check in
ดังนัน้ จึงอาจส่งผลให้ผปู้ ว่ ยมีระยะเวลาในการรอรับยาทีส่ นั้ กว่า
ระบบ Prescription โดยปกติ อีกทั้งระบบ CPOE ยังมีข้อดี
ตรงที่ช่วยลดระยะเวลาในการอ่านลายมือแพทย์และการคีย์
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ใบสัง่ จ่ายยาทีห่ อ้ งยา แต่ในขณะเดียวกันพบว่าใบสัง่ จ่ายยาทีม่ า
จากห้องตรวจบางห้องมีระยะเวลาในการรอรับยาของผู้ป่วยใน
ระบบ CPOE นานกว่าระบบ Prescription อาจเนื่องมาจาก
ใบสัง่ จ่ายยาระบบ CPOE นัน้ เกิดปัญหาในระหว่างกระบวนการ
รั บ ส่ ง ยา ซึ่ ง ห้ อ งยาไม่ส ามารถแก้ไขได้เ องโดยตรงดังนั้น
จึงต้องท�ำการประสานกลับไปยังแพทย์ผู้สั่งใช้ยาเพื่อให้เป็น
ผู้แก้ไข ดังนั้นจึงอาจใช้เวลาในกระบวนการแก้ไขนานกว่า
ระบบ Prescription ในกรณีทเี่ กิดปัญหาเช่นกันเพราะเจ้าหน้าที่
ห้องยาสามารถแก้ไขใบสั่งนั้นได้โดยตรง หรืออาจเกิดจาก
ปัจจัยเรื่องความซับซ้อนของรายการยา โดยใบสั่งจ่ายยามี
จ� ำ นวนรายการยาที่ ซั บ ซ้ อ นน้ อ ยกว่ า ย่ อ มใช้ ร ะยะเวลาใน
กระบวนการสั้นกว่า
จากผลการวิจัยเรื่องผลกระทบของ CPOE ต่อแพทย์
และพยาบาลในขั้นตอนการปฏิบัตงานของ Ayatollahi H5
พบว่าภาพรวมทั้งแพทย์และพยาบาลพอใจในระบบ CPOE
โดยทัง้ สองกลุม่ มีความคิดเห็นไปในทางบวกต่อ ระบบ CPOE
ส่วนของพยาบาลเห็นว่า CPOE ช่วยเรื่องเอกสารเกี่ยวกับยา
ได้ถูกต้อง ทั้งเรื่องชื่อและปริมาณ และแพทย์มีความเห็นว่า
CPOE ช่ ว ยลดความคลาดเคลื่ อ นของค� ำ สั่ ง ยาของแพทย์
และเห็นว่าระบบช่วยลดเวลาในขั้นตอนการสั่งท�ำให้บริหารยา
ได้ทันเวลาขึ้น นอกจากนั้นทั้งสองกลุ่มยังเห็นตรงกันว่าท�ำให้
ประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยดีขึ้นเนื่องจากสามารถลดเวลา
ในกระบวนการสั่งยาลง
จากการศึกษาของ Atique S6 พบว่าระบบ CPOE จะช่วย
บุคลากรทางการแพทย์ทั้งเรื่องการรักษา และเรื่องค่าใช้จ่าย
ในการรักษา แต่ตอ้ งได้รบั การสนับสนุนทัง้ ด้านคนและโครงสร้าง
พืน้ ฐาน ในปากีสถาน CPOE แสดงถึงประโยชน์ซงึ่ จะถูกพัฒนา
และปรับปรุงให้มีมาตรฐานสูงขึ้น ประกอบกับอุตสหากรรม
ด้านสารสนเทศ ก�ำลังขยายตัวจึงเป็นช่วงเวลาทีเ่ หมาะสมในการ
ติดตั้งระบบ CPOE ในระบบสาธารณสุข ซึ่งผลตอบรับของ
ผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องทีไ่ ด้ใช้ CPOE เป็นไปในทางบวก6
ส� ำ หรั บ การศึ ก ษาของ Schnipper และคณะ 7 และ
อัญชิสา แหลมคม และคณะ8 พบว่า การประสานรายการยา
หลังการพัฒนาด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์(CPOE) สามารถ
ลดความคลาดเคลื่อนทางยาและเหตุการณ์อันไม่พึงประสงค์
จากการใช้ยา การศึกษาของ รุ่งฟ้า สราญเศรษฐ์9 พบว่า
ระบบการสัง่ ใช้ยาเคมีบำ� บัดส�ำหรับผูป้ ว่ ยในทีบ่ รรจุสตู รยาเคมี
บ�ำบัดครบถ้วนในระบบคอมพิวเตอร์ทำ� ให้ไม่พบรายงานทีผ่ ปู้ ว่ ย
ไม่ ไ ด้ รั บ ยาที่ ค วรได้ ท� ำ ให้ เ กิ ด ความปลอดภั ย ต่ อ ผู ้ ป ่ ว ย
ทั้งนี้ ในการศึกษานี้ยังไม่ได้วิเคราะห์ผลกระทบต่อความ
คลาดเคลื่ อ นทางยาและเหตุ ก ารณ์ อั น ไม่ พึ ง ประสงค์ จ าก
การใช้ยา จึงต้องท�ำการเก็บข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ต่อไปเมื่อ
ระบบมีการพัฒนามากขึ้น
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