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Abstract

This study aimed to develop the computerized physician
ordering entry system (CPOE) for chemotherapy in
out-patients department (OPD) at Udon Thani Cancer
Hospital, Thailand. Then evaluated result by collecting
the waiting times between hand-writing prescriptions
system and COPE. The waiting times were kept
from the OPD services (T1) then department of
pharmacy (T2) and day care unit (T3). The average
errors caused by CPOE and the satisfactions
after using CPOE for chemotherapy were also
reported. The average total waiting times before and
after implementing the COPE was 86.8 minutes and
42.3 minutes respectively. The average waiting times
at T1, T2 and T3 were also decreased with statistical

significant as 43.9%, 77.2% and 11.7% respectively.
The prescription error was the most mistakes
after implementing CPOE founded 1.0% or total 9 orders
in this study and the second error was about the
network instability. The average score of satisfaction
was 91.1%. We concluded that the CPOE was helpful
for decreasing the average total waiting times
for chemotherapy compare with hand-writing
prescription system for OPD patients in Udon Thani
Cancer Hospital.
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โปรแกรมสั่ ง จ่ า ยยาเคมี บ� ำ บั ด ผ่ า นระบบคอมพิ ว เตอร์ เ ครื อ ข่ า ยภายใน
โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี
ธราธร ตุงคะสมิต, อิสราพงษ์ บ�ำรุง

โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี อ�ำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

บทคัดย่อ

พัฒนาระบบสั่งจ่ายยาเคมีบ�ำบัดส�ำหรับผู้ป่วยนอกที่มารับ
การรักษาที่โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานีด้วยระบบคอมพิวเตอร์
โดยเปรียบเทียบกับระบบสั่งจ่ายยาผ่านการเขียนด้วยลายมือ
ระบบเดิม โดยการเก็บข้อมูลระยะเวลารอคอยจุดให้บริการที่
เกีย่ วข้องได้แก่ ห้องตรวจผูป้ ว่ ยนอก (T1), ห้องยานอก (T2) และ
ห้องรับยาเคมีบำ� บัดแบบไม่คา้ งคืน (T3) นอกจากนีย้ งั เก็บร้อยละ
ความผิดพลาดที่เกิดจากการใช้ระบบคอมพิวเตอร์และร้อยละ
ความพึงพอใจการใช้ระบบ จากการศึกษาพบว่า ระยะเวลารอคอย
เฉลีย่ ทุกจุดบริการก่อนและหลังใช้ระบบคอมพิวเตอร์เท่ากับ 86.8
และ 42.3 นาที ตามล�ำดับ โดยระยะเวลารอคอยหลังการใช้ระบบ
คอมพิวเตอร์สงั่ จ่ายยาเคมีบำ� บัดมีคา่ เฉลีย่ ลดลงในจุดบริการ T1,
T2 และ T3 เท่ากับร้อยละ 43.9, 77.2 และ 11.7 ตามล�ำดับ
โดยระยะเวลารอคอยลดลงอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ การเกิด

บทน�ำ

โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี เป็นโรงพยาบาลที่ให้บริการ
ด้ า นการรั ก ษาผู ้ ป ่ ว ยโรคมะเร็ ง ในเขตบริ ก ารสุ ข ภาพที่ 8
รับผิดชอบ 10 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และ
เป็นสถานพยาบาลระดับตติย-ภูมซิ งึ่ เน้นการรักษาผูป้ ว่ ยมะเร็ง
ด้วยเคมีบำ� บัดและรังสีรกั ษาเป็นหลัก จากข้อมูลทะเบียนมะเร็ง
ปี 2557 – 25581 พบจ�ำนวนผูป้ ว่ ยทีเ่ ข้ารับการรักษาด้วยเคมี
บ�ำบัดทัง้ ได้รบั ยาเคมีบำ� บัดอย่างเดียว และรับยาเคมีบำ� บัดร่วม
กับการฉายรังสีรักษา มีจ�ำนวน 1,090 และ 1,077 รายตาม
ล�ำดับ โดยพบว่าในแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคมะเร็งจะรักษา
ด้วยเคมีบ�ำบัดราว 10 – 15 คนต่อวัน โดยปกติแพทย์จะสั่งยา
เคมีบำ� บัดบนแบบฟอร์มมาตรฐานสูตรยาเคมี (chemotherapy
protocols) และสั่งเบิกจ่ายยาด้วยใบสั่งยาอีกครั้งหนึ่ง ท�ำให้
เกิดความซ�้ำซ้อนในการสั่งจ่ายยา และเพิ่มภาระงานต่อแพทย์
ผู้นิพนธ์ประสานงาน: ธราธร ตุงคะสมิต, กลุ่มงานรังสีรักษา
โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี 36 หมู่ 1 ต�ำบลหนองไผ่ อ�ำเภอ
เมือง จังหวัดอุดรธานี 41330 (โทร.: +66-42-207-375;
E-mail address: medizine3095@gmail.com)
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ข้อผิดพลาดจากการสัง่ ยาเคมีบำ� บัดจากการใช้ระบบคอมพิวเตอร์
ทั้ ง สิ้ น 9 ครั้ ง ซึ่ ง ปั ญ หาที่ พ บบ่ อ ยที่ สุ ด คื อ การลงข้ อ มู ล
ค�ำสัง่ ในใบสัง่ ยาผิดพลาดร้อยละ 1.0 นอกจากนีห้ ลังใช้ระบบ
ผู้ใช้มีความพึงพอใจเฉลี่ยร้อยละ 91.1 จากการศึกษาครั้งนี้
จึ ง พบว่ า โปรแกรมสั่ ง ยาเคมี บ� ำ บั ด ผ่ า นระบบคอมพิ ว เตอร์
ช่วยลดระยะเวลารอคอยในการรับบริการผู้ป่วยนอกได้อย่าง
มีนยั ส�ำคัญทางสถิติ เมือ่ เทียบกับระบบใบสัง่ ยาด้วยลายมือเขียน
ระบบเดิม
ค�ำส�ำคัญ: CPOE, ระบบสัง่ จ่ายยา, เคมีบำ� บัด
วันที่รับต้นฉบับ 15 กรกฎาคม 2560; วันที่ตอบรับ 20
พฤศจิกายน 2560

ซึ่งต้องให้บริการผู้ป่วยจ�ำนวนมาก รวมทั้งผู้ป่วยจะต้องเดินไป
รับบริการหลายจุด เพื่อเบิกยาและน�ำยาที่ได้ไปผสม ก่อนน�ำ
ไปฉีดที่ห้องฉีดยาเคมีบ�ำบัด (day care unit) ท�ำให้เสียเวลา
และอาจเกิดความผิดพลาดระหว่างขั้นตอนเกิดขึ้นได้
จากปัญหาดังกล่าวจึงได้พัฒนาโปรแกรมสั่งยาเคมีบ�ำบัด
ผ่านระบบคอมพิวเตอร์เพื่อลดขั้นตอนให้กับแพทย์และผู้ป่วย
ให้ได้รับการบริการที่รวดเร็วมากยิ่งขึ้น เพิ่มความปลอดภัยใน
การสั่งยาเคมีบ�ำบัดซึ่งเป็นยาควบคุมเฉพาะและอันตราย และ
ลดความผิดพลาดในการสั่งจ่ายยาเคมีที่อาจเกิดขึ้น
ระบบสั่งจ่ายยา (Prescribing system) หมายถึง วิธีการ
และกระบวนการสั่ ง จ่ า ยยาของแพทย์ ห รื อ ผู ้ สั่ ง จ่ า ยยา 2
ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบหลัก คือ แบบใช้ระบบ
คอมพิวเตอร์ในการสั่งจ่ายยา (computerized physician
ordering entry system ; CPOE) กับแบบระบบเขียนใบสั่ง
จ่ายยาด้วยลายมือ จากการทบทวนเอกสารอย่างเป็นระบบ3
พบว่ า ความผิ ด พลาดในระบบสั่ ง ยาที่ พ บได้ บ ่ อ ยที่ สุ ด คื อ
ความพลั้งเผลอและการลืม (slips and lapses) ซึ่งเป็นความ
ผิดพลาดของคน (human error) การศึกษาของ Shulman และ
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คณะ4 เปรียบเทียบความผิดพลาดที่เกิดจากใบสั่งยาที่ได้จาก
ระบบคอมพิวเตอร์และลายมือ พบว่าเกิดความผิดพลาดในการ
สั่งยาด้วยคอมพิวเตอร์ลดลงเทียบกับใบสั่งยาที่เป็นลายมือ
(ร้อยละ 4.8 และ 6.7 ตามล�ำดับ) อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
(p < 0.001) โดยการเกิดความผิดพลาดจากการสั่งจ่ายยาใน
การศึกษานีก้ อ่ ให้เกิดผลเสียคือ การนอนโรงพยาบาลทีน่ านขึน้
และมีคนไข้สามคนทีอ่ าจน�ำไปสูภ่ าวะแทรกซ้อนถึงชีวติ ดังนัน้
การพัฒนาระบบสั่งจ่ายยาที่ดีและมีมาตรฐานจะช่วยลดความ
ผิดพลาดในการสั่งยาซึ่งอาจน�ำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิด
กับผู้ป่วยที่เข้ารับบริการในโรงพยาบาล
จากการศึกษาของ Kallen5 พบว่า การน�ำระบบ CPOE มา
ใช้ในการสัง่ ยาเคมีบำ� บัดในกรณีผปู้ ว่ ยได้รบั การสัง่ ยาเคมีบำ� บัด
ล่วงหน้า พบว่าระยะเวลาที่ผู้ป่วยต้องรอคอยก่อนได้รับเคมี
บ�ำบัดเฉลี่ยลดลงร้อยละ 15 (89.2 เทียบกับ 104.7 นาที)
กรณีผปู้ ว่ ยไม่ได้รบั การสัง่ เคมีบำ� บัดล่วงหน้า ระยะเวลารอคอย
หลังใช้ระบบ CPOE ลดลงร้อยละ 29 ท�ำให้ได้ค่าเฉลี่ยระยะ
เวลารอคอยลดลงทั้งหมด ร้อยละ 26.8
จากจากการศึกษาของ McCarthy และคณะ6 ซึ่งทบทวน
ใบสั่งยาเคมีบ�ำบัดในระบบคอมพิวเตอร์ทั้งสิ้น 1,426 รายการ
พบอุบัติการณ์ความผิดพลาดจากการสั่งยาเคมีบ�ำบัดผ่าน
ระบบคอมพิ ว เตอร์ 89 รายการ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 6.25
ซึ่ ง ทุ ก รายการได้ รั บ การตรวจสอบพบความผิ ด พลาดก่ อ น
ที่ จ ะสั่ ง ยาไปจนถึ ง ผู ้ ป ่ ว ย Kukreti 7 รวบรวมข้ อ ผิ ด พลาด
การสั่งยาเคมีบ�ำบัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์ทั้งสิ้น 5,642 ใบ
จาก 5 การศึกษาพบว่า CPOE ช่วยลดอุบัติการณ์การเกิดข้อ
ผิ ด พลาดจากการสั่ ง ยาด้ ว ยระบบลายมื อ เที ย บกั บ ระบบ
คอมพิ ว เตอร์ อ ย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ ทางสถิ ติ ใ นทุ ก การศึ ก ษา
การศึกษาของ Small8 ท�ำการศึกษาใบสั่งยาเคมีบ�ำบัดใน
ระบบคอมพิวเตอร์ 1,941 ใบ พบว่า CPOE ช่วยลดอุบตั กิ ารณ์
ความผิดพลาดได้รอ้ ยละ 42 โดยความผิดพลาดจากระบบเกิด
จากการค�ำนวณผิดพลาดท�ำให้ได้ปริมาณยาน้อยกว่าและได้รบั
การแก้ไขก่อนทุกครัง้ นอกจากนี้ Aita และคณะ9 ศึกษาระบบ
CPOE ในการสั่งจ่ายยาเคมีบ�ำบัด พบสาเหตุที่ท�ำให้เกิดความ
ผิดพลาดจากการสั่งยาเคมีบ�ำบัดมากที่สุดคือ ความผิดพลาด
ของใบสั่งยา (prescription errors) โดยเกิดจากความไม่ครบ
ถ้วนของข้อมูลที่จ�ำเป็นในใบสั่งยา ดังนั้น ระบบ COPE ที่จะ
สามารถน�ำไปช่วยพัฒนาการสัง่ ยาเคมีบำ� บัดผ่านคอมพิวเตอร์
นอกจากจะช่วยลดความผิดพลาดจากการสั่งยาเคมีบ�ำบัด
ไม่ ถู ก ต้ อ งหรื อ ไม่ ค รบถ้ ว นแล้ ว อาจจะต้ อ งพั ฒ นาให้ ก าร
ลงข้ อ มู ล มี ค วามครบถ้ ว นเพื่ อ ป้ อ งกั น ความผิ ด พลาดของ
ใบสั่งยาเคมีบ�ำบัดอีกด้วย
สมมติฐานการศึกษานีค้ อื โปรแกรมสัง่ จ่ายยาเคมีผา่ นระบบ
คอมพิวเตอร์สามารถลดระยะเวลารอคอยในการให้บริการผู้

ป่วยนอกที่ต้องได้รับยาเคมีบ�ำบัดแบบผู้ป่วยนอกที่รักษาใน
โรงพยาบาลมะเร็ ง อุ ด รธานี ไ ด้ เ มื่ อ เที ย บกั บ ระบบใบสั่ ง ยา
ด้วยลายมือ

วัสดุและวิธีการ

การศึกษานี้เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา (descriptive
study) โดยศึกษาภายหลังการน�ำระบบคอมพิวเตอร์ไปใช้ใน
ขัน้ ตอนการให้บริการผูป้ ว่ ยทีม่ ารับยาเคมีบำ� บัดแบบผูป้ ว่ ยนอก
เปรียบเทียบกับระยะเวลารอคอยก่อนการใช้ระบบโดยแบ่ง
การศึกษาและเก็บข้อมูลเป็น 3 ส่วน ดังนี้ (ภาพที่ 1)
1) เก็บระยะเวลารอคอยในการด�ำเนินขั้นตอนการรับ
บริการเคมีบ�ำบัดแบบผู้ป่วยนอก โดยเริ่มตั้งแต่ผู้ป่วย
มายื่นใบนัดที่จุดคัดกรองและตรวจสอบการให้บริการ
(check in) โดยหากเป็นผู้ป่วยรับยาเคมีบ�ำบัดที่ได้
ใบค� ำ สั่ ง จากแพทย์ แ ล้ ว พยาบาลที่ จุ ด คั ด กรองจะ
ท�ำการตรวจสอบข้อมูลพื้นฐาน ก่อนจะน�ำส่งผู้ป่วยไป
รับยาที่ห้องจ่ายยานอก เรียกระยะเวลารอคอยตั้งแต่
check in จนสิ้นสุดกระบวนการทางการพยาบาล
นี้ ว ่ า T1 จากนั้ น ผู ้ ป ่ ว ยรั บ ยาที่ ห ้ อ งจ่ า ยยานอก
จนกระทั่งได้รับยาครบถ้วน เรียกระยะเวลารอคอยนี้
ว่ า T2 สุ ด ท้ า ยผู ้ ป ่ ว ยจะน� ำ ยาที่ ไ ด้ ไ ปให้ บ ริ ก ารที่
หน่วย day care unit โดยเรียกระยะเวลารอคอย
ในกระบวนการนี้ ว ่ า T3 ก่ อ นจะได้ รั บ ยาจนครบ
และกลับบ้าน (check out) น�ำข้อมูลเวลาที่เก็บ
โดยเจ้าหน้าที่แต่ละแผนกดังกล่าวมาแสดงผลเป็น
ค่าเฉลีย่ ระยะเวลารอคอยในแต่ละช่วงเพือ่ เปรียบเทียบ
กับระยะเวลารอคอยก่อนเริ่มใช้ระบบ
2) เก็บข้อผิดพลาดทีเ่ กิดจากการใช้ระบบสัง่ ยาเคมีบำ� บัด
ผ่ า นระบบคอมพิ ว เตอร์ ซึ่ ง เป็ น การสะท้ อ นความ
ถูกต้องในการใช้ระบบ โดยเก็บข้อมูลผู้มารับบริการ
ที่ห้องตรวจผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยยา
เคมีบ�ำบัดที่ห้องให้ยาเคมีบ�ำบัดแบบไม่ค้างคืน (day
care unit) โดยเภสัชกรประจ�ำห้องด�ำเนินการตรวจ
สอบความถู ก ต้ อ งของข้ อ มู ล ผ่ า นค� ำ สั่ ง ยาในระบบ
ทีห่ อ้ งจ่ายยานอกและห้องผสมยาเคมีบำ� บัด เปรียบเทียบ
กับความถูกต้องของข้อมูลผู้ป่วย ได้แก่ ชื่อนามสกุล
ผู้ป่วย, น�้ำหนัก, ส่วนสูง, ขนาดพื้นที่ผิว (body
surface area; BSA), ค่า creatinine clearance
รวมทั้งปริมาณยา pre-medication และยาเคมีบ�ำบัด
ทีไ่ ด้จากการค�ำนวณอัตโนมัตจิ ากการลงข้อมูลพืน้ ฐาน
ดังกล่าวข้างต้น บันทึกผ่านใบสั่งการรักษาโดยการ
พิมพ์ผา่ นกระดาษ เพือ่ ใช้แทนใบสัง่ ยาเคมีบำ� บัดระบบ
เขียนด้วยลายมือก่อนทีผ่ ปู้ ว่ ยจะไปรับยา โดยเภสัชกร
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ประจ� ำ ห้ อ งจะท� ำ หน้ า ที่ บั น ทึ ก เหตุ ก ารณ์ แ ละ
จ�ำนวนครั้งที่พบข้อผิดพลาดรวบรวมเพื่อวิเคราะห์
ต่อไป
3) เก็บข้อมูลความพึงพอใจการใช้ระบบ โดยแพทย์และ

เภสัชกรผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการใช้ระบบสั่งยาเคมี
บ�ำบัดผ่านคอมพิวเตอร์ โดยแสดงข้อมูลเป็นร้อยละ
ความพึงพอใจ และการสอบถามปัญหาการใช้ระบบ
ผ่านการสัมภาษณ์ด้วยค�ำถามปลายเปิด

ภาพที่ 1 ระบบการสั่งยาเคมีบำ�บัด กรณีผู้ป่วยนอก

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้

แสดงการหาระยะเวลารอคอยในแต่ ล ะจุ ด บริ ก ารหลั ง
การนำ�ระบบสั่งยาเคมีบำ�บัดผ่านคอมพิวเตอร์มาใช้ นำ�ไป
เปรียบเทียบกับข้อมูลระยะเวลารอคอยการรับบริการด้วย
ระบบสั่งยาเคมีบำ�บัดด้วยลายมือ แสดงผลเป็นระยะเวลา
รอคอยเฉลี่ยและร้อยละระยะเวลารอคอยที่ลดลง โดยนำ�
ข้อมูลมาเปรียบเทียบความแตกต่างด้วยวิธี paired T-Test
ความแตกต่างของข้อมูลที่มีค่า p น้อยกว่า 0.05 จะถือว่า
มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ โดยการวิเคราะห์
ทางสถิติด้วยโปรแกรม IBM SPSS version 20.0

การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์

พัฒนาโปรแกรมในรูปแบบ web application โดยใช้
ภาษา PHP: Hypertext Preprocessor (PHP),
Hypertext Markup Language (HTML) และ JavaScript
ซึ่งสามารถ นำ�โปรแกรมไปใช้ได้กับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
โดยไม่ยึดติด กับการทำ�งานบน Windows application
แต่เพียงระบบเดียว ทำ�ให้เข้าถึงโปรแกรมได้ง่ายขึ้น
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จากการเก็บข้อมูลใบสั่งยาในระบบคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่
1 มิถนุ ายน - 31 กรกฎาคม 2560 พบว่าทีจ่ ดุ บริการผูป้ ว่ ยนอก
มีการสั่งยาเคมีบำ�บัดผ่านระบบทั้งสิ้น 499 ครั้ง แบ่งเป็น
แผนกเคมีบำ�บัด 213 ใบ แผนกรังสีรกั ษา 130 ใบ และ แผนก
ศัลยกรรม 156 ใบ ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยทุกจุดบริการ
ก่อนและหลังใช้ระบบคอมพิวเตอร์เท่ากับ 86.8 และ 42.3 นาที
ตามลำ�ดับ (p <0.001) ข้อมูลระยะเวลาการให้บริการในแต่ละจุด
ระหว่างหน่วยบริการทั้งสิ้น 3 จุด โดยกำ�หนดเป็นระยะเวลา
รอคอย T1, T2 และ T3 พบว่าก่อนการใช้ระบบสัง่ ยาเคมีบำ�บัด
ผ่านคอมพิวเตอร์ มีค่าเฉลี่ยระยะเวลารอคอยที่ 22.8, 41.2
และ 22.8 นาที ตามลำ�ดับ โดยพบว่าระยะเวลารอคอยนาน
ที่สุดอยู่ที่จุดบริการ T1 และระยะเวลารอคอยสั้นที่สุดอยู่ที่จุด
บริการ T3 หลังจากใช้ระบบสั่งยาเคมีบำ�บัดผ่านคอมพิวเตอร์
ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยในแต่ละจุดคือ 12.8, 9.4 และ 20.1
นาที ตามลำ�ดับ ระยะเวลารอคอยนานที่สุดอยู่ที่จุดบริการ T2
โดยเมื่อเปรียบเทียบระยะเวลารอคอยภายหลังการใช้ระบบ
สั่งยาเคมีผ่านคอมพิวเตอร์ พบว่า มีระยะเวลารอคอยเฉลี่ย

Tharathorn Tungkhasamit, Itsaraphong Bamrung. Computerized physician ordering entry system
ลดลงในทุกจุดบริการร้อยละ 43.9, 77.2 และ 11.7 ตามลำ�ดับ
ซึ่งในจุด T1 และ T2 มีระยะเวลารอคอยที่ลดลงอย่างมี
นัยสำ�คัญทางสถิติ (ค่า p = 0.023 และ <0.001 ตามลำ�ดับ)
ข้อมูลระยะเวลารอคอยแสดงตามตารางที่ 1

ตารางที่ 3 ร้อยละของความพึงพอใจในการใช้ระบบสั่งยาเคมี
บ�ำบัดผ่านคอมพิวเตอร์

ตารางที่ 1 ระยะเวลารอคอยเฉลี่ ย ในแต่ ล ะจุ ด ให้ บ ริ ก าร
ก่อนและหลังใช้ระบบสั่งจ่ายยาด้วยคอมพิวเตอร์

สามารถเข้าถึงง่าย
ใช้งานง่าย
ระบบสารสนเทศมีความ
ถูกต้องเชือ่ ถือได้และระบบ
ไม่ลม่
ความพึ ง พอใจโดยภาพ
รวมต่อการใช้งานระบบ
ความพึงพอใจโดยเฉลี่ย

จุด
บริการ

ก่อนใช้ หลังใช้
ระบบ ระบบ
(นาที) (นาที)

SD

ระยะเวลารอ p-value
คอยลดลง
(%)

42.3
86.8
(33-203) (13-123)

56.3

50.2

<0.001

22.8
(1-82)

12.8
(0-94)

28.9

43.9

0.023

41.2
ห้องยา
นอก(T2) (15-88)

9.4
(0-99)

24.3

77.2

<0.001

22.8
Day
care(T3) (2-90)

20.1
(0-38)

25.6

11.7

0.482

ทุกจุด
บริการ
OPD
(T1)

การเกิดข้อผิดพลาดจากการสั่งยาเคมีบำ�บัดจากการใช้
ระบบคอมพิวเตอร์ทั้งสิ้น 10 ครั้ง โดยปัญหาที่พบบ่อยที่สุด
คือคำ�สั่งในใบสั่งยาผิดพลาดจากการลงข้อมูล (prescription
errors) จำ�นวนทั้งสิ้น 5 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 1.0 รองลงมา
คือความผิดพลาดของระบบ (network error) พบ 4 ครั้ง
คิดเป็นร้อยละ 0.8 ดังรายงานในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ร้อยละการเกิดข้อผิดพลาดจากการสัง่ ยาเคมีบำ�บัด
ผ่านระบบคอมพิวเตอร์
ข้อผิดพลาดที่พบ
ข้อมูลในใบสั่งยาผิดพลาด
จากการลงข้อมูลผิด

Network error
อื่นๆ

อุบัติการณ์การเกิดข้อผิดพลาด
(ร้อยละ)
1.0
0.8
0.2

ร้อยละความพึงพอใจเฉลี่ยของผู้ใช้โปรแกรมสั่งยาเคมี
บ�ำบัดผ่านระบบคอมพิวเตอร์อยูท่ รี่ อ้ ยละ 91.1 โดยผูใ้ ช้บริการ
ระบบมีความพึงพอใจในด้านความสามารถในการเข้าถึงได้งา่ ย
และสะดวกมากที่สุดร้อยละ 95.6 และมีความพึงพอใจต�่ำสุด
ในด้านความถูกต้องของระบบคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
พบร้อยละ 86.7 ดังแสดงในตารางที่ 3

ตัวชี้วัด

ความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบเฉลี่ย
(ร้อยละ)
95.6
88.9
86.7
93.3
91.1

อภิปรายผล

ภายหลังการใช้ใบสั่งยาเคมีบ�ำบัดผ่านระบบคอมพิวเตอร์
ระบบเครือข่ายภายในโรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี มีระยะเวลา
รอคอยเฉลีย่ ลดลงในทุกจุดบริการด้านเคมีบำ� บัด โดยจุดบริการ
T1 และ T2 มีระยะเวลารอคอยลดลงร้อยละ 43.9 และ 77.2
ตามล�ำดับ (ค่า p = 0.023 และ <0.001) ในส่วนห้องฉีดยา
เคมีบ�ำบัด day care มีระยะเวลารอคอยลดลงร้อยละ 11.7
(ค่า p = 0.482) จากการวิเคราะห์ระบบการรับบริการพบว่า
หลั ง การใช้ ร ะบบสั่ ง ยาเคมี บ� ำ บั ด ผ่ า นคอมพิ ว เตอร์ ท� ำ ให้
พยาบาลห้องตรวจสามารถลดขั้นตอนในการสแกนใบสั่งยา
จากห้องตรวจแพทย์เพื่อส่งข้อมูลเข้าระบบยา และลดขั้นตอน
ในการส่งข้อมูลยาเคมีบ�ำบัดไปที่ห้องยานอก เนื่องจากข้อมูล
เข้าระบบยาโดยอัตโนมัติ ท�ำให้เภสัชกรสามารถจัดยารอคนไข้
ได้ทันที ลดขั้นตอนการเดินเอกสารของคนไข้ไปที่ห้องยานอก
ส่งผลให้ระยะเวลารอคอยหน้าห้องตรวจ (T1) และระยะเวลา
รับยาที่ห้องยานอก (T2) ลดลงอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
ส่วนระยะเวลารับยาเคมีที่ห้อง day care ซึ่งผู้ป่วยต้องน�ำยาที่
ได้รับจากห้องยานอกไปส่งที่ห้องผสมยาก่อนจึงจะสามารถ
รับยาต่อที่ day care ได้ แต่เนือ่ งจากยาเคมีบำ� บัดเป็นยาเฉพาะ
ซึ่งไม่สามารถเก็บค้างไว้ที่ห้องผสมยาเคมีได้ ดังนั้น เภสัชกร
จึงสามารถเตรียมยาได้เร็วขึน้ ไม่มากนักเมือ่ เทียบกับระบบเดิม
ท�ำให้ระยะเวลารอคอยที่จุด day care (T3) มีความแตกต่าง
อย่างไม่มีนัยส�ำคัญทางสถิติ
จากการศึกษาของ Kallen5 พบว่าภายหลังการใช้ระบบ
CPOE เพื่อสั่งยาเคมีบ�ำบัดแบบผู้ป่วยนอก ท�ำให้ระยะเวลารอ
คอยเฉลี่ยลดลงร้อยละ 26.8 ทั้งนี้อาจเนื่องจากการศึกษานี้
ท�ำในสถาบันการแพทย์ในระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งขั้นตอน
การบริการอาจมีความซับซ้อน อาคารมีความกว้างขวาง ในการ
ประสานงานอาจใช้เวลานานมากกว่า โดยค่าเฉลีย่ ระยะรอคอย
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ก่อนและหลังการใช้ระบบอยู่ที่ร้อยละ 77.2 และ 53.3 นาที
ตามล�ำดับ สอดคล้องกับการศึกษานี้ที่พบว่าระยะเวลารอคอย
ลดลงอย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ และเนื่ อ งจากโรงพยาบาลมะเร็ ง
อุดรธานีเป็นสถานพยาบาลขนาดกลาง ผู้ป่วยสามารถติดต่อ
แต่ละจุดบริการได้อย่างรวดเร็วกว่า แสดงให้เห็นว่าระบบ
CPOE ไม่เพียงแต่มีประโยชน์ในการลดระยะเวลารอคอย
ในสถานบริการทางการแพทย์ขนาดใหญ่ที่ต้องมีขั้นตอนและ
โครงสร้างซับซ้อนเพียงเท่านั้น แต่ช่วยลดระยะเวลารอคอย
ในทุกขั้นตอนในสถานบริการทุกระดับขนาด เมื่อเทียบกับ
ระบบการสั่งยาเคมีด้วยลายมือเขียน
จากการเก็ บ ข้ อ มู ล ด้ า นความถู ก ต้ อ งของใบสั่ ง ยาพบ
ข้อผิดพลาดร้อยละ 2.0 จากใบสั่งยาทั้งหมด 499 ใบ สาเหตุ
หลักเกิดจากการที่แพทย์ผู้ใช้ระบบลงข้อมูลในระบบผิดพลาด
4 ใบ โดยข้อมูลข้อผิดพลาดทั้งหมดได้รับการทวนสอบและ
ยืนยันกลับไปยังแพทย์ผู้ท�ำการสั่งอีกครั้งท�ำให้ได้รับการแก้ไข
ก่อนผสมยาเคมีบ�ำบัด จากข้อมูลฝ่ายเภสัชกรรมผ่านระบบ
ความเสีย่ งโรงพยาบาลปี 255610 พบข้อมูลใบสัง่ ยาเคมีบำ� บัด
ด้วยระบบลายมือเขียนมีข้อผิดพลาดร้อยละ 4.25 อย่างไร
ก็ตามการศึกษานี้มีข้อจ�ำกัดด้านเวลาในการเก็บข้อมูล จึงไม่
สามารถเปรียบเทียบหาความแตกต่างทางสถิตไิ ด้เมือ่ เทียบกับ
ข้อมูลระบบเดิม
ข้อผิดพลาดของระบบรองลงมาคือการเกิดความผิดพลาด
ของระบบเครือข่ายซึง่ เกิดจากหลายสาเหตุ ซึง่ ได้รบั การบันทึก
เพือ่ แจ้งให้นกั วิชาการคอมพิวเตอร์รบั ทราบและจัดการทุกครัง้
โดยยังสามารถใช้งานระบบต่อได้อย่างปกติภายหลังการแก้ไข
ข้อผิดพลาดอื่นๆ พบ 1 ครั้ง คือเจ้าหน้าที่ห้องผสมยาลืมลง
รหัสเบิกเก็บค่าผสมยา ซึ่งเป็นความผิดพลาดของตัวบุคคล
ที่ไม่มีผลต่อค�ำสั่งในระบบคอมพิวเตอร์
ความพึงพอใจจากการใช้ระบบเฉลีย่ ร้อยละ 91.1 ผูใ้ ช้ระบบ
ซึ่งเป็นแพทย์และเภสัชกรให้ความเห็นไปในทางเดียวกันว่า
ระบบช่วยลดขัน้ ตอนการเขียนและช่วยค�ำนวณการใช้ยาให้ตรง
ตามปริมาณที่ผู้ป่วยควรได้รับจริงจากการค�ำนวณผ่านระบบ
คอมพิวเตอร์ สามารถท�ำให้เจ้าหน้าทีบ่ ริหารยาได้อย่างรวดเร็ว
ส่งผลให้ทำ� งานส�ำเร็จเร็วขึน้ และสามารถวางแผนการจัดการยา
ของผู้ป่วยในรายการรอฉีดยาได้ทันท่วงที
จากการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้ การพัฒนา
ระบบสั่ ง ยาเคมี บ� ำ บั ด ผ่ า นระบบคอมพิ ว เตอร์ ในปั จ จุ บั น
ยั ง ไม่ เ ป็ น ที่ แ พร่ ห ลายในการให้ บ ริ ก ารผู ้ ป ่ ว ยเมื่ อ เที ย บกั บ
CPOE โมดูลอื่นๆ สืบเนื่องจากการสั่งยาเคมีบ�ำบัดอัตโนมัติ
ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งได้จากการค�ำนวณ จะท�ำให้ได้
ปริมาณยาที่ค่อนข้างละเอียดและยากต่อการเตรียมยาเพื่อน�ำ
ไปฉีดให้ผู้ป่วย อาจท�ำให้เกิดความไม่สะดวกในขั้นตอนการ
จัดเบิกและผสมยาเคมีโดยเฉพาะในสถานบริการที่มีผู้ป่วย
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ค่อนข้างมาก แต่เนื่องจากยาเคมีบ�ำบัดเป็นยาควบคุมที่มี
ผลข้างเคียงค่อนข้างสูง การให้ยาในปริมาณทีแ่ ม่นย�ำนอกจาก
จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการให้ยาผิดขนาดแล้วยังสามารถ
ช่วยควบคุมปริมาณการใช้ยาให้เกิดผลประโยชน์สูงสุด เช่น
สามารถน�ำยาที่เหลือจากคนไข้รายอื่นมาเติมให้พอดีกับขนาด
ยาทีไ่ ด้จากการค�ำนวณปริมาณยาอัตโนมัตไิ ด้อกี ด้วย อย่างไรก็ตาม
ค�ำสั่งยาเคมีบ�ำบัดยังขึ้นกับดุลพินิจของแพทย์มะเร็งวิทยา
เป็นส�ำคัญ ดังนั้นการน�ำระบบสั่งยาไปใช้งานในอนาคตต้องมี
การท�ำความเข้าใจทั้งในส่วนของแพทย์และเภสัชกรเตรียมยา
ให้เห็นความส�ำคัญและอันตรายจากการเตรียมยาเคมีบ�ำบัด
เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ป่วยต่อไป
นอกจากนี้การพัฒนาระบบให้สามารถสั่งจ่ายยาออนไลน์
เพือ่ การปรับ แก้ไข หรือปรับเปลีย่ นข้อมูลในใบสัง่ ยาให้ถกู ต้อง
โดยไม่ตอ้ งผ่านระบบเครือข่ายภายใน (intranet) ซึง่ อาจพัฒนา
ต่อไปในอนาคต จะช่วยให้ระบบสามารถเข้าถึงได้ทกุ เครือข่าย
มากยิ่งขึ้น ส่งผลให้เกิดความสะดวกรวดเร็ง และอาจพัฒนา
เพิ่มเติมไปสู่ระบบผู้ป่วยในได้ในโอกาสต่อไป

สรุปผลการศึกษา

โปรแกรมสัง่ ยาเคมีบำ� บัดผ่านระบบคอมพิวเตอร์เครือข่าย
ภายในโรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี ช่วยลดระยะเวลารอคอย
ในการรับบริการของผู้ป่วยนอกได้อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
เมื่อเทียบกับระบบใบสั่งยาด้วยลายมือเขียนระบบเดิม
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