
บทคัดย่อ 

 

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือหาอุบัติการณ์การเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาโดยใช้ตัว

ส่งสัญญาณ (trigger tools) และศึกษาลักษณะเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาที่เกิดขึ้น เก็บข้อมูล

ย้อนหลังจากเวชระเบียนผู้ป่วยในที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลไม่น้อยกว่า 48 ชั่วโมงในช่วงวันที่ 1 มกราคม 

2557 ถึง 30 มิถุนายน 2557 จ านวน 561 เวชระเบียน โดยทุกเวชระเบียนที่ศึกษาต้องมีการสั่งใช้ยาที่เป็นตัว

ส่งสัญญาณ (trigger tools) อย่างน้อย 1 รายการ  ตัวส่งสัญญาณ (trigger tools) ที่ใช้ในการศึกษานี้มี 4 

รายการ คือ Calcium polystyrene sulphonate (Kalimate®), Chlorpheniramine maleate inj. (CPM 

inj.), Vitamin K inj. (Konakion®) และ Naloxone inj. (Narcan®) ซึ่งเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากยาที่

เกิดขึ้นนั้นจะต้องเกิดระหว่างการรักษาตัวในโรงพยาบาล  ผลการศึกษาพบการสั่งใช้ยา Kalimate® และ 

Vitamin K inj. ที่เป็น              ตัวส่งสัญญาณ (Trigger tools) มากใกล้เคียงกัน (ร้อยละ 36.6 และ 35.8 

ตามล าดับ) และไม่พบ Naloxone inj. ในช่วงเวลาที่ศึกษาเลย  ในขณะที่ CPM inj. พบร้อยละ 27.5 และเมื่อ

น าตัวส่งสัญญาณ (Trigger tools) ทั้ง 4 รายการ มาหาความสัมพันธ์กับเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา

ที่พบโดยรวมคิดเป็นร้อยละ 9.9 และเมื่อพิจารณาการเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์พบว่า Kalimate® เป็นตัว

ส่งสัญญาณ (Trigger tools) ที่สัมพันธ์กับการเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์มากที่สุด (ร้อยละ5.9) รองลงมาคือ 

CPM inj. (ร้อยละ 3.5)  ส าหรับ Vitamin K inj. แม้พบว่ามีการสั่งใช้มากใกล้เคียงกับ Kalimate® แต่กลับพบ

ความสัมพันธ์ของการสั่งใช้ Vitamin K กับการเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาน้อย (ร้อยละ 0.5)  

 ยา KCl inj. และ KCl elixir เป็นสาเหตุของการเกิดภาวะ Hyperkalemia (ค่า K 5.5 - 7.7 mEq/L) 

ท าให้ต้องมีการสั่งใช้ยา Kalimate®   ยาในกลุ่มยาปฏิชีวนะ (antibiotics) เป็นสาเหตุส่วนใหญ่ของเหตุการณ์

แพ้ยาและต้องสั่งใช้ยา CPM inj. (ร้อยละ 81.8)  โดยอาการแพ้ยาส่วนใหญ่เป็นอาการทางผิวหนัง เกิดผื่นชนิด 

Maculopapular rash (MP rash) มากที่สุด (ร้อยละ 50) และยา Warfarin เป็นสาเหตุของการท าให้ผู้ป่วยมี

ค่า INR สูงกว่าปกติ (ค่า INR 7-10 ในช่วงที่ท าการศึกษา) จนต้องมีการสั่งใช้ Vitamin K inj.  

ตัวส่งสัญญาณ (Trigger tools) ช่วยให้ค้นหาเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ท่ีเกิดขึ้นได้รวดเร็ว และสามารถ

น ามาใช้ทบทวนเวชระเบียนเพ่ือหาอัตราการเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ น าไปสู่การปรับปรุงระบบเพ่ือเพ่ิม

ความปลอดภัยในการใช้ยาให้ผู้ป่วยมากขึ้น 



ABSTRACT 

 

The aims of the present study were to identify and describe adverse drug events by 

trigger tools. Data were collected from retrospective record review process in 561 patient 

charts which had 1 or more trigger tools and their admissions were longer than 48 hours 

during January to June 2014. There were 4 trigger tools in this study i.e. calcium polystyrene 

sulphonate (Kalimate®), Chlorpheniramine maleate inj. (CPM inj.), Vitamin K inj. (Konakion®) 

และ Naloxone inj. (Narcan®). The particular adverse drug events which occurred during the 

admissions were counted and identified. The results showed that Kalimate® and Vitamin K 

inj. were prescribed more than the others (36.6% and 35.8% respectively). CPM inj. was 

found 27.5% but no Naloxone inj. was prescribed during the study time. The positive 

predictive value of all trigger tools was 9.9% as follows Kalimate® 5.9%PPV, CPM inj. 

3.5%PPV, and Vitamin K inj. 0.5%PPV. 

This study indicated that KCl inj. and KCl elixir were the causes of Hyperkalemia (K 

5.5 - 7.7 mEq/L) lead to Kalimate® prescription, antibiotics were the most causes of 

hypersensitivity lead to CPM inj. prescription (81.8%) which most of them were skin rash 

particularly Maculo-papular rash (50%), and Warfarin was the cause of INR rising (INR 7-10) 

lead to Vitamin K inj. prescription. 

 Trigger tools may be a useful method to identify adverse drug events in a short time 

and perform a target chart review to find incidence of adverse drug events continually to 

improve patient safety setting. 

 


