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บทคัดย่อ 

วัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้ เพื่อพัฒนาระบบเฝ้าระวังเชิงรุกส าหรับการติดตามอาการไม่พึง
ประสงค์จากการใช้ยาใหม่ในโรงพยาบาลล าปาง เพื่อตรวจหาการเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาใหม่ 
และเพื่อศึกษาคุณลักษณะเชิงปริมาณของระบบเฝ้าระวังเชิงรุก เปรียบเทียบกับระบบปกติแบบรายงานโดย
สมัครใจ  ได้แก่ ความไวของระบบเฝ้าระวัง  ค่าพยากรณ์บวกของระบบเฝ้าระวัง  และความถูกต้อง ครบถ้วน
ของการบันทึกรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา 

เป็นการศึกษาแบบย้อนหลังเชิงสังเกต เปรียบเทียบก่อนและหลังการศึกษา โดยกลุ่มตัวอย่างท่ี
ท าการศึกษา คือ ผู้ป่วยทุกรายท่ีมีการใช้ยาใหม่ในโรงพยาบาลล าปาง แบ่งการศึกษาเป็น 2 ช่วงคือ ช่วงแรก
เป็นระบบเฝ้าระวังแบบรายงานโดยสมัครใจ และช่วงท่ีสอง เป็นระบบเฝ้าระวังเชิงรุกท่ีได้พัฒนาขึ้น มีเครื่องมือ
ท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบฟอร์มติดตามยาใหม ่แบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์
สุขภาพ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับสืบค้นหาผู้ป่วยท่ีมีการส่ังใช้ยาใหม่ และแนวทางการติดตามอาการไม่พึง
ประสงค์จากการใช้ยาใหมข่องทีมสหวิชาชีพในโรงพยาบาลล าปาง ท่ีมีแพทย์ พยาบาล เภสัชกร ซึ่งได้ก าหนด
บทบาทหน้าท่ีของแต่ละวิชาชีพไว้อย่างชัดเจน และมีเภสัชกรศูนย์ติดตาม ADR ท าการสืบค้นผู้ป่วยท่ีใช้ยาใหม่
ในเชิงรุกจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีได้พัฒนาขึ้นส าหรับระบบเฝ้าระวังเชิงรุก ในการแจ้งเตือนผู้ปฏิบัติให้
รายงานผลการปฏิบัติงานอีกทางหนึ่ง  

ผลการศึกษาพบว่า ระบบเฝ้าระวังเชิงรุกในการตดิตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาใหม่ มีการ
ติดตามผู้ป่วยเพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 90.5 จากระบบปกติแบบรายงานโดยสมัครใจมีการติดตามผู้ป่วยร้อยละ 13.9 
ท าใหต้รวจพบเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาเพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 11.6 ซึ่งระบบปกติแบบรายงานโดย
สมัครใจตรวจพบร้อยละ 1.7  ผลการศึกษาคุณลักษณะเชิงปริมาณ ได้แก่ ความไวของระบบเฝ้าระวัง พบว่า 
ระบบเฝ้าระวังแบบเชิงรุกมีความไวมากกว่าระบบปกติแบบรายงานโดยสมัครใจ 2.4 เท่า  ส่วนความถูกต้อง 
ครบถ้วนของการบันทึกรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยานั้น พบว่ามีความครบถ้วนสมบูรณ์ตาม
เกณฑ์การประเมินคุณภาพรายงานทุกรายงานเป็นร้อยละ 100  

สรุปว่า ระบบเฝ้าระวังเชิงรุกส าหรับการเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์จากยาใหม่ ในโรงพยาบาล
ล าปาง มีประสิทธิผลท่ีดีกว่าการเฝ้าระวังแบบรายงานโดยสมัครใจ ท าให้ตรวจพบเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จาก
การใช้ยามากขึ้น และผู้ป่วยได้รับการดูแลความปลอดภัยจากใช้ยาใหม่ท่ีเข้มงวดข้ึนกว่าการเฝ้าระวังแบบปกติ 

 
 
 
 
 

 



ความส าคัญและที่มาของปัญหาการวิจัย 
การติดตามอาการไม่พึงประสงค์ในช่วงท่ียาออกสู่ตลาดเป็นส่ิงส าคัญในการเฝ้าระวังความปลอดภัย

ด้านยา ท้ังนี้ เนื่องจากในกระบวนการวิจัยยาก่อนออกสู่ตลาดนั้น แม้ว่าจะมีการศึกษาเฝ้าระวังการเกิดอาการ
ไม่พึงประสงค์อย่างใกล้ชิดแล้วก็ตาม แต่ในการวิจัยระยะดังกล่าว มีการศึกษาในกลุ่มตัวอย่างจ านวนน้อยและ
ระยะเวลาการใช้ยาไม่นานนัก อาการท่ีไม่พึงประสงค์จึงอาจไม่ครอบคลุมอาการท้ังหมดท่ีอาจจะเกิดขึ้นโดย
ไม่ได้คาดการณ์ไว้ล่วงหน้า ดังนั้นเมื่อยาออกสู่ตลาดแล้ว จึงอาจเกิดอาการไม่พึงประสงค์ท่ีไม่เคยพบมาก่อนใน
ระยะการวิจัยข้ึนได้ 

ตามหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนต ารับยาใหม่ของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้ก าหนดให้มี
การอนุมัติทะเบียนยาใหม่ โดยให้จ ากัดการจ าหน่าย ใช้เฉพาะสถานพยาบาล (ท้ังภาครัฐและเอกชน) ท่ีมีแพทย์
ดูแลอย่างใกล้ชิดและมีการติดตามความปลอดภัยเป็นเวลา 2 ปีและให้บริษัทด าเนินการติดตามและเฝ้าระวัง
ความปลอดภัย ซึ่งรายงานโดยแพทย์ ท่ัวไป, แพทย์เฉพาะทาง, เภสัชกร และพยาบาล โดยการรวบรวมและ
จัดส่งรายงานอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาใหม่ ให้ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  

การติดตามความปลอดภัยของยาใหม่  (Safety Monitoring Program: SMP) จะเป็นรูปแบบไหนยัง
ไม่มีการก าหนดแนวทางไว้อย่างชัดเจนว่าต้องปฏิบัติอย่างไร แต่ควรต้องมีการติดตามท่ีเข้มงวดกว่ายาท่ีขึ้น
ทะเบียนมาหลายปีและปลดจากทะเบียนยาใหม่แล้ว ดังนั้นท าให้เกิดปัญหาเรื่อง การรายงานอาการไม่พึง
ประสงค์จากการใช้ยาใหม่ท่ีมีน้อยและไม่สามารถประเมินความปลอดภัยเพื่อปลดจากทะเบียนยาใหม่ได้ 
เนื่องจากระบบการติดตามท่ีมีลักษณะยุ่งยากกว่าระบบเดิมท่ีมักเป็นแบบโดยสมัครใจ  (Spontaneous 
report) ซึ่งเป็นวิธีการหลักของระบบการเฝ้าระวังท่ัวโลกรวมถึงประเทศไทย เป็นวิธีการท่ีบุคลากรทางการ
แพทย์หรือผู้ประกอบการ ส่งรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ท่ีเกิดขึ้นกับผู้ป่วยตามแบบฟอร์มท่ีก าหนดไปยัง
ศูนย์ HPVC เป็นวิธีท่ีใช้ในการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์ทุกชนิดจุดเด่น คือด าเนินการได้ง่าย ค่าใช้จ่ายน้อย สามารถ
ตรวจพบความเส่ียงท่ีเกิดขึ้นน้อย เพราะโดยหลักการแล้วเป็นวิธีการ เฝ้าระวังท่ีครอบคลุมผลิตภัณฑ์และ
เหตุการณ์ไม  ่พึงประสงค์ทุกชนิด แต่ในทางปฏิบัติกลับพบปัญหา จ านวนรายงาน ADRs ในระดับท่ีต่ ากว่า
ความเป็นจริง (under-reporting)1 

โรงพยาบาลล าปาง เป็นโรงพยาบาลศูนย์ท่ีมีแพทย์ผู้เชียวชาญหลากหลายสาขา จึงมีการน ายาใหม่เข้า
มาใช้ในโรงพยาบาลหลายรายการ  ดังนั้นจึงต้องมรีะบบการติดตามความปลอดภัยของยาใหม่ท่ีเข้มงวดกว่า
ระบบปกติ ซึ่งเป็นการติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาแบบโดยสมัครใจ (Spontaneous Reporting 
System : SRS ) ท่ีพบว่ามักจะได้รายงานต่ ากว่าความเป็นจริงและไม่มีความเข้มงวดในการดูแลผู้ป่วย
เท่าท่ีควร ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้พัฒนาระบบการรายงานติดตามการใช้ยาใหม่ โดยใช้แนวทางการเฝ้าระวังทาง
ระบาดวิทยามาประยุกต์ใช้พัฒนาระบบการเฝ้าระวังและเก็บข้อมูลอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา ใน
รูปแบบการเฝ้าระวังเชิงรุก (Active surveillance System) เพื่อให้มีการติดตามความปลอดภัยของยาใหม่ใน
ผู้ป่วยอย่างเข้มงวด และท าให้ตรวจหาอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาได้เพิ่มข้ึน ในการน าไปใช้ประโยชน์ใน
การวางนโยบายความปลอดภัยด้านยาท้ังในระดับโรงพยาบาลและประเทศต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

1. เพื่อพัฒนาระบบเฝ้าระวังเชิงรุก (Active surveillance system) ส าหรับการติดตามอาการไม่พึง
ประสงค์จากการใช้ยาใหม่ในโรงพยาบาลล าปาง  

2. เพื่อตรวจหาการเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาใหม่   



3. เพื่อศึกษาคุณลักษณะเชิงปริมาณของระบบเฝ้าระวังเชิงรุกเปรียบเทียบกับระบบเฝ้าระวังปกติแบบ
รายงานโดยสมัครใจ (Spontaneous report system)  ได้แก่ ความไว (sensitivity) ของระบบเฝ้า
ระวัง  ค่าพยากรณ์บวก(Predictive value  positive : PVP) ของระบบเฝ้าระวัง  และความถูกต้อง
ครบถ้วนของการบันทึกรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา 

 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการศึกษา 

1. มีระบบการติดตามความปลอดภัยของยาใหม่  (Safety Monitoring Program: SMP) ท่ีเหมาะสมใน
การปฏิบัติงานในโรงพยาบาลล าปาง 

2. ได้รับรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาใหม่ SMP เพิ่มข้ึน เพื่อใช้ประโยชน์ในการเฝ้าระวัง
ความปลอดภัยด้านยาท้ังในโรงพยาบาลและในระดับประเทศต่อไป 

3. ผู้ป่วยได้รับการดูแลความปลอดภัยจากการใช้ยาใหม่จากทีมสหวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากมีการ
ติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาอย่างเข้มงวดมากกว่าการติดตามแบบระบบปกติ 

 
 

ทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 
การเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาเป็นการท างานร่วมกันของสหวิชาชีพ ซึ่งประกอบด้วย

แพทย์เภสัชกร พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์อื่น โดยมีเภสัชกรอย่างน้อย 1 คน ท่ีได้รับมอบหมายให้
ท าหน้าท่ีเป็นผู้ประสานงานหลัก ท าหน้าท่ีพัฒนาระบบป้องกันอันตรายจากการใช้ยาในรูปแบบต่างๆ ผ่าน
ระบบการจ่ายยา การบริบาลทางเภสัชกรรม เช่น การให้ค าปรึกษา (counselling) การป้องกันการเกิดอาการ
ไม่พึงประสงค์ท่ีป้องกันได้การป้องกนัการเกิดการแพ้ยาซ้ า รวมถึงท าหน้าท่ีประเมินความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
ระหว่างยาท่ีสงสัยกับอาการ/เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ท่ีพบ แล้วรวบรวมรายงานส่งมายังศูนย ์HPVC และตอบ
กลับข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องไปยังผู้รายงาน  

ในหลายๆ ประเทศนิยมใช้วิธี spontaneous case reporting มากท่ีสุด แต่เนื่องจากวิธีนี้มีอัตราการ
รายงานน้อยกว่าความเป็นจริง (underreporting) ด้วยเหตุผลหลากหลายประการ อาทิ แพทย์มีภาระงานมาก 
บุคลากรไม่ตระหนักถึงความส าคัญ ขาดทักษะในการวินิจฉัยอาการไม่พึงประสงค์ท่ีส าคัญ หรือมีอคติเพราะ
ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทยา (3) นอกจากนี้ยังมีการเฝ้าระวังในรูปแบบ targeted spontaneous 
reporting หรือเฝ้าระวังเชิงรุกในลักษณะ intensive monitoring program/cohort event monitoring 
กับยาท่ีมีข้อกังวลด้านความปลอดภัย หรือยาใหม่บางชนิดด้วยการพัฒนาโครงการขึ้นในระดับโรงพยาบาล 
หรือร่วมเป็นหนึ่งในหนว่ยเก็บข้อมูลตามโครงการท่ีพัฒนาขึ้น ซึ่งจะท าให้ได้รับจ านวนรายงาน ADRs มากกว่า
แบบโดยสมัครใจ แต่ต้องใช้คนจ านวนมากและค่าใช้จ่ายสูง 

การเฝ้าระวังเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา เป็นระบบเฝ้าระวังทางสาธารณสุข (Public 
health surveillance system) อีกรูปแบบหนึ่งท่ีมีข้ันตอนการด าเนินงานเหมือนกับข้ันตอนเฝ้าระวังทาง
ระบาดวิทยาการกระบวนการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา  โดยประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ การเก็บรวบรวม
ข้อมูล (collection of data) การเรียบเรียงและน าเสนอข้อมูล (consolidation and presentation)  การ
วิเคราะห์ข้อมูลและการแปลผล (analysis and interpretation)  การกระจายข้อมูลข่าวสาร 
(dissemination of information)  ซึ่งเป็นกระบวนการท่ีส าคัญอย่างหนึ่งของการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาท่ี
หน่วยงานส่วนกลางหรือ หน่วยงานในระดับสูงกว่าต้องส่งผลการวิเคราะห์ข้อมูลกลับไปให้หน่วยงานในระดับ 
ท่ีต่ ากว่าในพื้นท่ีต่างๆ เพื่อเป็นการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญทางระบาดวิทยาอย่างท่ัวถึง  
 



แผนภาพที่ 1 กระบวนการเฝ้าระวังทางสาธารณสุข(8) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
การเฝ้าระวังทางระบาดวิทยานั้นมี 4 แบบ แต่รูปแบบท่ีเหมาะส าหรับการน ามาประยุกต์ใช้เพื่อ

เพิ่มการตรวจหาเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาใหม่ คือ การเฝ้าระวังเชิงรุก (Active Surveillance) 
8,9,10  เป็นการเฝ้าระวังท่ีจัดท าขึ้นเพื่อ “เสริม” การเฝ้าระวังเชิงต้ังรับให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  มีการเก็บ
รวบรวมข้อมูลเชิงรุกเพื่อเพิ่มโอกาสเจอปัญหา โดยคุณลักษณะของระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา
ประกอบด้วยคุณลักษณะดังนี้  

 ความไว (sensitivity) ระบบเฝ้าระวังสามารถตรวจพบการเกิดการระบาดของโรคได้   
 ความสามารถในการท านายค่า (predictive) ความสามารถของระบบเฝ้าระวังท่ีจะท านาย

แนวโน้ม หรือการเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์ในกลุ่มประชากรเป้าหมาย  
 ความทันเวลา (Timeliness) ความสามารถของระบบเฝ้าระวังท่ีจะท าให้ข้อมูลข่าวสารได้ใช้

ประโยชน์ในเวลาท่ีเหมาะสม ช่วงเวลาท่ีจะใช้ก าหนดความทันเวลาในการรายงาน เช่น เวลาท่ี
รายงานได้ส่งไปถึงหนว่ยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 ความเป็นตัวแทน (representativeness) ถ้าประชากรภายใต้ระบบเฝ้าระวังเป็นตัวแทนท่ีดีของ
ประชากรเป้าหมาย จะช่วยท าให้การจัดสรรทรัพยากรทางสาธารณสุขเป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสม 

 ความถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ (correct & complete) ความน่าเช่ือถือและความครบถ้วน
ของข้อมูลท่ีรายงาน สามารถท าให้เพิ่มขึ้นได้จากการอบรมผู้เกี่ยวข้องในการใช้แบบฟอร์มรายงาน 

 คุณลักษณะเชิงคุณภาพ  ได้แก่  
ความเรียบง่าย (simplicity) เป็นระบบเฝ้าระวังท่ีมีโครงสร้างไม่ซับซ้อนและง่ายต่อการท างาน  ความ
ยืดหยุ่น (flexibility) คือ ความสามารถของระบบท่ีจะเปล่ียนแปลงหรือปรับให้เข้ากับการพัฒนาของ
มาตรฐานการวินิจฉัยโรค เป็นต้น ความยอมรับได้ (acceptability) คือ ความสมัครใจของผู้ท่ีเกี่ยวข้องท่ีจะ
เข้าร่วมในระบบเฝ้าระวังโดยวัดได้จากจ านวนผู้เข้าร่วมกับระบบเฝ้าระวัง ความครบถ้วนของรายงาน จ านวน
และความทันเวลาของการรายงานผู้ป่วย 
 
 
 
 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูลผู้ป่วย 
(Data collection) 

 

การแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
(Interpretation) 

 

การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
(Information Dissemination) 

 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
(Data analysis) 

 



นิยามค าศัพท์ที่จะใช้ในการวิจัย 
 อาการไม่พึงประสงค์จาการใช้ยา (adverse drug reaction; ADR) คือ ปฏิกิริยาท่ีเกิดขึ้นโดยมิได้

ต้ังใจ และเป็นอันตรายต่อร่างกายมนุษย์ เกิดขึ้นเมื่อใช้ยาในขนาดปกติเพื่อการป้องกัน วินิจฉัย 
บรรเทา หรือบ าบัดรักษาโรค โดยไม่รวมถึงการใช้ยาในขนาดสูงกว่าปกติจากอุบัติเหตุหรือโดยจงใจ 
หรือจากการใช้ยาในทางท่ีผิด 

 ยาใหม่ SMP หมายถึง ยาใหม่ท่ีน าเข้าประเทศไทย และได้รับขึ้นทะเบียนแบบมีเงื่อนไขต้องได้รับการ
ติดตามความปลอดภัยจากการใช้ยา (Safety. Monitoring Program : SMP) แบบเข้มงวดกว่าระบบ
ปกติอย่างน้อย 2 ปีตามประกาศของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

 Active Surveillance System (ASS) คือ ระบบเฝ้าระวังแบบเชิงรุก ท่ีมีการพัฒนาระบบให้สืบ
ค้นหาผู้ป่วยท่ีได้รับยาใหม่ติด SMP ในเชิงรุกโดยการจัดท าโปรแกรมรายงานยาใหม่ติด SMP เพื่อเพิ่ม
โอกาสในการตรวจพบเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาใหม่ขึ้น และมีการติดตามอาการแบบเชิง
รุกในรูปแบบการสอบถามผู้ป่วยโดยการใช้แบบฟอร์มติดตามยาใหม่ รวมถึงการประสานงานแจ้งเตือน
ให้ส่งแบบฟอร์มติดตามยาใหม่และแบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาจากเภสัชกร
ประจ าศูนย์ ADR 

 Spontaneous Reporting System (SRS) คือ ระบบการติดตามอาการอันไมพึงประสงคจากการ
ใชยาภายหลังจากเกิดอาการ โดยท่ีบุคลากรทางการแพทยรายงานอาการอันไมพึงประสงคจากการใช
ยาตามความสมัครใจทุกครั้งท่ีพบวาเกิดขึ้นกับผูปวย ใหกับหนวยงานท่ีรวบรวมขอมูลในโรงพยาบาล  

กรอบแนวคิดในการศึกษา 
1) กระบวนการพัฒนา 

-ก าหนดรายการยาใหม่ท่ีติด SMP ท่ีต้องเฝ้าระวังและต้องติดตาม/รายงานอาการไม่พึงประสงค์จาก
การใช้ยา 
-ก าหนดอาการไม่พึงประสงค์ท่ีต้องติดตาม/รายงาน ของยาใหมท่ี่ติด SMP แต่ละรายการ 
-พัฒนาแนวทางในการเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์ของยาใหม่ท่ีติด SMP 
-พัฒนาโปรแกรมการคอมพิวเตอร์ในการค้นหากลุ่มผู้ป่วยท่ีใช้ยาใหม่ท่ีติด SMP เพื่อเฝ้าระวังเชิงรุก 

2) การน าไปสู่การปฏิบัติ โดยการผลักดันเชิงนโยบายของโรงพยาบาลในรูปแบบความร่วมมือของสห
วิชาชีพ ในช่องทางการายงานผลปฏิบัติงานในคณะกรรมการระบบยา และคณะกรรมการ PTC 

3) การประเมินประสิทธิผลของระบบที่พัฒนาขึ้น เปรียบเทียบกับระบบปกติท่ีเป็นรายงานโดยสมัครใจ 
-ความร่วมมือในติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาใหม่ท่ีติด SMP โดยประเมินจากแบบ

ประเมินอาการยาใหม่ท่ีติด SMP ADR ท่ีส่งมายังศูนย์ ADR 
-จ านวนรายงานการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาใหม่ท่ีติด SMP 
-วัดความไว (Sensitivity) ของการรายงานการเกิดรายงานอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาใหม่  

 
 
 
 



 
 

 
 



รูปแบบการวิจัย : การศึกษาแบบย้อนหลังเชิงสังเกต  (Respective observation study) ในรูปแบบ
เปรียบเทียบ Before –After study design 
 
ระเบียบวิธีวิจัย  
กลุ่มที่ท าการศึกษา : ผู้ป่วยท่ีได้รับยาใหม่ติด SMP ในโรงพยาบาลล าปาง ต้ังแต่เดือนมีนาคม 2563- มกราคม 
2564 โดยแบ่งเป็นการศึกษา 2 ช่วงเวลาคือ  
ระยะที่ 1 เดือนมีนาคม 2563- กันยายน 2563 ระบบเฝ้าระวังปกติแบบรายงานโดยสมัครใจ (Spontaneous 
Reporting System :  SRS) 
ระยะที่ 2 เดือนตุลาคม 2563-มกราคม 2564 ระบบเฝ้าระวังเชิงรุก (Active Surveillance System : ASS) 
 
ขั้นตอนในการท าศึกษาวิจัย 
1) วิเคราะห์ปัญหาและออกแบบพัฒนาระบบการเก็บข้อมูล  

1.1 ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงาน เป็นการเฝ้าระวังในเชิงรุกตามหลักการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ซึ่งมี
การสืบค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกเพื่อเพิ่มโอกาสในการตรวจพบเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยามากขึ้น และ
มีระบบแจ้งเตือนให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องปฏิบัติงานตามแนวทางท่ีวางไว้ 
1.2 ผลักดันนโยบาย โดยใช้ช่องทางการรายงานผลการปฏิบัติงานในคณะกรรมการเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยด้านยาของโรงพยาบาล ได้แก่ คณะกรรมการระบบยา คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบ าบัด 
เพื่อน าแนวทางท่ีออกแบบใหม่ น าไปสู่ผู้ปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้ยาใหม่ในผู้ป่วย และปฏิบัติตาม
แนวทางท่ีได้ออกแบบไว้ ในโรงพยาบาลล าปาง 

2) การสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือ 
2.1 เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

- แบบฟอร์มติดตามยาใหม่ SMP ตามรายการยาใหม่ท่ีมีในโรงพยาบาลล าปาง โดยผู้ประเมินอาการ
ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาในเบ้ืองต้นและบันทึกแบบติดตามอาการผู้ป่วย คือ พยาบาล และแพทย์ท่ี
ส่ังใช้ยา  
- แบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา (แบบฟอร์มรายงานของส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา) โดยผู้เก็บข้อมูลและบันทึกรายงาน คือเภสัชกรท่ีปฏิบัติงานตามหน่วย
จ่ายยา เภสัชกรบนหอผู้ป่วยและเภสัชกรศูนย์ติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา  

2.2 การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการรายงานผูป้่วยที่มีการใช้ยาในรายการที่ติด SMP เพื่อ
ค้นหาผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายในเชิงรุก ท าการแจ้งเตือนหน่วยเบิกจ่ายยาให้ติดตามอาการผู้ป่วย และส่ง
ใบรายงาน ADR 

3) การเก็บรวบรวมข้อมูล  
3.1 เก็บรวบรวมแบบฟอร์มติดตาม SMP ยาใหม่ทุกรายการ ท่ีส่งมายังศูนย์ติดตาม ADR โดยแยกเป็น 

2 ช่วงเวลาท่ีท าการศึกษา ตรวจสอบเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ท่ี check list ในแบบแบบฟอร์มติดตาม 
SMP 

3.2 เก็บรวบรวมแบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาท่ีส่งมายังศูนย์ติดตาม ADR โดย
แยกเป็น 2 ช่วงเวลาท่ีท าการศึกษา ตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของข้อมูลในรายงานตาม
เกณฑ์การประเมินคุณภาพรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาของศูนย์ HPVC ส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา โดยมีเกณฑ์ดังนี้ 



 
 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
ความถูกต้องของการบันทึกข้อมูลเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาใหม่ 
- รายงาน ADR ผู้ป่วยท่ีใช้ยาใหม่ SMP จ านวน 21 รายงาน  มีรายงานครบถ้วนสมบูรณ์ทุกฉบับ ร้อยละ 100  
- ก่อนปรับปรุงระบบ 1 รายงาน และระบบเชิงรุกท่ีพัฒนาขึ้น 20 รายงาน  การลงบันทึกข้อมูลในแบบรายงาน
เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา ซึ่งบันทึกโดยเภสัชกรซึ่งได้ผ่านการอบรมเรื่องการติดตาม ADRs และ
การเขียนรายงานให้ครบถ้วนตามเกณฑ์ทุกคน พบว่ารายงานมีการลงข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ จัดอยู่ในระดับ 2 
ตามเกณฑ์ประเมินคุณภาพการรายงานอาการไมพ่ึงประสงค์จากการใช้ยาของศูนย์  HPVC ท่ีปรับปรุงปี 2558 
-- พบรายงาน ADR ประเภทร้ายแรง 3 รายงาน ซึ่งเป็นสาเหตุให้รับการรักษาในโรงพยาบาล ผลลัพธ์ของ
อาการคือ หายเป็นปกติ 2 รายงาน และเสียชีวิตท่ีอาจเกี่ยวข้องกับยา 1 รายงาน  



 

สรุปผลการศึกษา 
1) จ านวนครั้งการติดตามความปลอดภัยยาใหม่ SMPมีเพิ่มข้ึนใน ร้อยละ 90.5 และจากเดิมระบบปกติแบบ 

SRSร้อยละ 13.9  เปรียบเทียบกันท้ัง2 ระบบ พบว่า ระบบเฝ้าระวังเชิงรุกมีการติดตามผู้ป่วยมากกว่า
ระบบเดิม 6.5 เท่า 

2) จ านวนเหตุการณ์ ADR ท่ีตรวจพบได้ จากระบบเฝ้าระวังเชิงรุกท่ีพัฒนาขึ้นร้อยละ 11.6   จากเดิมพบเพียง
พบ ADR ร้อยละ 1.7 ซึ่งตรวจเจอ ADR มากกว่าระบบเดิมถึง 6.7 เท่า 

3) เปรียบเทียบคุณลักษณะเชิงปริมาณ คือ  
 ความไว (Sensitivity) ของระบบเฝ้าระวังเชิงรุก (79% ) มากกว่าระบบปกติ  (33%)  2.4 เท่า 
 ค่าพยากรณ์บวก (Predictive value positive : PVP) ระบบเชิงรุกคือ 9.9% และระบบ SRS 4.2% 

ระบบเชิงรุกพบค่าพยากรณ์บวกมากกว่าระบบ SRS  2.4 เท่า 
 ความถูกต้องของการบันทึกข้อมูลเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาใหม่ ประเมินตามเกณฑ์

คุณภาพรายงานของ H PVC มีความครบถ้วนสมบูรณ์ทุกรายงานในระดับ 2 ข้ึนไป ร้อยละ 100  (16 
รายงาน) -->เขียนรายงานโดยเภสัชกรทุกรายงาน และเภสัชกรทุกคนได้รับการอบรมเรื่องเกณฑ์
คุณภาพของรายงาน 

 
สรุปว่า ประสิทธิผลระบบการเฝ้าระวังเชิงรุก มีประสิทธิผลเหนือกว่าการเฝ้าระวังแบบสมัครใจ ท าให้ตรวจพบ
เหตุการณ์ ADR เพื่มข้ึน และผู้ป่วยได้รับการดูแลจากการใช้ยาท่ีเข้มงวดข้ึนกว่าปกติ 
 
ข้อจ ากัดและวิจารณ์ผลการศึกษา 

เป็นการศึกษาท่ีน าหลักการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยามาประยุกต์ใช้ในงาน โดยใช้หลักการการเฝ้า
ระวังเชิงรกุมาใช้ ประโยชน์การติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาใหม่ SMP เพื่อหวังว่าจะเพิ่มความ
ปลอดภัยในผู้ป่วยท่ีมีการใช้ยาใหม่ และตรวจหาเหตุการณ์ ADR ได้เพิ่มข้ึน จึงไม่ได้มีการด าเนินการอย่างเต็ม
รูปแบบเหมือนการเฝ้าระวังเชิงระบาดวิทยาท่ีต้องวัดผลท้ังคุณลักษณะเชิงปริมาณ และคุณลักษณะเชิง
คุณภาพที่น ามาปรับปรุงระบบการเฝ้าวังอย่างครบถ้วน 
            การศึกษานี้ท าการวัดผล คุณลักษณะเชิงปริมาณ คือ ความไวของระบบเฝ้าระวัง  ค่าพยากรณ์บวก  
ความครบถ้วนของข้อมูล ความเป็นตัวแทนของระบบเฝ้าระวังไม่มีการค านวณตัวอย่างประชากรศึกษา
เนื่องจากท าการศึกษาผู้ป่วยทุกรายท่ีได้รับยาใหม่ SMP  ไม่ได้ท าการวัดผลเรื่องความทันเวลาของการรายงาน
ท่ีส่งเข้าสู่ศูนย์ ADR  ซึ่งปกติให้ส่งรายงานภายในหนึ่งสัปดาห์ส าหรับอาการ ADR ท่ัวไป และอาการ ADR 
ร้ายแรงให้ส่งภายใน 24 ช่ัวโมงหลังพบเหตุการณ์หรือหลังท าการทบทวนและสอบสวนเหตุการณ์ในทีมสห
วิชาชีพที่ดูแลผุ้ป่วยแล้ว ซึ่งควรมีการวัดผลคุณลักษณะข้อนี้ด้วยเพื่อท าการปรับปรุงระบบเฝ้าระวังให้มี
ประสิทธิผลท่ีดีขึ้น เนื่องจากพบว่ายังมีการส่งรายงานช้า และไม่ส่งรายงานมายังศูนย์ ADR จนกระท่ังมีเภสัช
กรท่ีศูนย์ ADR ค้นหาผู้ป่วยในเชิงรุกและโทรติดตามแบบฟอร์ม SMP และให้เขียนรายงาน   หากจะพัฒนา
ระบบขั้นต่อไป ควรท าการวัดผลเชิงคุณภาพควบคู่ไปด้วยเพื่อออกแบบการเฝ้าวังทีดี 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 


