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บทคัดยอ
ในเดือนกันยายน 2556 โรงพยาบาลพนมไพรไดพัฒนาและนําระบบปองกันการไดรับยาที่มีผลทําใหระดับโปแตสเซียมตํ่าใน
ผูปวย hypokalemia มาใช การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อรายงานผลของระบบการแจงเตือนและการแกไขปญหาการสั่งใชยาที่
มีความเสีย่ งตอระดับโปแตสเซียมในผูป ว ย hypokalemia ทีเ่ ขารับการรักษาในชวง 1 กุมภาพันธ- 31 กรกฎาคม 2557 และความ
พึงพอใจและขอเสนอแนะของบุคลากรตอการใชงานระบบ ผลการศึกษาพบวาในผูปวย 322 ราย มีการแจงเตือนปญหา 52 ราย
(รอยละ 16.5) ซึ่งเปนการใชยาขับปสสาวะ 42 ราย โดยแพทยหยุดการใชยาโดยอัตโนมัติ 4 ราย และสวนที่เหลือเภสัชกรได
ปรึกษาแพทยเพื่อพิจารณาการใชยาอีกรอบ 38 รายในกลุมนี้สวนใหญเปนผูมีภาวะโรคไต โรคติดเชื้อ และ Alcohol withdrawal
syndrome ผลการปรึกษาทําใหมีการหยุดใชยา 33 ราย (รอยละ 86.8) และไมหยุดใชยาเนื่องจากมีความจําเปนตองใชแตตอง
ติดตามผลการรักษาในหนึ่งสัปดาห 5 ราย (รอยละ 13.2) ในกลุมที่หยุดใชยา ระดับโปแตสเซียมเพิ่มสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (p<0.001) แพทย เภสัชกรและพยาบาลที่ใชระบบ จํานวน 13 คน มีความพึงพอใจตอระบบโดยเฉพาะความรวดเร็วในการ
แจงเตือนเพื่อปองกันปญหาและการชวยใหเกิดการสื่อสารระหวางสหวิชาชีพมากขึ้น อนาคตควรมีการพัฒนาระบบใหมีความ
ครอบคลุมปญหาการใชยาอื่นๆ ใหมากยิ่งขึ้น
คําสําคัญ: การพัฒนาระบบ ระบบแจงเตือนดานยา ปญหาจากการใชยา ภาวะโปแตสเซียมตํ่า

Abstract
In September 2013, Phanompai Hospital developed and implemented a system to prevent patients with hypokalemia
from receiving drugs which would reduce potassium level. This study aims to determine effects of the system in
detecting and solving the problems in hypokalemia patients during 1 February – 31 July 2014 and to measure
satisfaction and recommendations to improve the system from health professionals. Of 322 patients, 52 (16.5%)
patients were detected and reported for hypokalemia. Forty two patients were prescribed with anti-diuretic drugs
(doctors automatically stopped medications in 4 patients and pharmacists consulted with doctors in 38 patients). Of
38 patients, most had kidney disease, infection and alcohol withdrawal syndrome. After consultation, 33 patients were
stopped using problematic medications and 5 patients continued the medications with monitoring for a week.
Potassium levels were statistically increased after stopped using the medications (p<0.001). Thirteen doctors,
pharmacists and nurses were satisfied with the system in particular prompt alert to prevent the problems and facilitate
communication between professionals. The system should be further developed to cover other drug-related problems.
Keywords: system development, drug-alert system, drug-related problems, hypokalemia
ภบ., เภสัชกรปฎิบัติการ กลุมงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลพนมไพร จังหวัดรอยเอ็ด
ปร.ด., ผูชวยศาสตราจารย หนวยวิจัยเภสัชศาสตรสังคม คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
* ผูนิพนธที่สามารถติดตอไป: ภก.ศุภชาติ สมมาตย เบอรโทร 0918687999, อีเมลล: pub_aor@hotmail.com
1
BSc (Pharm)., Pharmacist, Department of Pharmacy, Phanomprai Hospital, Roi-Et province
2
PhD., Assistant Professor, Social Pharmacy Research Unit, Faculty of Pharmacy, Mahasarakham University
* Corresponding author: Mr.Suppachat Sommart Tel: 0918687999, E-mail: pub_aor@hotmial.com
1
2

594

Suppachat Sommart et al.

บทนํา
ภาวะโปแตสเซียมในเลือดตํา่ (hypokalemia) เปนภาวะทีต่ อ ง
ไดรบั การรักษาทีเ่ หมาะสมอยางเรงดวนเนือ่ งจากโปแตสเซียม
เปนแรธาตุที่มีความสําคัญในการทํางานของระบบกลามเนื้อ
เมื่อเกิดภาวะ hypokalemia อาจทําใหกลามเนื้อออนแรง
ตลอดจนสงผลตอการทํางานของหัวใจ ใจสั่น หัวใจเตนผิด
จังหวะ หรือเกิดภาวะการหายใจลมเหลวฉับพลันอันเนื่องมา
จากกลามเนื้อออนแรง1 อาจสงผลกับชีวิตผูปวยได
ยาเปนสาเหตุหนึ่งในหลายปจจัยที่อาจสงผลทําให
ผูป ว ยมีภาวะ hypokalemia เชน ยาขับปสสาวะ thiazide และ
loop diuretic, ยาระบาย, สเตียรอยด, และอินซูลินขนาดสูง
เปนตน2,3 ซึ่งอาการไมพึงประสงคของยากลุมขับปสสาวะโดย
สวนใหญแลว มักจะมีอาการไมพึงประสงคคลายกันคือภาวะ
hypokalemia เพราะมีการขับโปแตสเซียมออกจากรางกายมา
ทางปสสาวะ ซึ่งอาจทําใหเกิดภาวะแทรกซอนของการขาด
โปแตสเซียมอยางรุนแรง ทําใหเกิดหัวใจเตนผิดจังหวะภาวะ
กลามเนื้อออนแรง ตลอดจนยาขับปสสาวะยังมีรายงานการ
เพิ่มความเสี่ยง ในการเสยชีวิตอยางกระทันกระทัน การเสีย
ชีวิตเฉียบพลันจากหัวใจทํางานผิดปกติ4,5
จากทบทวนเวชระเบียนผูป ว ยโรงพยาบาลพนมไพร
ในป 2556 ทัง้ ในผูป ว ยนอกและผูป ว ยในทีม่ ารับบริการ พบวา
กลุมผูปวยนอกทั้งหมด 76,100 ราย มีภาวะ hypokalemia
จํานวน 372 ราย (รอยละ 0.5) ซึ่งในผูปวยกลุมนี้เปน severe
hypokalemia (K <2.5 mEq/L) รอยละ 4, moderate hypokalemia
(K 2.5-3 mEq/L) รอยละ19 และ mild hypokalemia (K 3-3.5
mEq/L) รอยละ 77 โดยผูที่มีภาวะ severe hypokalemia มัก
พบวามีภาวะโรคอื่นๆ รวมดวยไดแก โรคไตวายเรื้อรัง (chronic
kidney disease, CKD), โรคติดเชื้อ (infection), และกลุม
อาการถอนพิษจากสุรา (alcohol withdrawal)
ในกลุ ม ผู ป ว ยในทั้ ง หมด 1,903 ราย พบผู ป ว ย
hypokalemia จํานวน 517 ราย (รอยละ 27.2) ซึ่งในผูปวย
กลุมนี้เปนภาวะ severe hypokalemia รอยละ 10, moderate
hypokalemia รอยละ 33 และ mild hypokalemia รอยละ 57
โดยในผูที่มีภาวะ severe hypokalemia พบมีภาวะอื่นๆ รวม
ดวยไดแก infection, chronic kidney disease, alcohol
withdrawal, กลุมอาการอัมพาตเปนระยะเหตุโปแตสเซียมใน
เลือดตํ่า (hypokalemic periodic paralysis), ทองเสียและ
นํ้าตาลในเลือดสูง
นอกจากนี้ ยั ง พบว า ผู ป ว ยนอกบางรายที่ มี ภ าวะ
hypokalemia 91 ราย หรือรอยละ 24.5 ยังไดรบั ยาทีอ่ าจทําให
เพิ่มภาวะโปแตสเซียมตํ่า ไดแก ยา salbutamol (รอยละ 28),
furosemide (รอยละ 23), Mixtard® (รอยละ16), dexamethasone
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(รอยละ13), HCTZ (รอยละ 10), theophylline (รอยละ 9), และ
prednisolone (รอยละ 6) สวนผูปวยในที่มีภาวะ hypokalemia
ยังไดรับยาที่อาจทําใหเพิ่มภาวะโปแตสเซียมตํ่า จํานวน 64
ราย หรือรอยละ 12.4 โดยไดรับยา furosemide (รอยละ 28),
salbutamol (รอยละ 28), dexamethasone (รอยละ 17),
Mixtard® (รอยละ 11), theophylline (รอยละ 7), prednisolone
(รอยละ 5) และ HCTZ (รอยละ 4)
จากรายงานในป 2556 เภสัชกรมีการตรวจผูปวย
hypokalemia ที่ไดรับยาที่อาจสงผลใหระดับโปแตสเซียมใน
เลือดตํ่าลง แลวทําการปรึกษาแพทย (consult) เพื่อแกไข
ปญหา จํานวน 2 ราย หรือรอยละ 2 เทานั้น ซึ่งหากมีระบบ
ชวยในการดักจับและแจงเตือนปญหาที่ผูปวย hypokalemia
ไดรบั การสัง่ ใชยาทีม่ ผี ลทําใหระดับโปแตสเซียมในเลือดตํา่ ลง
ได จะชวยทําใหอตั ราการแกไขปญหาเพิม่ ขึน้ ไดอกี มาก ดังนัน้
กลุมงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลพนมไพรจึงไดพัฒนาระบบ
แจงเตือนการไดรับยาที่มีผลทําใหโปแตสเซียมในเลือดตํ่าใน
ระบบ HOSxP เพื่อปองกันการไดรับยาที่มีความเสี่ยงในการ
เกิดโปแตสเซียมในเลือดตํ่า (HypoK Alert) และวางระบบเฝา
ระวัง ปองกันและดูแลผูปวยที่มีภาวะโปแตสเซียมในเลือดตํ่า
(HypoK care system) ใหมีความตอเนื่องและเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลการพัฒนา
ระบบแจงเตือนการไดรบั ยาทีม่ ผี ลทําให โปแตสเซียมในเลือด
ตํ่าในการปองกันปญหาในผูปวย hypokalemia และความพึง
พอใจของบุคลากรทางการแพทยผูใชงานระบบแจงเตือนรวม
ทั้งหาแนวทางในการพัฒนาระบบการดูแลผูปวย hypokalemia
ในโรงพยาบาลพนมไพร

วิธีการวิจัย
การวิจัยนี้เปนการศึกษาเชิงปฏิบัติการทําการวิจัย
เพื่อพัฒนางานประจํา โดยการวิเคราะหปญหาและพัฒนา
ระบบแจงเตือนการไดรับยาที่มีผลทําให โปแตสเซียมตํ่าใน
กลุมผูปวยที่มีภาวะ hypokalemia ในโรงพยาบาลพนมไพร
การประเมินผลของระบบในการปองกันและแกไขปญหาใน
แผนกผูปวยนอกและผูปวยใน ที่มารับบริการในชวงเดือน
กุมภาพันธ – กรกฎาคม 2557 และการประเมินความพึงพอใจ
และขอเสนอแนะในการพัฒนาจากผูใชงานระบบ
การพัฒนาระบบแจงเตือนการไดรบั ยาทีม่ ผี ลทํา
ใหโปแตสเซียมตํ่า
ระบบแจงเตือนนีไ้ ดถกู ออกแบบขึน้ บนระบบ HOSxP
ซึง่ จะเตือนเมือ่ พบการสัง่ ใชยาทีไ่ มเหมาะสมตามรายการยาที่
กําหนดการเฝาระวังการใชยาในโรงพยาบาลพนมไพรทีส่ ง ผล
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ใหเกิดโปแตสเซียมในเลือดตํ่าหรือไดรับยาที่มีความเสี่ยงตอ
การเกิ ด โปแตสเซี ย มในเลื อ ดตํ่ า มากยิ่ ง ขึ้ น ในกลุ ม ผู ป ว ย
hypokalemia เพื่อเกิดการสื่อสารระหวางแพทย เภสัชกรและ
พยาบาล ใหรบั ทราบปญหาและดําเนินการแกไขปญหาผูป ว ย
รวมกัน โดยสรุปการพัฒนาระบบ ดังนี้
1. ประชุมทีมสหวิชาชีพทัง้ แพทยเภสัชกร พยาบาล
และบุคลากรที่เกี่ยวของกับการดูแลผูปวยเพื่อแลกเปลี่ยน
ปรึกษาปญหากระบวนการดูแลผูป ว ยและกําหนดแนวทางการ
พัฒนาระบบการดูแลผูปวยรวมกัน
2. ทบทวนกระบวนการทํางานและวิเคราะหปญ
 หา
จากกระบวนการทํางานเดิม การศึกษาขอมูลยอนหลังในเวช
ระเบียนของการเกิดภาวะโปแตสเซียมในเลือดตํ่า วิเคราะห
สาเหตุหรือปจจัยทีเ่ อือ้ ตอการเกิดอุบตั กิ ารณพรอมทัง้ วิเคราะห
หาความชุกของการเกิดภาวะโปแตสเซียมในเลือดตํ่า ตลอด
จนคนควาหาความรูการศึกษาขอมูลที่เกี่ยวของดานยาที่อาจ
สงผลกระทบตอการรักษาในผูปวยที่มีภาวะ hypokalemia
การออกแบบระบบงาน
3. วางแนวทางการดูแลผูปวย hypokalemia รวม
กันกับแพทยและทีมสหวิชาชีพ
สร า งระบบการแจ ง เตื อ นด า นยาในระบบ
HOSxP สําหรับผูปวย hypokalemia และยังไดรับคําสั่งใชยา
ที่สงผลทําใหเกิดโปแตสเซียมในเลือดตํ่า (HypoK Alert) เพื่อ
เตือนใหแพทย, เภสัชกร และพยาบาลไดทบทวนการสั่งใชยา
ในผูปวยที่มีระดับโพแทสเซียมนอยกวา 3.5 mEq/L และยังมี
การสัง่ ใชยาทีจ่ ะสงผลทําใหผปู ว ยเกิดโปแตสเซียมในเลือดตํา่
มากขึน้ ไดแก ยาขับปสสาวะในกลุม thiazide เชน HCTZ และ
กลุม Loop diuretic ไดแก furosemide, กลุม สเตียรอยด ไดแก
prednisolone และ dexamethasone, กลุมยาขยายหลอดลม
ไดแก theophylline และ salbutamol ยากลุม insulin ไดแก
NPH และ Mixtard®, ยากลุม beta-blocker ไดแก atenolol
และ propranolol และยากลุมฆาเชื้อรา ไดแก amphotericin B
4. ผูปวย hypokalemia หรือไดรับยาโปแตสเซียม
ชนิดเม็ดจะไดรบั การใหคาํ แนะนําการใหความรูเ รือ่ งสภาวะโรค
และเรื่องยาโดยเภสัชกรทุกรายพรอมทั้งไดรับแผนเอกสารให
ความรูดังกลาวกอนกลับบาน
การประเมินผลของระบบในการปองกันปญหา
และแกไขปญหาในผูปวย hypokalemia
กลุมตัวอยาง
ผูปวยที่มารับบริการในโรงพยาบาลพนมไพร ใน
แผนกผูปวยนอกและผูปวยในที่มีภาวะ hypokalemia ในชวง
วันที่ 1 กุมภาพันธ – 31 กรกฎาคม 2557 จํานวน 322 ราย
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ตัวแปรและแหลงขอมูล
เก็ บ รวบรวมข อ มู ล จากเวชระเบี ย น ข อ มู ล ระบบ
HOSxP และขอมูลทีใ่ ชในการปรึกษาแพทยในการแกไขปญหา
ผูปวยในแตละราย ดังนี้
1) ระบบแจงเตือนดานยาในระบบ HOSxP การ
ทํางานของระบบแจงเตือนเชือ่ มโยงขอมูล 4 สวน ประกอบไป
ดวย 1.) แฟมขอมูลผูป ว ย 2.) ผลทางหองปฏิบตั กิ าร ไดแก คา
ระดับโปแตสเซียมในเลือดทีต่ าํ่ กวา 3.5 mEq/L 3.) รายการยา
ที่สงผลใหเกิดภาวะ hypokalemia ตามบัญชีรายการยาของ
โรงพยาบาลพนมไพร และ 4.) ขอมูลรักษาในหองตรวจของ
แพทยโดยระบบการเตือนจะเกิดการเตือน (pop up) เมือ่ มีการ
สั่งใชยาที่สงผลใหเกิดโปแตสเซียมในเลือดตํ่า ในกลุมผูปวย
hypokalemia เพื่อเตือนใหแพทย เภสัชกร และพยาบาล
ไดรับทราบปญหาการใชยา
2) เอกสารประกอบใหความรูดานยาและสภาวะ
โปแตสเซียมในเลือดตํ่า ตลอดจนอาการที่ตองเฝาระวังที่จะ
ตองมาพบแพทย
3) แบบฟอรมในการปรึกษาแพทย (consult form)
ซึ่งในแบบฟอรมจะมีกรอกรายละเอียดเหตุผลในการปรึกษา
แพทยโดยสหวิชาชีพและมีชองการตอบรับการปรึกษาวา
ดําเนินการจัดการแกไขปญหาผูป ว ยอยางไร มีการเซ็นชือ่ ของ
ผูสงปรึกษาแพทยและมีการเซ็นชื่อตอบรับการแกไขปญหา
ผูป ว ยโดยแพทยซงึ่ เปนชองทางในการสือ่ สารระหวางสหวิชาชีพ
ในการที่จะแกไขปญหาผูปวยรวมกันและจะทําการ consult
ทุกรายในกรณีที่ผูปวย hypokalemia และไดรับยากลุมยาขับ
ปสสาวะ ไดแก HCTZ และ furosemide สําหรับยากลุมอื่น
นอกเหนือจากกลุม ยาขับปสสาวะจะทําการ consult เมือ่ ผูป ว ย
มีสภาวะความรุนแรงระดับ severe hypokalemia
การวิเคราะหขอมูล
นําเสนอผลโดยสถิติเชิงพรรณนา ไดแก จํานวนและ
รอยละ สําหรับการดักจับความคลาดเคลื่อนทางยาได, การ
ปรึกษาแพทย (consult) เพื่อแกไขปญหา และรอยละที่แพทย
เห็นดวยกับขอเสนอแนะและหาแนวทางการแกไขปญหาการ
ใชยา, และคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานสําหรับระดับ
โปแตสเซียมในเลือดกอนและหลังการ consult และทําการ
เปรียบเทียบความแตกตางของระดับโปแตสเซียมกอนและหลัง
การ consult ดวย paired t-test โดยกําหนดระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติที่รอยละ 5
การประเมินความพึงพอใจและขอเสนอแนะใน
การพัฒนาจากผูใชงานระบบ
กลุมตัวอยาง
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ผูใ ชงานระบบนี้ คือ แพทย พยาบาลและ เภสัชกรใน
แผนกผูปวยนอกและผูปวยใน ประกอบไปดวย แพทย 4 คน
พยาบาล 3 คน และเภสัชกร 6 คน รวมทั้งหมด 13 คน

เครื่องมือวิจัยและการเก็บขอมูล
แบบการสัมภาษณความพึงพอใจและขอเสนอแนะ
ผูใชงานระบบ โดยดําเนินการวิจัยดังนี้
1) การเลือกตัวอยาง ซึง่ เปนกลุม บุคลากรผูใ ชระบบ
แจงเตือนการไดรับยาที่มีผลทําใหโปแตสเซียมในเลือดตํ่า
ชี้แจงใหทราบ
2) การวางแนวทางในการสัมภาษณ ซึ่งประกอบ
ไปดวย กําหนดแนวทางการสัมภาษณ ไดแก การกําหนด
เกณฑที่จะใชสัมภาษณหรือคําถามที่จะใชในการสัมภาษณ
เพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลที่สําคัญเกี่ยวกับความพึงพอใจและขอ
เสนอแนะของผูใชระบบแจงเตือนการไดรับยาที่มีผลทําใหระ
ดับโปแตสเซียมในเลือดตํ่า
Table 1 Development of a HypoK Alert system
Stage
Problems/Issues
Screening

In-hospital
care

J Sci Technol MSU

3) กําหนดเวลาที่จะทําการสัมภาษณและกําหนด
หมายนัดในการสัมภาษณ
4) กําหนดแนวคําถาม ซึ่งเปนรายการหัวขอที่ได
เตรียมไว เปนแนวทางในการสัมภาษณ โดยผูสัมภาษณแจง
วัตถุประสงคในการสัมภาษณ
5) ทําการสัมภาษณกับกลุมผูสัมภาษณตามแบบ
สัมภาษณที่เตรียมมา โดยปราศจากอคติในการสัมภาษณ รับ
ฟงขอเสนอแนะ ความคิดเห็นจากผูสัมภาษณเพื่อใหไดขอมูล
มาวิเคราะหและพัฒนาระบบตอไป

การวิเคราะหขอมูล
ขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณความพึงพอใจและขอ
เสนอแนะผูใชงานในระบบแจงเตือนการไดรับยาที่มีผลทําให
ระดับโปแตสเซียมในเลือดตํ่า เพื่อนําขอมูลมาพัฒนาระบบ
ตอไป

Approaches to solve the problems

- Patients at-risk of hypokalemia - Identifying factors affecting hypokalemia
were not examined and moni- - Patients in three groups high-risky of hypokalemia (chronic kidney
tored potassium level.
disease, infection and alcohol withdrawal) should be examined and
monitored potassium level.
- Inappropriate use of both oral - Members of a patient care team (PCT), including medical doctors,
and injection potassium chloride pharmacists and nurses, met each other to develop guidelines for
drug
solving the problems.

- Hypokalemia patients still received drugs inducing hypokalemia, for example Thiazide, Loop Diuretic, Insulin,
Steroid, Broncho-dilator: beta2 agonist and beta blocker. - Creating a system to alert the team when hypokalemia patients
were prescribed drugs inducing hypokalemia (HypoK Alert system).
The system works on HOSxP; its pop-up of the HypoK Alert system as below: This pop-up would automatically alert medical
doctors and pharmacists every time when there were prescription
of drugs at risk.
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Stage
Problems/Issues
Approaches to solve the problems
Continuing - Patients were discharged - PCT set up a guidelines for caring hypokalemia patients.
care
despite of low potassium - PCT examined and monitored potassium level of the patients
level.
until it was at normal level before discharge, and appointed the
- Hypokalemia patients who patients for follow up.
were treated were not re-ex- - PCT educated and counselled the patients about disease condition
amined potassium level be- and drugs related to hypokalemia. Here are examples of leaflets
fore discharge.
and documents provided to the patients.
- No settled appointment system for hypokalemia patients
- Patients had less information
about conditions and drugs
related to hypokalemia.

ผลการศึกษา
ระบบปองกันปญหาจากยาและดูแลผูปวย hypokalemia ของ
โรงพยาบาลพนมไพร ไดถูกพัฒนาขึ้นจากปญหาที่พบจาก
ระบบงานเดิม เปนระบบใหมที่ครอบคลุมตั้งแตการตรวจคัด
กรองผูปวย การดูแลรักษา และการดูแลตอเนื่อง ดังสรุปไวใน
ตารางที่ 1
ผลของระบบในการป อ งกั น ป ญ หาและแก ไ ข
ปญหาในผูปวย hypokalemia
จากการศึกษาในผูป ว ย hypokalemia จํานวน 322 ราย
พบวา สวนใหญเปนเพศหญิง (รอยละ 52.2) อายุเฉลี่ย 51 ป
(นอยสุด 17 ป และมากสุด 81 ป) โดยมีผูปวยที่ไดรับยาที่มี
ผลทําใหโปแตสเซียมในเลือดตํ่า จํานวน 52 ราย หรือรอยละ
16.2 ของผูปวยทั้งหมด ซึ่งระบบสามารถดักจับการใชยาที่มี
ความเสี่ยงในผูปวย hypokalemia ไดทั้งหมด โดยสวนใหญ
เปนการใชยาขับปสสาวะ (42 ราย รอยละ 80.8) นอกนั้นเปน
ยากลุมอื่นๆ ซึ่งยังเปนการแจงเตือนเพื่อเฝาระวังความเสี่ยง
แตยังไมจําเปนตอง consult เพื่อการหยุดหรือเปลี่ยนยา ดัง
นั้นจึงมีผูปวยที่เภสัชกรตองทําการปรึกษาแพทยและทีม สห
วิชาชีพเพื่อพิจารณาการใชยาอีกรอบ 38 ราย (รอยละ 73.1)
ในผูปวยที่ consult 38 ราย เปน severe hypokalemia
9 ราย, moderate hypokalemia 24 ราย, และ mild hypokalemia
5 ราย (รอยละ 23.6, 13.2 และ 63.2 ตามลําดับ) สวนใหญ

เปนผูมีภาวะโรคไตวายเรื้อรัง, โรคติดเชื้อ และโรคอาการ
ถอนพิษสุรา โดยในผูปวยกลุม severe hypokalemia 9 ราย
พบวา มีภาวะโรคไตวายเรื้อรัง, โรคติดเชื้อ และโรคอาการ
ถอนพิษสุรา รอยละ 33.3, 55.6 และ 11.1 ตามลําดับ ในผูป ว ยกลุม
moderate hypokalemia 24 ราย มีภาวะทองเสีย (รอยละ
41.8), โรคอัมพาตเปนระยะ เหตุโปแตสเซียมในเลือดตํ่า
(hypokalemic periodic paralysis, HPP) (รอยละ 12.5),
Thyroid (รอยละ 8.3), โรคติดสุรา (รอยละ 8.3), อาการคลืน่ ไส
อาเจียน (รอยละ 12.5) โรคติดเชือ้ (รอยละ 8.3) และเปนผูป ว ย
อายุมากรับประทานอาหารไมคอยได (รอยละ 8.3)
การ consult เพือ่ ปรึกษาการใชยาทีม่ ผี ลทําใหโปแตส
เซียมตํ่า ในผูปวย hypokalemia จํานวน 38 ราย ทําใหมีการ
หยุดใชยา 33 ราย (รอยละ 86.8) ซึง่ เปนผูป ว ยทัง้ หมดทีแ่ พทย
เห็นดวยกับขอแสนอแนะและหยุดใชยา HCTZ เปนผูป ว ยกลุม
severe และ moderate hypokalemia ซึ่งการหยุดใชยาสงผล
ใหระดับโปแตสเซียมในเลือดหลังการ Consult เพิม่ ขึน้ จากชวง
กอนการ Consult อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.001) จาก
คาเฉลี่ยที่ 2.13 mEq/L และ 2.81 mEq/L เปน 3.37 mEq/L
และ 3.47 ระดับ mEq/L ตามลําดับ ซึ่งทําใหผูปวยมีภาวะดี
ขึ้นมาอยูในกลุม mild hypokalemia (ตารางที่ 2)
สําหรับผูป ว ยอีก 5 รายซึง่ อยูใ นระดับ mild hypokalemia แพทยยืนยันการใช HCTZ เหมือนเดิมแตตองติดตาม
ผลการรักษาในหนึ่งสัปดาห 5 ราย (รอยละ 13.2) เนื่องจาก

598

Suppachat Sommart et al.

J Sci Technol MSU

แพทยเห็นวา การใชยายังมีความจําเปนตอผูปวย พบวา
ระดับโปแตสเซียมเฉลี่ยกอนการ consult 3.42 และหลังการ
consult 3.24 ซึ่งลดลงเล็กนอย (Table 2)
การที่ผูปวยกลุม severe hypokalemia ไดรับยาที่
อาจสงผลทําใหโปแตสเซียมในเลือดในเลือดตํ่า อาจทําใหระ
ดับโปแตสเซียมตํา่ ขัน้ วิกฤต หัวใจเตนผิดจังหวะ ตลอดจนเกิด
หัวใจหยุดเตนเฉียบพลันได เกิดอันตรายแกชีวิตผูปวย ถือวา
เปนความคลาดเคลือ่ นในระดับ H-I การนําระบบแจงเตือนการ
ไดรับยาที่มีความเสี่ยง มีสวนชวยทําให แพทย เภสัชกรและ
พยาบาล สามารถคนพบปญหาการใชยาที่มีความเสี่ยงใน
ผูป ว ยสภาวะนี้ นํามาซึง่ การสือ่ สารในสหวิชาชีพ แกไขปญหา
ผูปวยรวมกัน สงผลใหผูปวยมีความปลอดภัยจากการใชยา
มากยิ่งขึ้น ทําใหระดับความคลาดเคลื่อนซึ่งอาจจะเปนระดับ
H-I ลดระดับมาเปน ความรุนแรงหรือความคลาดเคลื่อนใน
ระดับ B ได
ความพึงพอใจและขอเสนอแนะในการพัฒนา
จากผูใชงานระบบ
จากการสัมภาษณ ความพึงพอใจและขอเสนอแนะ
ของผูใชระบบแจงเตือนการไดรับยาที่มีผลทําใหโปแตสเซียม

ในเลือดตํา่ ในผูป ว ย hypokalemia พบวา ผูใ ชระบบมีความพึง
พอใจตอการใชงานระบบมากทีส่ ดุ ในดานความรวดเร็วตอการ
ใชงาน, ความถูกตองของระบบ ระบบมีสวนในการสื่อสาร
ระหวางวิชาชีพและระบบทีใ่ ชตรงกับความตองการในการดูแล
ผูปวย คิดเปนรอยละ 76.9, 38.5, 15.4 และ 76.9 ตามลําดับ
และผูใ ชระบบมีความพึงพอใจตอการใชระบบในระดับมาก ใน
ดานระบบทําใหเกิดการใหคาํ ปรึกษาและแกไขปญหาระหวาง
วิชาชีพ, การเขาถึงการใชงานในระบบและความสะดวกในการ
ใชงาน คิดเปนรอยละ 100 และขอเสนอแนะของผูใ ชระบบงาน
พบวามีขอเสนอแนะวา ตัวอักษรขนาดเล็กควรปรับขนาด,
ขอความควรกระชับ และระบบควรเตือนเฉพาะยาขับปสสาวะ
รอยละ 53, 39 และ 8 ตามลําดับ
การเกิดระบบงานใหมภายหลังจากการใชระบบ
แจงเตือนการไดรับยาที่มีผลทําใหโปแตสเซียมตํ่า
หลังมีการใชระบบงาน สหวิชาชีพในโรงพยาบาลได
มีการประชุมปรึกษา หาแนวทางปฏิบัติรวมกันในการดูแล
ผูปวย hypokalemia เพื่อใหการดูแลรักษาผูปวยเปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพ ดังแสดงใน Table 3

Table 2 Consultation results and potassium level before and after consultation
Level of
Number of Accepted consultaPotassium level (mEq/L),
Hypokalemia Consultation tion solutions, N
Mean (SD)
cases
(%)
Before
After consultap-value*
consultation
tion
Severe
Moderate
Mild
รวม
Remark: *paired t-test

9
24
5
38

9 (100)
24 (100)
0
33 (86.8)

2.13 (0.11)
2.81 (0.02)
3.42 (0.02)
2.73 (0.07)

3.37 (0.12)
3.47 (0.05)
3.24 (0.08)
3.42 (0.05)

<0.001
<0.001
0.128
<0.001
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Table 3 Details of an innovative system for caring patients with hypokalemia (HypoK care system)
Component
Description
1) Patients with 3 All patients in three high-risk groups, including chronic kidney disease, infection and alcohol
high-risk groups withdrawal, would be examined and monitored their potassium level.
2) Caring goal above All hypokalemia patients would be well taken care by a patient care team to reach a caring
3 mEq/L
goal of potassium level above 3 mEq/L before discharge.
3) Education and fol- All hypokalemia patients would be educated about the disease and related medicines and
low up
after discharge they should be appointed for follow up by one week.
4) Refer to special- If a patient care team cannot find any causes of hypokalemia, a hypokalemia patient need
ists
to be referred to specialists.
5) Action when get- When getting HypoK Alert messages, a patient care team have to take action to consult a
ting alert
medical doctor for solving such a problem.
6) Intensive monitor If a medical doctor confirm of using medicines risky to hypokalemia, a patient care team
of using risk drugs have to intensively monitor potassium level of the patients every day. If the potassium
level decreases, the team have to re-consult the doctor.
7) Readmit patients For a patient who often readmits and risk for severe hypokalemia, a patient care team should
consult a homecare team or specialist to identify causes of the problem and plan how to
further care the patient.
ภายหลังจากการใชระบบแจงเตือนการไดรับยาที่มี
ความเสี่ยงในการเกิดภาวะโปแตสเซียมในเลือดตํ่า ทําใหสห
วิชาชีพไดตระหนักปญหาในระบบดูแลผูปวย hypokalemia
นําไปสูการประชุมแลกเปลี่ยนสะทอนปญหาใหรับทราบรวม
กัน ระดมสมอง ขอคิดเห็นขอเสนอแนะ ออกแบบระบบงาน
วางแนวทางปฏิบัติในการดูแลผูปวยที่มีสภาวะนี้ เฝาระวังผู
ปวยที่มีความเสี่ยงหรือมีปจจัยเอื้อที่ทําใหเกิดภาวะโปแตสเซี
ยมในเลือดตํ่า ระมัดระวังการใชยาที่มีความเสี่ยงตอภาวะ
โปแตสเซียมในเลือดตํ่า ตลอดจนวางแนวทางปฏิบัติในการ
ดูแลผูปวยอยางตอเนื่องและสงตอผูปวยอยางเหมาะสม

สรุปและอภิปรายผลการศึกษา
การนําระบบแจงเตือนการไดรบั ยาทีม่ ผี ลทําใหระดับโปแตสเซี
ยมในเลือดตํา่ ในผูป ว ย hypokalemia มาใชในโรงพยาบาลพนม
ไพร พบวา ระบบสามารถชวยดักจับปญหาการสั่งใชยาที่มี
ความเสี่ยงตอระดับโปแตสเซียมในเลือดตํ่าได ทําใหแพทย
เภสัชกร และพยาบาลรับทราบขอมูลปญหาการใชยา โดย
เฉพาะยากลุมขับปสสาวะ เชน HCTZ และ furosemide
เปนตน เพิ่มความตระหนักในปญหาการใชยา นําไปสูการ
สือ่ สารระหวางสหวิชาชีพในการแกไขปญหาผูป ว ย จากเดิมใน
ป 2556 ที่ยังไมมีระบบการแจงเตือนดานยานี้ การปรึกษา

แพทยในการใชยาเพื่อแกไขปญหาผูปวยมีเพียงรอยละ 0.2
ของผูป ว ย hypokalemia เทานัน้ การมีระบบแจงเตือนดานยา
นี้ ทําใหสามารถดักจับปญหาและนําไปสูการแกไขปญหาได
อยางมีประสิทธิภาพ โดยในป 2557 ทําใหมีการแกไขปญหา
โดยการปรึกษาแพทยเพือ่ พิจารณาการสัง่ ใชยาทีม่ ผี ลตอภาวะ
โปแตสเซียมตํ่าในผูปวย hypokalemia เปนรอยละ 11.8 ซึ่ง
ทําใหมกี ารหยุดใชยา การเปลีย่ นไปใชยาทางเลือกทีด่ กี วาหรือ
การติดตามเฝาระวังการรักษาอยางใกลชิด เกิดผลลัพธทาง
คลินกิ ตอผูป ว ย โดยผูป ว ยในกลุม ทีห่ ยุดใชยาทีม่ คี วามเสีย่ งตอ
ระดับโปแตสเซียมนั้น มีระดับโปแตสเซียมเพิ่มสูงขึ้นอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p<0.001) ลดระดับความรุนแรงของภาวะ
โปแตสเซียมตํ่าจาก severe hypokalemia และ moderate
hypokalemia มาเปนระดับ mild hypokalemia ตลอดจน
ติ ด ตามการรั ก ษาอย า งเหมาะสม ทํ า ให ก ารดู แ ลผู ป ว ยใน
สภาวะนี้ เ ป น ไปอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและผู ป ว ยมี ค วาม
ปลอดภัยในการใชยามากยิง่ ขึน้ จากการใชงานของบุคลากรผู
ใชระบบพบวามีความพึงพอใจในการใชระบบ สืบเนือ่ งมาจาก
ระบบสามารถดักจับปญหาการใชยาทีเ่ กิดไดทนั ที รวดเร็วและ
มีประสิทธิภาพในกรณีที่มีการสั่งใชยาที่มีความเสี่ยง อีกทั้ง
ระบบงานดังกลาวทําใหบุคลากรเกิดการตื่นตัว ตระหนักใน
ปญหาระบบดูแลและการใชยาผูป ว ยในสภาวะนี้ มีการประชุม
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สหวิชาชีพ กําหนดแนวทางปฏิบัติรวมกันในการดูแลผูปวย
ทํ า ให ร ะบบการดู แ ลผู ป ว ยในสภาวะนี้ เ ป น ไปอย า งมี
ประสิทธิภาพ
จากการศึกษากอนนีท้ ที่ าํ การพัฒนาระบบแจงเตือน
CKD Alert Pop Up ในโรงพยาบาลพนมไพร จังหวัดรอยเอ็ด
ที่แจงเตือนระดับการทํางานของไต (creatinine clearance,
CrCl) ใหกับแพทย ทําใหแพทยรับทราบสภาวะผูปว ย และมี
การออกแบบระบบงาน แจงเตือนที่ ฉลากยาโดยใชโปรแกรม
HOSxP ทําใหเภสัชกรทราบถึงระดับ CrCl และยาที่ควรจะ
ปรับตามระดับการทํางานของไต ทําใหเภสัชกรสื่อสารแกไข
ปญหารวมกับแพทย นําไปสูการแกไขปญหาทางยา ทําใหผู
ปวยไดรับยาที่เหมาะสม มีการสง Consult แพทยทุกรายใน
กรณีที่มีการสั่งใชยาที่ไมเหมาะสม พบการใชยาไมเหมาะสม
ถึงรอยละ 25.81 และแพทยไดรับการแกไขตามขอเสนอแนะ
รอยละ 92.056 และจากการศึกษาการพัฒนากระบวนการ
medication reconciliation ในแผนกผูปวยนอก โรงพยาบาล
พนมไพร โดยไดออกแบบแจงรายการยาทีผ่ ปู ว ยเคยไดรบั และ
เปนยาโรคเรือ้ รังทีจ่ าํ เปนครัง้ ลาสุด แจงเตือนโดยใชโปรแกรม
HOSxP ใหเภสัชกรทราบขอมูลยาที่ผูปวยใชที่ใบสั่งยากอน
เภสัชกร เช็คยาและจายยา พบวาผูป ว ยนอก มีการสัง่ ใชยาไม
ครบตามรายการยาเดิมที่ควรไดรับอยางตอเนื่องรอยละ 42.5
(ของความคลาดเคลือ่ นทัง้ หมด) รอยละ 97.9 ของความคลาด
เคลือ่ นนี้ ไดรบั การปรับเปลีย่ น และแกไขจากแพทย7 เนือ่ งจาก
การพั ฒ นาได มี ส ว นแก ไ ขป ญ หาการใช ย าเป น ไปอย า งมี
ประสิทธิภาพ ในการศึกษาครั้งนี้จึงไดพัฒนาระบบแจงเตือน
การไดรับยาที่มีความเสี่ยงในการเกิดภาวะ hypokalemia มี
การแจงเตือนโดยใชระบบ HOSxP เชนกัน แกแพทย เภสัชกร
อีกทัง้ มีการแจงเตือนพยาบาลโดยมีความมุง หวัง เพือ่ ใหไดรบั
ทราบปญหารวมกันเปนการแกไขปญหารวมกันในสหวิชาชีพ
ในองคกร ซึง่ ผลการศึกษาพบวามีลกั ษณะสอดคลองกัน พบผู
ปวย hypokalemia ระบบสามารถดักจับความคลาดเคลือ่ นจาก
การใชยาทีม่ คี วามเสีย่ งทําใหโพแทสเซียมในเลือดตํา่ ไดรอ ยละ
16.2 มีการใหคําปรึกษาระหวางแพทยและเภสัชกร แพทยได
แกไขตามขอเสนอแนะรอยละ 86.8 ซึง่ สอดคลองกับการศึกษา
ของอติภรณ และคณะ ที่ไดทําการศึกษาพัฒนาโปรแกรม
ประสานรายการยาผูป ว ยนอกตอการบริการจายยา ทีส่ ามารถ
ดักจับความคลาดเคลือ่ นทางยาไดถงึ รอยละ 118 และการศึกษา
ของ เพียงเพ็ญ และคณะ ยังพบวาการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
มาชวยประสานยังชวยดักจากการพัฒนาระบบการประสาน
รายการยาบนหอผู ป ว ยอายุ ร กรรมหญิ ง โรงพยาบาล
ศรีนครินทร พบวาสามารถดักจับความคลาดเคลื่อนทางยา ที่
เกิดจากความไมตงั้ ใจของแพทยรอ ยละ 1.97 นําไปสูก ารแกไข
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ปญหา โดยเภสัชกรไดปรึกษาแพทยและสวนใหญยอมรับและ
แกไขรอยละ 89.019 และสอดคลองกับการศึกษาของ ภาสกร
และคณะที่ไดพัฒนาระบบโปรแกรม HOSxP นํามาดึงขอมูล
ทางยาในรูปแบบของ medication reconciliation form แสดง
ขอมูลรายการยาของผูปวยในอดีต (ยอนหลัง 200 วัน) เพื่อ
ตรวจสอบความถู ก ต อ ง พบว า สามารถดั ก จั บ และพบ
ความคลาดเคลื่อนทางยาจาก 1.65 เปน 2.84 ตอ 1,000 วัน
นอน10
ระบบแจงเตือนการไดรบั ยาทีม่ คี วามเสีย่ งในการเกิด
โปแตสเซียมในเลือดตํา่ ซึง่ เปนระบบแจงเตือนทางยาทีอ่ าจสง
ผลทําใหโพแทสเซียมในเลือดตํา่ ยิง่ ขึน้ ในผูป ว ย hypokalemia
มีขอดีคือผูใชระบบดังกลาวสามารถพบปญหาการใชยาที่มี
ความเสี่ยงอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ แตหากมีการใช
งานไปซักระยะหนึ่ง บุคคลากรผูใช ระบบแจงเตือนทางยาที่มี
ผลทําใหเกิดโปแตสเซียมในเลือดตํ่าอาจเกิดความเคยชิน ไม
สังเกตการแจงเตือนในระบบและไมตระหนักในปญหาที่เกิด
จากการใชยาทีม่ คี วามเสีย่ ง ซึง่ อาจสงผลในการดูแลและแกไข
ปญหาผูปวยได ดังนั้นระบบงานดังกลาวจึงควรตองมีการ
อธิบายวิธีการ และประโยชนการใชระบบงานใหแกบุคลากรผู
ใชระบบ เพือ่ ใหบคุ คลากรตระหนักในปญหาผูป ว ยทีอ่ าจจะเกิด
ขึน้ จากการใชยาทีม่ คี วามเสีย่ ง นํามาสูก ารใชระบบงานเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพและแกไขปญหาทางยาผูปวยได
ภาวะโปแตสเซียมในเลือดตํ่าเปนปญหาที่เรงดวนที่
จะตองไดรับการแกไข เนื่องจากภาวะโปแตสเซียมในเลือดตํ่า
ที่รุนแรง สงผลทําใหกลามเนื้อออนแรง อาจทําหัวใจเตนผิด
จังหวะจนกระทั่งเกิดหัวใจหยุดเตน ได ภาวะโปแตสเซียมใน
เลือดตํา่ มีหลายสาเหตุ เชน การไดรบั ยาบางชนิด โรคไทรอยด
และตอมหมวกไตทํางานผิดปกติ เปนตน การคนหาสาเหตุ
ที่แทจริงสามารถชวยใหบุคคลากรทางการแพทย ผูที่ดูแลผู
ปวยไดรับทราบถึงปญหาและวางแผนการรักษาที่ถูกตอง สง
ผลตอสุขภาพความปลอดภัยของผูปวย ดังนั้นการศึกษาและ
พัฒนาครัง้ ตอไป คือ การศึกษาปจจัยหรือสาเหตุทที่ าํ ใหผปู ว ย
มี ภ าวะโปแตสเซี ย มในเลื อ ดตํ่ า ชนิ ด รุ น แรง จึ ง น า จะเป น
ประโยชนในการแกไขปญหาสุขภาพผูปวยอยางแทจริง เพิ่ม
คุณภาพชีวิตผูปวยได นํามาซึ่งกระบวนการแกไขปญหาที่มี
ประสิทธิภาพ
จากผลการศึกษานี้ ระบบแจงเตือนการไดรับยาที่มี
ความเสี่ยงในการเกิดโปแตสเซียมในเลือดตํ่า ไดชวยเพิ่ม
ประสิทธิภาพดักจับปญหาการสัง่ ยาทีม่ คี วามเสีย่ งทีท่ าํ ใหเกิด
ภาวะโปแทสเซียมในเลือดตํ่ามากยิ่งขึ้น ทําใหบุคคลากรรับ
ทราบปญหาทางดานยา นํามาสูการแกไขปญหาการใชยาผู
ปวยสภาวะนี้ อยางมีประสิทธิภาพ เพิ่มผลลัพธทางคลินิกตอ
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ผูป ว ยและระบบงานยังกระตุน ใหบคุ คลากรตระหนักถึงปญหา
ในระบบการดูแลผูป ว ยทีม่ สี ภาวะนี้ ไดประชุม กําหนดแนวทาง
ทีม่ มี าตรฐานในการดูแลผูป ว ยรวมกัน สงผลทําใหระบบบริการ
มีคุณภาพมาตรฐานทีดี

การนําไปใชประโยชนในการพัฒนางานประจํา
ระบบปองกันการไดรับยาที่มีความเสี่ยงในการเกิด
โปแตสเซียมในเลือดตํา่ ไดนาํ มาใชในงานประจําในการปฏิบตั ิ
งานในการดูแลผูปวย hypokalemia โดยมีระบบแจงเตือนยา
ที่มีความเสี่ยงในการเกิดโปแตสเซียมในเลือดตํ่ายิ่งขึ้น ใน
HOSxP เพือ่ ให แพทย เภสัชกร พยาบาล และผูป ฏิบตั งิ านใน
การดูแลผูปวยทราบถึงปญหาการใชยา สงผลใหเกิดการ
สื่อสารระหวางวิชาชีพในการที่จะดูแลผูปวยรวมกันเพื่อที่จะ
ดูแลและแกไขปญหาผูปวยอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนนํา
มาวางแนวทางปฏิบัติในโรงพยาบาล ในการที่จะดูแลผูปวย
รวมกันระหวางสหวิชาชีพใหมีแนวทางปฏิบัติที่ไดมาตรฐาน
ครอบคลุมทุกดาน ในดานการเฝาระวัง กระบวนการดูแลรักษา
ตลอดจนการดูแลผูปวยอยางตอเนื่องและยั่งยืน

กิตติกรรมประกาศ
ผู วิ จั ย ขอขอบคุ ณ สํ า นั ก งานหลั ก ประกั น สุ ข ภาพ
เขต 7 ขอนแกน และหนวยวิจัยเภสัชศาสตรสังคม คณะ
เภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทีใ่ หการสนับสนุนและ
สงเสริมการพัฒนางานวิจัยจากงานประจํานี้ และขอขอบคุณ
กลุมงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลพนมไพร และทีมสหวิชาชีพ
ที่รวมพัฒนาระบบดูแลคุณภาพการใชยาเพื่อความปลอดภัย
ของผูปวย
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