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พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ในวนัและเวลาราชการ แบ่งวิธีการวิจยั 3 ระยะ ระยะท่ี 1 ศึกษากระบวนการท างานของงาน
บริการจ่ายยาผูป่้วยใน ระยะท่ี 2 การพฒันาระบบก่อนการจ่ายยาผูป่้วยในจากการระดมความคิดและสนทนากลุ่ม 
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ผลการศึกษาพบวา่ในระบบปฏิบติังานเดิมขั้นตอนท่ีเกิดความคลาดเคล่ือนมากท่ีสุดคือขั้นตอนจดัยา
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ระดมความคิดและสนทนากลุ่ม สรุปได ้5 มาตรการในการปรับปรุง 1) การจดัท าระบบเตือนเพ่ือแกไ้ขปัญหาการจ่าย
ยารูปคลา้ยเสียงพอ้ง โดยงานจดัซ้ือยาและเวชภณัฑ์รับผิดชอบก าหนดนโยบายไม่จดัซ้ือจดัหายารูปคลา้ยเสียงพอ้ง 
การจดัท ารายการยารูปคลา้ยเสียงพอ้ง การใชอ้กัษรแบบ Tall-man letter ท่ีเป็นรูปแบบเดียวกนัทั้งโรงพยาบาล ออก
จดหมายเตือนเผยแพร่ใหบุ้คลากรทราบ 2) การปรับปรุงทะเบียนช่ือยาในคอมพิวเตอร์กรณียาท่ีมีหลายความแรง โดย
งานวิชาการเภสัชกรรมปรับปรุงทะเบียนช่ือยาในคอมพิวเตอร์ใชก้ารเตือนจากคอมพิวเตอร์ท าให้เกิดความแตกต่าง 
ส่วนงานบริการจ่ายยาผูป่้วยในมอบหมายให้เจา้พนกังานเภสัชกรรมด าเนินการปรับปรุงป้ายช่ือยา 3) การสร้างระบบ
การจดัยา โดยงานบริการจ่ายยาผูป่้วยในรับผิดชอบการเรียงล าดบัรายการยาบนชั้นเก็บยา ก าหนดขั้นตอนการจดัยาให้
อ่านช่ือยาให้ครบถว้นก่อนหยิบยา ขณะจัดยา หลงัจัดยา และลงช่ือผูป้ฏิบัติงานทุกคร้ัง 4) การสร้างระบบการ
ตรวจสอบแบบบนัทึกการใชย้าซ ้ าโดยเภสชักร 5) การจดัเจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานทดแทนกรณีเจา้หนา้ท่ีห้องจ่ายยาผูป่้วยใน 
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เวลาราชการ หลงัการปรับปรุงระบบงาน พบวา่ ความคลาดเคล่ือนก่อนการจ่ายยาของงานบริการจ่ายยาผูป่้วยใน 
(มีค่าเฉล่ีย 8.83+2.99 คร้ัง เทียบกบั 3.55+1.66 คร้ัง) ลดลงอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ (p<0.01) ขั้นตอนป้อนขอ้มูลลง
ในคอมพิวเตอร์ (มีค่าเฉล่ีย 2.43+1.71 คร้ัง เทียบกบั 1.13+0.91 คร้ัง) ลดลงอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p<0.01) ขั้นตอน
จดัยา (มีค่าเฉล่ีย 5.55+2.18 คร้ัง เทียบกบั 2.20+1.62 คร้ัง) ลดลงอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติ (p<0.01) และขั้นตอนลง
ขอ้มูลในแบบบนัทึกการใชย้าของผูป่้วย (มีค่าเฉล่ีย 0.85+0.95 คร้ัง เทียบกบั 0.23+0.42 คร้ัง) ลดลงอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติ (p<0.01) สรุปไดว้า่การพฒันาระบบการจ่ายยาผูป่้วยในสามารถลดอุบติัการณ์ความคลาดเคล่ือนก่อนการ 
จ่ายยาไดแ้ต่ตอ้งติดตามรายงานผลอยา่งต่อเน่ืองและประเมินผลเป็นระยะเพ่ือใหเ้กิดความปลอดภยัดา้นยาสูงสุด 

เภสัชศาสตร์สงัคมและการบริหาร                                                                       บณัฑิตวิทยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร 
ลายมือช่ือนกัศึกษา........................................                                                                                      ปีการศึกษา 2559 
ลายมือช่ืออาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์........................................ 
 



 

จ 
 

57362204 : MAJOR : SOCIAL AND ADMINISTRATIVE PHARMACY 
KEY WORD :  IN-PATIENT PHARMACY SERVICES, MEDICATION ERROR, 

DEVELOPMENT SYSTEM 
 SUREERAT  LUMLAO : DEVELOPMENT OF A PRE-DISPENSING SYSTEM IN IN-
PATIENT DEPARTMENT AT LUANGPHO THAWEESAK HOSPITAL, BANGKOK. THESIS 
ADVISOR :  ASST.PROF. RAPEEPUN CHALONGSUK.  99 pp. 
 
 

The purposes of this thesis were to develop the pre-dispensing system and to 
study the result of the system toward the medication error in the in-patient department at 
Luangpho Thaweesak Hospital, Bangkok. The action research was conducted from October 
to November, 2015 in an official working hour from 8 a.m.  - 4 p.m. There were three study 
phases: 1) study the working process of in-patient dispensing services, 2) develop the pre-
dispensing system in the in-patient pharmacy department through brainstorming along with 
group discussion, and a focus group, and 3) implement and evaluate the actions. All in-
patient prescriptions; 11,384 copies before developing the system (June to July), and 11,442 
copies after developing the system (October to November) were gathered. The data were 
analyzed and compared with the independent t-test. 

The most error process was found in medicine preparation (55%), and of those 
was the preparation of incorrect medicine type (40%). Five improvements of pre-dispensing 
system were proposed and implemented simultaneously during October 1  - November 30, 
2015. First, LASA (Look-Alike, Sound Alike) guidance, the tall-man letter system, and a 
warning letter circulation were used to build the awareness system. Second was improving 
the list of medicines in the computer system. Pharmacy technicians were also assigned to 
change the name tags of medicines on the shelf especially those have many strengths. Third 
was renovating the preparation process e.g., re-organizing the medicines on the shelf, triple 
readings on a medicine label (before, during, and after opening the medicine bottles) before 
finishing drug preparation, and signing the technician’s name after preparation. Fourth was 
creating the rechecking system of repeated medicines by a pharmacist. Finally, improving the 
manpower and human resources management e.g., allocating other personnel to replace the 
work if someone is missing (e.g., absence, sick-leave, conference attendances).  

Pre-dispensing errors of in-patient dispensing services decreased significantly 
while compared between before and after implementations i.e., medication error (8.83+2.99 
vs. 3.55+1.66, p<0.01),     data     processing   into   computer (2.43+1.71 vs. 1.13+0.91, p<0.01), 
medicines preparation (5.55+2.18 vs. 2.20+1.62, p<0.01), and the patient record of medicine 
uses (0.85+0.95 vs. 0.23+0.42, p<0.01). In conclusion, the development of an in-patient 
dispensing system reduced the pre-dispensing errors; however, continuous assessment and 
further study may be needed to maximize the patient safety. 
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บทที ่1 
บทน า 

 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา        

ความคลาดเคล่ือนทางยา (medication error) เป็นปัญหาส าคญัปัญหาหน่ึงท่ีพบไดใ้น
กระบวนการใชย้า จากการรายงานของสถาบนัการแพทย ์(Institute of medicine) ของสหรัฐอเมริกา
พบว่าความคลาดเคล่ือนทางการแพทยเ์ป็นสาเหตุหน่ึงท่ีท าให้ผูป่้วยถึงแก่ความตายถึง 44,000-
98,000 คนต่อปี[1-3] โดยยาเป็นสาเหตุท่ีพบบ่อยท่ีสุดร้อยละ 3.7[2-3] ทั้ งน้ีเป็นความเส่ียงท่ี
โรงพยาบาลสามารถจดัท าระบบเพื่อป้องกนัการเกิดอนัตรายต่อผูใ้ชย้าได[้4] 

ส าหรับประเทศไทย สถาบนัพฒันาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (องค์การมหาชน) ได้
ก าหนดให้ความคลาดเคล่ือนทางยาเป็นตวัช้ีวดัระดบัโรงพยาบาลท่ีทุกโรงพยาบาลตอ้งมีการเก็บขอ้มูล
เพื่อสะทอ้นถึงความปลอดภยัในการใช้ยาอีกทั้งสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) ซ่ึงเป็น
องคก์รวชิาชีพท่ีใชม้าตรฐานวิชาชีพเป็นเกณฑ์ในการเยี่ยมส ารวจหน่วยงานเภสัชกรรมของโรงพยาบาล
ต่างๆ ได้ก าหนดให้ความคลาดเคล่ือนทางยาเป็นหน่ึงในตัวช้ีวดัส าคญัท่ีต้องมีการเก็บข้อมูลเพื่อ
สะทอ้นถึงความถูกตอ้งของระบบการกระจายยาและความปลอดภยัในการใชย้าดว้ยเช่นกนั[4] 

งานบริการจ่ายยาผูป่้วยใน กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศกัด์ิ ชุตินฺธโร 
อุทิศ กรุงเทพมหานคร ให้บริการจ่ายยาผูป่้วยใน มีเป้าหมายคือผูรั้บบริการได้รับยาอย่างถูกตอ้ง
เหมาะสมและปลอดภยั[5] โครงสร้างหน่วยงานประกอบดว้ยเจา้หนา้ท่ีทั้งหมด 6 คน แบ่งเป็นเภสัชกร 
2 คน เจา้พนกังานเภสัชกรรม 2 คน และเจา้หนา้ท่ีห้องยา 2 คน โดยมีกระบวนงานจ่ายยาส าหรับ
ผูป่้วยใน ดงัแสดงในภาพท่ี 1 

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 1 กระบวนงานจ่ายยาส าหรับผูป่้วยใน โรงพยาบาลหลวงพอ่ทวศีกัด์ิ ชุตินฺธโร อุทิศ 

เจา้หนา้ท่ีหอ้งยา                     
รับส าเนาใบสัง่แพทย ์
(doctor order sheet) 

ป้อนขอ้มูลลงใน                 
คอมพิวเตอร์ 

ออกฉลากยา 

ติดฉลากยา จดัยา 

เภสชักรตรวจสอบยา/                            
ลงขอ้มูลในแบบบนัทึก
การใชย้าของผูป่้วย 
(patient drug profile) 
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ในแต่ละกระบวนงานอาจเกิดความคลาดเคล่ือนทางยาได้ เช่นป้อนข้อมูลผูป่้วย
ผิดพลาด พิมพ์ฉลากยาผิดพลาด การจดัยาผิดพลาด ลงข้อมูลในแบบบนัทึกการใช้ยาของผูป่้วย
ผดิพลาด เป็นตน้ ซ่ึงส่งผลใหผู้รั้บบริการไดรั้บยาผดิอนัจะท าใหเ้กิดความสูญเสียทั้งทางดา้นร่างกาย
และจิตใจแก่ผูรั้บบริการหรือช่ือเสียงของโรงพยาบาล แต่หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งยงัไม่มีแนวทาง
ปฏิบติัท่ีชดัเจนในการป้องกนัความคลาดเคล่ือนทางยาเพื่อลดความคลาดเคล่ือนท่ีเกิดข้ึน  

อย่างไรก็ดีจากการศึกษาอุบติัการณ์ความคลาดเคล่ือนทางยาของงานบริการจ่ายยา
ผูป่้วยใน โรงพยาบาลหลวงพอ่ทวศีกัด์ิ ชุตินฺธโร อุทิศ ในปี พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2559 พบวา่รายงาน
ความคลาดเคล่ือนทางยาท่ีพบมากท่ีสุดคือความคลาดเคล่ือนก่อนการจ่ายยาคิดเป็นร้อยละ 51 และ
ร้อยละ 76 ตามล าดบั รองลงมาเป็นความคลาดเคล่ือนในการจ่ายยาและความคลาดเคล่ือนในการสั่ง
ใชย้า โดยท่ีอตัราความคลาดเคล่ือนก่อนการจ่ายยาในปี พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2559 เท่ากบั 27.70 
และ 60.51 (หน่วยต่อ 1,000 วนันอนรวม) ตามล าดบั แต่เป้าหมายท่ีโรงพยาบาลก าหนดไวคื้ออตัรา
ความคลาดเคล่ือนก่อนการจ่ายยาควรเกิดน้อยกว่าหรือเท่ากบั 30 ทั้งน้ีเกณฑ์มาตรฐานตวัช้ีวดัถูก
ก าหนดโดยคณะกรรมการความปลอดภยัดา้นยาของแต่ละโรงพยาบาล และยงัไม่มีเกณฑ์มาตรฐาน
ของโรงพยาบาลในภาพรวมทั้งประเทศ[6] แมว้า่ความคลาดเคล่ือนในการจ่ายยาเป็นตวัช้ีวดัท่ีส าคญั
ท่ีสะทอ้นถึงคุณภาพของงานบริการจ่ายยาและส่งผลต่อความปลอดภยัของผูป่้วยเป็นส าคญั แต่การ
ลดความคลาดเคล่ือนก่อนจ่ายยาซ่ึงเป็นขั้นตอนเบ้ืองตน้ เช่น การคดักรองส าเนาใบสั่งแพทย ์ การ
จดัการยารูปคลา้ยเสียงพอ้ง การตรวจสอบแบบบนัทึกการใช้ยาของผูป่้วย เป็นตน้ จะช่วยลดหรือ
ป้องกนัความคลาดเคล่ือนในการจ่ายยาได ้ 

ดงันั้นการศึกษาคร้ังน้ีจึงมุ่งเน้นไปท่ีการพฒันาระบบก่อนการจ่ายยาผูป่้วยในของ
โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศกัด์ิ ชุตินฺธโร อุทิศ เพื่อลดความคลาดเคล่ือนก่อนการใช้ยาจะท าให้ลด
หรือป้องกนัมิใหเ้กิดความคลาดเคล่ือนซ ้ าอนัจะส่งผลต่อความปลอดภยัในการใชย้าของผูรั้บบริการ 

 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
1. เพื่อพฒันาระบบก่อนการจ่ายยาผูป่้วยในของโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศกัด์ิ ชุตินฺธโร 

อุทิศ 
2. เพื่อศึกษาผลของระบบก่อนการจ่ายยาผูป่้วยในท่ีมีต่ออตัราความคลาดเคล่ือนก่อน

การจ่ายยา 
 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
1. การลดความคลาดเคล่ือนก่อนการจ่ายยาผูป่้วยในอนัจะท าให้เพิ่มความปลอดภยัใน

การใชย้าของผูป่้วย 
2. น าระบบท่ีพฒันาข้ึนมาน้ีไปประยกุตใ์ชก้บัหน่วยงานหรือโรงพยาบาลอ่ืนๆ 
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สมมติฐานของการวจัิย 
1. จ  านวนความคลาดเคล่ือนก่อนการจ่ายยา (pre-dispensing error) ก่อนการปรับปรุง

ระบบการปฏิบติังานแตกต่างกบัจ านวนความคลาดเคล่ือนก่อนการจ่ายยาหลงัการปรับปรุงระบบ
การปฏิบติังาน 

2. จ  านวนความคลาดเคล่ือนก่อนการจ่ายยา (pre-dispensing error) จ  าแนกตาม
กระบวนการป้อนข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์ก่อนการปรับปรุงระบบการปฏิบติังานแตกต่างกับ
จ านวนความคลาดเคล่ือนก่อนการจ่ายยาจ าแนกตามกระบวนการป้อนขอ้มูลลงในคอมพิวเตอร์หลงั
การปรับปรุงระบบการปฏิบติังาน 

3. จ  านวนความคลาดเคล่ือนก่อนการจ่ายยา (pre-dispensing error) จ  าแนกตาม
กระบวนการจดัยาก่อนการปรับปรุงระบบการปฏิบติังานแตกต่างกบัจ านวนความคลาดเคล่ือนก่อน
การจ่ายยาจ าแนกตามกระบวนการจดัยาหลงัการปรับปรุงระบบการปฏิบติังาน 

4. จ  านวนความคลาดเคล่ือนก่อนการจ่ายยา (pre-dispensing error) จ  าแนกตาม
กระบวนการลงขอ้มูลในแบบบนัทึกการใช้ยาก่อนการปรับปรุงระบบการปฏิบติังานแตกต่างกบั
จ านวนความคลาดเคล่ือนก่อนการจ่ายยาจ าแนกตามกระบวนการลงขอ้มูลในแบบบนัทึกการใชย้า
หลงัการปรับปรุงระบบการปฏิบติังาน 
 

ขอบเขตของการวจัิย 
การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปฏิบติัการ (action research) ท าการศึกษาในงานบริการ

จ่ายยาผูป่้วยใน กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศกัด์ิ ชุตินฺธโร อุทิศ กรุงเทพมหานคร 
โดยท าการศึกษาในระหวา่งวนัท่ี 1 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ในวนัและเวลาราชการ 
 

กรอบแนวคิดการวจัิย 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพท่ี 2 กรอบแนวคิดการวจิยั 

ความคลาดเคล่ือนก่อนจ่ายยา 
(pre-dispensing error) 

กระบวนการก่อนการจ่ายยา
ผูป่้วยใน 

การปรับปรุงระบบการปฏิบติังานจาก                           
การระดมสมองและสนทนากลุ่มเฉพาะเภสัชกร 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 
1. ความคลาดเคล่ือนทางยา (medication error) หมายถึงเหตุการณ์ใดๆท่ีสามารถ

ป้องกนัไดท่ี้อาจเป็นสาเหตุหรือน าไปสู่การใชย้าท่ีไม่เหมาะสมหรือเป็นอนัตรายแก่ผูป่้วยขณะท่ียา
อยู่ในความควบคุมของบุคลากรสาธารณสุข ผูป่้วย หรือผูรั้บบริการเหล่านั้น อาจเก่ียวขอ้งกบัการ
ปฏิบติัทางวิชาชีพ ผลิตภณัฑ์สุขภาพ กระบวนการ และระบบ ซ่ึงรวมถึงการสั่งใช้ยา การส่ือสาร
ค าสั่งใช้ยา การติดฉลากยา การบรรจุยา การตั้งช่ือยา การเตรียมยา การส่งมอบยา การกระจายยา 
การใหย้า การใหข้อ้มูล การติดตาม และการใชย้า 

2. ความคลาดเคล่ือนก่อนการจ่ายยา (pre-dispensing error) หมายถึงความคลาด
เคล่ือนท่ีเกิดข้ึนในขั้นตอนใดขั้นตอนหน่ึงของกระบวนการจดัยาในหน่วยงานเภสัชกรรม เช่น การ
เตรียมยา การพิมพ์ฉลากยา การจัดยาตามค าสั่งใช้ยา แต่หน่วยงานสามารถตรวจพบความ
คลาดเคล่ือนดงักล่าวและแกไ้ขใหถู้กตอ้งก่อนจ่ายยาใหผู้ป่้วยหรือบุคลากรทางการแพทย ์

3. กระบวนการก่อนจ่ายยาผูป่้วยใน (pre-dispensing process) หมายถึงขั้นตอนในส่วน
งานบริการจ่ายยาผูป่้วยใน กลุ่มงานเภสัชกรรม เร่ิมตั้งแต่เจา้หนา้ท่ีห้องยารับส าเนาใบสั่งแพทยจ์าก
เจา้หนา้ท่ีหอผูป่้วย ป้อนขอ้มูลลงในคอมพิวเตอร์ พิมพฉ์ลากยา ติดฉลากยา จดัยาโดยเจา้พนกังาน
เภสัชกรรมหรือเจา้หน้าท่ีห้องยา ขั้นตอนสุดทา้ยเภสัชกรตรวจสอบยาให้ถูกตอ้งตรงกบัช่ือผูป่้วย
และรายละเอียดในส าเนาใบสั่งแพทย ์และลงขอ้มูลในแบบบนัทึกการใชย้าของผูป่้วย 

4. อตัราความคลาดเคล่ือนก่อนการจ่ายยา หมายถึงจ านวนคร้ังของความคลาดเคล่ือน
ก่อนการจ่ายยาต่อ 1,000 วนันอนรวม 

5. เจา้หนา้ท่ีประจ า หมายถึงเจา้หน้าท่ีท่ีปฏิบติังานอยู่ในส่วนงานบริการจ่ายยาผูป่้วยใน 
กลุ่มงานเภสัชกรรม 

6. เจา้หนา้ท่ีทดแทน หมายถึงเจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานอยูใ่นส่วนงานจดัซ้ือยาและเวชภณัฑ์
งานคลงัเวชภณัฑ์ และงานวิชาการเภสัชกรรม แต่ผลดัเปล่ียนหมุนเวียนกนัเพื่อปฏิบติังานทดแทน
กรณีเจา้หน้าท่ีห้องจ่ายยาผูป่้วยใน ขาด/ลา/ประชุม ตามท่ีได้รับมอบหมายโดยหัวหน้ากลุ่มงาน
เภสัชกรรม 

7. เจา้พนกังานเภสัชกรรม หมายถึงบุคคลซ่ึงไดรั้บประกาศนียบตัรการศึกษา และหรือ
มีต าแหน่งเป็นเจา้พนกังานเภสัชกรรม กลุ่มงานเภสัชกรรม 

8. เจา้หนา้ท่ีห้องยา หมายถึงลูกจา้งท่ีปฏิบติังานท่ีงานบริการจ่ายยาผูป่้วยใน กลุ่มงาน
เภสัชกรรม 

9. ยารูปคลา้ยเสียงพอ้ง (LASA: Look-Alike Sound-Alike) หมายถึงยาท่ีมีรูปลกัษณะ
คลา้ยกนัหรือยาท่ีมีช่ือเรียกคลา้ยกนัพอ้งเสียงกนัตวัสะกดคลา้ยกนัจนท าให้เกิดความสับสนและ
เป็นสาเหตุท่ีส าคญัอยา่งหน่ึงของความคลาดเคล่ือนทางยา
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บทที ่2 
วรรณกรรมและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

 
งานวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาการพฒันาระบบก่อนการจ่ายยาผูป่้วยในของโรงพยาบาล

หลวงพ่อทวีศกัด์ิ ชุตินฺธโร อุทิศ เพื่อลดความคลาดเคล่ือนก่อนการจ่ายยาซ่ึงผูว้ิจยัได้ทบทวน
วรรณกรรมและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 

1. นโยบายดา้นความปลอดภยัของผูป่้วย  
2. แนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกบัความคลาดเคล่ือนทางยา  
3. สาเหตุและปัจจยัส่งเสริมท่ีท าใหเ้กิดความคลาดเคล่ือนทางยา  
4. การจดัการความรู้กบัความปลอดภยัดา้นยา 
5. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

1. นโยบายด้านความปลอดภัยของผู้ป่วย  
ปี พ.ศ.2540 Institute of Medicine (IOM) ของสหรัฐอเมริกาได้รายงานว่าความ

คลาดเคล่ือนทางการแพทยเ์ป็นสาเหตุหน่ึงท่ีท าให้ผูป่้วยเสียชีวิตถึง 44,000 - 98,000 คนต่อปี โดยยา
เป็นสาเหตุท่ีท าให้มีผูเ้สียชีวิตประมาณ 7,000 คนต่อปี ซ่ึงสร้างความวิตกกงัวลให้กบัชาวอเมริกนั
จ านวนมากและท าใหเ้กิดความไม่เช่ือมัน่ในระบบบริการสุขภาพดว้ย[1] 

ปัญหาจากความคลาดเคล่ือนท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการใชย้าถูกรายงานอยา่งเป็นระบบมากข้ึน
ตามล าดบั โดยในปี พ.ศ.2541 Joint Commission on Accreditation of  Healthcare Organizations 
(JCAHO) ไดร้ายงานเหตุการณ์อนัตรายท่ีเกิดข้ึนทางการแพทย ์200 เหตุการณ์ โดยพบวา่ส่วนใหญ่
เกิดจากความคลาดเคล่ือนทางยา[2] 

จากการตระหนกัถึงปัญหาเน่ืองจากความคลาดเคล่ือนทางยา ในปี พ.ศ.2545 องคก์าร
อนามยัโลก (World Health Organization; WHO) จึงไดป้ระกาศให้ความปลอดภยัของผูป่้วยเป็น
หลกัการพื้นฐานท่ีส าคญัในระบบบริการสุขภาพ ซ่ึงความปลอดภยัในการใชย้าเป็นประเด็นส าคญั
ซ่ึงตอ้งไดม้าตรฐาน เพื่อใหผู้รั้บบริการปลอดภยัประเทศสมาชิกขององคก์ารอนามยัโลกไดก้ าหนด
มาตรฐานของแต่ละประเทศเพื่อความปลอดภยัของผูป่้วยในประเทศตน[3] 

ส าหรับประเทศไทย โดยกระทรวงสาธารณสุขร่วมกบัองคก์ารอนามยัโลกไดป้ระกาศ
นโยบายดา้นความปลอดภยัของผูป่้วยระดบัชาติ พ.ศ. 2550 - พ.ศ. 2551โดยมีประเด็นหลกั 2 ประเด็น 
คือ 1) การป้องกันการติดเช้ือจากการรักษาพยาบาล  (Healthcare associated infections) และ                     
2) มาตรการความปลอดภยัดา้นยา (Medication safety) ทั้งน้ีไดก้  าหนดจุดเนน้เพื่อด าเนินการในกลุ่ม
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ยาส าคญัไว ้3 ประการ คือ 1) ยาท่ีมีรูปคลา้ยเสียงพอ้ง (Look-alike, sound-alike medication; LASA) 
2) ยาในกลุ่มท่ีตอ้งระมดัระวงัสูง (High alert drugs) และ 3) กลุ่มยาท่ีมีอาการไม่พึงประสงคท่ี์รุนแรง
และการแพย้าซ ้ า ซ่ึงการก าหนดนโยบายดงักล่าวมีเป้าหมายเพื่อรณรงค์และจดัการระบบบริหาร
จดัการดา้นยาใน 4 ประเด็นส าคญั คือ 1) มาตรการลดความคลาดเคล่ือนทางยา 2) มาตรการป้องกนั
ความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนจากการใชย้า 3) มาตรการลดอาการไม่พึงประสงคท่ี์รุนแรงและการแพย้าซ ้ า 4) 
การพฒันาระบบการรวบรวมและจดัการความรู้ส าหรับกรณีเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ทางยาและ
เหตุการณ์พึงสังวร (Potential adverse event & sentinel events) และการพฒันาเครือข่ายโรงพยาบาล 
“ยาปลอดภยัผูป่้วยปลอดภยั”  

การน าระบบการจดัการระบบยาในโรงพยาบาลมาใชบ้ริหารจดัการจะช่วยให้สามารถ
บรรลุเป้าหมายทั้ง 4 ประการของนโยบายได ้คือการใชห้ลกัการบริหาร ตั้งแต่การวางแผน การจดั
องค์กร การสั่งการ และการควบคุม เพื่อให้เกิดระบบยาท่ีมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามเป้าประสงค์
ขององคก์รและตอบสนองความตอ้งการของผูป่้วย และผูรั้บผลงานในระบบ[7] ซ่ึงจะครอบคลุม
กระบวนการหลกัทั้ง 6 กระบวนการ คือ 1) การคดัเลือกและจดัหายา (Medication selection and 
procurement) 2) การเก็บรักษายา (Storage) 3) การสั่งใชย้า (Ordering and prescribing) 4) การเตรียม
ยาและการจ่ายยา (Preparing and dispensing) 5) การให้ยา (Administration) และ 6) การติดตามการ
ใชย้า (Monitoring) 

ความมุ่งหมายของกระบวนการคุณภาพมีอยู่ 3 ประเด็นคือ การมุ่งป้องกนัและจดัการ
กบัความสูญเสีย หรือท่ีเรียกวา่การจดัการความเส่ียง (Risk Management, RM) การมุ่งยกระดบัการ
ปฏิบติัและผลลพัธ์ให้ไดต้ามเกณฑ์หรือมาตรฐาน (Quality Assurance, QA) และการมุ่งเนน้การ
พฒันาอย่างต่อเน่ือง ไม่ใช่เพียงแค่ให้ผ่านเกณฑ์หรือมาตรฐานเท่านั้น (Continuous Quality 
Improvement, CQI) ความพยายามในการลดความผิดพลาดและเพิ่มความปลอดภยัให้กบัผูป่้วย 
(การจดัการความเส่ียง) ถือเป็นจุดเร่ิมตน้ โดยการพฒันาการออกแบบระบบและกระบวนการการ
ดูแลผูป่้วย ซ่ึงความคลาดเคล่ือนทางยาน้ีเป็นบทบาทและความรับผดิชอบของเภสัชกรโดยตรง และ
ระบบยาท่ีมีประสิทธิภาพจะตอ้งเร่ิมจากทีมงานซ่ึงประกอบด้วยบุคลากรในสหสาขาวิชาชีพท่ี
เก่ียวขอ้งกับระบบยา การท่ีโรงพยาบาลมีระบบยาท่ีดี ผูป่้วยปลอดภยัได้รับยาท่ีมีคุณภาพและ
ถูกต้อง ท าให้ผูป่้วยได้รับยาท่ีปลอดภยั ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาลโดยรวมลดลง ควร
ก าหนดเป็นนโยบายระบบยาของโรงพยาบาลและด าเนินการทุกดา้นพร้อมๆ กนั โดยความร่วมมือ
ของทุกคนในองคก์ร การส่ือสารอยา่งเป็นระบบผา่นทีมน าระดบักลางท าใหเ้กิดระบบในการท างาน
แบบสหสาขาวิชาชีพ เกิดความเขา้ใจกนัระหว่างผูส้ั่งใช้ยา ผูจ้ดัยาและผูจ่้ายยา การก าหนดให้การ
รายงานอุบติัการความคลาดเคล่ือนทางยาไม่ถือวา่เป็นความบกพร่องของการท างาน แต่เป็นปัญหาท่ี
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ควรไดรั้บการคน้พบและน ามาวิเคราะห์หาสาเหตุเพื่อวางระบบให้ลดความคลาดเคล่ือนทางยา ท า
ให้เจ้าหน้าท่ีทุกระดบัมีความสบายใจท่ีจะรายงานอุบติัการณ์ความคลาดเคล่ือนทางยาท่ีเกิดข้ึน 
ปัญหาไดรั้บการคน้พบและแกไ้ขอยา่งเป็นระบบ ทนัเหตุการณ์ 

 

ความคลาดเคล่ือนทางยา  (medication error) เป็นความเส่ียงท่ีส าคญัอย่างหน่ึงใน
โรงพยาบาลและเป็นความเส่ียงท่ีสามารถป้องกันได้ ผลกระทบต่อผู ้ป่วยท่ีเกิดจากความ
คลาดเคล่ือนทางยานั้นมีความรุนแรงหลายระดบัตั้งแต่ไม่ส่งผลใดๆ ไปจนถึงท าให้เกิดความพิการ
หรือเสียชีวิต ดงันั้นการก ากบัดูแลและบริหารจดัการความเส่ียงดา้นความคลาดเคล่ือนทางยาจึงถือ
เป็นหนา้ท่ีส าคญัของเภสัชกร ดงัขอ้ก าหนดมาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรรมโรงพยาบาลในปัจจุบนัซ่ึง
ระบุว่าเภสัชกรจะตอ้งประสานงานและร่วมมือกบัแพทยห์รือบุคลากรอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อก าหนด
นโยบายและวิธีปฏิบติัในการป้องกนัและรายงานความคลาดเคล่ือนทางยา รวมถึงการก ากบัดูแล
อยา่งต่อเน่ือง โดยมีเป้าหมายท่ีความปลอดภยัของผูป่้วย[7] จากแนวคิดดงักล่าวโรงพยาบาลหลวง
พ่อทวีศกัด์ิ ชุตินฺธโร อุทิศจึงจดัตั้งคณะอนุกรรมการพฒันาระบบยา ซ่ึงประกอบดว้ยตวัแทนของ
วิชาชีพต่างๆ ได้แก่ แพทย ์เภสัชกร พยาบาล ท าหน้าท่ีก ากบัดูแลและประสานงานกบัหน่วยงาน
ต่างๆ เพื่อร่วมกนัก าหนดตวัช้ีวดั เป้าหมาย รวมถึงนโยบายและมาตรการต่างๆ ท่ีจะช่วยป้องกนัและ
ลดความคลาดเคล่ือนทางยาท่ีเกิดข้ึน 

 

2. แนวคิดและทฤษฏีเกีย่วกบัความคลาดเคลือ่นทางยา  
ค าจ ากดัความ  

National Coordinating Council for Medication Error Reporting and Prevention 
(NCCMERP) ให้ค  านิยามของความคลาดเคล่ือนทางยาไวว้่า ความคลาดเคล่ือนทางยาหมายถึง 
เหตุการณ์ใดๆ ท่ีสามารถป้องกนัไดท่ี้อาจเป็นสาเหตุหรือน าไปสู่การใช้ยาท่ีไม่เหมาะสม หรือเป็น
อนัตรายแก่ผูป่้วย[4]  

ในขณะเดียวกนั Michael Cohen ก็ไดใ้ห้ค  านิยามของความคลาดเคล่ือนทางยาไวว้่า
ความคลาดเคล่ือนทางยาหมายถึง ความคลาดเคล่ือนใดๆ ท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการใชย้า เร่ิมตั้งแต่
การสั่งใชย้า การจ่ายยา การบริหารยา การใหค้วามรู้ และการใหค้วามร่วมมือในการใชย้าของผูป่้วย[8] 

โดยสรุปความคลาดเคล่ือนทางยาเป็นสาเหตุของเหตุการณ์ไม่พึงประสงคห์รืออาการ
ไม่พึงประสงค์จากการใชย้า ซ่ึงเป็นเหตุการณ์ท่ีท าให้เกิดการใช้ยาท่ีไม่เหมาะสมหรืออนัตรายต่อ
ผูป่้วย ขณะท่ียาอยู่ในความควบคุมของบุคลากรสาธารณสุข ผูป่้วย หรือผูรั้บบริการ เหตุการณ์
เหล่านั้นอาจเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัทางวิชาชีพ ผลิตภณัฑ์สุขภาพ กระบวนการ และระบบ ซ่ึงรวม
การสั่งใชย้า การส่งมอบยา การกระจายยา การใหย้า การใหข้อ้มูลและการติดตามการใชย้า 
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ผลกระทบของความคลาดเคลือ่นทางยา  
ความคลาดเคล่ือนทางยาท่ีเกิดข้ึนถือเป็นปัญหาหน่ึงท่ีส าคญัทางสาธารณสุขอาจเป็น

สาเหตุท าให้การรักษาไม่ได้ผล เกิดอาการข้างเคียงหรือพิษจากยา ผูป่้วยต้องรักษาตัวอยู่ใน
โรงพยาบาลนานข้ึน หรืออาจไดรั้บผลกระทบรุนแรงถึงขั้นพิการหรือเสียชีวิต ความคลาดเคล่ือน
ทางยาสามารถเกิดข้ึนไดจ้ากหลายๆจุด ในระบบการใช้ยาท่ีเก่ียวขอ้งกบัสหสาขาวิชาชีพ และเป็น
ความเส่ียงท่ีสามารถป้องกนัได ้โดยการพฒันาการออกแบบระบบและกระบวนการการดูแลผูป่้วย 
ซ่ึงความคลาดเคล่ือนทางยาน้ีเป็นบทบาทและความรับผิดชอบของเภสัชกรโดยตรง และระบบยาท่ี
มีประสิทธิภาพจะตอ้งเร่ิมจากทีมงานซ่ึงประกอบด้วยบุคลากรในสหสาขาวิชาชีพท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ระบบยา การท่ีโรงพยาบาลมีระบบยาท่ีดี ผูป่้วยปลอดภยัได้รับยาท่ีมีคุณภาพและถูกตอ้ง ท าให้
ผูป่้วยไดรั้บยาท่ีปลอดภยั ส่งผลใหค้่าใชจ่้ายของโรงพยาบาลโดยรวมลดลง 

อย่างไรก็ตาม ผลการเยี่ยมส ารวจโดยสถาบนัพฒันาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล
พบว่าโรงพยาบาลหลายแห่งในประเทศไทย ยงัไม่ได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับความ
คลาดเคล่ือนทางยาท่ีเกิดข้ึน ควรมีการก าหนดเป็นนโยบายระบบยาของโรงพยาบาลและด าเนินการ
ทุกดา้นพร้อมๆ กนั โดยความร่วมมือของทุกคนในองค์กร การส่ือสารอย่างเป็นระบบผ่านทีมน า
ระดบักลางท าใหเ้กิดระบบในการท างานแบบสหสาขาวิชาชีพ เกิดความเขา้ใจกนัระหวา่งผูส้ั่งใชย้า 
ผูจ้ดัยาและผูจ่้ายยา การก าหนดให้การรายงานอุบติัการความคลาดเคล่ือนทางยาไม่ถือวา่เป็นความ
บกพร่องของการท างาน แต่เป็นปัญหาท่ีควรไดรั้บการคน้พบและน ามาวิเคราะห์หาสาเหตุเพื่อวาง
ระบบใหล้ดความคลาดเคล่ือนทางยา 

การดูแลรักษาผูป่้วยดว้ยยา นอกจากมีจุดประสงคเ์พื่อบรรเทาความเจ็บป่วย หรือท าให้
หายจากโรคท่ีก าลงัประสบอยูแ่ลว้ จะตอ้งไม่ก่อให้เกิดความเสียหายหรืออนัตรายกบัผูป่้วย ซ่ึงการ
เกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงคจ์ากการใช้ยา ส่วนหน่ึงมีสาเหตุมาจากความคลาดเคล่ือนทางยา แมว้่า
บางคร้ังความคลาดเคล่ือนทางยานั้นไม่ก่อให้เกิดอันตรายกับผูป่้วย แต่บางคร้ังนอกจากจะ
ก่อให้เกิดอยัตรายกับผูป่้วยแล้วยงัเป็นสาเหตุท่ีท าให้ผูป่้วยเสียชีวิตอีกด้วย ดังนั้นการจดัแบ่ง
ประเภทของความคลาดเคล่ือนทางยานั้น อาจท าไดห้ลายรูปแบบ ข้ึนอยู่กบัวตัถุประสงค์ของการ
น าไปใช้และเกณฑ์ก าหนดท่ีสร้างข้ึน ในท่ีน้ีจะกล่าวถึงการแบ่งประเภทตามระดบัความรุนแรงท่ี
ส่งผลต่อผูป่้วย และการแบ่งตามขั้นตอนในกระบวนการใชย้า ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี  

1. ประเภทของความคลาดเคล่ือนทางยาแบ่งตามระดบัความรุนแรงท่ีส่งผลต่อผูป่้วย 
โดย National Coordinating Council of Medication Error Reporting and Prevention (NCCMERP) 
ก าหนดใหมี้การจดัแบ่งประเภทของความคลาดเคล่ือนโดยพิจารณาจากผลกระทบท่ีเกิดข้ึนต่อผูป่้วย 
(ทั้งทางร่างกายและ/หรือจิตใจ) ดงัแสดงในตารางท่ี 1 
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ตารางท่ี 1 ประเภทของความคลาดเคล่ือนทางยา เม่ือแบ่งตามผลกระทบต่อผูป่้วย 
 

ไม่มีความคลาดเคล่ือน  
category A ไม่มีความคลาดเคล่ือนเกิดข้ึน แต่มีเหตุการณ์ท่ีอาจท าใหเ้กิดความคลาดเคล่ือนได ้
มีความคลาดเคล่ือน แต่ไม่เป็นอันตราย  
category B 
 
category C 
 
category D 

มีความคลาดเคล่ือนเกิดข้ึน แต่ไม่เป็นอนัตรายต่อผูป่้วย เน่ืองจากความคลาดเคล่ือน
นั้นไปไม่ถึงผูป่้วย 
มีความคลาดเคล่ือนเกิดข้ึน แต่ไม่เป็นอนัตรายต่อผูป่้วย ถึงแมว้่าความคลาดเคล่ือน
นั้นไปถึงผูป่้วยแลว้กต็าม 
มีความคลาดเคล่ือนเกิดข้ึน ไม่เป็นอนัตรายต่อผูป่้วย แต่จ าเป็นตอ้งมีการติดตาม
อาการของผูป่้วยเพิ่มเติม 

มีความคลาดเคล่ือน และเป็นอันตราย 
category E 
 
category F 
 
 
category G 
category H 

มีความคลาดเคล่ือนเกิดข้ึน และเป็นอันตรายต่อผูป่้วยเพียงชั่วคราว จ าเป็นตอ้ง
แกไ้ขหรือใหก้ารรักษาเพิ่มเติม 
มีความคลาดเคล่ือนเกิดข้ึน และเป็นอันตรายต่อผูป่้วยเพียงชั่วคราว จ าเป็นตอ้ง
ไดรั้บการรักษาในโรงพยาบาล หรือตอ้งยดืเวลาการรักษาตวัในโรงพยาบาลให้นาน
ออกไป 
มีความคลาดเคล่ือนเกิดข้ึน และเป็นอนัตรายต่อผูป่้วยอยา่งถาวร 
มีความคลาดเคล่ือนเกิดข้ึน และเป็นอันตรายต่อผูป่้วยจนเกือบถึงแก่ชีวิต เช่น                    
แพย้าแบบ anaphylaxis และหวัใจหยดุเตน้ 

มีความคลาดเคล่ือน และเป็นอันตรายจนเสียชีวิต 
category I มีความคลาดเคล่ือนเกิดข้ึน และเป็นอนัตรายต่อผูป่้วยจนถึงแก่ชีวิต 
 

2. ประเภทของความคลาดเคล่ือนทางยาแบ่งตามวิชาชีพท่ีรับผิดชอบแต่ละส่วนของ
กระบวนการใชย้าโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อการพฒันาคุณภาพการท างานของหน่วยงานหรือวิชาชีพท่ี
เก่ียวขอ้งกบักระบวนการใชย้าในโรงพยาบาล ซ่ึงแบ่งออกไดเ้ป็น 4 ประเภท ดงัน้ีคือ  

2.1 ความคลาดเคล่ือนในการสั่งใช้ยา  (prescribing error) หมายถึงความคลาด
เคล่ือนท่ีเกิดจากการสั่งใช้ยาของแพทย ์เช่น การเลือกใช้ยาไม่เหมาะสม (ไม่ตรงกบัขอ้บ่งใช้ ขอ้
ห้ามใช้ ประวติัการแพ้ยา หรือยาเดิมท่ีผูป่้วยเคยได้รับ) ความคลาดเคล่ือนในการสั่งขนาดยา 
รูปแบบของยา วิธีการให้ยา จ  านวนหรือปริมาณยา รวมถึง การสั่งยาให้ผูป่้วยผิดคน การสั่งยา
ซ ้ าซอ้น หรือยาท่ีเกิดปฏิกิริยาระหวา่งกนัและอาจเป็นอนัตรายต่อผูป่้วย  
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2.2 ความคลาดเคล่ือนก่อนการจ่ายยา (pre-dispensing error) หมายถึงความคลาด
เคล่ือนในกระบวนการก่อนการจ่ายยา ตั้งแต่ขั้นตอนการพิมพข์อ้มูลช่ือผูป่้วย ช่ือยา วิธีใชย้า จ  านวน
ลงในฉลาก ขั้นตอนการจดัยาตามค าสั่งแพทย ์มีความคลาดเคล่ือนทั้งชนิดยา ความแรง รูปแบบยา 
ปริมาณยา จ านวนรายการ การจดัยาสลบัซอง การปิดฉลากผดิ 

2.3 ความคลาดเคล่ือนในการจ่ายยา (dispensing error) หมายถึงความคลาดเคล่ือนท่ี
เกิดข้ึนในขั้นตอนการจ่ายยาซ่ึงอยูใ่นความรับผดิชอบของเภสัชกร ยาท่ีผูป่้วยไดรั้บจึงไม่ถูกตอ้งตรง
กบัค าสั่งของแพทยเ์ช่น การจ่ายยาผดิชนิด ผดิความแรง ผดิรูปแบบ ผิดวิธีใช ้ผิดคน รวมถึง การจ่าย
ยาท่ีไม่มีในค าสั่งแพทย ์หรือไม่ครบถว้นตามท่ีแพทยส์ั่ง  

2.4 ความคลาดเคล่ือนในการให้ยา  (administration error) หมายถึงการให้ยาแก่
ผูป่้วยคลาดเคล่ือนไปจากค าสั่งของแพทย ์เช่น การให้ยาผิดชนิด ผิดความแรง ผิดรูปแบบ ผิดคน 
วธีิการใหย้าไม่ถูกตอ้ง ไม่ไดใ้หย้าท่ีแพทยส์ั่ง ใหย้าท่ีหมดอาย ุเป็นตน้ 

หากตอ้งการแบ่งขั้นตอนโดยละเอียดมากข้ึน เพื่อประโยชน์ในการติดตามประเมินผลการ
ท างานหรือการวิเคราะห์เพิ่มเติมในเชิงลึกก็สามารถท าได ้ข้ึนอยูก่บันโยบายของโรงพยาบาลแต่ละแห่ง 
ในส่วนงานบริการจ่ายยาผูป่้วยใน โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศกัด์ิ ชุตินฺธโร อุทิศ แบ่งประเภทและ
เก็บขอ้มูลสถิติความคลาดเคล่ือนทางยาตามกระบวนการใชย้าของผูป่้วยในออกเป็น 4 ประเภทคือ 
ความคลาดเคล่ือนในการสั่งใชย้า ความคลาดเคล่ือนก่อนจ่ายยา ความคลาดเคล่ือนในการจ่ายยา 
และความคลาดเคล่ือนในการให้ยามีการมุ่งเน้นการวิเคราะห์ปัจจัยท่ีเป็นสาเหตุของความ
คลาดเคล่ือนทางยาเพื่อเป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายเพื่อใหเ้กิดความปลอดภยัดา้นยาสูงสุด 

 
ตัวช้ีวดัความคลาดเคลือ่นทางยา  

การศึกษาความคลาดเคล่ือนทางยา ท าให้ทราบถึงประเภทและปัจจยัท่ีเป็นสาเหตุของ
การเกิดความคลาดเคล่ือนทางยา เพื่อให้ตระหนกัถึงความส าคญัของการรายงานความคลาดเคล่ือน
ทางยา ความปลอดภยัในการดูแลผูป่้วย สามารถวางแผนการเก็บขอ้มูลไดอ้ย่างถูกตอ้ง ครบถว้น 
น าไปสู่การวิเคราะห์หาสาเหตุในเชิงระบบ และวางแผนในการป้องกนัการเกิดความคลาดเคล่ือน
ทางยาได ้ส่งผลให้การดูแลผูป่้วยเป็นไปอยา่งถูกตอ้ง เหมาะสม ปลอดภยั ลดค่าใช้จ่ายในการดูแล
ผู ้ป่วยท่ีอาจจะเกิดเหตุการร์ไม่พึงประสงค์จากยาท่ีสามารถป้องกันได้ ดังนั้ นอัตราความ
คลาดเคล่ือนทางยาจึงเป็นตวัช้ีวดัท่ีสะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพงานบริการด้านคลินิกของแต่ละ
โรงพยาบาล น าไปสู่การวิเคราะห์สาเหตุและแนวทางป้องกนัแกไ้ข เพื่อสร้างระบบความปลอดภยั
ดา้นยาแก่ผูป่้วยต่อไป[9] 
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เป้าหมายของอัตราความคลาดเคล่ือนทางยาคือ ศูนย์ หมายถึงต้องไม่ มีความ
คลาดเคล่ือนทางยาเกิดข้ึนเลย แต่ด้วยปัจจยัหลายประการทั้งด้านภาระงานท่ีมาก ขอ้จ ากดัด้าน
บุคลากร ท าให้โอกาสท่ีจะปฏิบติัให้บรรลุเป้าหมายอตัราความคลาดเคล่ือนทางยาเป็นไปไดน้้อย 
ดังนั้ นเกณฑ์มาตรฐานด้านความคลาดเคล่ือนทางยาท่ีใช้  จึง เป็นไปตามข้อก าหนดของ
คณะกรรมการความปลอดภยัดา้นยาในแต่ละโรงพยาบาล และการติดตามตวัช้ีวดัอยา่งต่อเน่ืองก็จะ
ช่วยให้ทราบวา่การด าเนินงานมีพฒันาการท่ีดีข้ึนหรือไม่ โดยสังเกตจากอตัราความคลาดเคล่ือนท่ี
ลดลงนัน่เอง  

เม่ือพิจารณาตามกระบวนการใชย้า(medication-use process) ความคลาดเคล่ือนทางยา
ส าหรับงานบริการจ่ายยาผูป่้วยในประกอบดว้ย  

1. อตัราความคลาดเคล่ือนก่อนจ่ายยา (pre-dispensing error)  
2. อตัราความคลาดเคล่ือนในการจ่ายยา (dispensing error)  

การศึกษาคร้ังน้ี มุ่งเนน้ท่ีความคลาดเคล่ือนก่อนจ่ายยาเพียงอยา่งเดียว โดยค านวณอตัรา
ความคลาดเคล่ือนท่ีเกิดข้ึนไดด้งัน้ี 
อตัราความคลาดเคล่ือนก่อนจ่ายยา = จ านวนคร้ังของความคลาดเคล่ือนก่อนการจ่ายยาx 1,000 
         จ  านวนวนันอนรวม 
(หน่วย: คร้ังต่อ 1,000 นอนรวม)  

ทั้งน้ี คณะอนุกรรมการพฒันาระบบยา โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศกัด์ิ ชุตินฺธโร อุทิศ 
ก าหนดเป้าหมายของอตัราความคลาดเคล่ือนไว ้ไม่เกิน 30 คร้ัง ต่อ 1,000 วนันอนรวม  

ความคลาดเคล่ือนทางยาก่อนการจ่ายยา ถือเป็นส่วนหน่ึงของความคลาดเคล่ือนทางยา
ในกระบวนการใช้ยาส่งผลต่อผูป่้วยทั้งในดา้นคุณภาพชีวิต คุณภาพการรักษา และความปลอดภยั
ในการใชย้า กลุ่มงานเภสัชกรรมไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของปัญหาดงักล่าว จึงก าหนดแนวทาง
ปฏิบติัให้มีการบนัทึกรายงานความคลาดเคล่ือนท่ีเกิดข้ึนเป็นประจ าทุกวนัและรวบรวมรายงาน
อุบติัการณ์ดงักล่าว น าเสนอต่อคณะกรรมการพฒันาระบบยาเป็นประจ าทุกเดือน เพื่อวิเคราะห์หา
สาเหตุ และวางแนวทางป้องกนัแกไ้ขความคลาดเคล่ือนทางยาร่วมกนัเป็นระยะอยา่งสม ่าเสมอ 
การรายงานความคลาดเคล่ือนทางยา 

การรายงานความคลาดเคล่ือนทางยามีทั้งระบบการรายงานแบบสมคัรใจและ การ
ตรวจสอบจากแฟ้มประวติัผู ้ป่วย แล้วบันทึกความคลาดเคล่ือนท่ีพบในแบบรายงานความ
คลาดเคล่ือนทางยาของโรงพยาบาล ซ่ึงรายงานส่วนใหญ่มกัต ่ากว่าความเป็นจริง สาเหตุส าคญั
ประการหน่ึงคือการวติกวา่หากรายงานจะถูกลงโทษ ดงันั้นทางหน่วยงานหรือผูบ้ริหารระดบัสูงจึง
ควรใชแ้นวคิดเชิงระบบท่ีไม่เอาผิดผูร้ายงาน การส่งเสริมให้ใชร้ะบบการรายงานเพื่อเป็นขอ้มูลใน
การวเิคราะห์หาแนวทางแกไ้ขใหเ้กิดการพฒันาเพื่อป้องกนัการเกิดความคลาดเคล่ือนทางยา 
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3. สาเหตุและปัจจัยส่งเสริมทีท่ าให้เกดิความคลาดเคลือ่นทางยา  
สาเหตุของความคลาดเคล่ือนทางยามี 2 แนวคิด คือแนวคิดเชิงบุคคล และแนวคิดเชิง

ระบบ ดงัรายละเอียดดงัน้ี 

แนวคิดเชิงบุคคล  
แนวคิดเชิงบุคคลเป็นแนวคิดแบบดั้งเดิม มุ่งเนน้วา่คนท าให้เกิดความคลาดเคล่ือน คือ

เม่ือมีความคลาดเคล่ือนเกิดข้ึน บุคคลท่ีกระท าผดิมกัจะถูกต าหนิจากบุคคลรอบขา้ง หรือถูกลงโทษ 
หรือต้องได้รับการฝึกอบรมใหม่ ดังนั้นจึงมีแนวโน้มท่ีจะท าให้บุคคลปกปิด หรือกลบเกล่ือน
ความผิดของตนเอง จึงท าให้เสียโอกาสท่ีจะน าเอาความผิดนั้นมาวิเคราะห์ เพื่อหาวิธีป้องกนัไม่ให้
เกิดข้ึนอีกในอนาคต และเป็นบทเรียนเตือนใจใหผู้อ่ื้นพึงระวงั 
แนวคิดเชิงระบบ  

แนวคิดน้ีเช่ือว่าการป้องกนัไม่ให้เกิดความผิดพลาดนั้น ไม่ใช่การเปล่ียนพฤติกรรม
ของมนุษย ์แต่เป็นการปรับเปล่ียนส่ิงแวดลอ้มในการท างานหรือระบบงานมากกว่า มีพื้นฐานบน
หลักการ 3 ประการ คือ ความคลาดเคล่ือนเป็นส่ิงท่ีหลีกเล่ียงไม่ได้ กระบวนการสามารถถูก
ออกแบบเพื่อลดโอกาสในการเกิดความคลาดเคล่ือน และกระบวนการสามารถถูกออกแบบจน
ความคลาดเคล่ือนถูกตรวจพบและแกไ้ขก่อนอนัตรายจะเกิดข้ึน 

กระบวนการใช้ยาเป็นระบบท่ีมีความซับซ้อน และเก่ียวข้องกบับุคลากรจากหลาย
วชิาชีพทั้งแพทย ์เภสัชกร พยาบาลฯลฯรวมถึงตวัผูป่้วยและครอบครัว ดงัรายละเอียดในภาพท่ี 3 

 
 
คัดเลอืกและจัดหายา ส่ังใช้ยา เตรียมยาและจ่ายยา ให้ยา ติดตามการใช้ยา 
ก าหนดบญัชียา ประเมินผูป่้วย

ประเมินความจ าเป็น
ในการรักษาดว้ยยา 
คดัเลือกและสัง่ยาท่ี
เหมาะสม 

จดัซ้ือยาและเก็บ
รักษาทบทวนและ
ยนืยนัค าสัง่                   
เตรียมยากระจายยา
ใหถึ้งผูป่้วย 

ตรวจสอบยาท่ี
ไดรั้บกบัค าสั่ง                    
ใชย้าของแพทย์
ประเมินผูป่้วยและ
ใหย้า 

ประเมินการ
ตอบสนองต่อยาของ
ผูป่้วยรายงานอาการ 
และความคลาด
เคล่ือน 

 
ผูบ้ริหาร 

 
แพทย/์ผูส้ัง่ใชย้า 

 
เภสัชกร 

 
พยาบาล/บุคลากร
ทางการแพทย ์

 
บุคลากรทาง
การแพทย ์ผูป่้วย 
และ/หรือครอบครัว 

 

ภาพท่ี 3 กระบวนการต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบการใชย้า 
ท่ีมา : ธิดา นิงสานนท ์และคณะ. การป้องกันความคลาดเคลือ่นทางยาเพือ่ความปลอดภัยของผู้ป่วย.

พิมพค์ร้ังท่ี 2. (กรุงเทพฯ: ประชาชน, 2549.) 
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จากรูปจะเห็นได้ว่ากระบวนการใช้ยามีอยู่หลายขั้นตอน และมีหลายวิชาชีพเขา้มา
เก่ียวขอ้งจนกระทัง่ยาไปถึงผูป่้วยนัน่ไดผ้า่นกระบวนการต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบการใชย้า ดงันั้น
ความคลาดเคล่ือนทางยาจึงมีโอกาสเกิดข้ึนไดใ้นทุกขั้นตอนในกระบวนการใชย้า[9] 

ความคลาดเคล่ือนตวัทางยาเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนได ้การป้องกนัความคลาดเคล่ือนตวัทางยา
มี 2 แนวคิด คือแนวคิดเชิงบุคคล และแนวคิดเชิงระบบ แนวคิดเชิงบุคคล มุ่งเน้นว่าคนท าให้เกิด
ความคลาดเคล่ือน ซ่ึงเป็นแนวคิดท่ีไม่ประสบความส าเร็จ เน่ืองจากความคลาดเคล่ือนเป็น
คุณสมบติัตามธรรมชาติของคนท างานและความซบัซ้อนของงาน ดงันั้นการวิเคราะห์สาเหตุมาจาก
บุคคลและระบบ แนวคิดใหม่ในการป้องกนัความคลาดเคล่ือนทางยาไม่ใช่การเปล่ียนพฤติกรรม
มนุษย ์แต่ควรเปล่ียนส่ิงแวดลอ้มหรือระบบงานมากกว่า การทราบถึงประเภทและสาเหตุท่ีท าให้
เกิดความคลาดเคล่ือนทางยาจะท าให้สามารถวางแนวทางหรือระบบในการป้องกันความ
คลาดเคล่ือนทางยาไดท้  าใหผู้ป่้วยไดรั้บการรักษาดว้ยยาอยา่งถูกตอ้งและปลอดภยัมากท่ีสุด 

แนวคิดเชิงระบบ ซ่ึงเป็นท่ียอมรับอย่างกวา้งขวางโดยองค์กรและสถาบนัพฒันา
คุณภาพต่างๆ ในปัจจุบนั มีมุมมองเก่ียวกบัความคลาดเคล่ือนท่ีต่างไปจากแนวคิดเชิงบุคคลอย่าง
ส้ินเชิง โดยใหก้ารยอมรับในขีดจ ากดัของมนุษยแ์ละเห็นวา่การป้องกนัไม่ให้เกิดความผิดพลาดนั้น 
ไม่ใช่การเปล่ียนพฤติกรรมของมนุษยเ์ป็นการปรับเปล่ียนส่ิงแวดลอ้มในการท างานหรือระบบงาน
การสร้างระบบป้องกนั การเฝ้าระวงั การเตือนภยั เป็นตน้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัรายงานของ IOM ท่ีมีช่ือ
วา่ “To err is human: Building a safer health system” นัน่คือ มนุษยย์อ่มมีขอ้ผิดพลาด แต่หลงัจาก
ท่ีผดิพลาดตอ้งเรียนรู้ท่ีจะดูแลสาธารณสุขหรือความปลอดภยัของผูป่้วยใหม่มากข้ึน ดงันั้นระบบท่ี
ดีควรมีการพึ่งพาหรือความสามารถในการจดจ าของมนุษยน์้อยท่ีสุด เพราะมีความเส่ียงต่อความ
ผดิพลาดสูงการป้องความผดิพลาดไม่ใช่การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมแต่ควรเปล่ียนส่ิงแวดลอ้มหรือ
กระบวนการท างาน 

ความคลาดเคล่ือนตวัทางยาเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนได ้การป้องกนัความคลาดเคล่ือนตวัทางยา
มี 2 แนวคิด คือแนวคิดเชิงบุคคล และแนวคิดเชิงระบบ แนวคิดเชิงบุคคล มุ่งเน้นว่าคนท าให้เกิด
ความคลาดเคล่ือน ซ่ึงเป็นแนวคิดท่ีไม่ประสบความส าเร็จ เน่ืองจากความคลาดเคล่ือนเป็น
คุณสมบติัตามธรรมชาติของคนท างานและความซบัซ้อนของงาน ในทางตรงขา้มแนวคิดเชิงระบบ
มีพื้นฐานบนหลกัการ 3 ประการ คือ ความคลาดเคล่ือนเป็นส่ิงท่ีหลีกเล่ียงไม่ได้ กระบวนการ
สามารถถูกออกแบบเพื่อลดโอกาสในการเกิดความคลาดเคล่ือน และกระบวนการสามารถถูก
ออกแบบจนความคลาดเคล่ือนถูกตรวจพบและแกไ้ขก่อนอนัตรายจะเกิดข้ึนเพื่อเป็นแนวทางในการ
สร้างระบบท่ีจะช่วยป้องกนัหรือลดโอกาสท่ีจะเกิดความผิดพลาดโดยมนุษยใ์ห้เหลือน้อยท่ีสุด[10] 
ดงัรายละเอียดในภาพท่ี 4 
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ความบกพร่องแอบแฝง หรือปัจจัยเชิงระบบ 
(latent or system-related conditions) 

  เช่น ไม่มีคู่มือหรือค าแนะน าในการปฏิบติังาน การฝึกอบรมทกัษะ
น้อยเกินไป การรับรู้และเจตคติของผูป้ฏิบัติ การจ าแนกความ
แตกต่างของผลิตภณัฑย์า รวมถึงการจดัวางต าแหน่ง และการจดัท า
ป้ายบ่งช้ีของยาแต่ละตวั ฯลฯ 

สภาพการณ์แวดล้อมทีส่่งเสริมให้เกดิความคลาดเคลือ่น 
(error-producing conditions) 

  เช่นภาระงานในชัว่โมงเร่งด่วน ก าลงัคนไม่เพียงพอสภาพแวดลอ้ม
ไม่เหมาะสมเช่น เสียงรบกวน การขดัจงัหวะระหว่างปฏิบติังาน 
ขาดทกัษะความช านาญ ไม่คุน้เคยกบัผลิตภณัฑ์ยา สภาพร่างกาย
หรือจิตใจไม่พร้อม เช่น อ่อนเพลีย เครียด วิตกกังวล นโยบาย
องคก์ร จิตส านึกของแต่ละคน ฯลฯ 
ความคลาดเคลือ่นจากผู้ปฏิบัติ 

(active failures) 
  อาจเป็นไดจ้าก ความหลงลืม ความพลั้งเผลอ ความผดิพลาด                    

การฝ่าฝืนขอ้ก าหนดหรือขอ้ปฏิบติั 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
ภาพท่ี 4 ปัจจยัท่ีส่งผลท าใหเ้กิดความคลาดเคล่ือนทางยา 

ท่ีมา : Reason J. “Human error: model and management.” British Medical Journal 28, 320                
(June 2000): 768-770. 

เคร่ืองมือหรือมาตรการป้องกนั 
 

ความคลาดเคลือ่นทางยา 
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ปัจจัยเฉพาะตัวบุคคลและปัจจัยเชิงระบบ ท่ีส่งผลท าให้เกิดความคลาดเคล่ือนทางยา              
มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

1. ปัจจยัเก่ียวกบัตวับุคคล (human factors)  
1.1 ขาดความรู้ท่ีจ  าเป็นต่อการปฏิบติังาน (knowledge deficit)  
1.2 ไม่มีทกัษะ/ความสามารถในการปฏิบติังาน (performance deficit) 
1.3 ไม่มีความช านาญ ขาดประสบการณ์ในการท างาน (inadequate training)  
1.4 ค  านวณผดิพลาด (miscalculation)  

2. การส่ือสารขอ้มูล (communication)  
2.1 การใชต้วัยอ่ท่ีไม่เป็นสากลไม่เป็นท่ีเขา้ใจตรงกนั (misuse of abbreviation)  
2.2 ค  าสั่งใชย้าไม่ชดัเจน (miscommunication)  
2.3 การแปรความผดิพลาด (misinterpretation)  
2.4 ขอ้ความท่ีปรากฏในใบสั่งยาหรือฉลากยาไม่ชดัเจน (unclear writing or printing)  
2.5 ขาดการส่งต่อขอ้มูลของผูป่้วยท่ีจ าเป็นต่อการรักษา เช่น ประวติัความเจ็บป่วย โรค

ประจ าตวั การแพย้า หรือยาเดิมท่ีเคยไดรั้บ ท าใหต้ดัสินใจผดิพลาดเพราะไม่ไดรั้บขอ้มูลอยา่งครบถว้น  
3. ผลิตภณัฑย์า (medical products)  

รายการยาท่ีรูปลักษณะคล้ายกันหรือยาท่ีมีช่ือเรียกคล้ายกันพอ้งเสียงกันตวัสะกด
คล้ายกนัจนท าให้เกิดความสับสนรวมเรียกว่ายารูปคล้ายเสียงพอ้ง  (LASA: Look-Alike Sound-
Alike) ซ่ึงเป็นสาเหตุท่ีส าคญัอยา่งหน่ึงของความคลาดเคล่ือนทางยา 
4. ขั้นตอนปฏิบติังาน และการจดัระบบงาน (working procedures and systems)  

4.1 การมอบหมายงานหรือการก าหนดหนา้ท่ีของแต่ละคนไม่ชดัเจน ซ ้ าซอ้นกนั 
4.2 ภาระงานมากเกินไป  
4.3 ขั้นตอนการปฏิบติังานไม่เหมาะสม  
4.4 ไม่มีการตรวจสอบซ ้ า  

5. สภาพแวดลอ้มในการท างาน (environmental factors) ท่ีไม่เอ้ืออ านวยความสะดวก หรืออาจเป็น
อุปสรรคในการปฏิบติัหนา้ท่ี เช่น การรบกวนสมาธิ พื้นท่ีจดัยาไม่เหมาะสม ไม่เพียงพอ มีแสงสวา่ง
ไม่เพียงพอ มีส่ิงรบกวนใกลบ้ริเวณจดัยา การจดัวางยาแน่นเกินไป ท าให้มีโอกาสหยิบยาผิด หรือ
เก็บคืนยาผดิท่ี  

ในมุมมองของ Institute for Safe Medication Practices (ISMP) เห็นวา่ปัจจยัเชิงระบบ
ท่ีส าคญัซ่ึงส่งผลต่อความปลอดภยัในการใชย้ามี 10 ประการ[11] มีดงัน้ี 

1. ขาดขอ้มูลของผูป่้วย  
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2. ขาดความรู้เก่ียวผลิตภณัฑย์า  
3. ขาดการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ หรือความลม้เหลวในการท างานร่วมกนัเป็นทีม  
4. ผลิตภณัฑ์ยามีรูปลกัษณ์ท่ีคลา้ยคลึงกนั ตวัสะกดหรือช่ือออกเสียงคลา้ยกนั ท าให้

เกิดความสับสน ไม่สามารถแยกความแตกต่างไดช้ดัเจน  
5. การสั่งใชย้า การจดัเก็บ และการกระจายยา ท่ียงัไม่รัดกุม ปลอดภยั  
6. การใชเ้คร่ืองมือหรืออุปกรณ์ในการใหย้าท่ีไม่ไดม้าตรฐาน  
7. สภาพแวดลอ้มในการท างานและการจดัก าลงัคนไม่เหมาะสม  
8. ขาดการฝึกอบรม การให้ความรู้หรือการศึกษาต่อเน่ือง การก ากบัดูแล และการ

ประเมินผลในการปฏิบติังาน  
9. ผูป่้วยไม่ไดรั้บขอ้มูลท่ีครบถว้น เก่ียวกบัยาและความคลาดเคล่ือนทางยา  
10. ขาดวฒันธรรมองค์กร ในด้านความปลอดภยัของการใช้ยา การเรียนรู้จากความ

ผดิพลาด และขาดกลยทุธ์/นโยบายท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อจดัการกบัปัญหาความคลาดเคล่ือนทางยา  
อุปสรรคในการด าเนินงานเพือ่ป้องกนัความคลาดเคลือ่นทางยา 

1. ความซบัซอ้นของระบบ ท าใหก้ารออกแบบแกไ้ขเป็นไปอยา่งยากล าบาก 
2. การขาดขอ้มูลท่ีตอ้งการหรือไม่มีขอ้มูล ท าใหก้ารแกไ้ขเชิงระบบเป้นไปไดย้าก 
3. ความเคยชินกบัการท างานในรูปแบบเดิม โดยไม่มีมาตรการหรือหาวิธีใดท่ีท าให้เกิด

การเปล่ียนแปลงปรับปรุงระบบใหดี้ข้ึน 
4. เหตุการณ์ไม่พึงประสงคท่ี์เกิดข้ึนนานๆคร้ัง หรือไม่เคยเกิดข้ึนมาก่อน อาจท าให้มา

สามารถเห็นภาพความเป็นไปได้และสาเหตุล่วงหน้า จึงไม่สามารถออกแบบระบบเพื่อป้องกนั
ความผดิพลาดนั้นๆ ได ้

5. ความเกรงกลวัต่อการถูกลงโทษ นับเป็นสาเหตุส าคญัท่ีท าให้การรายงานความ
คลาดเคล่ือนมีค่าต ่ากวา่ความเป็นจริง และความคลาดเคล่ือนท่ีเกิดข้ึนนั้นไม่ไดถู้กน ามาวิเคราะห์หา
สาเหตุเพื่อใหเ้กิดการเรียนรู้และป้องกนัความผดิพลาดในอนาคต 

ความคลาดเคล่ือนทางยาเป็นเหตุการณ์ท่ีสามารถป้องกนัไดซ่ึ้งสามารถเกิดไดใ้นทุก
กระบวนการใช้ยาซ่ึงเป็นกระบวนการท่ีซับซ้อน มีสาเหตุมาจากบุคคลและระบบ แนวคิดใหม่ใน
การป้องกนัความคลาดเคล่ือนทางยาไม่ใช่การเปล่ียนพฤติกรรมมนุษย ์แต่ควรเปล่ียนส่ิงแวดลอ้ม
หรือระบบงานมากกวา่ การทราบถึงประเภทและสาเหตุท่ีท าให้เกิดความคลาดเคล่ือนทางยาจะท า
ใหส้ามารถวางแนวทางหรือระบบในการป้องกนัความคลาดเคล่ือนทางยาไดท้  าให้ผูป่้วยไดรั้บการ
รักษาดว้ยยาอยา่งถูกตอ้งและปลอดภยัมากท่ีสุด 
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4. การจัดการความรู้กบัความปลอดภัยด้านยา 
การจดัการความรู้เป็นกระบวนการเชิงบูรณาการท่ีองค์กรสร้างความรู้ และปัญญา

ภายใตบ้ริบท และส่ิงแวดลอ้ม โดยครอบคลุมการสร้างสรรค ์การธ ารงไว ้การเผยแพร่ และการใช้
ประโยชน์อยา่งต่อเน่ือง และสม ่าเสมอเพื่อใหไ้ดแ้นวทางปฏิบติัท่ีดีท่ีสุด 

เป้าหมายของการจัดการความรู้ คือการสร้างความรู้ผ่านการระบุแบบแผน และ
ด าเนินการวเิคราะห์การแปลงเป็นความรู้ และสามารถเอ้ือต่อการน าไปใชเ้ม่ือตอ้งการ กล่าวคือการ
จดัการความรู้เป็นกระบวนการให้ความรู้ท่ีถูกตอ้งแก่บุคคลท่ีตอ้งการภายในเวลาท่ีเหมาะสมเพื่อ
ปรับปรุงกระบวนการปฏิบติังาน การมีเทคโนโลยีท่ีดีไม่เพียงพอท่ีจะเป็นหลกัประกนัวา่องคก์รจะ
ได้รับประโยชน์เต็มท่ีจากการจดัการความรู้ หากปราศจากซ่ึงความมุ่งมัน่ และการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรม วงจรการจัดการความรู้  (knowledge management) มีหลายรูปแบบแต่โดยรวมจะ
ประกอบดว้ยองคป์ระกอบหลกัท่ีเหมือนกนัดงัน้ี 

1. การสร้างสรรค์ความรู้  (knowledge creation) ขั้นตอนน้ีประกอบด้วยกิจกรรมท่ี
เก่ียวข้องกบัการเพิ่มเติมความรู้ใหม่เขา้สู่ระบบ การเก็บรวบรวม รวมทั้งการพฒันาความรู้การ
คน้พบและการจบัความรู้ 

2. การคงไวซ่ึ้งความรู้ (knowledge retention) ขั้นตอนน้ีจะรวมกิจกรรมทั้งหมดเพื่อเก็บ
รักษาคงไวซ่ึ้งความรู้ในระบบ ตั้งแต่การน าเสนอ รวมถึงกิจกรรมทั้งมวลท่ีท าให้ความรู้เหล่านั้น
สามารถเห็นไดใ้นระบบ 

3. การถ่ายทอดความรู้ (knowledge transfer) เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่งผ่าน
ความรู้จากหมู่คณะหน่ึงไปสู่กลุ่มอ่ืน ซ่ึงรวมทั้งการส่ือสาร การแปล การเปล่ียนรูป การคดักรอง 
และการน าเสนอ 

4. การใชป้ระโยชน์ความรู้ (knowledge utilization) จะรวมถึงกิจกรรมและเหตุการณ์ท่ี
เช่ือมต่อกบัการประยกุตค์วามรู้เขา้กบักระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งกบัทางยา 

ในการด าเนินการเพื่อคน้หาหรือแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนในโรงพยาบาล พบวา่การจดัการ
ความรู้เป็นกลวธีิหน่ึงท่ีสามารถน ามาใชใ้นการวางระบบ เน่ืองจากโรงพยาบาลเป็นสถานบริการท่ีมี
ข้อมูลอยู่ในระบบมากมาย นับตั้ งแต่ข้อมูลการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วย ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศคณะกรรมการสหสาขา ทีมคร่อมสายงาน กรรมการระดบัองค์กร กิจกรรมท่ีมุ่งพฒันา
บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งรวมทั้งระบบการพฒันาคุณภาพท่ีเป็นวงจร (Plan-Do-Monitor-Act) ไม่แตกต่าง
ไปจากวงจรการจดัการความรู้ ท่ีเร่ิมตั้งแต่การไดม้าซ่ึงความรู้ท่ีตอ้งการ การเก็บคงไว ้การถ่ายทอด 
และการน าไปใชป้ระโยชน์ท่ีเป็นวงจรเช่ือมโยงท่ีไม่ส้ินสุด [12] ดงัรายละเอียดในภาพท่ี 5 เป็นการ
วเิคราะห์ระบบความปลอดภยัดา้นยาโดยอาศยัแนวทางการจดัการความรู้ เพื่อให้เห็นกิจกรรมต่างๆ 
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ท่ีควรด าเนินการ และในแต่ละกิจกรรม มีความมุ่งหมายอยา่งไร เคร่ืองมือท่ีตอ้งใช ้หรือพฒันาให้
เกิดข้ึนในแต่ละระดบักิจกรรม จุดเนน้ของเคร่ืองมือคืออะไร ขั้นตอนท่ีเคร่ืองมือเขา้ไปมีบทบาทคือ
ขั้นตอนใดในวงจรความรู้ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 5 การวเิคราะห์ระบบความปลอดภยัดา้นยาโดยอาศยัแนวทางการจดัการความรู้ 
ท่ีมา : สุวฒันา จุฬาวฒันทล และคณะ. ระบบการใช้ยาในโรงพยาบาลเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย. 

(กรุงเทพฯ: ประชาชน, 2548.) 
 
 

จากการวเิคราะห์ระบบความปลอดภยัดา้นยาโดยอาศยัแนวทางการจดัการความรู้พบวา่ 
ตวักลางความรู้เป็นศูนยก์ลางของเร่ืองราวไดแ้ก่คณะกรรมการบริหารความเส่ียง องคก์รแพทย ์ศูนย์
พฒันาคุณภาพ ทีมน าองคก์ร ทีมส่งเสริมความปลอดภยัดา้นยา เป็นตน้ ตวักลางความรู้เป็นผูก้ระท า
หรือเปล่ียนแปลงขอ้มูลสารสนเทศท่ีอยู่ในระบบ ให้เป็นความรู้ใหม่ในกรณีเร่ืองความปลอดภยั
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ด้านยา ข้อมูลท่ีน าเข้าตามระบบการท างานปกติ คือรายงานอุบัติการณ์ ท่ีเก่ียวข้องกับความ
คลาดเคล่ือนทางยา รายงานอุบติัการณ์ท่ีมีความรุนแรงซ่ึงตอ้งไดรั้บการทบทวน และวิเคราะห์โดย
ทีมท่ีเป็นตวักลางความรู้ เช่นทีมส่งเสริมความปลอดภยัดา้นยา กระบวนการท่ีใชใ้นการวิเคราะห์จะ
ใช้การระดมสมอง การอภิปรายหรือการวิเคราะห์สาเหตุแทจ้ริงนั้น ตอนน้ีจะส่งผลให้เกิดความ
เขา้ใจถึงสาเหตุความคลาดเคล่ือนท่ีสอดคลอ้งกบับริบทท่ีเป็นอยูใ่นขณะนั้น ตวักลางความรู้ท่ีเป็น
ปัจเจกบุคคล หรือทีม  (collective agents) จะใช้ความรู้ท่ีมีอยู่เดิมร่วมกับการแปลสารท่ีส่งผ่าน
ระหวา่งการวเิคราะห์ ทั้งท่ีเห็นชดัเจน เช่น เอกสาร เวชระเบียน การเขียนใบสั่งยา ขอ้ความจนถึงจบั
ประเด็นจากค าบอกเล่าความรู้สึกของผูใ้ห้ขอ้มูล สายตา น ้ าเสียง ท่าทาง หรือเง่ือนเวลาต่างๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง เช่น ความล่าชา้ในการเขียนรายงาน ส่ิงต่างๆเหล่าน้ีจะช่วยให้ตวักลางเกิดความเขา้ใจ เป็น
เสมือนความรู้ใหม่ท่ี เกิดข้ึนในบริบทท่ีแตกต่างไปจากเดิมเป็นจุดเร่ิมต้นของกระบวนการ
เปล่ียนแปลงหรือลบวงจรความรู้ผ่านกระบวนการหลกัทั้งส่ีของวงจร (การสร้างสรรค์ การคงไว ้
การแลกเปล่ียน และการใชป้ระโยชน์)  

จากความรู้ ความเขา้ใจท่ีเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลง การอภิปรายมีการบนัทึกหรือการ
เขียนเป็นมาตรฐานการปฏิบติัหรือส่งเสริมใหมี้การวางระบบ เกิดเป็นวฒันธรรม หรือค่านิยมหากมี
การด าเนินการจนเป็นประจ าและยอมรับทัว่ไปกิจกรรมเหล่าน้ีจะเป็นส่วนหน่ึงของการเก็บความรู้ท่ี
เกิดข้ึนในลกัษณะท่ีเป็นประดิษฐกรรมความรู้ส าหรับกิจกรรมต่างๆ เป็นการด าเนินการเพื่อให้ไดม้า
ซ่ึงความรู้ท่ีเป็นนยั และความรู้เชิงนามธรรม เช่น การระดมสมอง การประชุมแบบไม่เป็นทางการ 
ชุมชนแนวปฏิบติั เป็นตน้ ในขณะเดียวกนักระบวนการหลกัอ่ืนๆ ก็เกิดควบคู่กนัไป เช่นในลกัษณะ
ท่ีมีการเก็บความรู้ก็อาจด าเนินการร่วมไปกบัการแบ่งปันความรู้ ผ่านทีมอ่ืนๆ หรือตวักลางอ่ืนๆ 
เช่น ทีมบริหารความเส่ียง การป้อนกลบัขอ้มูลสู่ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ส่ิงท่ีผูบ้ริหารควรสนบัสนุนให้เกิด
บรรยากาศของการแลกเปล่ียน คือการเกิดชุมชนแนวปฏิบติัทั้งท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ซ่ึง
ควรมีเวทีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ท่ีชดัเจน ส าหรับประดิษฐกรรมความรู้ท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัขั้นตอน
การส่งผ่าน ได้แก่ ข่าวสาร กระดานข่าว จดหมายข่าว จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ระบบส่ือสาร 
เครือข่ายภายใน และในขั้นตอนสุดทา้ย การใชป้ระโยชน์จากความรู้ท่ีเกิดข้ึนตามท่ีกล่าวแลว้ อาจ
เกิดต่อเน่ืองจากกระบวนการหลกัแรก กลวิธีท่ีใช้มกัด าเนินการผ่านกิจกรรมตามท่ีก าหนด การ
ตดัสินใจ และการติดตามผลการปฏิบติังานว่าเป็นไปตามระบบท่ีวางไวห้รือไม่ โดยส่วนมากใน
ขั้นตอนน้ีมกัพบความเก่ียวขอ้งกบัประดิษฐกรรมความรู้ เช่นนโยบายความปลอดภยั นโยบายการ
รายงาน โดยไม่ถือวา่เป็นความผดิ เอกสารจดหมายข่าวเผยแพร่ความปลอดภยัดา้นยา เคร่ืองมือทั้งท่ี
เป็นเทคโนโลย ีหรือแนวปฏิบติั เป็นตน้ 
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5. งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
การศึกษาความคลาดเคลือ่นก่อนการจ่ายยา 

การศึกษาของวนัชยั เบญจปฐมรงค[์13] ท าการศึกษาความคลาดเคล่ือนทางยาในงาน
บริการผูป่้วยโรงพยาบาลหล่มสัก จงัหวดัเพชรบูรณ์ เพื่อศึกษาความคลาดเคล่ือนทางยาไดแ้ก่การสั่งยา 
การจดัยา การจ่ายยา การให้ยาและวิเคราะห์หาสาเหตุความคลาดเคล่ือนทางยาโดยศึกษาใบสั่งยา
ยอ้นหลงั ผลการศึกษาพบวา่ความคลาดเคล่ือนทางยาท่ีพบมากท่ีสุดคือการจดัยา พบจดัยาผิดช่ือยา
และชนิดยามากท่ีสุด สาเหตุของการจดัยาผิดช่ือยาและชนิดยาไดแ้ก่บุคลากรในห้องยาอาศยัการ
เรียนรู้จากประสบการณ์ ความจ า ความเคยชินขอ้ มีขอ้เสนอแนะควรมีการแกไ้ขและป้องกนัความ
คลาดเคล่ือนทางยาไดแ้ก่บุคลากรและระบบบริการ มีระบบการตรวจสอบการจดัยา 

การศึกษาของสมถวิล ค ามาบุตรและภทัริกา  ทศันวิจิตร[14] ท าการศึกษาความคลาด
เคล่ือนทางยาในโรงพยาบาลหา้งฉตัร เพื่อศึกษาความคลาดเคล่ือนทางยาในกระบวนการใชย้า ตั้งแต่
การสั่งใช้ยา ก่อนการจ่ายยา การบริหารยาแก่ผูป่้วยทั้งผูป่้วยนอกและผูป่้วยในโดยศึกษาใบสั่งยา
ยอ้นหลงั ผลการศึกษาพบวา่ความคลาดเคล่ือนในการสั่งใชย้าผูป่้วยนอกร้อยละ 0.23 ผูป่้วยในร้อยละ 
0.104 ความคลาดเคล่ือนก่อนการจ่ายยาผูป่้วยนอกร้อยละ 0.866 ผูป่้วยในร้อยละ 0.120 ความคลาด
เคล่ือนในการจ่ายยาผูป่้วยนอกร้อยละ 0.062 ผูป่้วยในร้อยละ 0.660 ความคลาดเคล่ือนในการบริหารยา
ร้อยละ 0.330 ผลของความคลาดเคล่ือนทางยาต่อผูป่้วย category B มากท่ีสุดร้อยละ 88.92 category C 
ร้อยละ 3.79 category D และ category E ร้อยละ 2.65 และ 1.33 ตามล าดบัโดยสาเหตุเกิดจากบุคลากร
มากท่ีสุด มีขอ้เสนอแนะศึกษาเปรียบเทียบภายหลงัท่ีไดมี้การจดัการ แกไ้ข เชิงระบบงาน พฒันา
ระบบป้องกนัความคลาดเคล่ือนทางยาในกระบวนการการใช้ยาทั้งระบบแลว้ว่ามีผลท าให้ความ
คลาดเคล่ือนทางยาลดลงหรือไม่ 

การศึกษาของสุภาวดี ศรีสุขศิริพนัธ์และวลัลภา ชูราศรีเวช[15] ท าการศึกษาความคลาด
เคล่ือนก่อนการจ่ายยาผูป่้วยในโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทยั เพื่อหาอตัราการเกิดความคลาดเคล่ือน
ก่อนการจ่ายยาและประเภทของความคลาดเคล่ือนก่อนการจ่ายยาผูป่้วยในโดยศึกษาใบสั่งยา
ยอ้นหลงั ผลการศึกษาพบวา่ความคลาดเคล่ือนก่อนการจ่ายยาทั้งหมด 1,859 คร้ัง คิดเป็นสัดส่วน 
29.26 คร้ังต่อพนัใบสั่งยา จากขั้นตอนการรับค าสั่งร้อยละ  58.47 พบมากท่ีสุดคือ ผิดวิธีใช ้              
ผดิจ านวน ผิดชนิดยา ตามล าดบั ขั้นตอนการจดัร้อยละ 44.7 พบมากท่ีสุดคือ ผิดจ านวน ผิดชนิดยา 
ผิดความแรง ตามล าดบั มีขอ้เสนอแนะควรน าขอ้มูลไปทบทวนการปฏิบติังาน วางระบบและ
ติดตามประเมินผลเพื่อป้องกนัและลดการเกิดความคลาดเคล่ือนในการจ่ายยา 

การศึกษาของปิยนุช สมตนและคณะ[16] ท าการศึกษาความคลาดเคล่ือนทางยาในงาน
บริการจ่ายยาผูป่้วยใน สถาบนับ าราศนราดูร เพื่อศึกษาความคลาดเคล่ือนทางยาในงานบริการผูป่้วยใน
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ศึกษาขั้นตอนการท างานทั้งกระบวนการวิเคราะห์สาเหตุ แนวทางป้องกัน โดยศึกษาใบสั่งยา
ยอ้นหลัง ผลการศึกษาพบว่าความคลาดเคล่ือนก่อนการจ่ายยามากท่ีสุดร้อยละ 1.569 รองมา
ถ่ายทอดค าสั่ง ร้อยละ 0.324 จ่ายยาร้อยละ 0.121 สั่งใชย้าร้อยละ 0.089 การบริหารยาร้อยละ 0.080
ตามล าดบั มีขอ้เสนอแนะวิเคราะห์กระบวนการจ่ายยาโดยเน้นตวัผูป้ฏิบติั สนบัสนุนการรายงาน
ความความคลาดเคล่ือนทางยาอย่างเปิดเผย มีการปรับปรุงระเบียบปฏิบัติและขั้นตอนการ
ปฏิบติังานหลงัจากการวเิคราะห์สาเหตุ ระดมความคิดเห็น 

การศึกษาของนนัทิยา อุตตมะโยธิน[17] ท าการศึกษาความคลาดเคล่ือนในการจ่ายยา
ของหน่วยจ่ายยาผูป่้วยในวิทยาลยัแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล เพื่อศึกษาความ
คลาดเคล่ือนในการจ่ายยาผูป่้วยในโดยศึกษาใบสั่งยายอ้นหลงั ผลการศึกษาพบวา่ความคลาดเคล่ือน
ทั้งหมดร้อยละ 0.028 การสั่งใช้ยาร้อยละ 0.021 ก่อนการจ่ายยาร้อยละ 0.14 จ่ายยาร้อยละ 0.033
สาเหตุท่ีพบ 3 อนัดบัคือ ผิดชนิด ผิดความแรง ผิดจ านวน ความรุนแรงยงัไม่เกิดอนัตรายต่อผูป่้วย  
มีขอ้เสนอแนะควรหากลยุทธ์ในการท าให้เจา้หนา้ท่ีทุกระดบัปฏิบติัตามแนวทางการป้องกนัความ
คลาดเคล่ือนทางยาอยา่งเคร่งครัด 
การศึกษาการพฒันาระบบป้องกนัความคลาดเคลือ่นก่อนการจ่ายยา 

การศึกษาของสุวรรณา แซ่อือ[18] ท าการศึกษาการปรับลดความคลาดเคล่ือนทางยาใน
กระบวนการจดัยาก่อนจ่ายยา ในงานบริการจ่ายยาผูป่้วยนอกโรงพยาบาลล าปลายมาศ เพื่อศึกษา
และประเมินผลการด าเนินงานของการปรับเปล่ียนกระบวนการจ่ายยาผูป่้วยนอกในส่วนของ
กระบวนการจัดยาก่อนจ่ายยาโดยศึกษาใบสั่งยาไปข้างหน้า ผลการศึกษาพบว่าอัตราความ
คลาดเคล่ือนในการพิมพใ์บสั่งยาลดลงจาก 17.88  เป็น 8.30 ต่อพนัใบสั่งยา (p<0.001) ความคลาด
เคล่ือนในการจดัยาใบสั่งยาลดลงจาก 7.11 เป็น 4.23 ต่อพนัใบสั่งยา (p<0.001) มีขอ้เสนอแนะปรับปรุง
กระบวนจดัยาก่อนจ่ายยา เช่นการใชร้ะบบคอมพิวเตอร์เตือนในการพิมพใ์บสั่งยา 

การศึกษาของสมพงษ์ อาภาศรีทองสกุล[19]ท าการศึกษาเปรียบเทียบความ
คลาดเคล่ือนทางยาก่อนและหลงัการพฒันาระบบการจ่ายยาผูป่้วยนอกโรงพยาบาลปลวกแดงเพื่อ
เปรียบเทียบความคลาดเคล่ือนทางยาก่อนและหลงัการพฒันาระบบการจ่ายยาผูป่้วยนอกโดยศึกษา
ใบสั่งยาไปขา้งหนา้ ผลการศึกษาพบวา่ความคลาดเคล่ือนในการสั่งใชย้าเพิ่มข้ึนจาก 26 คร้ัง เป็น 42 
คร้ัง อตัราความคลาดเคล่ือนในการจดัยาลดลงจาก 3.69 คร้ัง ต่อพนัใบสั่งยา เหลือ 2.63 คร้ัง ต่อพนั
ใบสั่งยา ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ แต่อตัราความคลาดเคล่ือนก็ลดลงถึงร้อยละ 28.73 มีขอ้เสนอแนะ
ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการพฒันาระบบการจ่ายยาผูป่้วยนอกเพื่อน ามาใช้ในการพฒันางานให้มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 
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การศึกษาของพรพิทกัษ์ กอมสิน[20]ท าการศึกษาเปรียบเทียบผลก่อนและหลงัการ
พฒันาระบบป้องกนัความคลาดเคล่ือนของงานบริการผูป่้วยนอกโรงพยาบาลนาแกเพื่อศึกษาผล
ของการพฒันาระบบป้องกนัและเฝ้าระวงัความคลาดเคล่ือนทางยาของงานบริการผูป่้วยนอกโดย
ศึกษาใบสั่งยาไปขา้งหน้า ผลการศึกษาพบว่าความคลาดเคล่ือนก่อนการจ่ายยาลดลงร้อยละ 3.91 
ความคลาดเคล่ือนในการจ่ายยาลดลงร้อยละ 0.28 ความคลาดเคล่ือนในการสั่งใช้ยาลดลงร้อยละ 0.44 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.001) มีข้อเสนอแนะศึกษาปัจจยัอ่ืนท่ีมีผลต่อความ
คลาดเคล่ือนทางยาเช่น ชัว่โมงเร่งด่วน จ านวนรายการยา 

การศึกษาของสุวิมล อนันต์ศิริภณัฑ์ และคณะ[21] ท าการศึกษาประสิทธิภาพของ
ระบบป้องกนัความคลาดเคล่ือนทางยาของงานบริการผูป่้วยนอกโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เพื่อศึกษา
เปรียบเทียบอตัราการเกิดความคลาดเคล่ือนทางยาโดยศึกษาใบสั่งยาไปขา้งหนา้ผลการศึกษาพบวา่
ความคลาดเคล่ือนก่อนการจ่ายยาลดลงร้อยละ 29.58 ความคลาดเคล่ือนในการจ่ายยาลดลงร้อยละ 
43.24 ความคลาดเคล่ือนในการสั่งใชย้าลดลงร้อยละ 38.91 มีขอ้เสนอแนะศึกษาปัจจยัอ่ืนท่ีส่งผลต่อ
ความคลาดเคล่ือนทางยา เช่น ชัว่โมงเร่งด่วน โดยให้มีผูบ้นัทึกขอ้มูลโดยเฉพาะ ซ่ึงไม่ตอ้งอยู่ใน
ส่วนของกระบวนการจ่ายยาเพื่อใหข้อ้มูลอยา่งครบถว้น 

การศึกษาของพงษ์ศัก ด์ิ  สมใจ และคณะ[22]  ท าการศึกษาเปรียบเทียบความ
คลาดเคล่ือนทางยาก่อนและหลังการพฒันาระบบความปลอดภยัในการใช้ยา เพื่อประเมินและ
เปรียบเทียบความคลาดเคล่ือนทางยาก่อนและหลงัการพฒันาระบบความปลอดภยัในการใช้ยาโดย
ศึกษาใบสั่งยาไปขา้งหนา้ ผลการศึกษาพบวา่ความคลาดเคล่ือนในการสั่งใชย้าลดลงจากร้อยละ 0.02 
เป็นร้อยละ 0.01ซ่ึงแตกต่างกนัอย่างไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ ความคลาดเคล่ือนในการคดัลอกค าสั่ง
ใชย้าลดลงจาก    7 คร้ังเป็น 4 คร้ัง ซ่ึงแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ ความคลาดเคล่ือนใน
การจ่ายยาเพิ่มข้ึนจาก 7 คร้ังเป็น 12 คร้ัง ซ่ึงแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ และความคลาด
เคล่ือนในการบริหารยาเพิ่มข้ึนจาก 8 คร้ังเป็น 15 คร้ังซ่ึงแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ มี
ขอ้เสนอแนะส่งเสริมให้มีการดกัจบัความคลาดเคล่ือนและกระตุน้ให้มีการรายงานมากข้ึน มีการ
ติดตามและประเมิน ประสิทธิผลของระบบในระยะยาวต่อไป 

การศึกษาของอนุชา อาภาสวสัด์ิ[23] ท าการศึกษาความคลาดเคล่ือนทางยาหลงัการ
พฒันาระบบการจ่ายยาผูป่้วยนอกโรงพยาบาลราชสาส์น เพื่อประเมินผลลพัธ์ของการพฒันาระบบ
การจ่ายยาผูป่้วยนอกโดยศึกษาใบสั่งยาไปขา้งหนา้ ผลการศึกษา พบว่า ความคลาดเคล่ือนในการสั่ง
ยา ลดลงจาก 51 คร้ัง คิดเป็นอตัรา 6.96 ต่อพนัใบสั่งยาเหลือ 27 คร้ัง คิดเป็นอตัรา 3.34 ต่อพนัใบสั่ง
ยาซ่ึงมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p<0.05) ความคลาดเคล่ือนในการจดัยาลดลงจาก 
57 คร้ัง คิดเป็นอตัรา 7.78 ต่อพนัใบสั่งยาเหลือ 24 คร้ัง คิดเป็นอตัรา 2.97 ต่อพนัใบสั่งยาซ่ึงมีความ
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แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ (p<0.05) ความคลาดเคล่ือนในการจ่ายยา ลดลงจาก 2 คร้ัง 
เป็นไม่พบอุบติัการณ์ มีขอ้เสนอแนะตอ้งมีการติดตามรายงานอย่างต่อเน่ืองและประเมินผลเป็น
ระยะเพื่อใหเ้กิดความปลอดภยัดา้นยาสูงสุด 

การศึกษาของสมพร วิพิศมากูล[24] ท าการศึกษาการพฒันาระบบการจ่ายยาเพื่อลด
ความคลาดเคล่ือนเหตุจากยาโรงพยาบาลศิริราชเพื่อศึกษาเปรียบเทียบความคลาดเคล่ือนเหตุจากยา
ในผูป่้วยในและผูป่้วยนอกศึกษาใบสั่งยาไปขา้งหนา้ ผลการศึกษาพบวา่การพฒันาระบบการจ่ายยา
ใหม่โดยเนน้การตรวจสอบการจ่ายยาโดยเภสัชกรสามารถกลัน่กรองความคลาดเคล่ือนเหตุจากยา
ก่อนท่ีจะส่งมอบให้ผูป่้วยไดม้ากข้ึน มีขอ้เสนอแนะควรมีการสุ่มประเมินผลการท างาน และการ
ประเมินความพึงพอใจของผูป่้วย 

จากการทบทวนวรรณกรรมของงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาการพฒันาระบบก่อน
การจ่ายยาผูป่้วยในของโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศกัด์ิ ชุตินฺธโร อุทิศ สามารถแบ่งลกัษณะงานวิจยั
ออกเป็น 2 ลกัษณะได้แก่ การศึกษาความคลาดเคล่ือนก่อนการจ่ายยา และการศึกษาการพฒันา
ระบบป้องกนัความคลาดเคล่ือนก่อนการจ่ายยา ซ่ึงการศึกษาความคลาดเคล่ือนก่อนการจ่ายยาจะ
เป็นการศึกษาเชิงพรรณา  ศึกษาใบสั่งยายอ้นหลงัเพื่อคน้หาและประเมินระบบการจดัการความ
คลาดเคล่ือนทางยา โดยผลการศึกษาพบวา่ความคลาดเคล่ือนก่อนการจ่ายยาเป็นกระบวนการท่ีเกิด
ความคลาดเคล่ือนสูงสุดไม่ว่าจะเป็นการศึกษาของงานบริการจ่ายยาผูป่้วยนอก[13,14] หรืองาน
บริการจ่ายยาผูป่้วยใน[13,14,15,16,17] มีขอ้เสนอแนะให้หน่วยงานควรน าขอ้มูลไปทบทวนการ
ปฏิบติังานวางระบบและติดตามประเมินผลเพื่อป้องกนัและลดการเกิดความคลาดเคล่ือนทางยา[15] 
ควรจะมีการปรับปรุงระเบียบปฏิบติัและขั้นตอนการปฏิบติังานหลงัจากการวิเคราะห์สาเหตุ ระดม
ความคิดเห็นและหากลยุทธ์ในการท าให้เจา้หน้าท่ีทุกระดบัปฏิบติัตามแนวทางการป้องกนัความ
คลาดเคล่ือนทางยาอยา่งเคร่งครัดน าไปสู่การพฒันาระบบป้องกนัความคลาดเคล่ือนก่อนการจ่ายยา
[16,17] ในส่วนของการศึกษาการพฒันาระบบป้องกนัความคลาดเคล่ือนก่อนการจ่ายยาจะเป็น
การศึกษาเชิงพรรณา มีการเปรียบเทียบผลการศึกษาก่อนและหลงัการปรับปรุงระบบ ศึกษาใบสั่งยา
ไปขา้งหนา้ โดยผลการศึกษาพบวา่การปรับปรุงระบบการให้บริการจ่ายยาผูป่้วยนอกและผูป่้วยใน
มีผลท าให้สามารถลดความคลาดเคล่ือนในการจดัยาลดลงได้ทั้งในงานบริการจ่ายยาผูป่้วยนอก
[18,19,20,21,22, 23,24] และงานบริการจ่ายยาผูป่้วยใน[22,24]  

โดยผูว้ิจยัจะน างานวิจยัไปประยุกตใ์ชอ้ยา่งเหมาะสมในการอภิปรายผลการศึกษาการ
พฒันาระบบก่อนการจ่ายยาผูป่้วยในของโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศกัด์ิ ชุตินฺธโร อุทิศ เพื่อลดความ
คลาดเคล่ือนก่อนการใช้ยาจะท าให้ลดหรือป้องกนัมิให้เกิดความคลาดเคล่ือนซ ้ าอนัจะส่งผลต่อ
ความปลอดภยัในการใชย้าของผูรั้บบริการ
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บทที ่3 
วธีิด าเนินการวจัิย 

        
การศึกษาน้ีเป็นการวิจยัเชิงปฏิบติัการ (action research) ศึกษาการพฒันาระบบก่อน

การจ่ายยาผูป่้วยในของโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศกัด์ิ ชุตินฺธโร อุทิศ เพื่อลดความคลาดเคล่ือนก่อน
การจ่ายยา การศึกษาน้ีผา่นการพิจารณาความเหมาะสมทางจริยธรรมโดยคณะกรรมการจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เลขท่ีโครงการ 42/2558 และ
คณะกรรมการจริยธรรมการวจิยัในคนกรุงเทพมหานคร รหสัโครงการ U006h/59 โดยมีรายละเอียด
การด าเนินการศึกษาดงัน้ี 
 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีคือ ส าเนาใบสั่งแพทย ์(doctor order sheet) งานบริการ

จ่ายยาผูป่้วยใน กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศกัด์ิ ชุตินฺธโร อุทิศ กรุงเทพมหานคร 
ระหวา่งวนัท่ี 1 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ในวนัและเวลาราชการ เน่ืองจากงานบริการจ่ายยา
ผูป่้วยในไม่ไดเ้ปิดท าการ 24 ชัว่โมง 
2. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในงานวจัิย 

2.1 แบบบนัทึกความคลาดเคล่ือนก่อนการจ่ายยา 
3. ขั้นตอนการศึกษา มี 3 ระยะ ดงัน้ี 

ระยะท่ี 1 การศึกษากระบวนการท างานของงานบริการจ่ายยาผูป่้วยใน โรงพยาบาล
หลวงพอ่ทวศีกัด์ิ ชุตินฺธโร อุทิศ 

1. ศึกษาปัญหาความคลาดเคล่ือนทางยาของงานบริการจ่ายยาผูป่้วยใน ระหว่างวนัท่ี              
1 มกราคม - 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 เพื่อดูอุบติัการณ์ความคลาดเคล่ือนทางยาของงานบริการจ่ายยา
ผูป่้วยใน 

2. ศึกษากระบวนการท างานของงานบริการจ่ายยาผูป่้วยใน ซ่ึงสามารถจ าแนกออกเป็น
กระบวนงานยอ่ยๆ ดงัต่อไปน้ี เจา้หนา้ท่ีห้องยารับส าเนาใบสั่งแพทย ์ป้อนขอ้มูลลงในคอมพิวเตอร์
ออกฉลากยา ติดฉลากยา เภสัชกรตรวจสอบยาและลงขอ้มูลในแบบบนัทึกการใชย้าของผูป่้วย 

3. เก็บขอ้มูลพื้นฐานความคลาดเคล่ือนก่อนการจ่ายยาจากส าเนาใบสั่งแพทย ์(doctor 
order sheet) งานบริการจ่ายยาผูป่้วยใน ในวนัและเวลาราชการ ระหว่างวนัท่ี 1 มิถุนายน  - 31 
กรกฎาคม พ.ศ. 2559 เพื่อน าไปใชใ้นการเปรียบเทียบความคลาดเคล่ือนหลงัการพฒันาระบบ
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ระยะท่ี 2 การพฒันาระบบก่อนการจ่ายยาผูป่้วยในของโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศกัด์ิ              
ชุตินฺธโร อุทิศ 

1. น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากระยะท่ี 1 มาน าเสนอโดยใชว้ิธีการระดมความคิด (brainstorming) 
ของเจา้หนา้ท่ีหอ้งจ่ายยาผูป่้วยใน กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศกัด์ิ ชุตินฺธโร อุทิศ 
โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อรับฟังความคิดเห็น และขอ้เสนอแนะจากมุมมองของผูป้ฏิบติังานในประเด็น
ท่ีเก่ียวกบัสาเหตุของความคลาดเคล่ือนก่อนการจ่ายยา และแนวทางในการลดความคลาดเคล่ือน
ก่อนการจ่ายยาดังกล่าว ผูเ้ขา้ร่วมประชุมได้แก่เจ้าหน้าท่ีห้องจ่ายยาผูป่้วยในรวมทั้งหมด 6 คน 
ประกอบดว้ย เภสัชกร 2 คน เจา้พนกังานเภสัชกรรม 2 คน และเจา้หนา้ท่ีห้องยา 2 คน ในวนัจนัทร์
ท่ี 15 สิงหาคม 2559 เวลา 16.00 น. ณ. ห้องจ่ายยาผูป่้วยใน ชั้น 6 อาคารเมตตาธรรม โรงพยาบาล
หลวงพ่อทวีศกัด์ิ ชุตินฺธโร อุทิศ ใช้เวลา 2 ชัว่โมง ประเด็นการพิจารณาและแนวทางค าถามนั้น
พิจารณาจากกระบวนการท างาน และขอ้มูลพื้นฐานความคลาดเคล่ือนทางยาท่ีเกิดข้ึน เพื่อท าให้
วิธีการปฏิบติังานง่ายข้ึนจะสามารถลดความคลาดเคล่ือนก่อนการจ่ายยา โดยให้กลุ่มผูป้ฏิบติังาน
เสนอแนวทางปฏิบติัต่างๆ 

2. ผูว้ิจยัศึกษาความเป็นไปไดจ้ากแนวทางปฏิบติัท่ีกลุ่มผูป้ฏิบติังานน าเสนอ โดย
เตรียมขอ้มูลการระดมความคิด (brainstorming) ของเจา้หน้าท่ีห้องจ่ายยาผูป่้วยในเพื่อน าเสนอใน
การสนทนากลุ่ม (focus group) เฉพาะเภสัชกร 

3. ท าการสนทนากลุ่ม (focus group) เฉพาะเภสัชกร 
จากการท่ีผูป้ฏิบติังานระดมความคิด (brainstorming) และเสนอแนวทางปฏิบติัเพื่อลด

ความคลาดเคล่ือนก่อนการใช้ยานั้น จะท าการสนทนากลุ่มเฉพาะเภสัชกรในการหาขอ้สรุปเพื่อใช้
ในการปฏิบติังานของงานบริการผูป่้วยใน โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อหาแนวทางและวิธีการท่ีจะ
สามารถลดความคลาดเคล่ือนก่อนการใช้ยา ผูเ้ขา้ร่วมประชุมได้แก่ เภสัชกรของกลุ่มงานเภสัช
กรรม จ านวน 8 คน ประกอบดว้ยเภสัชกรจากงานจดัซ้ือยาและเวชภณัฑ์ จ  านวน 1 คน งานคลงั
เวชภณัฑ์จ านวน 1 คน งานวิชาการเภสัชกรรมจ านวน 1 คน งานบริการผูป่้วยนอกจ านวน 3 คน 
และงานบริการผูป่้วยในจ านวน 2 คน โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อหาแนวทางและวธีิการท่ีจะสามารถลด
ความคลาดเคล่ือนก่อนการจ่ายยาของห้องจ่ายยาผูป่้วยในได้ โดยใช้ข้อมูลจากจากการระดม
ความคิด (brainstorming) ของเจา้หน้าท่ีห้องจ่ายยาผูป่้วยใน กลุ่มงานเภสัชกรรม ในวนัศุกร์ท่ี 19 
สิงหาคม 2559 เวลา 16.00 น. ณ. ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเมตตาธรรม โรงพยาบาลหลวงพ่อ
ทวศีกัด์ิ ชุตินฺธโร อุทิศ ใชเ้วลาท าการสนทนากลุ่ม 2 ชัว่โมง 
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ระยะท่ี 3 การน าแนวทางปฏิบัติงานบริการจ่ายยาผูป่้วยในไปประยุกต์ใช้และ
ประเมินผล 

การปรับปรุงระบบงานบริการจ่ายยาผูป่้วยในท่ีพฒันาใหม่เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 22 สิงหาคม 
2559 โดยจดัให้มีการประชุมกลุ่มงานเภสัชกรรมวนัท่ี 12 กนัยายน 2559 เพื่อให้เจา้หน้าท่ีทุกคน
รับทราบและปฏิบติัใหเ้ป็นแนวทางเดียวกนั มีการเร่ิมปฏิบติัตามแนวทางระบบการปฏิบติังานใหม่
ในวนัท่ี 19 กนัยายน 2559 ทดลองปฏิบติังานตามขั้นตอนปรับปรุงระบบการปฏิบติังานของงาน
บริการจ่ายยาผูป่้วยในเป็นเวลา 15 วนั ตั้งแต่วนัท่ี 19 - 30 กนัยายน 2559 ในวนัและเวลาราชการ 
และเร่ิมเก็บขอ้มูลตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2559 ในวนัและเวลาราชการ 
 

4. การประเมินผล 
4.1 วิเคราะห์กระบวนการท างานของงานบริการจ่ายยาผูป่้วยในโรงพยาบาลหลวงพ่อ

ทวศีกัด์ิชุตินฺธโร อุทิศ 
4.2 ผลจากการระดมความคิด (brainstorming)  ประกอบด้วยทางเลือกท่ีก ลุ่ม

ผูป้ฏิบติังานเสนอแนวทางปฏิบติัเพื่อลดความคลาดเคล่ือนก่อนการจ่ายยา 
4.3 ผลการสนทนากลุ่ม (focus group) เฉพาะเภสัชกร เพื่อออกแบบปรับปรุงระบบการ

ท างานท่ีจะน าไปทดลองปฏิบติัเพื่อลดความคลาดเคล่ือนก่อนการจ่ายยา 
4.4 ผลของการพฒันาระบบการปรับปรุงระบบงานบริการจ่ายยาผูป่้วยใน 

 

5. การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติทีใ่ช้ 
5.1 ขอ้มูลทัว่ไป สถิติท่ีใชใ้นการศึกษาน้ีคือ สถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics) 

แสดงผลเป็นความถ่ี และร้อยละ 
5.2 การศึกษาเปรียบเทียบผลของการพฒันาระบบโดยใชส้ถิติ independent t-test 

5.2.1 จ านวนกลุ่มตวัอยา่งเฉล่ียก่อนการศึกษา 284 ใบสั่งยา และหลงัการปรับปรุง
ระบบการปฏิบติังานจ านวน 286 ใบสั่งยา ทดสอบการกระจายของขอ้มูล (Tests of Normality) 
จ  านวนกลุ่มตวัอย่างดว้ยสถิติ Shapiro-Wilk Test พบว่าไม่มีนัยส าคญัทางสถิติของขอ้มูลจ านวน
ตวัอยา่งก่อนการศึกษา (p=0.761) และหลงัการศึกษา (p=0.155) สรุปไดว้า่ขอ้มูลกลุ่มตวัอยา่งทั้ง 2 
กลุ่มตวัอยา่งทั้งก่อนและหลงัการปรับปรุงระบบการปฏิบติังานมีการแจกแจงขอ้มูลแบบปกติ 

5.2.2 จ านวนกลุ่มตวัอยา่งแยกตามประเภทของหอผูป่้วยซ่ึงประกอบดว้ยหอผูป่้วย
จ านวน 6 หอผูป่้วย ไดแ้ก่หออภิบาลผูป่้วยหนกั, หอผูป่้วยพิเศษ, หอผูป่้วยสามญัชาย, หอผูป่้วย
สามญัหญิง, หอผูป่้วยหลงัคลอด และหอผูป่้วยศลัยกรรม ทดสอบความแตกต่างของกลุ่มตวัอย่าง
ด้วยสถิติ Chi-square Test พบว่าไม่มีนัยส าคญัทางสถิติ (p=0.87) สรุปได้ว่าข้อมูลจ านวนกลุ่ม
ตวัอยา่งแยกตามประเภทของหอผูป่้วยทั้งก่อนและหลงัการพฒันาระบบไม่แตกต่างกนั 
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5.2.3 ทดสอบสมมุติฐานจ านวนความคลาดเคล่ือนก่อนการจ่ายยา (pre-dispensing 
error) ก่อนการปรับปรุงระบบการปฏิบติังานแตกต่างกบัจ านวนความคลาดเคล่ือนก่อนการจ่ายยา
หลงัการปรับปรุงระบบการปฏิบติังาน 

H0 : µpre-dispensing errorก่อนการปรับระบบ = µpre-dispensing errorหลงัการปรับระบบ 
H1 :µpre-dispensing error ก่อนการปรับระบบ≠ µpre-dispensing error หลงัการปรับระบบ 

5.2.4 ทดสอบสมมุติฐานจ านวนความคลาดเคล่ือนก่อนการจ่ายยา (pre-dispensing 
error) จ  าแนกตามกระบวนการป้อนขอ้มูลลงในคอมพิวเตอร์ก่อนการปรับปรุงระบบการปฏิบติังาน
แตกต่างกับจ านวนความคลาดเคล่ือนก่อนการจ่ายยา (pre-dispensing error) จ  าแนกตาม
กระบวนการป้อนขอ้มูลลงในคอมพิวเตอร์หลงัการปรับปรุงระบบการปฏิบติังาน 

H0 : µpre-dispensing error ก่อนการปรับกระบวนการป้อนขอ้มูล = µpre-dispensing error หลงัการปรับกระบวนการป้อนขอ้มูล 
H1 : µpre-dispensing error ก่อนการปรับกระบวนการป้อนขอ้มูล ≠ µpre-dispensing error หลงัการปรับกระบวนการป้อนขอ้มูล 

5.2.5 ทดสอบสมมุติฐานจ านวนความคลาดเคล่ือนก่อนการจ่ายยา (pre-dispensing 
error) จ าแนกตามกระบวนการจดัยาก่อนการปรับปรุงระบบการปฏิบติังานแตกต่างกบัจ านวนความ
คลาดเคล่ือนก่อนการจ่ายยา(pre-dispensing error) จ  าแนกตามกระบวนการจดัยาหลงัการปรับปรุง
ระบบการปฏิบติังาน 

H0 : µpre-dispensing error ก่อนการปรับกระบวนการจดัยา = µpre-dispensing error หลงัการปรับกระบวนการจดัยา 
H1 : µpre-dispensing error ก่อนการปรับกระบวนการจดัยา ≠ µpre-dispensing error หลงัการปรับกระบวนการจดัยา 

5.2.6 ทดสอบสมมุติฐานจ านวนความคลาดเคล่ือนก่อนการจ่ายยา (pre-dispensing 
error) จ  าแนกตามกระบวนการลงข้อมูลในแบบบันทึกการใช้ยาก่อนการปรับปรุงระบบการ
ปฏิบติังานแตกต่างกบัจ านวนความคลาดเคล่ือนก่อนการจ่ายยา (pre-dispensing error) จ  าแนกตาม
กระบวนการลงขอ้มูลในแบบบนัทึกการใชย้าหลงัการปรับปรุงระบบการปฏิบติังาน 

H0 : µpre-dispensing error ก่อนการปรับกระบวนการลงแบบบนัทึกการใชย้า= µpre-dispensing error หลงัการปรับกระบวนการลงแบบบนัทึกการใชย้า 
H1 : µpre-dispensing error ก่อนการปรับกระบวนการลงแบบบนัทึกการใชย้า≠ µpre-dispensing error หลงัการปรับกระบวนการลงแบบบนัทึกการใชย้า 
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ขั้นตอนการศึกษา 
ระยะท่ี 1 การศึกษาการท างานของงานบริการจ่ายยาผูป่้วยในโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศกัด์ิ ชุตินฺธโร 
อุทิศ 
 

 
 

 
 
 
 
 
ระยะท่ี 2 การพฒันาระบบก่อนการจ่ายยาผูป่้วยในของโรงพยาบาลหลวงพ่อทวศีกัด์ิ ชุตินฺธโร อุทิศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระยะท่ี 3 การน าแนวทางปฏิบติังานบริการจ่ายยาผูป่้วยในไปประยกุตใ์ชแ้ละประเมินผล 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 6 ขั้นตอนการศึกษา

ศึกษาปัญหาความคลาดเคล่ือนทางยาและทบทวนวรรณกรรม 

สังเกตุกระบวนการท างาน 

เก็บขอ้มูลพื้นฐาน 8 สัปดาห์ 

ประชุมผูป้ฏิบติังาน (brainstorming) 

ผูว้จิยัศึกษาความเป็นไปไดจ้ากแนวทางปฏิบติัท่ีกลุ่มผูป้ฏิบติังานน าเสนอ 

สนทนากลุ่ม (focus group) เฉพาะเภสัชกร เพื่อออกแบบปรับปรุงระบบการท างาน 

ทดลองปฏิบติังาน 2 สัปดาห์ 

ประเมินผล เก็บขอ้มูล 8 สัปดาห์ 
(เก็บขอ้มูลความคลาดเคล่ือนก่อนการจ่ายยา) 
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บทที ่4 
ผลการศึกษา 

 
ในการศึกษาการพฒันาระบบก่อนการจ่ายยาผูป่้วยในของโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศกัด์ิ                  

ชุตินฺธโร อุทิศ เพื่อลดความคลาดเคล่ือนก่อนการจ่ายยาไดเ้ปรียบเทียบผลของการพฒันาระบบก่อน
และหลงัการพฒันา โดยผลการวเิคราะห์ขอ้มูลแบ่งเป็นส่วนๆ ดงัต่อไปน้ี 

ระยะท่ี 1 การศึกษากระบวนการท างานของงานบริการจ่ายยาผูป่้วยใน โรงพยาบาล
หลวงพอ่ทวศีกัด์ิชุตินฺธโร อุทิศ ช่วงเวลาระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม - 31 กรกฎาคม2559 

1. ขอ้มูลทัว่ไปของงานบริการจ่ายยาผูป่้วยในโรงพยาบาลหลวงพ่อทวศีกัด์ิ ชุตินฺธโร อุทิศ 
2. กระบวนการท างานของงานบริการจ่ายยาผูป่้วยในโรงพยาบาลหลวงพ่อทวศีกัด์ิ ชุตินฺธโร อุทิศ 
3.ขอ้มูลความคลาดเคล่ือนก่อนการจ่ายยาของงานบริการจ่ายยาผูป่้วยในโรงพยาบาล

หลวงพอ่ทวศีกัด์ิ ชุตินฺธโร อุทิศ 
ระยะท่ี 2 กระบวนการพฒันาระบบก่อนการจ่ายยาผูป่้วยในของโรงพยาบาลหลวงพ่อ

ทวศีกัด์ิชุตินฺธโร อุทิศ 
1. การระดมความคิด (brainstorming) ของเจา้หนา้ท่ีหอ้งจ่ายยาผูป่้วยใน 
2. การสนทนากลุ่ม (focus group) เฉพาะเภสัชกรในกลุ่มงานเภสัชกรรม 
3. รูปแบบระบบงานบริการจ่ายยาผูป่้วยในท่ีพฒันาใหม่ 
ระยะท่ี 3 การทดลองแนวทางปฏิบัติงานบริการจ่ายยาผูป่้วยในท่ีพฒันาใหม่และ

ประเมินผล 
1. การศึกษาเปรียบเทียบความคลาดเคล่ือนก่อนการจ่ายยยาของงานบริการจ่ายยาผูป่้วยใน

ก่อนและหลงัการปรับปรุงระบบการปฏิบติังาน 
2. การศึกษาเปรียบเทียบความคลาดเคล่ือนทางยาของงานบริการจ่ายยาผูป่้วยในจ าแนก

ตามกระบวนการท างานก่อนและหลงัการปรับปรุงระบบการปฏิบติังาน 
3. การศึกษาเปรียบเทียบความคลาดเคล่ือนทางยาของงานบริการจ่ายยาผูป่้วยในจ าแนก

ตามกระบวนการป้อนขอ้มูลลงในคอมพิวเตอร์ก่อนและหลงัการปรับปรุงระบบการปฏิบติังาน 
4. การศึกษาเปรียบเทียบความคลาดเคล่ือนทางยาของงานบริการจ่ายยาผูป่้วยในจ าแนก

ตามกระบวนการจดัยาก่อนและหลงัการปรับปรุงระบบการปฏิบติังาน 
5. การศึกษาเปรียบเทียบความคลาดเคล่ือนทางยาของงานบริการจ่ายยาผูป่้วยในจ าแนก

ตามกระบวนการลงขอ้มูลในแบบบนัทึกการใชย้าของผูป่้วยก่อนและหลงัการปรับปรุงระบบการปฏิบติังาน 
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ระยะท่ี 1 การศึกษากระบวนการท างานของงานบริการจ่ายยาผูป่้วยใน โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศกัด์ิ                    
ชุตินฺธโร อุทิศ ช่วงเวลาระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม - 31 กรกฎาคม 2559 
1. ขอ้มูลทัว่ไปของงานบริการจ่ายยาผูป่้วยใน โรงพยาบาลหลวงพอ่ทวศีกัด์ิ ชุตินฺธโร อุทิศ 

ในปี พ.ศ. 2559 กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศกัด์ิ ชุตินฺธโร อุทิศ มี
เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานทั้งหมด 32 คน ลกัษณะต าแหน่งและหนา้ท่ีความรับผิดชอบในแต่ละงานจะ
ได้รับมอบหมายเป็นลายลักษณ์อกัษรจากหัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม และไม่มีการหมุนเวียน
เจา้หน้าท่ีในระหว่างปี ในส่วนของงานบริการจ่ายยาผูป่้วยใน โครงสร้างหน่วยงานประกอบดว้ย
เจา้หนา้ท่ีทั้งหมด 6 คน แบ่งออกเป็นเภสัชกรจ านวน 2 คน เจา้พนกังานเภสัชกรรมจ านวน 2 คน 
และเจา้หนา้ท่ีหอ้งยาจ านวน 2 คน ดงัแสดงในตารางท่ี 2 
ตารางท่ี 2 จ  านวนผูป้ฏิบติังานของกลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลหลวงพอ่ทวศีกัด์ิชุตินฺธโร อุทิศ 

ต าแหน่ง งานบริการ 
จ่ายยา 

ผูป่้วยนอก 

งานบริการ 
จ่ายยา 
ผูป่้วยใน 

งานจดัซ้ือ 
และ 

คลงัเวชภณัฑ์ 

งานวชิาการ 
เภสัชกรรม 

เภสัชกร 3 2 2 1 
เจา้พนกังานเภสัชกรรม 3 2 2 - 
เจา้หนา้ท่ีหอ้งยา 6 2 8 1 
รวม 12 6 12 2 

 

ส าหรับภาระงานของงานบริการจ่ายยาผูป่้วยใน เปิดให้บริการจ่ายยาผูป่้วยใน เฉพาะ
ในวนัและเวลาราชการ นอกเวลาราชการเปิดใหบ้ริการท่ีงานบริการจ่ายยาผูป่้วยนอก และมีเภสัชกร
ปฏิบติัการตลอด 24 ชัว่โมง โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศกัด์ิ ชุตินฺธโร อุทิศ เป็นโรงพยาบาลทัว่ไป
ขนาด 120 เตียง มีอตัราครองเตียงร้อยละ 73.6 มีจ  านวน 6 หอผูป่้วยไดแ้ก่ หออภิบาลผูป่้วยหนกั หอ
ผูป่้วยพิเศษ หอผูป่้วยสามญัชาย หอผูป่้วยสามญัหญิง หอผูป่้วยหลงัคลอด และหอผูป่้วยศลัยกรรม 

ในปี พ.ศ. 2559 (ระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม - 31 กรกฎาคม 2559) จ  านวนภาระงานของ
งานบริการจ่ายยาผูป่้วยใน มีจ านวนผูป่้วย จ านวนใบสั่งยาเฉล่ีย/วนั และจ านวนรายการยาเฉล่ีย/วนั 
ดงัแสดงในตารางท่ี 3 
ตารางท่ี 3 จ  านวนภาระงานของงานบริการจ่ายยาผูป่้วยใน เฉพาะในวนัและเวลาราชการ 

รายการ จ านวน หน่วย 
จ านวนผูป่้วย 4,809 คน 
จ านวนใบสั่งยาเฉล่ีย/วนั 281 ใบ 
จ านวนรายการยาเฉล่ีย/วนั 1,502 รายการ 
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ในปี พ.ศ. 2559 (ระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม - 31 กรกฎาคม 2559) จ  านวนภาระงานของ
งานบริการจ่ายยาผูป่้วยใน มีจ านวนผูป่้วย จ านวนใบสั่งยาเฉล่ีย/วนั จ  าแนกตามหอผูป่้วยดงัแสดงใน
ตารางท่ี 4 และมี 3 อนัดบัโรค ไดแ้ก่ 1) Non-insulin-dependent diabetes mellitus (รหสัโรค E11) 
2) Essential (primary) hypertension (รหสัโรค I10) 3) Disorders of lipoprotein metabolism and 
other lipidemias (รหสัโรค E78) 

 

ตารางท่ี 4 จ  านวนภาระงานของงานบริการจ่ายยาผูป่้วยในจ าแนกตามหอผูป่้วย  
หอผูป่้วย จ านวนผูป่้วย

(หน่วย: คน) 
จ านวนใบสั่งยาเฉล่ีย/วนั

(หน่วย: ใบ) 
จ านวนรายการยาเฉล่ีย/วนั

(หน่วย: รายการ) 
หออภิบาลผูป่้วยหนกั 79 14 75 
หอผูป่้วยพิเศษ 624 28 135 
หอผูป่้วยสามญัชาย 982 59 360 
หอผูป่้วยสามญัหญิง 1,013 73 390 
หอผูป่้วยหลงัคลอด 1,342 56 300 
หอผูป่้วยศลัยกรรม 769 51 242 
รวม 4,809 281 1,502 

 

2. กระบวนการท างานของงานบริการจ่ายยาผูป่้วยในโรงพยาบาลหลวงพ่อทวศีกัด์ิ ชุตินฺธโร อุทิศ 
งานบริการจ่ายยาผูป่้วยในมีเป้าหมายคือผูรั้บบริการได้รับยาอย่างถูกตอ้ง เหมาะสม

และปลอดภยั มีกระบวนการท างานดงัต่อไปน้ี ซ่ึงในแต่ละกระบวนการท างานจะตอ้งมีแนวทาง
ปฏิบติัในการป้องกนัความคลาดเคล่ือนก่อนการจ่ายยา 

2.1 การป้อนขอ้มูลลงในคอมพิวเตอร์ รับผดิชอบโดยเจา้พนกังานเภสัชกรรม 
มีหนา้ท่ีดงัน้ี 

2.1.1 ลงรหสัประจ าตวัผูป่้วย (admission number) 
2.1.2 ตรวจสอบช่ือผูป่้วยใหต้รงกบัส าเนาใบสั่งแพทย ์
2.1.3 ลงขอ้มูลรายการยา วธีิใช ้จ  านวน 
2.1.4 พิมพฉ์ลากยา 

2.2 การจดัยา รับผดิชอบโดยเจา้พนกังานเภสัชกรรม และ/หรือเจา้หนา้ท่ีหอ้งยา 
มีหนา้ท่ีดงัน้ี 

2.2.1 ฉีกฉลากยาออกจากเคร่ืองพิมพฉ์ลากยา 
2.2.2 น าฉลากยาในใส่ตะกร้า 
2.2.3 จบัคู่ส าเนาใบสั่งแพทยก์บัฉลากยา 
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2.2.4 จดัยาตามฉลากยา 
2.2.5 ติดฉลากยาบนซองยา 
2.2.6 วางยาในตะกร้า 
2.2.7 น าไปวางในจุดท่ีรอตรวจสอบยา 

2.3 การตรวจสอบยาและลงขอ้มูลในแบบบนัทึกการใช้ยาของผูป่้วย รับผิดชอบโดย
เภสัชกร มีหนา้ท่ีดงัน้ี 

2.3.1 หยบิใบสั่งยาจากตะกร้ายา 
2.3.2 ตรวจสอบช่ือผูป่้วยในส าเนาใบสั่งแพทยแ์ละในฉลากยาใหต้รงกนั 
2.3.3 ตรวจสอบยาท่ีจดัวา่ถูกตอ้ง ครบถว้นตามจ านวน ช่ือยา ฉลากยา วธีิใช ้
2.3.4 ตรวจสอบวา่มีปัญหาจากการใชย้า อนัตรกิริยาระหวา่งยาหรือไม่ 
2.3.5 ลงขอ้มูลในแบบบนัทึกการใชย้าของผูป่้วย 
2.3.6 ส่งตะกร้ายาใหห้อผูป่้วย 

 

3. ขอ้มูลความคลาดเคล่ือนก่อนการจ่ายยาของงานบริการจ่ายยาผูป่้วยในโรงพยาบาลหลวงพ่อ
ทวศีกัด์ิชุตินฺธโร อุทิศ ระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม - 31 กรกฎาคม 2559 

3.1 ขอ้มูลความคลาดเคล่ือนทางยาจ าแนกตามประเภทความคลาดเคล่ือนทางยา พบวา่
ความคลาดเคล่ือนก่อนการจ่ายยาเป็นความคลาดเคล่ือนท่ีพบมากท่ีสุด ร้อยละ 76 รองลงมาเป็น
ความคลาดเคล่ือนในการจ่ายยา ร้อยละ 13 และความคลาดเคล่ือนในการสั่งยา ร้อยละ 8 ตามล าดบั 
ดงัแสดงในตารางท่ี 5 
ตารางท่ี 5 ความคลาดเคล่ือนทางยาของงานบริการจ่ายยาผูป่้วยในจ าแนกตามประเภทความ

คลาดเคล่ือนทางยา ระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม - 31 กรกฎาคม 2559 
 

ประเภท 
ความคลาดเคล่ือน 

ทางยา 

จ านวน 
ความคลาด
เคล่ือน 

หน่วย:คร้ัง 

ร้อยละ 
ความคลาด
เคล่ือน 

หน่วย:ร้อยละ 

จ านวน 
ความคลาด
เคล่ือน 

หน่วย:ต่อพนั
ใบสัง่ยา 

จ านวน 
ความคลาด
เคล่ือน 

หน่วย:ต่อพนั
รายการยา 

จ านวน 
ความคลาด
เคล่ือน 

หน่วย:ต่อพนั
วนันอน 

การสัง่ใชย้า 165 8 3.16 0.58 6.52 

ก่อนการจ่ายยา 1,532 76 29.36 5.39 60.51 

การจ่ายยา 253 13 4.85 0.89 9.99 

การใหย้า 54 3 1.03 0.19 2.13 

รวม 2,004 100 38.41 7.05 79.15 
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3.2 ขอ้มูลความคลาดเคล่ือนทางยาจ าแนกตามกระบวนการท างาน พบวา่การจดัยาเกิด
มากท่ีสุด ร้อยละ 55 รองลงมาเป็นการป้อนขอ้มูลยาลงในคอมพิวเตอร์ ร้อยละ 29 และการลงแบบ
บนัทึกการใชย้า ร้อยละ 16 ตามล าดบั ดงัแสดงในตารางท่ี 6 
ตารางท่ี 6 ความคลาดเคล่ือนทางยาของงานบริการจ่ายยาผูป่้วยในจ าแนกตามกระบวนการท างาน

ระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม - 31 กรกฎาคม 2559 
กระบวนการท างาน จ านวน 

ความคลาด
เคล่ือน 

หน่วย:คร้ัง 

ร้อยละ 
ความคลาด
เคล่ือน 

หน่วย:ร้อยละ 

จ านวน 
ความคลาด
เคล่ือน 

หน่วย:ต่อพนั
ใบสัง่ยา 

จ านวน 
ความคลาด
เคล่ือน 

หน่วย:ต่อพนั
รายการยา 

จ านวน 
ความคลาด
เคล่ือน 

หน่วย:ต่อพนั
วนันอน 

ป้อนขอ้มูล 446 29 8.55 1.57 17.62 

จดัยา 845 55 16.19 2.97 33.37 

ลงแบบบนัทึกการใชย้า 241 16 4.62 0.85 9.52 

รวม 1,532 100 29.36 5.39 60.51 

3.3 ข้อมูลความคลาดเคล่ือนทางยาจ าแนกตามกระบวนการป้อนข้อมูลลงใน
คอมพิวเตอร์ พบวา่การป้อนผิดจ านวนเกิดมากท่ีสุด ร้อยละ 33 รองลงมาเป็นการป้อนขอ้มูลยาท่ีหยุด
ใชแ้ลว้ ร้อยละ 22 และการป้อนขอ้มูลยาท่ียงัไม่ถึงเวลาจ่าย ร้อยละ 14 ตามล าดบัดงัแสดงในตารางท่ี 7 
ตารางท่ี 7 ความคลาดเคล่ือนทางยาของงานบริการจ่ายยาผูป่้วยในจ าแนกตามกระบวนการป้อน

ขอ้มูลลงในคอมพิวเตอร์ ระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม - 31 กรกฎาคม 2559 
การป้อนขอ้มูลลงใน

คอมพิวเตอร์ 
 

จ านวน 
ความคลาด
เคล่ือน 

หน่วย:คร้ัง 

ร้อยละ 
ความคลาด
เคล่ือน 
หน่วย:            
ร้อยละ 

จ านวน 
ความคลาด
เคล่ือน 

หน่วย:ต่อ
พนัใบสัง่ยา 

จ านวน 
ความคลาด
เคล่ือน 

หน่วย:ต่อ
พนัรายการ

ยา 

จ านวน 
ความคลาด
เคล่ือน 

หน่วย:ต่อ
พนัวนันอน 

ผิดจ านวน 148 33 2.84 0.52 5.85 
ป้อนขอ้มูลยาท่ีหยดุใชแ้ลว้ 100 22 1.92 0.35 3.95 
ป้อนขอ้มูลยาท่ียงัไม่ถึงเวลาจ่าย 60 14 1.15 0.21 2.37 
ไม่ไดป้้อนขอ้มูลยา 58 13 1.11 0.20 2.30 
ผิดความแรง 39 9 0.75 0.14 1.54 
ผิดวธีิใช ้ 29 6 0.56 0.10 1.15 
ผิดชนิด 8 2 0.15 0.03 0.32 
ผิดรูปแบบ 4 1 0.08 0.02 0.16 
รวม 446 100 8.55 1.57 17.62 
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3.4 ขอ้มูลความคลาดเคล่ือนทางยาจ าแนกตามกระบวนการจดัยา พบว่าการจดัยาผิด
ชนิดเกิดมากท่ีสุด ร้อยละ 40 รองลงมาเป็นการจดัยาผิดความแรง ร้อยละ 26 และการจดัยาผิด
จ านวน ร้อยละ 24 ตามล าดบั ดงัแสดงในตารางท่ี 8 
ตารางท่ี 8 ความคลาดเคล่ือนทางยาของงานบริการจ่ายยาผูป่้วยในจ าแนกตามกระบวนการจดัยา  

ระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม - 31 กรกฎาคม 2559 
การจดัยา จ านวน 

ความคลาด
เคล่ือน 

หน่วย:คร้ัง 

ร้อยละ 
ความคลาด
เคล่ือน 

หน่วย:ร้อยละ 

จ านวน 
ความคลาด
เคล่ือน 

หน่วย:ต่อพนั
ใบสัง่ยา 

จ านวน 
ความคลาด
เคล่ือน 

หน่วย:ต่อพนั
รายการยา 

จ านวน 
ความคลาด
เคล่ือน 

หน่วย:ต่อพนั
วนันอน 

ผิดชนิด 341 40 6.54 1.20 13.47 

ผิดความแรง 222 26 4.25 0.78 8.77 

ผิดจ านวน 207 24 3.97 0.73 8.18 

ไม่ไดจ้ดัยา 46 5 0.88 0.16 1.82 

ผิดรูปแบบ 29 3 0.56 0.10 1.15 

รวม 845 100 16.19 2.97 33.37 

3.5 ขอ้มูลความคลาดเคล่ือนทางยาจ าแนกตามกระบวนการลงขอ้มูลในแบบบนัทึกการ
ใชย้าของผูป่้วย พบวา่การไม่ไดค้ดัลอก/คดัลอกไม่ครบเกิดมากท่ีสุด ร้อยละ 66 รองลงมาเป็นการ
หยดุ/ไม่หยดุใชย้าตามท่ีแพทยส์ั่ง ร้อยละ 25 และผดิวธีิใช ้ร้อยละ 7 ตามล าดบั ดงัแสดงในตารางท่ี 9 
ตารางท่ี 9 ความคลาดเคล่ือนทางยาของงานบริการจ่ายยาผูป่้วยในจ าแนกตามกระบวนการลงขอ้มูล

ในแบบบนัทึกการใชย้าของผูป่้วย ระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม - 31 กรกฎาคม 2559 
การลงขอ้มูลในแบบบนัทึก             

การใชย้าของผูป่้วย 
จ านวน 

ความคลาด
เคล่ือน 

หน่วย:คร้ัง 

ร้อยละ 
ความคลาด
เคล่ือน 
หน่วย:                  
ร้อยละ 

จ านวน 
ความคลาด
เคล่ือน 

หน่วย:ต่อ
พนัใบสัง่ยา 

จ านวน 
ความคลาด
เคล่ือน 

หน่วย:ต่อ
พนัรายการ

ยา 

จ านวน 
ความคลาด
เคล่ือน 

หน่วย:ต่อ
พนัวนันอน 

ไม่ไดค้ดัลอก/คดัลอกไม่ครบ 160 66 3.07 0.56 6.32 

หยดุ/ไม่หยดุใชย้าตามท่ีแพทยส์ัง่ 59 25 1.13 0.21 2.33 

ผิดวธีิใช ้ 17 7 0.33 0.06 0.67 

ผิดชนิด 3 1.2 0.06 0.01 0.12 

ผิดคน 2 0.8 0.04 0.01 0.08 

รวม 241 100 4.62 0.85 9.52 
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3.6 ข้อมูลความคลาดเคล่ือนทางยาของงานบริการจ่ายยาผู ้ป่วยในจ าแนกตาม
รายละเอียดรายการยาท่ีจดัผดิ 

3.6.1 รายการยาท่ีจดัผดิชนิดจ านวน 341 คร้ัง แบ่งออกเป็น 
3.6.1.1 ยาท่ีมีรูปคลา้ยเสียงพอ้ง (LASA: Look-Alike Sound-Alike) 

3.6.1.1.1 รายการยาท่ีมีลักษณะรูปคล้าย  (look-alike)  จ านวน 23 รายการ 
จ านวน 130 คร้ัง โดย 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ glipizide 5 mg tablet  คู่กบั atenolol 50 mg tablet, 
gemfibrozil 600 mg tablet คู่กบั calcium 1000 mg tablet, ranitidine 150 mg tablet คู่กบั 
simethicone 80 mg tablet (ผนวก ก) 

3.6.1.1.2 รายการยาท่ีมีลกัษณะเสียงพอ้ง  (sound-alike) จ านวน 26 รายการ 
จ านวน 147 คร้ัง โดย 3 อนัดบัแรกไดแ้ก่ amlodipine 10 mg tablet คู่กบั amitriptyline 10 mg tablet, 
metronidazole 200 mg tablet คู่กบั metformin 500 mg tablet, ceftriaxone 1 gm injection คู่กบั 
ceftazidime 1 gm injection (ผนวก ก) 

3.6.1.2 รายการยาอ่ืนๆ 45 รายการ จ านวน 64 คร้ัง โดย 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ folic 
acid 5 mg tablet คู่กบั furosemide 40 mg tablet, metformin 500 mg tablet คู่กบั multivitamin tablet, 
enarapril 20 mg tablet คู่กบั reparil 20 mg tablet (ผนวก ก) 

3.6.2 รายการยาท่ีจดัผิดความแรง จ านวน 23 รายการ จ านวน 207 คร้ัง โดย 3 อนัดบั
แรก ไดแ้ก่ enarapril 20 mg tablet คู่กบั enarapril 5 mg tablet, simvastatin 40 mg tablet คู่กบั
simvastatin 10 mg tablet, metformin 850 mg tablet คู่กบั metformin 500 mg tablet (ผนวก ข) 

3.6.3 รายการยาท่ีจดัผิดรูปแบบจ านวน 13 รายการ จ านวน 29 คร้ัง โดย 3 อนัดบัแรก 
ไดแ้ก่ clindamycin 600 mg injection คู่กบั clindamycin 300 mg capsule, ranitidine 50 mg injection 
คู่กบั ranitidine 150 mg tablet, transamine 250 mg injection คู่กบั transamine 250 capsule (ผนวก ค) 
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ระยะท่ี 2 กระบวนการพฒันาระบบก่อนการจ่ายยาผูป่้วยในของโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศกัด์ิ ชุตินฺธโร 
อุทิศ 
1. การระดมความคิด (brainstorming) ของเจา้หนา้ท่ีหอ้งจ่ายยาผูป่้วยใน 

ในการระดมความคิด (brainstorming) ของเจา้หนา้ท่ีห้องจ่ายยาผูป่้วยใน กลุ่มงานเภสัช
กรรมโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศกัด์ิ ชุตินฺธโร อุทิศ เพื่อรับฟังความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะจาก
มุมมองของผูป้ฏิบัติงานในประเด็นเก่ียวกับสาเหตุของความคลาดเคล่ือนก่อนการจ่ายยาและ
แนวทางในการจดัการปัญหาดงักล่าว โดยผูว้ิจยัไดส้รุปประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัความผิดพลาดใน
ขั้นตอนสาเหตุของการปฏิบติังานและแนวทางมาตรการจดัการความคลาดเคล่ือนก่อนการจ่ายยา
ของหอ้งจ่ายยาผูป่้วยในเพื่อเสนอใหท่ี้ประชุมไดอ้ธิปรายหาวธีิการในการลดความคลาดเคล่ือนก่อน
การจ่ายยาของหอ้งจ่ายยาผูป่้วยใน โดยมีรายละเอียดต่อไปน้ี 

1. ภาพรวมความคลาดเคล่ือนทางยาของงานบริการจ่ายยาผูป่้วยใน โรงพยาบาลหลวง
พ่อทวีศกัด์ิ ชุตินฺธโร อุทิศ ระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม - 31 กรกฎาคม 2559 พบวา่ความคลาดเคล่ือน
ก่อนการจ่ายยาเป็นความคลาดเคล่ือนท่ีพบมากท่ีสุดร้อยละ 76 รองลงมาเป็นความคลาดเคล่ือนใน
การจ่ายยา ความคลาดเคล่ือนในการสั่งใชย้า และความคลาดเคล่ือนในการให้ยา ตามล าดบั หากเม่ือ
จ าแนกตามกระบวนการท างานในขั้นตอนก่อนการจ่ายยาพบว่ากระบวนการท่ีเกิดความ
คลาดเคล่ือนมากท่ีสุด 3 ล าดบั ไดแ้ก่  

1.1 กระบวนการจดัยาร้อยละ 55 ซ่ึงมีรายละเอียดของกระบวนการยอ่ยท่ีผิดพลาด 
3 ล าดบัคือ จดัยาผดิชนิด จดัยาผดิความแรง และจดัยาผดิจ านวน 

1.2 กระบวนการป้อนข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์ร้อยละ 29 ซ่ึงมีรายละเอียดของ
กระบวนการยอ่ยท่ีผดิพลาด 3 ล าดบัคือ ป้อนขอ้มูลผิดจ านวน ป้อนขอ้มูลยาท่ีหยุดใชแ้ลว้ และป้อน
ขอ้มูลยาท่ียงัไม่ถึงเวลาจ่าย 

1.3 กระบวนการลงข้อมูลในแบบบันทึกการใช้ยาของผู ้ป่วยร้อยละ 16 ซ่ึงมี
รายละเอียดของกระบวนการยอ่ยท่ีผิดพลาด 3 ล าดบัคือ ไม่ไดค้ดัลอก/คดัลอกไม่ครบ ลงขอ้มูลหยุด/
ไม่หยดุใชย้าตามท่ีแพทยส์ั่ง และลงขอ้มูลผดิวธีิใช ้

 
2. ปัจจยัเชิงระบบของความคลาดเคล่ือนก่อนการจ่ายยาผูป่้วยใน 

ในส่วนของการวเิคราะห์ปัจจยัเชิงระบบของความคลาดเคล่ือนก่อนการจ่ายยาผูป่้วยใน
พบว่าเกิดจากการไม่มีการตรวจสอบซ ้ า/ไม่มีขั้นตอนปฏิบัติท่ีชัดเจนมากท่ีสุด ร้อยละ 17.5 
รองลงมาเป็นรายการยามีลกัษณะพอ้งเสียง ร้อยละ 14.8 และไม่มีป้ายบ่งช้ี หรือป้ายเตือนท่ีชดัเจน
ร้อยละ 13.8 ตามล าดบั ดงัแสดงในตารางท่ี 10 
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ตารางท่ี 10 ปัจจยัเชิงระบบของความคลาดเคล่ือนก่อนการจ่ายยาผูป่้วยใน 
 

ปัจจยัเชิงระบบ จ านวน                   
(หน่วย: คร้ัง) 

 

ร้อยละ 

ผลิตภณัฑย์า   
1. รายการยามีลกัษณะพอ้งรูป 182 11.9 
2. รายการยามีลกัษณะพอ้งเสียง 226 14.8 

การก าหนดบญัชียาโรงพยาบาล   
3. รายการยามีหลายความแรง 204 13.3 
4.รายการยามีหลายรูปแบบ 110 7.2 
การเก็บยาในงานบริการจ่ายยาผูป่้วยใน   
5. จดัวางยาในต าแหน่งใกลเ้คียงกนั 205 13.4 
6. ไม่มีป้ายบ่งช้ี หรือป้ายเตือนท่ีชดัเจน 212 13.8 

ภาระงาน 
7. ช่วงเวลาเร่งด่วน 

 
110 

 
6.7 7. ไม่มีการตรวจสอบซ ้ า/ไม่มีขั้นตอนปฏิบติังานท่ีชดัเจน 268 17.5 

8. เจา้หนา้ท่ีไม่เพียงพอ กรณีเจา้หนา้ท่ีขาด/ลา/ประชุม 125 8.2 
 

3. รายละเอียดของการอภิปรายในท่ีประชุม 
ในท่ีระดมความคิดมีผูป้ฏิบติังานไดน้ าเสนอแนวทางการลดความคลาดเคล่ือนก่อน

การจ่ายยาของงานบริการจ่ายยาผูป่้วยใน ซ่ึงในระบบงานเดิมยงัไม่มีกระบวนการในการป้องกนั
ความคลาดเคล่ือนดงักล่าว มีรายละเอียดดงัน้ี 
1. มาตรการป้องกนัความคลาดเคล่ือนก่อนการจ่ายยาในกระบวนการป้อนขอ้มูลลงในคอมพิวเตอร์ 

1.1 ปรับปรุงทะเบียนช่ือยาในคอมพิวเตอร์กรณียาท่ีมีหลายความแรง โดยก าหนดให้
รายการยาท่ีมีความแรงมากกวา่ข้ึนตน้ช่ือยาดว้ยอกัษรพิมพใ์หญ่ 3 ตวัอกัษร และรายการยาท่ีมีขนาด
นอ้ยกวา่ให้ข้ึนตน้ช่ือยาดว้ยอกัษรพิมพเ์ล็ก 3 ตวัอกัษร ตวัอยา่งเช่น AMLODIPINE 10 MG TAB 
และ amloDIPINE 5 MG TAB โดยก าหนดเป็นช่ือยาในคอมพิวเตอร์ ฉลากยา ป้ายช่ือยา และเปล่ียน
สีตวัเลขความแรงของยาเป็นสีแดงในป้ายช่ือยาท่ีมีหลายความแรง ซ่ึงนอกจากจะสามารถป้องกนั
การป้อนขอ้มูลผดิความแรงแลว้ ยงัจะสามารถป้องการจดัยาผดิความแรงไดอี้กดว้ย 

1.2 สร้างระบบเภสัชกรคดักรองส าเนาใบสั่งแพทย ์โดยเพิ่มเภสัชกรคดักรองส าเนา
ใบสั่งแพทยก่์อนจะป้อนขอ้มูลลงในคอมพิวเตอร์ท าหนา้ท่ีตรวจสอบความถูกตอ้งของส าเนาใบสั่ง
แพทยเ์พื่อป้องกนัการป้อนขอ้มูลยาผิดพลาด แต่มาตรการน้ียงัไม่สามารถหาขอ้สรุปไดจ้  าเป็นตอ้ง
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น าเขา้ท่ีประชุมเภสัชกรเพื่อหาขอ้สรุปต่อไป เน่ืองจากการสร้างระบบเภสัชกรคดักรองส าเนาใบสั่ง
แพทยจ์ะเป็นการเพิ่มภาระงานของเภสัชกรงานบริการจ่ายยาผูป่้วยซ่ึงจะตอ้งเพิ่มเภสัชกรอีก 1 คน 
เพื่อท าหนา้ท่ีคดักรองส าเนาใบสั่งแพทยท์  าใหอ้ตัราการท างานของเจา้หนา้ท่ีไม่เพียงพอ 

1.3 สร้างระบบเตือนในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในกรณีท่ีมีการคียจ์  านวนยาผิดพลาด 
ตวัอยา่งเช่นแพทยส์ั่งยาชนิดหน่ึงส าหรับรับประทานหลงัอาหารเชา้และเยน็ โปรแกรมคอมพิวเตอร์
จะมีระบบเตือนว่าให้จ่ายยาเพียง 2 เม็ด เพื่อป้องกนัการป้อนขอ้มูลผิดจ านวน แต่มาตรการน้ียงัไม่
สามารถท าไดเ้น่ืองจากอยูใ่นช่วงท่ีโรงพยาบาลก าลงัพิจารณาคดัเลือกโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบ
ใหม่จึงท าให้บริษทัท่ีดูแลโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีใช้อยู่ในขณะน้ีไม่มีการพฒันาและแกไ้ขระบบ
ต่างๆ อีกแลว้มาเป็นระยะเวลาประมาณ 2 ปี ซ่ึงท าใหเ้ป็นอุปสรรคในการพฒันางานท่ีจ าเป็นตอ้งใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์เขา้มาช่วยในการพฒันางาน 
2. มาตรการป้องกนัความคลาดเคล่ือนก่อนการจ่ายยาในกระบวนการจดัยา 

2.1 การจดัท าระบบเตือนเพื่อแกไ้ขปัญหาการจ่ายยารูปคลา้ยเสียงพอ้ง โดยการจดัท า
รายการยารูปคลา้ยเสียงพอ้ง และระบบเตือนเพื่อป้องกนัการจดัยาผดิพลาด ไดแ้ก่ 

2.1.1 จดัท าบญัชีรายการยารูปคลา้ยเสียงพอ้งของห้องจ่ายยาผูป่้วยในโดยจดัท า
บอร์ดประชาสัมพนัธ์ เพื่อเตือนเจา้หนา้ท่ีเก่ียวกบัรายการยาท่ีเกิดความคลาดเคล่ือนไดบ้่อย 

2.1.2 จดัท าป้ายเตือนสีส้มระบุค าว่า “LASA ระวงัสลบั…..ยาช่ือ…..” ติดท่ีชั้น
จดัเก็บยาเพื่อเป็นการเตือนไม่ให้เจา้หนา้ท่ีหยิบยาผิดพลาด สามารถเห็นไดช้ดัเจน มีผูเ้สนอให้เป็น
สติกเกอร์สีสะทอ้นแสง แต่เน่ืองจากกลุ่มงานเภสัชกรรมไดจ้ดัซ้ือสติกเกอร์สีสะทอ้นแสงอยูแ่ลว้ 2 สี 
คือสีชมพูกบัสีส้ม สีชมพูใช้เป็นสัญลกัษณ์ของยาใกล้หมดอายุแลว้ ดงันั้นในท่ีระดมความคิดจึง
เสนอใหเ้ป็นสติกเกอร์สีส้มสะทอ้นแสง 

2.1.3 จดัท าเทคนิค “Tall Man Letter” ซ่ึงเป็นเทคนิคท่ีใชก้ารท าอกัษรตวัเล็กให้
เป็นตวัใหญ่ โดยเน้นตรงส่วนของช่ือท่ีต่างกนัเท่านั้น ก าหนดเป็นช่ือยาในคอมพิวเตอร์ ฉลากยา 
ป้ายช่ือยา ตวัอยา่งเช่น CEFtaziDIME 1 G INJ และ CEFTRIazone 1 G INJ ซ่ึงนอกจากจะสามารถ
ป้องกนัการจดัยาผดิชนิด ยงัสามารถป้องการป้อนขอ้มูลยาผดิชนิดไดอี้กดว้ย 

2.1.4 แยกท่ีเก็บยา วางยาท่ีคลา้ยคลึงกนัออกห่างจากกนั และมีป้ายช่ือชดัเจน 
2.1.5 เสนองานจดัซ้ือเวชภณัฑ ์เพื่อเปล่ียนลกัษณะยาใหมี้ความแตกต่างกนั 

2.3 สร้างระบบการจดัยา เพื่อใหมี้ขั้นตอนการปฏิบติังานท่ีชดัเจน สามารถตรวจสอบได้
เป็นการป้องกนัการจดัยาผดิพลาด มีขั้นตอนดงัน้ี 

2.3.1 จดัเรียงรายการยาบนชั้นยาตามช่ือสามญัทางยาเรียงตามอกัษรภาษาองักฤษ 
2.3.2 อ่านช่ือยาใหค้รบถว้นก่อนหยบิยา ขณะจดัยา และหลงัจดัเสร็จตรวจสอบอีกคร้ัง 
2.3.3 ลงช่ือผูป้ฏิบติังานเพื่อเพิ่มความรับผดิชอบในแต่ละขั้นตอนทุกคร้ัง 
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3. มาตรการป้องกนัความคลาดเคล่ือนก่อนการจ่ายยาในกระบวนการลงขอ้มูลในแบบบนัทึกการใช้
ยาของผูป่้วย 

3.1 สร้างระบบแรกรับผูป่้วยใหม่โดยการพิมพแ์บบบนัทึกการใช้ยาจากโปรแกรม
คอมพิวเตอร์เน่ืองจากระบบเดิมกระบวนการลงขอ้มูลในแบบบนัทึกการใชย้าของผูป่้วยเภสัชกรจะ
เป็นผูต้รวจสอบยาพร้อมกบัลงขอ้มูลในแบบบนัทึกการใช้ยาของผูป่้วยไปดว้ย จึงเกิดปัญหาการ
คดัลอกผดิพลาดได ้ดงันั้นจึงมีผูเ้สนอใหมี้การพิมพแ์บบบนัทึกการใชย้าจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ซ่ึงจะลดการคดัลอกรายการยาซ่ึงจะสามารถลดความคลาดเคล่ือนดงักล่าวได ้แต่มาตรการน้ียงัไม่
สามารถท าไดเ้น่ืองจากตอ้งมีการประสานงานกบับริษทัคอมพิวเตอร์ ซ่ึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ี
โรงพยาบาลใช้ในขณะน้ีมีปัญหาด้านงานพฒันางานมากอยู่ในช่วงท่ีโรงพยาบาลก าลงัพิจารณา
คดัเลือกโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใหม่จึงท าให้บริษทัท่ีดูแลโปรแกรมท่ีใชอ้ยูใ่นขณะน้ีไม่พฒันาและ
แกไ้ขระบบต่างๆ อีกแลว้มาเป็นระยะเวลาประมาณ 2 ปี ซ่ึงท าให้เป็นอุปสรรคในการพฒันางานท่ี
จ าเป็นตอ้งใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์เขา้มาช่วยในการพฒันางาน 

3.2 สร้างระบบการตรวจสอบแบบบนัทึกการใชย้าซ ้ าโดยเภสัชกรเน่ืองจากระบบเดิม
กระบวนการลงขอ้มูลในแบบบนัทึกการใชย้าของผูป่้วยเภสัชกรจะเป็นผูต้รวจสอบยาพร้อมกบัลง
ขอ้มูลในแบบบนัทึกการใช้ยาของผูป่้วยไปดว้ยซ่ึงจะเป็นเภสัชกรคนเดียวกนัจึงมีโอกาสท่ีจะเกิด
ความผิดพลาดได้ ดงันั้นจึงมีผูเ้สนอให้มีการตรวจสอบการลงขอ้มูลในแบบบนัทึกการใช้ยาของ
ผูป่้วยโดยเภสัชกรอีกคนหน่ึง ซ่ึงเป็นการตรวจสอบซ ้ าแบบอิสระจากกนั (independent double check) 
จะสามารถลดความคลาดเคล่ือนดงักล่าวได ้ซ่ึงท่ีประชุมเห็นว่าควรเพิ่มการตรวจสอบแบบบนัทึก
การใช้ยาซ ้ าโดยเภสัชกร แต่มาตรการน้ียงัไม่สามารถหาขอ้สรุปไดจ้  าเป็นตอ้งน าไปหารือเพื่อหา
ขอ้สรุปท่ีมาสามารถเป็นไปไดใ้นท่ีประชุมเภสัชกรก่อน เน่ืองจากงานบริการจ่ายยาผูป่้วยในมีเภสัช
กรทั้งหมด 2 คน จะต้องท าหน้าท่ีตรวจสอบยา และดูแลด้านยาท่ีหอผูป่้วยด้วย ท าให้อตัราการ
ท างานของเจา้หนา้ท่ีไม่เพียงพอ 
4. ขอ้สรุปท่ีไดจ้ากท่ีประชุม 

จากข้อเสนอแนะของท่ีประชุมกับการพิจารณาความเป็นไปได้ของการด าเนินการ
ปรับปรุงแกไ้ข เพื่อท่ีจะลดความคลาดเคล่ือนก่อนการจ่ายยา อีกทั้งการพิจารณาบริบทของห้องจ่าย
ยาผูป่้วยในท่ีประชุมจึงสรุปมาตรการในการลดความคลาดเคล่ือนก่อนการจ่ายยาของห้องจ่ายยา
ผูป่้วยในดงัน้ี 

4.1 มาตรการป้องกนัความคลาดเคล่ือนก่อนการจ่ายยาในกระบวนการป้อนขอ้มูลลง
ในคอมพิวเตอร์ ไดแ้ก่การปรับปรุงทะเบียนช่ือยาในคอมพิวเตอร์กรณียาท่ีมีหลายความแรง  

4.2 มาตรการป้องกนัความคลาดเคล่ือนก่อนการจ่ายยาในกระบวนการจดัยาไดแ้ก่การ
จดัท าระบบเตือนเพื่อแกไ้ขปัญหาการจ่ายยารูปคลา้ยเสียงพอ้ง และการสร้างระบบการจดัยา 
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ในส่วนการสร้างระบบเภสัชกรคดักรองส าเนาใบสั่งแพทยแ์ละมาตรการป้องกนัความ
คลาดเคล่ือนก่อนการจ่ายยาในกระบวนการลงขอ้มูลในแบบบนัทึกการใชย้าของผูป่้วยไดแ้ก่ ระบบ
การตรวจสอบแบบบนัทึกการใช้ยาซ ้ าโดยเภสัชกรเป็นมาตรการท่ียงัไม่สามารถหาขอ้สรุปได้
จ  าเป็นตอ้งน าเขา้ท่ีประชุมเภสัชกรเพื่อหาขอ้สรุปเป็นมติท่ีจะน าไปปฏิบติัได ้ส่วนระบบท่ีจะตอ้งมี
การประสานงานกบับริษทัคอมพิวเตอร์ ไดแ้ก่ ระบบเตือนในโปรแกรมคอมพิวเตอร์และระบบแรก
รับผูป่้วยใหม่โดยการพิมพ์แบบบนัทึกการใช้ยาจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นแนวทางท่ีไม่
สามารถปฏิบัติได้ เน่ืองการเปล่ียนแปลงและปรับปรุงข้อมูลบางอย่างท่ีต้องอาศัยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์อาจจะตอ้งใชร้ะยะเวลาในการด าเนินการนาน 
2. การสนทนากลุ่ม (focus group) เฉพาะเภสัชกรในกลุ่มงานเภสัชกรรม 

ในการสนทนากลุ่ม (focus group) เฉพาะเภสัชกรในกลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาล
หลวงพอ่ทวศีกัด์ิ ชุตินฺธโร อุทิศ มีผูเ้ขา้ร่วมประชุม ไดแ้ก่เภสัชกรของกลุ่มงานเภสัชกรรม จ านวน 8 
คน โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อหาวิธีท่ีสามารถลดความคลาดเคล่ือนก่อนการจ่ายยาของห้องจ่ายยา
ผูป่้วยใน โดยใชข้อ้มูลจากจากการระดมความคิด (brainstorming) ของเจา้หนา้ท่ีห้องจ่ายยาผูป่้วยใน 
กลุ่มงานเภสัชกรรม  

2. ในการระดมความคิด (brainstorming) ของเจา้หน้าท่ีห้องจ่ายยาผูป่้วยใน กลุ่มงาน
เภสัชกรรม ผูว้ิจ ัยได้จากข้อเสนอแนะของท่ีประชุมกับการพิจารณาความเป็นไปได้ของการ
ด าเนินการปรับปรุงแก้ไข เพื่อท่ีจะลดความคลาดเคล่ือนก่อนการจ่ายยา อีกทั้งการพิจารณาจาก
บริบทของหอ้งจ่ายยาผูป่้วยในท่ีประชุมจึงสรุปมาตรการในการลดความคลาดเคล่ือนก่อนการจ่ายยา
ของหอ้งจ่ายยาผูป่้วยใน ไดแ้ก่ 
1. มาตรการป้องกนัความคลาดเคล่ือนก่อนการจ่ายยาในกระบวนการป้อนขอ้มูลลงในคอมพิวเตอร์ 

1.1 ปรับปรุงทะเบียนช่ือยาในคอมพิวเตอร์กรณียาท่ีมีหลายความแรง  
1.2 สร้างระบบเภสัชกรคดักรองส าเนาใบสั่งแพทย ์ 
1.3 สร้างระบบเตือนในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในกรณีท่ีมีการคียจ์  านวนยาผดิพลาด  

2. มาตรการป้องกนัความคลาดเคล่ือนก่อนการจ่ายยาในกระบวนการจดัยา 
2.1 การจดัท าระบบเตือนเพื่อแกไ้ขปัญหาการจ่ายยารูปคลา้ยเสียงพอ้ง 
2.2 สร้างระบบการจดัยา  

3. มาตรการป้องกนัความคลาดเคล่ือนก่อนการจ่ายยาในกระบวนการลงขอ้มูลในแบบบนัทึกการใช้
ยาของผูป่้วย 

3.1 สร้างระบบแรกรับผูป่้วยใหม่โดยการพิมพ์แบบบนัทึกการใช้ยาจากโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 

3.2 สร้างระบบการตรวจสอบแบบบนัทึกการใชย้าซ ้ าโดยเภสัชกร 
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โดยในส่วนการสร้างระบบเภสัชกรคัดกรองส าเนาใบสั่งแพทย์และระบบการ
ตรวจสอบแบบบนัทึกการใช้ยาซ ้ าโดยเภสัชกร จะตอ้งน าเขา้ท่ีประชุมเภสัชกรก่อนจึงจะสามารถ
สรุปเป็นมติท่ีจะน าไปปฏิบติัได้ ส่วนระบบท่ีจะต้องมีการประสานงานกับบริษทัคอมพิวเตอร์ 
ไดแ้ก่ ระบบเตือนในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และระบบแรกรับผูป่้วยใหม่โดยการพิมพแ์บบบนัทึก
การใชย้าจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นแนวทางท่ีไม่สามารถปฏิบติัได ้เน่ืองจากการเปล่ียนแปลง
และปรับปรุงขอ้มูลบางอย่างท่ีต้องอาศยัโปรแกรมคอมพิวเตอร์อาจจะตอ้งใช้ระยะเวลาในการ
ด าเนินการนาน 
3. ประเด็นท่ีขอใหท่ี้ประชุมพิจารณา 

3.1 เห็นดว้ยกบัมาตรการท่ีไดจ้ากการระดมความคิดในการลดความคลาดเคล่ือนก่อน
การจ่ายยาของหอ้งจ่ายยาผูป่้วยในหรือไม่ 

3.2 มีมาตรการอ่ืนๆ เพิ่มเติมเพื่อใหเ้หมาะสมกบัการปฏิบติังานหรือไม่ 
4. รายละเอียดของแต่ละประเด็นท่ีท่ีประชุมอภิปราย 

4.1 เห็นดว้ยกบัมาตรการท่ีไดจ้ากการระดมความคิดในการลดความคลาดเคล่ือนก่อน
การจ่ายยาของหอ้งจ่ายยาผูป่้วยใน และก าหนดเป็นมาตรการท่ีสามารถน าไปปฏิบติัไดด้งัน้ี 

4.1.1 มาตรการป้องกนัความคลาดเคล่ือนก่อนการจ่ายยาในกระบวนการป้อน
ขอ้มูลลงในคอมพิวเตอร์ ไดแ้ก่ปรับปรุงทะเบียนช่ือยาในคอมพิวเตอร์กรณียาท่ีมีหลายความแรง  

4.1.2 มาตรการป้องกนัความคลาดเคล่ือนก่อนการจ่ายยาในกระบวนการจดัยา 
ไดแ้ก่ การจดัท าระบบเตือนเพื่อแกไ้ขปัญหาการจ่ายยากลุ่ม LASA และสร้าง

ระบบการจดัยา 
4.1.3 มาตรการป้องกนัความคลาดเคล่ือนก่อนการจ่ายยาในกระบวนการลงขอ้มูล

ในแบบบนัทึกการใชย้าของผูป่้วย ไดแ้ก่สร้างระบบการตรวจสอบแบบบนัทึกการใชย้าซ ้ าโดยเภสัช
กร ท่ีประชุมจึงมีมติให้เภสัชกรท่ีอยูเ่วรบ่าย (ช่วงเวลา 16.00-24.00 น.) ในงานบริการจ่ายยาผูป่้วย
นอกเป็นผูต้รวจสอบแบบบนัทึกการใชย้าซ ้ าทุกวนั เน่ืองจากโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศกัด์ิ ชุตินฺธโร 
อุทิศ เปิดท าการ 24 ชัว่โมง นอกเวลาท าการจะเปิดให้บริการท่ีห้องจ่ายยาผูป่้วยนอก และมีเภสัชกร
ปฏิบติัการตลอดเวลา 24 ชัว่โมง 

4.1.4 เพิ่มมาตรการจดัเจา้หนา้ทีปฏิบติังานทดแทนกรณีเจา้หนา้ท่ีห้องจ่ายยาผูป่้วย
ใน ขาด/ลา/ประชุม เพื่อไม่ให้ภาระงานของเจา้หน้าท่ีท่ีปฏิบติังานอยู่มากเกินไป โดยจะมีการจดั
เจา้หน้าท่ีจากงานจดัซ้ือยาและเวชภณัฑ์ งานคลงัเวชภณัฑ์ และงานวิชาการเภสัชกรรมปฏิบติังาน
ทดแทนโดยมีการมอบหมายงานรับผดิชอบเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากหวัหนา้กลุ่มงานเภสัชกรรม 
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4.2 มาตรการท่ีไม่สามารถปฏิบติัได ้ณ ช่วงเวลาน้ี มีดงัต่อไปน้ี 
4.2.1 สร้างระบบเภสัชกรคดักรองส าเนาใบสั่งแพทยเ์ป็นแนวทางท่ีไม่สามารถท า

ไดใ้นขณะน้ีเน่ืองจากยงัไม่สามารถเพิ่มอตัราก าลงัของเภสัชกรงานบริการจ่ายยาผูป่้วยในได ้อีกทั้ง
เภสัชกรงานบริการจ่ายยาผูป่้วยในมีหน้าท่ีดูแลดา้นยาท่ีหอผูป่้วยด้วย แต่ถา้อนาคตโรงพยาบาล
ขยายกรอบอตัราก าลงัเป็นโรงพยาบาลทัว่ไปขนาด 200 เตียง สามารถขอกรอบอตัราก าลงัเภสัชกร
เพิ่มข้ึนจะสามารถพฒันางานในส่วนน้ีได ้ 

4.2.2 สร้างระบบเตือนในโปรแกรมคอมพิวเตอร์และสร้างระบบแรกรับผูป่้วยใหม่
โดยการพิมพแ์บบบนัทึกการใช้ยาจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นแนวทางท่ีไม่สามารถท าไดใ้น
ขณะน้ีเน่ืองจากจะต้องมีการประสานงานกับบริษทัคอมพิวเตอร์ ซ่ึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ี
โรงพยาบาลใช้ในขณะน้ี มีปัญหาดา้นการพฒันางานมาก เน่ืองจากอยู่ในช่วงท่ีโรงพยาบาลก าลงั
พิจารณาคดัเลือกโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใหม่จึงท าให้บริษทัท่ีดูแลโปรแกรมท่ีใช้อยู่ในขณะน้ีไม่
พฒันาและแกไ้ขระบบต่างๆ อีกแลว้ มาเป็นระยะเวลาประมาณ 2 ปี ซ่ึงท าให้เป็นอุปสรรคในการ
พฒันางานท่ีจ าเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วย ดังนั้นการเปล่ียนแปลงและปรับปรุงข้อมูล
บางอยา่งท่ีตอ้งอาศยัโปรแกรมคอมพิวเตอร์อาจจะตอ้งใชร้ะยะเวลาในการด าเนินการนานมาก 
5. ขอ้สรุปท่ีไดจ้ากท่ีประชุม 

5.1 เห็นดว้ยกบัแนวทางปฏิบติัไดจ้ากการระดมความคิดในการลดความคลาดเคล่ือน
ก่อนการจ่ายยาของหอ้งจ่ายยาผูป่้วยในไดแ้ก่ 

5.1.1 การจดัท าระบบเตือนเพื่อแกไ้ขปัญหาการจ่ายยารูปคลา้ยเสียงพอ้ง 
5.1.2 การปรับปรุงทะเบียนช่ือยาในคอมพิวเตอร์กรณียาท่ีมีหลายความแรง  
5.1.3 การสร้างระบบการจดัยา 

5.2 เพิ่มระบบการตรวจสอบแบบบนัทึกการใชย้าซ ้ าโดยเภสัชกรทุกวนั และการจดั
เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานทดแทนกรณีเจ้าหน้าท่ีห้องจ่ายยาผูป่้วยใน ขาด/ลา/ประชุม จะมีการจัด
เจา้หนา้ท่ีจากงานจดัซ้ือยาและเวชภณัฑ์ งานคลงัเวชภณัฑ์ และงานวิชาการเภสัชกรรมปฏิบติังาน
ทดแทนกรณีเจา้หนา้ท่ีห้องจ่ายยาผูป่้วยใน ขาด/ลา/ประชุมโดยมีการมอบหมายงานรับผิดชอบเป็น
ลายลกัษณ์อกัษร 
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3. รูปแบบระบบงานบริการจ่ายยาผูป่้วยในท่ีพฒันาใหม่  
การปรับปรุงระบบงานบริการจ่ายยาผูป่้วยในท่ีพฒันาใหม่เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 22 สิงหาคม 

2559 โดยจดัให้มีการประชุมกลุ่มงานเภสัชกรรมวนัท่ี 12 กนัยายน 2559 เพื่อให้เจา้หน้าท่ีทุกคน
รับทราบและปฏิบติัใหเ้ป็นแนวทางเดียวกนั มีการเร่ิมปฏิบติัตามแนวทางระบบการปฏิบติังานใหม่
ในวนัท่ี 19 กนัยายน 2559 ทดลองปฏิบติังานตามขั้นตอนปรับปรุงระบบการปฏิบติังานของงาน
บริการจ่ายยาผูป่้วยในเป็นเวลา 15 วนั ตั้งแต่วนัท่ี 19 - 30 กนัยายน 2559 ในวนัและเวลาราชการ 
และเร่ิมเก็บขอ้มูลตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2559 ในวนัและเวลาราชการ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 

1. มาตรการป้องกนัความคลาดเคล่ือนก่อนการจ่ายยาในกระบวนการป้อนขอ้มูลลงในคอมพิวเตอร์ 
1.1 ปรับปรุงทะเบียนช่ือยาในคอมพิวเตอร์กรณียาท่ีมีหลายความแรง  

การปรับปรุงทะเบียนช่ือยาในคอมพิวเตอร์กรณียาท่ีมีหลายความแรง รับผิดชอบ
โดยงานวชิาการเภสัชกรรม ก าหนดให้รายการยาท่ีมีความแรงมากกวา่ ข้ึนตน้ช่ือยาดว้ยอกัษรพิมพ์
ใหญ่ 3 ตวัอกัษร และรายการยาท่ีมีขนาดนอ้ยกวา่ให้เป็นตวัอกัษรพิมพเ์ล็ก 3 ตวัอกัษร ตวัอยา่งเช่น 
AMLODIPINE 10 MG TAB กบั amloDIPINE 5 MG TAB โดยไดมี้การปรับเปล่ียนทะเบียนช่ือยา
กรณีท่ีมีหลายความแรงจ านวน 43 รายการยา (ผนวก ง) มีการก าหนดเป็นช่ือยาในคอมพิวเตอร์ 
ฉลากยา ป้ายช่ือยา และเปล่ียนสีตวัเลขความแรงของยาเป็นสีแดงในป้ายช่ือยาท่ีมีหลายความแรง 
กรณียาเมด็ ดงัแสดงในภาพท่ี 7 และกรณียาน ้า ดงัแสดงในภาพท่ี 8 

 

ก่อน หลงั 

  
 

ภาพท่ี 7 การปรับปรุงทะเบียนช่ือยาในคอมพิวเตอร์กรณียาท่ีมีหลายความแรงท่ีชั้นเก็บยากรณียาเมด็ 
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ก่อน หลงั 

  

 

ภาพท่ี 8 การปรับปรุงทะเบียนช่ือยาในคอมพิวเตอร์กรณียาท่ีมีหลายความแรงท่ีชั้นเก็บยากรณียาน ้า 
 

รายการยาท่ีมีการปรับปรุงทะเบียนช่ือยาในคอมพิวเตอร์กรณียาท่ีมีหลายความแรง
ก าหนดเป็นช่ือยาในคอมพิวเตอร์ตวัอยา่งเช่น AMLODIPINE 10 MG TAB กบั amloDIPINE 5 MG 
TAB ดงัแสดงในภาพท่ี 9 
 

 
 

ภาพท่ี 9 การปรับปรุงทะเบียนช่ือยาในคอมพิวเตอร์กรณียาท่ีมีหลายความแรงก าหนดเป็นช่ือยา              
ในคอมพิวเตอร์ 

AMLODIPINE 10 MG TAB 
amloDIPINE 5 MG TAB 
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รายการยาท่ีมีการปรับปรุงทะเบียนช่ือยาในคอมพิวเตอร์กรณียาท่ีมีหลายความแรง
ก าหนดเป็นช่ือยาในฉลากยา ตวัอยา่งเช่น amloDIPINE 5 MG TAB กบั AMLODIPINE 10 MG 
TAB ดงัแสดงในภาพท่ี 10 

 

  
 

 
 
 

ภาพท่ี 10 การปรับปรุงทะเบียนช่ือยาในคอมพิวเตอร์กรณียาท่ีมีหลายความแรงก าหนดเป็นช่ือยา             
ในฉลากยา 

รายการยาท่ีมีการปรับปรุงทะเบียนช่ือยาในคอมพิวเตอร์กรณียาท่ีมีหลายความแรง
ก าหนดเป็นช่ือยาในชั้นเก็บยา ตวัอยา่งเช่น dicloXA 250 MG CAP กบั DICLOXA 500 MG CAP 
ดงัแสดงในภาพท่ี 11 

 

 
 

ภาพท่ี 11 การปรับปรุงทะเบียนช่ือยาในคอมพิวเตอร์กรณียาท่ีมีหลายความแรงก าหนดเป็นช่ือยา             
ท่ีชั้นเก็บยา 

dicloXA 250 MG CAP 

DICLOXA 500 MG CAP 

 

amloDIPINE 5 MG TAB  AMLODIPINE 10 MG TAB 
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2. มาตรการป้องกนัความคลาดเคล่ือนก่อนการจ่ายยาในกระบวนการจดัยา 
2.1 การจดัท าระบบเตือนเพื่อแกไ้ขปัญหาการจ่ายยารูปคลา้ยเสียงพอ้ง รับผิดชอบโดย

งานจดัซ้ือยาและเวชภณัฑร่์วมกบังานวชิาการเภสัชกรรม มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
2.1.1 จดัท ารายการยารูปคลา้ยเสียงพอ้ง โดยมีการจดัท าบอร์ดแสดงรายการยาท่ีมี

รูปคลา้ยเสียงพอ้ง (LASA: Look-Alike Sound-Alike) มีการใชข้อ้มูลความคลาดเคล่ือนก่อนการจ่ายยา
ยอ้นหลงัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม - 30 กรกฎาคม 2559 ดงัแสดงในภาพท่ี 12 

 

 

ภาพท่ี 12 บอร์ดแสดงรายการยารูปคลา้ยเสียงพอ้ง (LASA) 
รายการยาท่ีมีลกัษณะรูปคลา้ย (look-alike) ตวัอยา่งเช่น gemfibrozil 600 mg tab   

คู่กบั calcium 1000 mg tab ดงัแสดงในภาพท่ี 13 

  

ภาพท่ี 13 รายการยาท่ีมีลกัษณะรูปคลา้ย (look-alike) 

gemfibrozil 600 mg tab คู่กบั calcium 1000 mg tab 
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2.1.2 จดัท าป้ายเตือนสีส้มระบุค าวา่ “LASA ระวงัสลบั…..(ยาช่ือ)…..” ติดในท่ีชั้น
จดัเก็บยา โดยก่อนการพฒันาระบบจะไม่มีการก าหนดยารูปคลา้ยเสียงพอ้ง ไม่มีสัญลกัษณ์ท่ีแสดง
ใหเ้ห็นความแตกต่างระหวา่งคู่ยานั้นๆ ดงัแสดงในภาพท่ี 14 

 

ก่อน หลงั 

  

ภาพท่ี 14 ชั้นเก็บยาจดัท าป้ายเตือนสีส้มระบุค าวา่ “LASA ระวงัสลบั…..(ยาช่ือ)…..” 
รายการยารูปคลา้ยเสียงพอ้งท่ีมีการจดัท าจดัท าป้ายเตือนสีส้มระบุค าว่า “LASA 

ระวงัสลบั…..(ยาช่ือ)…..” ท่ีชั้นเก็บยา ตวัอยา่งเช่น simvasTATIN 10 MG คู่กบั amiTRYPLINE 10 
MG ASPIRIN 81 MG คู่กบั amloDIPINE 5 MG ดงัแสดงในภาพท่ี 15 

 

 
 

ภาพท่ี 15 รายการยารูปคลา้ยเสียงพอ้งท่ีมีการจดัท าจดัท าป้ายเตือนสีส้มระบุค าวา่                                       
“LASA ระวงัสลบั…..(ยาช่ือ)…..” ท่ีชั้นเก็บยา 

LASA ระวงัสลบั 
simvasTATIN 10 MG 

LASA ระวงัสลบั 

ASPIRIN 81 MG 
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2.1.3 จดัท าเทคนิค “Tall Man Letter” ซ่ึงเป็นเทคนิคท่ีใช้การท าอกัษรตวัเล็กให้
เป็นตวัใหญ่ โดยเน้นตรงส่วนของช่ือท่ีต่างกนัเท่านั้น ก าหนดเป็นช่ือยาในคอมพิวเตอร์ ฉลากยา 
และป้ายช่ือยา โดยมีการปรับเปล่ียนช่ือยาเสียงพอ้ง (sound-alike) จ านวน 20 คู่รายการยา (ผนวก จ) 
ดงัแสดงในภาพท่ี 16 

 

ก่อน หลงั 

  

ภาพท่ี 16 ชั้นเก็บยาจดัท าเทคนิค “Tall Man Letter” 
 

รายการยาท่ีมีการจดัท าเทคนิค “Tall Man Letter” ก าหนดเป็นช่ือยาในคอมพิวเตอร์ 
ตวัอยา่งเช่น CEFtaziDIME 1 GM INJ คู่กบั CEFTRIaxone 1 GM INJ ดงัแสดงในภาพท่ี 17 

 

 
ภาพท่ี 17 รายการยาท่ีมีการจดัท าเทคนิค “Tall Man Letter” ก าหนดเป็นช่ือยาในคอมพิวเตอร์ 

CEFtaziDIME 1 GM INJ 
CEFTRIaxone 1 GM INJ 
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รายการยาท่ีมีการจดัท าเทคนิค “Tall Man Letter” ก าหนดเป็นช่ือยาในฉลากยา 
ตวัอยา่งเช่น CEFtaziDIME 1 GM INJ คู่กบั CEFTRIaxone 1 GM INJ ดงัแสดงในภาพท่ี 18 

 

  
 
 

 
 

ภาพท่ี 18 รายการยาท่ีมีการจดัท าเทคนิค “Tall Man Letter” ก าหนดเป็นช่ือยาในฉลากยา 
 

รายการยาท่ีมีการจดัท าเทคนิค “Tall Man Letter” ก าหนดเป็นช่ือยาในชั้นเก็บยา 
ตวัอยา่งเช่น CEFtaziDIME 1 GM INJ คู่กบั CEFTRIaxone 1 GM INJ ดงัแสดงในภาพท่ี 19 

 

 
 

ภาพท่ี 19 รายการยาท่ีมีการจดัท าเทคนิค “Tall Man Letter” ก าหนดเป็นช่ือยาในชั้นเก็บยา 
 
 
 
 
 

CEFtaziDIME 1 GM INJ 
ceftriAXONE 250 GM INJ 

 

CEFtaziDIME 1 GM INJ CEFTRIaxone 1 GM INJ 
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2.1.4 แยกท่ีเก็บยาวางยาท่ีคลา้ยคลึงกนัออกห่างจากกนั และมีป้ายช่ือชดัเจน ดงัแสดง
ในภาพท่ี 20 

 

ก่อน หลงั 

  

ภาพท่ี 20 ชั้นเก็บยาแยกท่ีเก็บยาวางยาท่ีคลา้ยคลึงกนัออกห่างจากกนัและมีป้ายช่ือชดัเจน 
 

รายการยาท่ีมีการแยกท่ีเก็บยาวางยาท่ีคล้ายคลึงกันออกห่างจากกันตัวอย่างเช่น 
SodaMINT TAB คู่กบั SODIUM CHROLIDE TAB ดงัแสดงในภาพท่ี 21 
 

 
 

ภาพท่ี 21 รายการยาท่ีมีการแยกท่ีเก็บยาวางยาท่ีคลา้ยคลึงกนัออกห่างจากกนั 
 

SodaMINT TAB  
SODIUM CHROLIDE TAB 
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2.1.5 เสนองานจดัซ้ือยาและเวชภณัฑ ์เพื่อเปล่ียนลกัษณะยาใหมี้ความแตกต่างกนั 
ในช่วงระหว่างท าการศึกษา รายการยาท่ีเสนองานจดัซ้ือยาและเวชภณัฑ์ เพื่อ

เปล่ียนลกัษณะยาให้มีความแตกต่างกนั ไดแ้ก่ furosemide 40 mg tablet กบั vitamin B6 50 mg 
tablet ดงัแสดงในภาพท่ี 22 เน่ืองจากท่ีผา่นมา vitamin B6 tablet ท่ีโรงพยาบาลใชเ้ป็นขนาด 100 
mg tablet ซ่ึงทางบริษทัไดเ้ลิกผลิตยาแลว้ งานจดัซ้ือยาและเวชภณัฑ์จึงไดจ้ดัซ้ือ vitamin B6 50 mg 
tablet ของบริษทัอินแพคฟาร์ม่าทดแทน ซ่ึงมีลกัษณะคลา้ย furosemide 40 mg tablet แต่เน่ืองจาก 
furosemide 40 mg tablet เป็นยาในบญัชียาหลกัแห่งชาติ ผลิตและจดัจ าหน่ายโดยองคก์ารเภสัช
กรรม (ประเทศไทย) ตามระเบียบการจดัซ้ือจดัจา้ง โรงพยาบาลตอ้งซ้ือยาจากองค์การเภสัชกรรม
(ประเทศไทย) เท่านั้น งานจดัซ้ือยาและเวชภณัฑ์จึงน าขอ้เสนอแนะน้ีเขา้ท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริหารยาและเวชภณัฑเ์พื่อจดัหาบริษทัยา vitamin B6 50 mg tablet ของบริษทัอ่ืนทดแทน  

 

 

furosemide 40 mg tablet 

 

vitamin B6 50 mg tablet 

 
ภาพท่ี 22 รูปแบบยาท่ีมีลกัษณะคลา้ยกนั 



52 
 

 

2.2 สร้างระบบการจดัยา รับผิดชอบโดยงานบริการจ่ายยาผูป่้วยใน เพื่อให้มีขั้นตอน
การปฏิบติังานท่ีชดัเจน สามารถตรวจสอบไดเ้ป็นการป้องกนัการจดัยาผดิพลาด มีขั้นตอนดงัน้ี 

 

2.2.1 การจัดเรียงรายการยาบนชั้ นยาตามช่ือสามัญทางยาเรียงตามอักษร
ภาษาองักฤษ ดงัแสดงในภาพท่ี 23 

 

2.2.2 อ่านช่ือยาใหค้รบถว้นก่อนหยบิยา ขณะจดัยา และหลงัจดัเสร็จตรวจสอบอีก
คร้ังเพื่อป้องกนัการหยบิยาผดิพลาด 

 

2.2.3 ลงช่ือผูป้ฏิบติังานเพื่อเพิ่มความรับผดิชอบในแต่ละขั้นตอนทุกคร้ัง 
 

 
ภาพท่ี 23 การจดัเรียงรายการยาบนชั้นยาตามช่ือสามญัทางยาเรียงตามอกัษรภาษาองักฤษ 
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การลงช่ือผูป้ฏิบติังานเพื่อเพิ่มความรับผดิชอบในแต่ละขั้นตอนทุกคร้ังดงัแสดงในตารางท่ี 11 
ตารางท่ี 11 ขั้นตอนและบทบาทหนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานในขั้นตอนก่อนการจ่ายยา 
 

ล าดบั ขั้นตอน ผูป้ฏิบติังาน 
1 การป้อนขอ้มูลลงในคอมพิวเตอร์ 

- ลงรหสัประจ าตวัผูป่้วย (admission number) 
- ตรวจสอบช่ือผูป่้วยใหต้รงกบัส าเนาใบสัง่แพทย ์
- ลงขอ้มูลรายการยา วธีิใช ้จ านวน 
- พิมพฉ์ลากยา 
- ลงช่ือผูล้งขอ้มูลยา 

เจา้พนกังานเภสชักรรม 

2 การจดัยา 
- ฉีกฉลากยาออกจากเคร่ืองพิมพฉ์ลากยา 
- น าฉลากยาในใส่ตะกร้า 
- จบัคู่ส าเนาใบสัง่แพทยก์บัฉลากยา 
- จดัยาตามฉลากยา 
- ติดฉลากยาบนซองยา 
- วางยาในตะกร้า 
- ลงช่ือผูจ้ดัยา 
- น าไปวางในจุดท่ีรอตรวจสอบยา 

เจา้พนกังานเภสชักรรม/ 
เจา้หนา้ท่ีหอ้งยา 

3 การตรวจสอบยาและลงขอ้มูลในแบบบนัทึกการใชย้าของผูป่้วย 
- หยบิใบสัง่ยาจากตะกร้ายา 
- ตรวจสอบช่ือผูป่้วยในส าเนาใบสัง่แพทยแ์ละในฉลากยาใหต้รงกนั 
- ตรวจสอบยาท่ีจดัวา่ถูกตอ้ง ครบถว้นตามจ านวน ช่ือยา ฉลาก วิธีใช ้
- ตรวจสอบวา่มีปัญหาจากการใชย้า อนัตรกิริยาระหวา่งยา อาการขา้งเคียง
จากการใชย้าหรือไม่ 
- ลงขอ้มูลในแบบบนัทึกการใชย้าของผูป่้วย 
- ลงช่ือเภสชักรผูต้รวจสอบยาและลงขอ้มูลในแบบบนัทึกการใชย้าของผูป่้วย 
- ส่งตะกร้าใหห้อผูป่้วยเจา้หนา้ท่ีหอผูป่้วยขนส่งยาไปยงัหอผูป่้วย 

เภสชักร 

4 การตรวจสอบการลงขอ้มูลในแบบบนัทึกการใชย้าของผูป่้วย 
- ตรวจสอบการลงขอ้มูลในแบบบนัทึกการใชย้าของเภสชักรคนท่ี 1 
- ลงช่ือเภสชักรผูต้รวจสอบตรวจสอบแบบบนัทึกการใชย้าของผูป่้วย 

เภสชักร 
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ตวัอย่างการลงช่ือผูป้ฏิบติังานเพื่อเพิ่มความรับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนทุกคร้ัง    
ดงัแสดงในภาพท่ี 24 

 

  
 

ภาพท่ี 24 การลงช่ือผูป้ฏิบติังานลงในส าเนาใบสั่งแพทย ์
ลกัษณะตราป๊ัมของเจา้หน้าท่ีห้องจ่ายยาผูป่้วยในกลุ่มงานเภสัชกรรมใช้ในเวลา

ปฏิบติังาน แสดงในภาพท่ี 25 
 

 
 

ภาพท่ี 25 ตราป๊ัมของเจา้หนา้ท่ีหอ้งจ่ายยาผูป่้วยใน กลุ่มงานเภสัชกรรม 
 

 
 

ผูป้้อนขอ้มูล 

ผูจ้ดัยา 

ผูต้รวจสอบ drug profile 
 

ผูต้รวจสอบยาและลงขอ้มูล drug profile 
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3. มาตรการป้องกนัความคลาดเคล่ือนก่อนการจ่ายยาในกระบวนการลงขอ้มูลในแบบบนัทึกการใช้
ยาของผูป่้วย 

3.1 สร้างระบบการตรวจสอบแบบบนัทึกการใช้ยาซ ้ าโดยเภสัชกรคนท่ี 2 มีการ
ตรวจสอบการลงขอ้มูลในแบบบนัทึกการใชย้าของผูป่้วยของเภสัชกรคนท่ี 1 พร้อมกบัลงช่ือเภสัชกร
ผูต้รวจสอบแบบบนัทึกการใชย้าของผูป่้วย แสดงในภาพท่ี 26 

 

 
 

ภาพท่ี 26 แบบบนัทึกการใชย้าของผูป่้วยใน 
 

4. การจดัเจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานทดแทนกรณีเจา้หนา้ท่ีหอ้งจ่ายยาผูป่้วยใน ขาด/ลา/ประชุมจะมีการจดั
เจา้หนา้ท่ีจากงานจดัซ้ือยาและเวชภณัฑ์ งานคลงัเวชภณัฑ์ และงานวิชาการเภสัชกรรมปฏิบติังาน
ทดแทนกรณีเจา้หนา้ท่ีหอ้งจ่ายยาผูป่้วยใน ขาด/ลา/ประชุมโดยมีการมอบหมายงานจากหวัหนา้กลุ่ม
งานเภสัชกรรมเป็นลายลกัษณ์อกัษร ดงัน้ี 

4.1 กรณีเภสัชกร หวัหนา้กลุ่มงานเภสัชกรรมมอบหมายเภสัชกรคนท่ี 1 งานวิชาการ
เภสัชกรรมหรือเภสัชกรคนท่ี 2 งานคลงัเวชภณัฑ ์เป็นล าดบัถดัมา 

4.2 กรณีเจา้พนกังานเภสัชกรรม หัวหนา้กลุ่มงานเภสัชกรรมมอบหมายเจา้พนกังาน
เภสัชกรรมคนท่ี 1 งานจดัซ้ือยาและเวชภณัฑ์หรือเจา้พนกังานเภสัชกรรมคนท่ี 2 งานคลงัเวชภณัฑ์
เป็นล าดบัถดัมา 

4.3 กรณีเจา้หนา้ท่ีหอ้งยา หวัหนา้กลุ่มงานเภสัชกรรมมอบหมายเจา้หนา้ท่ีห้องยาคนท่ี 1
งานจดัซ้ือยาและเวชภณัฑห์รือเจา้หนา้ท่ีหอ้งยาคนท่ี 2 งานคลงัเวชภณัฑ ์เป็นล าดบัถดัมา 
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ระยะท่ี 3 การทดลองแนวทางปฏิบติังานบริการจ่ายยาผูป่้วยในท่ีพฒันาใหม่และประเมินผล 
1. การศึกษาเปรียบเทียบความคลาดเคล่ือนก่อนการจ่ายยาของงานบริการจ่ายยาผูป่้วย

ในก่อนและหลงัการปรับปรุงระบบการปฏิบติังาน 
2. การศึกษาเปรียบเทียบความคลาดเคล่ือนทางยาของงานบริการจ่ายยาผูป่้วยในจ าแนก

ตามกระบวนการท างานก่อนและหลงัการปรับปรุงระบบการปฏิบติังาน 
3. การศึกษาเปรียบเทียบความคลาดเคล่ือนทางยาของงานบริการจ่ายยาผูป่้วยในจ าแนก

ตามกระบวนการป้อนขอ้มูลลงในคอมพิวเตอร์ก่อนและหลงัการปรับปรุงระบบการปฏิบติังาน 
4. การศึกษาเปรียบเทียบความคลาดเคล่ือนทางยาของงานบริการจ่ายยาผูป่้วยในจ าแนก

ตามกระบวนการจดัยาก่อนและหลงัการปรับปรุงระบบการปฏิบติังาน 
5. การศึกษาเปรียบเทียบความคลาดเคล่ือนทางยาของงานบริการจ่ายยาผูป่้วยในจ าแนก

ตามกระบวนการลงขอ้มูลในแบบบนัทึกการใช้ยาของผูป่้วยก่อนและหลงัการปรับปรุงระบบการ
ปฏิบติังาน 
1. ผลแสดงความคลาดเคล่ือนก่อนการจ่ายยาก่อนและหลงัการปรับปรุงระบบการปฏิบติังาน 

จากการเก็บขอ้มูลพื้นฐาน โดยเก็บขอ้มูลความคลาดเคล่ือนก่อนการจ่ายยาจากกลุ่ม
ตวัอยา่งส าเนาใบสั่งแพทยท่ี์มาถึงห้องจ่ายยาผูป่้วยใน ในช่วงเวลา 8.00 - 16.00 น. วนัจนัทร์ - วนัศุกร์ 
เป็นเวลา 8 สัปดาห์ติดต่อกนัรวมเป็นเวลา 40 วนัจ านวนกลุ่มตวัอยา่งเฉล่ียก่อนการศึกษา 284 ใบสั่งยา
และกลุ่มตวัอยา่งหลงัการปรับปรุงระบบการปฏิบติังานจ านวน 286 ใบสั่งยา (ภาคผนวก ฉ) โดยบนัทึก
จ านวนความคลาดเคล่ือนก่อนการจ่ายยาแสดงเป็นรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

1.1 อตัราความคลาดเคล่ือนทางยาของงานบริการจ่ายยาผูป่้วยในจ าแนกตามประเภท
ความคลาดเคล่ือนทางยาก่อนและหลงัการปรับปรุงระบบการปฏิบติังานดงัแสดงในตารางท่ี 12 
ตารางท่ี 12 อตัราความคลาดเคล่ือนทางยาความคลาดเคล่ือนทางยาของงานบริการจ่ายยาผูป่้วยใน

จ าแนกตามประเภทความคลาดเคล่ือนทางยาก่อนและหลงัการปรับปรุงระบบการ
ปฏิบติังาน 
ประเภท 

ความคลาดเคล่ือนทางยา 
อตัราความคลาดเคล่ือนทางยา (หน่วย:ต่อพนัวนันอน) 

ก่อนการปรับปรุงระบบ หลงัการปรับปรุงระบบ 

การสั่งใชย้า 8.32 7.54 
ก่อนการจ่ายยา 53.10 28.72 
การจ่ายยา 12.36 8.32 
การใหย้า 2.21 3.15 
รวม 75.99 47.73 
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1.2 ความคลาดเคล่ือนทางยาของงานบริการจ่ายยาผูป่้วยในจ าแนกตามกระบวนการ
ท างาน ก่อนและหลงัการปรับปรุงระบบการปฏิบติังานดงัแสดงในตารางท่ี 13 
ตารางท่ี 13 ความคลาดเคล่ือนทางยาของงานบริการจ่ายยาผูป่้วยในจ าแนกตามกระบวนการท างาน

ก่อนและหลงัการปรับปรุงระบบการปฏิบติังาน 
กระบวนการท างาน ก่อนการปรับปรุงระบบ หลงัการปรับปรุงระบบ 

จ านวน 
หน่วย:คร้ัง 

ร้อยละ จ านวน 
หน่วย:คร้ัง 

ร้อยละ 

ป้อนขอ้มูล 97 27.5 49 34.5 
จดัยา 222 62.9 88 62.0 
ลงแบบบนัทึกการใชย้า 34 9.6 9 3.5 
รวม 353 100.0 142 100.0 

 
1.3 ความคลาดเคล่ือนทางยาของงานบริการจ่ายยาผูป่้วยในจ าแนกตามกระบวนการลง

ขอ้มูลยาในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ก่อนและหลังการปรับปรุงระบบการปฏิบติังานดังแสดงใน
ตารางท่ี 14 
ตารางท่ี 14 ความคลาดเคล่ือนทางยาของงานบริการจ่ายยาผูป่้วยในจ าแนกตามกระบวนการป้อน

ขอ้มูลลงในคอมพิวเตอร์ก่อนและหลงัการปรับปรุงระบบการปฏิบติังาน 
การป้อนขอ้มูลลงในคอมพิวเตอร์ 

 
ก่อนการปรับปรุงระบบ หลงัการปรับปรุงระบบ 
จ านวน

หน่วย:คร้ัง 
ร้อยละ จ านวน

หน่วย:คร้ัง 
ร้อยละ 

ป้อนขอ้มูลยาท่ีหยดุใชแ้ลว้ 21 21.6 13 28.9 
ป้อนขอ้มูลยาท่ียงัไม่ถึงเวลาจ่าย 19 19.6 9 20.0 
ผดิชนิด 18 18.6 7 15.6 
ผดิความแรง 16 16.5 6 13.3 
ไม่ไดป้้อนขอ้มูลยา 10 10.3 5 11.1 
ผดิจ านวน 8 8.2 4 8.9 
ผดิรูปแบบ 5 5.2 1 2.2 

รวม 97 100.0 45 100.0 
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1.4 ความคลาดเคล่ือนทางยาของงานบริการจ่ายยาผูป่้วยในจ าแนกตามกระบวนการจดั
ยา ก่อนและหลงัการปรับปรุงระบบการปฏิบติังานดงัแสดงในตารางท่ี 15 
ตารางท่ี 15 ความคลาดเคล่ือนทางยาของงานบริการจ่ายยาผูป่้วยในจ าแนกตามกระบวนการจดัยา

ก่อนและหลงัการปรับปรุงระบบการปฏิบติังาน 
การจดัยา ก่อนการปรับปรุงระบบ หลงัการปรับปรุงระบบ 

จ านวน
หน่วย:คร้ัง 

ร้อยละ จ านวน
หน่วย:คร้ัง 

ร้อยละ 

ผดิชนิด 103 46.4 39 44.3 
ผดิความแรง 72 32.4 31 35.2 
ผดิจ านวน 34 15.3 12 13.6 
ไม่ไดจ้ดัยา 9 4.1 4 4.5 
ผดิรูปแบบ 4 1.8 2 2.4 
รวม 222 100.0 88 100.0 
 

1.5 ความคลาดเคล่ือนทางยาของงานบริการจ่ายยาผูป่้วยในจ าแนกตามกระบวนการลง
ขอ้มูลในแบบบนัทึกการใชย้าของผูป่้วยก่อนและหลงัการปรับปรุงระบบการปฏิบติังานดงัแสดงใน
ตารางท่ี 16 
ตารางท่ี 16 ความคลาดเคล่ือนทางยาของงานบริการจ่ายยาผูป่้วยในจ าแนกตามกระบวนการลง

ขอ้มูลในแบบบนัทึกการใชย้าของผูป่้วยก่อนและหลงัการปรับปรุงระบบการปฏิบติังาน 
การลงขอ้มูลในแบบบนัทึก 

การใชย้าของผูป่้วย 
ก่อนการปรับปรุงระบบ หลงัการปรับปรุงระบบ 
จ านวน

หน่วย:คร้ัง 
ร้อยละ จ านวน

หน่วย:คร้ัง 
ร้อยละ 

ไม่ไดค้ดัลอก/คดัลอกไม่ครบ 12 35.3 4 44.4 
หยดุ/ไม่หยดุใชย้าตามท่ีแพทยส์ั่ง 11 32.4 3 33.3 
ผดิวธีิใช ้ 6 17.6 2 22.3 
ผดิชนิด 3 8.8 0 0 
ผดิคน 2 5.9 0 0 
รวม 34 100.0 9 100.0 
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2. ผลการเปรียบเทียบก่อนและหลงัการปรับปรุงระบบการปฏิบติังาน 
2.1 การศึกษาเปรียบเทียบจ านวนความคลาดเคล่ือนก่อนการจ่ายยาของงานบริการจ่าย

ยาผูป่้วยในก่อนและหลงัการปรับปรุงระบบการปฏิบติังาน พบวา่จ านวนความคลาดเคล่ือนก่อนการ
จ่ายยาหลังการปรับปรุงระบบมีค่าน้อยกว่าก่อนการปรับปรุงระบบอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(p<0.01) ในส่วนของการจ าแนกตามกระบวนการท างานก่อนและหลงัการปรับปรุงระบบการ
ปฏิบติังาน พบวา่จ านวนความคลาดเคล่ือนก่อนการจ่ายยาของงานบริการจ่ายยาผูป่้วยในจ าแนกตาม
กระบวนการท างานไดแ้ก่ การป้อนขอ้มูลลงในคอมพิวเตอร์ การจดัยา การลงขอ้มูลในแบบบนัทึก
การใช้ยาของผูป่้วย หลงัการปรับปรุงระบบมีค่าน้อยกวา่ก่อนการปรับปรุงระบบอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติ (p<0.01) ดงัแสดงในตารางท่ี 17 

2.2 การศึกษาเปรียบเทียบจ านวนความคลาดเคล่ือนก่อนการจ่ายยาของงานบริการจ่าย
ยาผูป่้วยในจ าแนกตามกระบวนการป้อนขอ้มูลลงในคอมพิวเตอร์ก่อนและหลงัการปรับปรุงระบบ
การปฏิบติังาน พบวา่จ านวนความคลาดเคล่ือนก่อนการจ่ายยาของงานบริการจ่ายยาผูป่้วยในจ าแนก
ตามกระบวนการป้อนขอ้มูลลงในคอมพิวเตอร์ไดแ้ก่ ป้อนขอ้มูลยาท่ียงัไม่ถึงเวลาจ่าย, ป้อนขอ้มูลยา
ผิดชนิด, ป้อนขอ้มูลยาผิดความแรงมีค่านอ้ยกวา่ก่อนการปรับปรุงระบบอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
(p<0.05) ในส่วนของการป้อนขอ้มูลยาท่ีหยดุใชแ้ลว้, ไม่ไดป้้อนขอ้มูลยา, ป้อนขอ้มูลยาผิดจ านวน, 
ป้อนขอ้มูลยาผิดรูปแบบ หลงัการปรับปรุงระบบมีค่าน้อยกว่าก่อนการปรับปรุงระบบอย่างไม่มี
นยัส าคญัทางสถิติ ดงัแสดงในตารางท่ี 18 

2.3 การศึกษาเปรียบเทียบความคลาดเคล่ือนก่อนการจ่ายยาของงานบริการจ่ายยาผูป่้วย
ในจ าแนกตามกระบวนการจดัยาก่อนและหลงัการปรับปรุงระบบการปฏิบติังาน พบวา่ความคลาด
เคล่ือนก่อนการจ่ายยาของงานบริการจ่ายยาผูป่้วยในจ าแนกตามกระบวนการจดัยาไดแ้ก่จดัยาผิด
ชนิด, จดัยาผิดความแรง หลังการปรับปรุงระบบมีค่าน้อยกว่าก่อนการปรับปรุงระบบอย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติ (p<0.01) การจดัยาผิดจ านวนหลังการปรับปรุงระบบมีค่าน้อยกว่าก่อนการ
ปรับปรุงระบบอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ (p<0.05) ในส่วนของการไม่ได้จดัยา, จดัยาผิดรูปแบบ 
หลงัการปรับปรุงระบบมีค่านอ้ยกว่าก่อนการปรับปรุงระบบอย่างไม่มีนยัส าคญัทางสถิติดงัแสดง
ในตารางท่ี 19 

2.4 การศึกษาเปรียบเทียบความคลาดเคล่ือนก่อนการจ่ายยาของงานบริการจ่ายยาผูป่้วย
ในจ าแนกตามกระบวนการลงขอ้มูลในแบบบนัทึกการใช้ยาของผูป่้วย  พบว่าการไม่ได้คดัลอก/
คดัลอกไม่ครบหลงัการปรับปรุงระบบมีค่าน้อยกว่าก่อนการปรับปรุงระบบอย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิติ (p<0.05) ในส่วนของการหยุด/ไม่หยุดใชย้าตามท่ีแพทยส์ั่ง, ลงขอ้มูลยาผิดวิธีใช้, ลงขอ้มูลยา
ผิดชนิด, ลงขอ้มูลยาผิดคน หลงัการปรับปรุงระบบมีค่านอ้ยกวา่ก่อนการปรับปรุงระบบอยา่งไม่มี
นยัส าคญัทางสถิติดงัแสดงในตารางท่ี 20 
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ตารางท่ี 17 เปรียบเทียบความคลาดเคล่ือนก่อนการจ่ายยาก่อนและหลงัการปรับปรุงระบบการ
ปฏิบติังาน 

ความคลาดเคล่ือน ก่อนปรับระบบ หลงัปรับระบบ p-value 
ค่าเฉล่ีย 
(คร้ัง) 

ค่า
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉล่ีย 
(คร้ัง) 

ค่า
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ความคลาดเคล่ือนก่อนการ
จ่ายยา* 

8.83 2.99 3.55 1.66 p<0.01 

กระบวนการป้อนข้อมูลลง
ในคอมพิวเตอร์* 

2.43 1.71 1.13 0.91 p<0.01 

กระบวนการจดัยา* 
 

5.55 2.18 2.20 1.62 p<0.01 

กระบวนการลงขอ้มูลใน
แบบบนัทึกการใชย้า* 

0.85 0.95 0.23 0.42 p<0.01 

หมายเหตุ: * หมายถึงแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (α=0.05) 
 
ตารางท่ี 18 เปรียบเทียบความคลาดเคล่ือนก่อนการจ่ายยาจ าแนกตามกระบวนการป้อนขอ้มูลลงใน

คอมพิวเตอร์ก่อนและหลงัการปรับปรุงระบบการปฏิบติังาน 
การป้อนขอ้มูลลงใน

คอมพิวเตอร์ 
ก่อนปรับระบบ หลงัปรับระบบ p-value 

ค่าเฉล่ีย 
(คร้ัง) 

ค่า
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉล่ีย 
(คร้ัง) 

ค่า
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ป้อนขอ้มูลยาท่ีหยดุใชแ้ลว้ 0.53 0.68 0.33 0.53 0.186 
ป้อนขอ้มูลยาท่ียงัไม่ถึงเวลาจ่าย* 0.48 0.72 0.23 0.42 0.040 
ผดิชนิด* 0.45 0.71 0.18 0.38 0.020 
ผดิความแรง* 0.40 0.59 0.15 0.36 0.016 
ไม่ไดป้้อนขอ้มูลยา 0.25 0.54 0.13 0.33 0.230 
ผดิจ านวน 0.20 0.46 0.10 0.30 0.210 
ผดิรูปแบบ 0.13 0.33 0.03 0.16 0.103 
หมายเหตุ: * หมายถึงแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (α=0.05) 
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ตารางท่ี 19 เปรียบเทียบความคลาดเคล่ือนก่อนการจ่ายยาจ าแนกตามกระบวนการจดัยาก่อนและ
หลงัการปรับปรุงระบบการปฏิบติังาน 

การจดัยา ก่อนปรับระบบ หลงัปรับระบบ p-value 
ค่าเฉล่ีย 
(คร้ัง) 

ค่า
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉล่ีย 
(คร้ัง) 

ค่า
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ผดิชนิด* 2.58 1.39 0.98 1.00 p<0.01 
ผดิความแรง* 1.80 0.99 0.78 0.83 p<0.01 
ผดิจ านวน* 0.85 1.17 0.30 0.52 0.017 
ไม่ไดจ้ดัยา 0.23 0.53 0.10 0.30 0.133 
ผดิรูปแบบ 0.10 0.30 0.05 0.22 0.421 
หมายเหตุ: * หมายถึงแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (α=0.05) 
 
ตารางท่ี 20 เปรียบเทียบความคลาดเคล่ือนก่อนการจ่ายยาจ าแนกตามกระบวนการลงขอ้มูลในแบบ

บนัทึกการใชย้าก่อนและหลงัการปรับปรุงระบบการปฏิบติังาน 
การลงขอ้มูลในแบบบนัทึก

การใชย้า 
ก่อนปรับระบบ หลงัปรับระบบ p-value 

ค่าเฉล่ีย 
(คร้ัง) 

ค่า
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉล่ีย 
(คร้ัง) 

ค่า
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ไม่ไดค้ดัลอก/คดัลอกไม่ครบ* 0.30 0.56 0.10 0.30 0.044 
หยดุ/ไม่หยดุใชย้าตามท่ีแพทยส์ัง่ 0.28 0.55 0.08 0.27 0.058 
ผดิวธีิใช ้ 0.15 0.36 0.05 0.22 0.160 
ผดิชนิด 0.50 0.22 0.00 0.00 0.160 
ผดิคน 0.50 0.22 0.00 0.00 0.160 
หมายเหตุ: * หมายถึงแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัสถิติ (α=0.05)
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4. ผลการทดสอบสมมติฐาน 
4.1 ผลการทดสอบดว้ยสถิติ independent t-test แบบ 2 กลุ่มท่ีเป็นอิสระต่อกนัท่ีระดบั

นยัส าคญัทางสถิติ (α=0.05) ดงัแสดงในตารางท่ี 17 พบวา่จ านวนความคลาดเคล่ือนก่อนการจ่ายยา
ก่อนการปรับปรุงระบบมากกวา่หลงัการปรับปรุงระบบอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (α=0.05) แสดงถึง
จ านวนความคลาดเคล่ือนก่อนการจ่ายยาก่อนการปรับปรุงระบบการปฏิบติังานแตกต่างกบัจ านวน
ความคลาดเคล่ือนก่อนการจ่ายยาหลงัการปรับปรุงระบบการปฏิบติังาน 

4.2 ผลการทดสอบดว้ยสถิติ independent t-test แบบ 2 กลุ่มท่ีเป็นอิสระต่อกนัท่ีระดบั
นยัส าคญัทางสถิติ (α=0.05) ดงัแสดงในตารางท่ี 17 พบวา่จ านวนความคลาดเคล่ือนก่อนการจ่ายยา 
(pre-dispensing error) จ  าแนกตามกระบวนการป้อนข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์ก่อนการปรับปรุง
ระบบมากกว่าหลงัการปรับปรุงระบบอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ (α=0.05) แสดงถึงจ านวนความ
คลาดเคล่ือนก่อนการจ่ายยา (pre-dispensing error) จ  าแนกตามกระบวนการป้อนขอ้มูลลงใน
คอมพิวเตอร์ก่อนการปรับปรุงระบบการปฏิบติังานแตกต่างกบัจ านวนความคลาดเคล่ือนก่อนการ
จ่ายยา (pre-dispensing error) จ  าแนกตามกระบวนการป้อนข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์หลังการ
ปรับปรุงระบบการปฏิบติังาน 

4.3 ผลการทดสอบดว้ยสถิติ independent t-test แบบ 2 กลุ่มท่ีเป็นอิสระต่อกนัท่ีระดบั
นยัส าคญัทางสถิติ (α=0.05) ดงัแสดงในตารางท่ี 17 พบวา่จ านวนความคลาดเคล่ือนก่อนการจ่ายยา 
(pre-dispensing error) จ  าแนกตามกระบวนการจดัยาก่อนการปรับปรุงระบบมากกว่าหลงัการ
ปรับปรุงระบบอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (α=0.05) แสดงถึงจ านวนความคลาดเคล่ือนก่อนการจ่ายยา 
(pre-dispensing error) จ  าแนกตามกระบวนการจดัยาก่อนการปรับปรุงระบบการปฏิบติังานแตกต่าง
กบัจ านวนความคลาดเคล่ือนก่อนการจ่ายยา (pre-dispensing error) จ  าแนกตามกระบวนการจดัยา
หลงัการปรับปรุงระบบการปฏิบติังาน 

4.4 ผลการทดสอบดว้ยสถิติ independent t-test แบบ 2 กลุ่มท่ีเป็นอิสระต่อกนัท่ีระดบั
นยัส าคญัทางสถิติ (α=0.05) ดงัแสดงในตารางท่ี 17 พบวา่จ านวนความคลาดเคล่ือนก่อนการจ่ายยา 
(pre-dispensing error) จ  าแนกตามกระบวนการลงขอ้มูลในแบบบนัทึกการใช้ยาก่อนการปรับปรุง
ระบบมากกว่าหลงัการปรับปรุงระบบอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ (α=0.05) แสดงถึงจ านวนความ
คลาดเคล่ือนก่อนการจ่ายยา (pre-dispensing error) จ  าแนกตามกระบวนการลงขอ้มูลในแบบบนัทึก
การใชย้าก่อนการปรับปรุงระบบการปฏิบติังานแตกต่างกบัจ านวนความคลาดเคล่ือนก่อนการจ่ายยา 
(pre-dispensing error) จ  าแนกตามกระบวนการลงขอ้มูลในแบบบนัทึกการใช้ยาหลงัการปรับปรุง
ระบบการปฏิบติังาน
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บทที ่5 
สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
งานวจิยัน้ีศึกษาการพฒันาระบบก่อนการจ่ายยาผูป่้วยในเพื่อลดความคลาดเคล่ือนก่อน

การจ่ายยา โดยมีการวิเคราะห์สาเหตุจากนั้นท าการออกแบบและปรับปรุงระบบเปรียบเทียบความ
คลาดเคล่ือนก่อนการจ่ายยาก่อนและหลงัการปรับปรุงระบบการปฏิบติังาน 

 

สรุปผลการศึกษา 
ผลการศึกษาระยะท่ี 1 ศึกษากระบวนการท างานของงานบริการจ่ายยาผูป่้วยใน พบวา่ 

ในระบบงานเดิมกระบวนการท่ีเกิดความคลาดเคล่ือนมากท่ีสุดคือกระบวนการจดัยาร้อยละ 55 โดย
ความผิดพลาดท่ีเกิดมากท่ีสุดไดแ้ก่ การจดัยาผิดชนิดร้อยละ 40  ผลการศึกษาระยะท่ี 2 การพฒันา
ระบบการท างานจากการระดมความคิดและสนทนากลุ่ม สรุปได ้5 มาตรการ 1) การจดัท าระบบ
เตือนเพื่อแกไ้ขปัญหาการจ่ายยารูปคลา้ยเสียงพอ้ง โดยงานจดัซ้ือยาและเวชภณัฑ์รับผิดชอบก าหนด
นโยบายไม่จดัซ้ือจดัหายารูปคลา้ยเสียงพอ้ง การจดัท ารายการยารูปคลา้ยเสียงพอ้ง การใชอ้กัษรแบบ 
Tall-man letter ท่ีเป็นรูปแบบเดียวกนัทั้งโรงพยาบาล ออกจดหมายเตือนเผยแพร่ให้บุคลากรทราบ 
2) การปรับปรุงทะเบียนช่ือยาในคอมพิวเตอร์กรณียาท่ีมีหลายความแรง โดยงานวิชาการเภสัชกรรม
ปรับปรุงทะเบียนช่ือยาในคอมพิวเตอร์โดยใช้การเตือนจากคอมพิวเตอร์ท าให้เกิดความแตกต่าง 
ส่วนงานบริการจ่ายยาผูป่้วยในมอบหมายให้เจา้พนกังานเภสัชกรรมด าเนินการปรับปรุงป้ายช่ือยา 
3) การสร้างระบบการจดัยา  โดยงานบริการจ่ายยาผูป่้วยในรับผิดชอบการเรียงล าดบัรายการยาบน
ชั้นเก็บยา ก าหนดขั้นตอนการจดัยาใหอ่้านช่ือยาให้ครบถว้นก่อนหยิบยา ขณะจดัยา หลงัจดัยา และ
ลงช่ือผูป้ฏิบติังานทุกคร้ัง 4) การสร้างระบบการตรวจสอบแบบบนัทึกการใช้ยาซ ้ าโดยเภสัชกร               
5) การจดัเจ้าหน้าท่ีปฏิบติังานทดแทนกรณีเจ้าหน้าท่ีห้องจ่ายยาผูป่้วยใน ขาด/ลา/ประชุม โดย
ด าเนินการทั้ง 5 มาตรการพร้อมกนัระหวา่งวนัท่ี 1 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ในวนัและ
เวลาราชการ ผลการศึกษาระยะท่ี 3 ทดลองปฏิบติัและประเมินผล พบวา่ความคลาดเคล่ือนก่อนการ
จ่ายยาของงานบริการจ่ายยาผูป่้วยใน (8.83+2.99 คร้ัง เทียบกับ 3.55+1.66 คร้ัง) ลดลงอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (p<0.01) ขั้นตอนป้อนข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์ (2.43+1.71 คร้ัง เทียบกับ 
1.13+0.91 คร้ัง) ลดลงอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ (p<0.01) ขั้นตอนจดัยา (5.55+2.18 คร้ัง เทียบกบั 
2.20+1.62 คร้ัง) ลดลงอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ (p<0.01) และขั้นตอนลงขอ้มูลในแบบบนัทึกการ
ใชย้าของผูป่้วย (0.85+0.95 คร้ัง เทียบกบั 0.23+0.42 คร้ัง) ลดลงอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p<0.01)
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อภิปรายและเสนอแนะ 
การศึกษาความคลาดเคล่ือนทางยาเพื่อประเมินระบบการจดัการความคลาดเคล่ือนทางยา

ผูป่้วยในของโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศกัด์ิ ชุตินฺธโร อุทิศ พบว่าความคลาดเคล่ือนท่ีเกิดมากท่ีสุด
ในกระบวนการท างานคือคลาดเคล่ือนก่อนการจ่ายยา ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาในโรงพยาบาล
ทัว่ไป ไม่วา่จะเป็นการศึกษาของงานบริการจ่ายยาผูป่้วยนอก[13,14]หรืองานบริการจ่ายยาผูป่้วยใน
[13,14,15,16,17] ต่างก็พบวา่คลาดเคล่ือนก่อนการจ่ายยาเป็นความคลาดเคล่ือนท่ีเกิดมากท่ีสุด ทั้งน้ี
ปัจจยัท่ีมีผลใหเ้กิดความคลาดเคล่ือนก่อนการจ่ายยาของงานบริการจ่ายยาผูป่้วยในของโรงพยาบาล
หลวงพอ่ทวศีกัด์ิ ชุตินฺธโร อุทิศ อาจจะมีดงัต่อไปน้ี 

1. ระบบงานท่ีซบัซอ้นประกอบดว้ยขั้นตอนยอ่ยต่างๆ 
2. ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ไม่เอ้ือต่อการพฒันางานอยา่งต่อเน่ือง 
3. ความเคยชินกบัการท างานในรูปแบบเดิมโดยไม่มีมาตรการหรือหาวิธีใดท่ีท าให้เกิด

การเปล่ียนแปลงปรับปรุงระบบใหดี้ข้ึน 
4. ความคลาดเคล่ือนท่ีเกิดข้ึนนั้นไม่ไดถู้กน ามาวิเคราะห์สาเหตุเพื่อให้เกิดการเรียนรู้

และป้องกนัความผดิพลาดในอนาคต 
โดยปัจจยัแวดลอ้มในระบบงานท่ีเป็นสาเหตุของความคลาดเคล่ือนทางยานั้นจ าแนก

ออกไดเ้ป็น 2 ลกัษณะคือ ปัจจยัท่ีควบคุมไดแ้ละปัจจยัท่ีไม่สามารถควบคุมได ้ตวัอยา่งเช่น ภาระงาน 
ซ่ึงถือวา่เป็นปัจจยัหน่ึงท่ีอยูน่อกเหนือการควบคุม เพราะไม่สามารถก าหนดจ านวนของผูรั้บบริการ 
จ านวนใบสั่งยา หรือจ านวนรายการยาต่อใบสั่งยาได ้ว่าควรจะเป็นเท่าใด หรือแมแ้ต่การก าหนด
บญัชียาของโรงพยาบาล โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารยาและเวชภณัฑ์ โดยท่ี
แพทย์ท่ีเป็นคณะกรรมการจะเป็นผู ้ท่ีมีบทบาทส าคัญในการพิจารณาคัดเลือกรายการยาว่า
โรงพยาบาลจ าเป็นหรือควรจะมียาใดไวบ้า้ง เพื่อให้สอดคล้องกบัแนวทางการรักษาในปัจจุบนั 
ส่วนการคดัเลือกผลิตภณัฑย์าและการจดัพื้นท่ีในการวางยาให้เหมาะสมนั้นเป็นปัจจยัท่ีอยูใ่นความ
ดูแลรับผดิชอบของกลุ่มงานเภสัชกรรมโดยตรง 

ดงันั้นแนวทางแกไ้ขระบบการจดัการความคลาดเคล่ือนทางยาหน่วยงานควรน าขอ้มูล
ไปทบทวนการปฏิบติังาน วางระบบและติดตามประเมินผลเพื่อป้องกันและลดการเกิดความ
คลาดเคล่ือนทางยา[15] ควรจะมีการปรับปรุงระเบียบปฏิบติัและขั้นตอนการปฏิบติังานหลงัจาก
การวิเคราะห์สาเหตุ ระดมความคิดเห็นและหากลยุทธ์ในการท าให้เจา้หน้าท่ีทุกระดบัปฏิบติัตาม
แนวทางการป้องกนัความคลาดเคล่ือนทางยาอยา่งเคร่งครัดน าไปสู่การพฒันาระบบป้องกนัความ
คลาดเคล่ือนก่อนการจ่ายยา[16,17] ซ่ึงจะเป็นกระบวนการในส่วนของการพฒันางานในระยะท่ี 2 
ดงันั้นจึงไดมี้การวิเคราะห์สาเหตุ ระดมความคิดเห็นเพื่อออกแบบระบบการปฏิบติังานรวมถึงการ
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น าเสนอให้กลุ่มงานเภสัชกรรมควรก าหนดนโยบายดา้นยาอยา่งชดัเจนในการส่งเสริมการรายงาน
ความผิดพลาดท่ีพบโดยสมัครใจ ไม่น ามาต าหนิหรือลงโทษผู้ท่ี มีส่วนเก่ียวข้องกับความ
คลาดเคล่ือนนั้นๆ ดงัจะเห็นไดจ้ากขอ้มูลการรายงานความคลาดเคล่ือนก่อนการจ่ายยาท่ีเพิ่มข้ึนโดย
ในปี พ.ศ. 2558 มีการรายงานความคลาดเคล่ือนก่อนการจ่ายยาร้อยละ 51 และเพิ่มมาในปี พ.ศ. 2559 
เป็นร้อยละ  76 ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ในการคน้หาปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งโดยเฉพาะสาเหตุ ส่งเสริมการ
ป้องกนัและน าผลท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์สาเหตุท่ีแทจ้ริงลงสู่การปฏิบติัเพื่อการปรับเปล่ียนระบบ
หรือโครงสร้างการท างาน 

ในส่วนการระดมความคิด (brainstorming) ของเจา้หนา้ท่ีห้องจ่ายยาผูป่้วยใน และการ
สนทนากลุ่ม  (focus group)  ของเภสัชกรกลุ่มงานเภสัชกรรม  ได้มีการวิเคราะห์ข้อมูลความ
คลาดเคล่ือนก่อนการจ่ายยาผูป่้วยในช่วงเวลาก่อนการพฒันาระบบจะเห็นว่าหน่วยงานยงัไม่มี
แนวทางปฏิบติัท่ีชดัเจนในการป้องกนัความคลาดเคล่ือนทางยาเพื่อลดความคลาดเคล่ือนดงักล่าว 

การด าเนินการปรับปรุงระเบียบปฏิบติัและขั้นตอนการปฏิบติังานพิจารณาจากบริบท
ของหอ้งจ่ายยาผูป่้วยใน ก าหนดเป็นนโยบายของหน่วยงานและอาศยัความร่วมมือของบุคลากรทุก
คน มีการส่ือสารอยา่งเป็นระบบ ท าใหเ้กิดความเขา้ใจในแต่ละกระบวนการท างานท่ีมีการปรับปรุง
พฒันา อีกทั้ งการก าหนดนโยบายให้การรายงานความคลาดเคล่ือนทางยาไม่ถือว่าเป็นความ
บกพร่องของการท างาน แต่เป็นปัญหาท่ีควรไดรั้บการคน้พบและน ามาวิเคราะห์หาสาเหตุเพื่อวาง
ระบบให้ลดความคลาดเคล่ือนดงักล่าวลงได ้ท าให้บุคลากรทุกระดบัมีความสบายใจท่ีจะรายงาน
ความคลาดเคล่ือนทางยาท่ีเกิดข้ึน ปัญหาไดรั้บการคน้พบและแกไ้ขอยา่งเป็นระบบ สอดคลอ้งกบั
การศึกษาของสุวรรณา แซ่อือ ท่ีมีการก าหนดนโยบายความปลอดภยัของผูป่้วยเป็นนโยบายของ
โรงพยาบาลมีการประกาศเป็นนโยบายความปลอดภัยด้านยา มีการช้ีแจง และส่ือสารท่ียงั
ผูป้ฏิบติังานทุกระดบัทราบ[18] เช่นเดียวกบัการตรวจสอบความถูกตอ้งตามส าเนาค าสั่งแพทยซ์ ้ าใน
ทุกขั้นตอนตั้งแต่กระบวนการรับส าเนาใบสั่งแพทย ์ป้อนขอ้มูลลงในคอมพิวเตอร์ พิมพฉ์ลากยา ติด
ฉลากยา จดัยา และเภสัชกรตรวจสอบยาพร้อมกบัลงขอ้มูลในแบบบนัทึกการใชย้าของผูป่้วย ท าให้
สามารถลดความคลาดเคล่ือนดังกล่าวลงได้ จากการศึกษาจะเห็นได้ว่าคุณภาพการท างานของ
เจา้หนา้ท่ีเป็นปัจจยัท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัความคลาดเคล่ือนในทุกจุด ดงันั้นทกัษะความช านาญใน
การปฏิบติังานของบุคลากรมีความจ าเป็นมากต่อการลดความคลาดเคล่ือนทางยา จึงตอ้งมีการฝึก
ทกัษะเพิ่มข้ึน อีกทั้งการประชุมภายในหน่วยงานเพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุวางแนวทางป้องกนัและ
แกไ้ขความคลาดเคล่ือนทางยาร่วมกนัเป็นระยะๆ อยา่งสม ่าเสมอจะก่อให้เกิดการเรียนรู้และพฒันา
อยา่งต่อเน่ือง[9] ทั้งน้ี เม่ือหน่วยงานไดด้ าเนินการในเร่ืองความปลอดภยัของผูป่้วยและการรายงาน
ความคลาดเคล่ือนทางยาตามกระบวนการดงักล่าวอย่างต่อเน่ือง ส่ิงท่ีไม่คุน้ชิน จะเป็นส่ิงปกติท่ี
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บรรจุอยู่ในจิตใตส้ านึกของผูค้นในองค์กรจนเป็นวฒันธรรมของการปฏิบติังานในหน่วยงานซ่ึง
ย่อมส่งผลท าให้เกิดความปลอดภยัทางยาในทุกระบบอย่างย ัง่ยืน และผูป่้วยได้รับการดูแลรักษา
อยา่งมีคุณภาพสูงสุด[7] 

การสร้างระบบใหเ้ป็นท่ียอมรับและบุคลากรทุกคนสามารถน าไปปฏิบติัไดจ้ริงดงัเช่น
จากการระดมความคิด (brainstorming) ของเจา้หน้าท่ีห้องจ่ายยาผูป่้วยใน สามารถสรุปแนวปฏิบติั
เพื่อลดคลาดเคล่ือนก่อนการจ่ายยามีทั้งหมด 8 มาตรการ ดงัน้ี 1) การจดัท าระบบเตือนเพื่อแกไ้ข
ปัญหาการจ่ายยารูปคลา้ยเสียงพอ้ง 2) การปรับปรุงทะเบียนช่ือยาในคอมพิวเตอร์กรณียาท่ีมีหลาย
ความแรง 3) การสร้างระบบการจดัยา 4) การสร้างระบบเภสัชกรคดักรองส าเนาใบสั่งแพทย ์ 5) การ
สร้างระบบเตือนในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 6) การสร้างระบบแรกรับผูป่้วยใหม่โดยการพิมพแ์บบ
บนัทึกการใชย้าจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 7) การสร้างระบบการตรวจสอบแบบบนัทึกการใชย้าซ ้ า
โดยเภสัชกร 8) การจดัเจา้หน้าทีปฏิบติังานทดแทนกรณีเจา้หน้าท่ีห้องจ่ายยาผูป่้วยใน ขาด/ลา/
ประชุม หลงัจากนั้นน ามาวิเคราะห์และอภิปรายผลเพิ่มเติมเพื่อก าหนดเป็นนโยบายของหน่วยงาน
เภสัชกรรมในการสนทนากลุ่ม  (focus group)  เฉพาะเภสัชกรกลุ่มงานเภสัชกรรม ก าหนดเป็น
นโยบายของกลุ่มงานเภสัชกรรมน าไปปฏิบติัเพื่อลดคลาดเคล่ือนก่อนการจ่ายยาในกระบวนการ
ต่างๆ มีทั้งหมด 5 มาตรการ ดงัน้ี 
1. มาตรการป้องกนัความคลาดเคล่ือนก่อนการจ่ายยาในกระบวนการป้อนขอ้มูลลงในคอมพิวเตอร์ 

1.1 ปรับปรุงทะเบียนช่ือยาในคอมพิวเตอร์กรณียาท่ีมีหลายความแรง 
การปรับปรุงทะเบียนช่ือยาในคอมพิวเตอร์กรณียาท่ีมีหลายความแรงโดยใช้การ

เตือนจากคอมพิวเตอร์ท าให้เกิดความแตกต่าง ซ่ึงด าเนินงานโดยงานวิชาการเภสัชกรรมในการ
ก าหนดรายการยาในคอมพิวเตอร์ ส่วนงานบริการจ่ายยาผูป่้วยในมอบหมายให้เจา้พนกังานเภสัช
กรรมด าเนินการปรับปรุงป้ายช่ือยา ก าหนดให้รายการยาท่ีมีความแรงมากกว่าข้ึนตน้ช่ือยาด้วย
อกัษรพิมพใ์หญ่ 3 ตวัอกัษร และรายการยาท่ีมีขนาดน้อยกว่าให้เป็นตวัอกัษรพิมพเ์ล็ก 3 ตวัอกัษร 
ก าหนดเป็นช่ือยาในคอมพิวเตอร์ ฉลาก ป้ายช่ือยา และเปล่ียนสีตวัเลขความแรงของยาเป็นสีแดงใน
ป้ายช่ือยาท่ีมีหลายความแรงตวัอยา่งเช่น amiTRIPTYLINE 10 MG TAB กบั AMITRIPTYLINE 
25 MG TAB, amloDIPINE 5 MG TAB กบั AMLODIPINE 10 MG TAB, diazePAM 2 MG TAB 
กบั DIAZEPAM 5 MG TAB เป็นตน้ ซ่ึงมาตรการน้ีสอดคลอ้งกบัการศึกษาของสุวรรณา แซ่อือ              
ท่ีใชม้าตรการพิมพค์วามแรงของยาท่ีสูงกวา่ไวด้า้นหนา้ช่ือยาจะสามารถลดความคลาดเคล่ือนก่อน
การจ่ายยาในกระบวนการป้อนขอ้มูลลงในคอมพิวเตอร์ได ้แต่มีขอ้เสนอแนะวา่การไม่มีระบบเตือน
ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในกรณีท่ีมียาหลายความแรงท่ีอาจก่อให้เกิดความสับสนจนเกิดความ
ผดิพลาดไดเ้ช่นกนั[18] 
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2. มาตรการป้องกนัความคลาดเคล่ือนก่อนการจ่ายยาในกระบวนการจดัยา 
2.1 การจดัท าระบบเตือนเพื่อแกไ้ขปัญหาการจ่ายยารูปคลา้ยเสียงพอ้ง  

การจดัท าระบบเตือนเพื่อแกไ้ขปัญหาการจ่ายยารูปคลา้ยเสียงพอ้ง ซ่ึงด าเนินงานโดย
งานจดัซ้ือยาและเวชภณัฑ์ร่วมกบังานวิชาการเภสัชกรรมไดแ้ก่การจดัท ารายการยารูปคลา้ยเสียงพอ้ง 
การจดัท าป้ายเตือนสีส้มระบุค าว่า “LASA ระวงัสลบั…..(ยาช่ือ)…..” ติดในท่ีชั้นจดัเก็บยา การ
จดัท าเทคนิค “Tall Man Letter” ซ่ึงเป็นเทคนิคท่ีใชไ้ดง่้าย เป็นลกัษณะการท าอกัษรตวัเล็กให้เป็น
ตวัใหญ่ โดยเนน้ตรงส่วนของช่ือท่ีต่างกนัเท่านั้น [25] ก าหนดใหเ้ป็นช่ือยาในคอมพิวเตอร์ ฉลากยา 
และป้ายช่ือยา ตวัอย่างเช่น CEFtaziDIME 1 G INJ, CEFTRIaxone  1 G INJ, DOBUTamine 250 
MG/20 ML INJ,  SodaMINT,  hydrOXYzine, HydrALAzine เป็นต้น  มีการแยกท่ีเก็บยาวางยาท่ี
คลา้ยคลึงกนัออกห่างจากกนั และมีป้ายช่ือชดัเจน ซ่ึงมาตรการดงักล่าวน้ีสอดคลอ้งกบัการศึกษา
ของฉตัราภรณ์ ชุ่มจิต ท่ีศึกษาการพฒันาระบบการจดัการความปลอดภยัของยาท่ีมีรูปคลา้ยเสียงพอ้ง
ในโรงพยาบาลของรัฐ พบวา่วธีิการท่ีใชใ้นการแกไ้ขปัญหาการจ่ายยารูปคลา้ยเสียงพอ้งแลว้ประสบ
ความส าเร็จมากท่ีสุดคือการแยกสถานท่ีวางยารูปคลา้ยเสียงพอ้งให้อยูห่่างกนั[26] อีกทั้งการเสนอ
งานจดัซ้ือยาและเวชภณัฑ์เพื่อเปล่ียนลกัษณะยาให้มีความแตกต่างกนั โดยมอบหมายงานจดัซ้ือยา
และเวชภณัฑ์ก าหนดเป็นนโยบายไม่จดัซ้ือจดัหายารูปคลา้ยเสียงพอ้ง ซ่ึงอาจท าให้เกิดความเขา้ใจ
ผิดหรือเกิดความคลาดเคล่ือนทางยาได้ง่าย งานจัดซ้ือยาและเวชภัณฑ์ควรเลือกซ้ือยาอย่าง
ระมดัระวงั โดยเฉพาะอยา่งยิ่งยาท่ีมีฉลากหรือรูปแบบคลา้ยกนั พยายามท าให้เกิดความแตกต่างใน
รูปลกัษณ์และฉลากยา ซ่ึงมาตรการน้ีสอดคลอ้งกบัการศึกษาของสุวรรณา แซ่อือ ท่ีมีการปรับแนว
ทางการพิจารณายาเขา้ออกโรงพยาบาลกรณียารูปคลา้ยเสียงพอ้งเพื่อลดความคลาดเคล่ือนก่อนการ
จ่ายยา[18] หากจ าเป็นต้องซ้ือยาท่ีมีรูปคล้ายเสียงพอ้งควรมีการเตือนบุคลากรให้รับทราบและ
จะตอ้งให้ความระมดัระวงัเป็นพิเศษ ออกเป็นจดหมายเตือน และติดฉลากเตือนให้เห็นไดช้ดัเจน 
จดัท ารายการยารูปคล้ายเสียงพอ้งท่ีมีปัญหาทุก 6 เดือน หรือทุกปี และมีการเผยแพร่ให้บุคลากร
ทราบ อีกทั้งตอ้งขอความร่วมมือจากบริษทัยาในการเปล่ียนบรรจุภณัฑ์ให้มีความแตกต่าง เปล่ียน
ฉลากยาท่ีคลา้ยกนั ควรเลือกยาท่ีมีความแรงเดียวหรือกรณีท่ียามีหลายความแรง และควรพิจารณา
เลือกเอาความแรงยาอยา่งใดอยา่งหน่ึงเขา้โรงพยาบาล ในการจดัท าระบบเตือนเพื่อแกไ้ขปัญหาการ
จ่ายยารูปคลา้ยเสียงพอ้งของการศึกษาน้ีสอดคลอ้งกบัหลายๆ การศึกษาในโรงพยาบาลท่ีมีการจดัท า
รายการ “ยารูปคลา้ยเสียงพอ้ง” การจดัวางยาท่ีมีช่ือหรือบรรจุภณัฑค์ลา้ยกนัแยกให้ห่างจากกนั และ
การท าสีภาชนะบรรจุเก็บใหแ้ตกต่างกนั ประสานงานให้งานบริหารเวชภณัฑ์เปล่ียนแหล่งจดัซ้ือยา 
เพื่อไม่ให้ยามีลกัษณะคล้ายคลึงกนั และถ้ามีการเปล่ียนแหล่งจดัซ้ือตอ้งแจง้ให้เจา้หน้าท่ีทุกคน
รับทราบ[18,19,20,21,22] ซ่ึงเป็นมาตรการท่ีจะสามารถลดความคลาดเคล่ือนก่อนการจ่ายยาได ้
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2.2 สร้างระบบการจดัยา 
การสร้างระบบการจดัยา โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 1) การจดัเรียงรายการยาบน

ชั้นยาตามช่ือสามญัทางยาเรียงตามอกัษรภาษาองักฤษ ออกแบบพื้นท่ีในการจดัวางยาให้เหมาะสม 
ควรมีท่ีจัดวางยาให้เพียงพอ ต้องหันเอาช่ือยาและขนาดออกให้เห็นเสมอ แยกยาให้เห็นเป็ น
หมวดหมู่ตามรูปแบบยา และความแรง ซ่ึงมาตรการดงักล่าวน้ีสอดคลอ้งกบัการศึกษาของพรพิทกัษ ์
กอมสิน และการศึกษาของพงษ์ศกัด์ิ สมใจและคณะท่ีมีการจดัสภาพแวดล้อมภายในห้องยาให้
เหมาะสมให้สะดวกและเอ้ือต่อการท างาน มาตรการดงักล่าวจะสามารถลดความคลาดเคล่ือนก่อน
การจ่ายยาได[้20,22] 2) อ่านช่ือยาให้ครบถว้นก่อนหยิบยา ขณะจดัยา และหลงัจดัยาเสร็จจะตอ้งมี
ใบสั่งยา ฉลากยา และยาท่ีต้องการอยู่ด้วยกันเพื่อให้มองเห็นและตรวจสอบได้ตลอดเวลาซ่ึง
มาตรการน้ีสอดคลอ้งกบัการศึกษาของสุวรรณา แซ่อือ การศึกษาของสมพงษ์ อาภาศรีทองสกุล 
และการศึกษาของอนุชา อาภาสวสัด์ิ ท่ีก าหนดให้มีระบบการตรวจสอบซ ้ ากบัใบสั่งแพทยแ์ละ
ปฏิบติัตามวธีิปฏิบติัในการจดัยา[18,19,23] 3) การลงช่ือผูป้ฏิบติังานเพื่อเพิ่มความรับผิดชอบในแต่
ละขั้นตอนทุกคร้ัง ซ่ึงมาตรการน้ีสอดคลอ้งกบัการศึกษาของพรพิทกัษ ์กอมสิน และการศึกษาของ
สุวิมล อนันต์ศิริภัณฑ์ ท่ีให้เจ้าหน้าท่ีลงช่ือก ากับในใบสั่งยาเม่ือมีการปฏิบัติงาน[20,21] ซ่ึง
มาตรการเหล่าน้ีจะสามารถลดความคลาดเคล่ือนก่อนการจ่ายยาได้ เพราะบุคลากรจะมีความ
ตระหนกัในหนา้ท่ี ความรับผิดชอบในการปฏิบติังานอยา่งเคร่งครัด ในส่วนของการจดัเรียงยาบน
ชั้นยามอบหมายให้เจา้พนกังานเภสัชกรรมคนท่ี 1 รับผิดชอบในการดูแลการจดัเรียงยาเม็ด คนท่ี 2 
รับผิดชอบในการดูแลการจดัเรียงยาฉีด และยาน ้ า ทั้งน้ีเจา้หน้าท่ีผูรั้บผิดชอบดูแลตูย้า ตอ้งหมัน่
ตรวจสอบป้ายบ่งช้ีหรือป้ายเตือนของยาให้ถูกตอ้งครบถว้นทุกรายการ และคอยสังเกตดว้ยวา่มียา
อ่ืนท่ีคล้ายกนัปะปนมาด้วยหรือไม่ หากพบขอ้บกพร่อง ให้รีบด าเนินการแกไ้ขทนัทีและให้เพิ่ม
ความระมดัระวงั หากมียาใหม่เขา้บญัชีโรงพยาบาลจะตอ้งมีการจดัเรียงใหม่และแจง้เจา้หน้าท่ีท่ี
ปฏิบติังานทุกคร้ัง 

ในกระบวนการจดัยาน้ีสาเหตุท่ีแทจ้ริงท่ีท าให้เกิดความคลาดเคล่ือนทางยาไดแ้ก่ 
บุคลากรอาศยัการเรียนรู้จากประสบการณ์ ความอ่อนล้า ความจ า ความเคยชิน ดงันั้นตอ้งสร้าง
ระบบการตรวจสอบน าไปสู่การปรับปรุงระเบียบปฏิบติัและขั้นตอนการปฏิบติังานเพื่อให้มีการ
แก้ไขและป้องกนัความคลาดเคล่ือนทางยาซ่ึงประกอบไปด้วยบุคลากรและระบบบริการโดยใช้
แนวคิดเชิงระบบซ่ึงเช่ือวา่ การป้องกนัไม่ให้เกิดความผิดพลาดนั้น ไม่ใช่การเปล่ียนพฤติกรรมของ
มนุษย ์แต่เป็นการปรับเปล่ียนส่ิงแวดลอ้มในการท างานหรือระบบงานมากกว่า โดยภายหลงัจาก
การวิเคราะห์สาเหตุ ระดมความคิดเห็นและหากลยุทธ์ในการท าให้เจา้หน้าท่ีทุกระดบัปฏิบติัตาม
แนวทางการป้องกนัความคลาดเคล่ือนทางยาอย่างเคร่งครัดอีกทั้งเจา้หน้าตอ้งมีความตระหนกัถึง
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ความส าคญัของความคลาดเคล่ือนก่อนการจ่ายยามีการการวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อหาสาเหตุในเชิงระบบ
ร่วมกนัแกปั้ญหาร่วมกนัเพื่อใหส้ามารถลดความคลาดเคล่ือนดงักล่าวได ้
3. มาตรการป้องกนัความคลาดเคล่ือนก่อนการจ่ายยาในกระบวนการลงขอ้มูลในแบบบนัทึกการใช้
ยาของผูป่้วย 

3.1 สร้างระบบการตรวจสอบแบบบันทึกการใช้ยาซ ้ าโดยเภสัชกรคนท่ี 2 มีการ
ตรวจสอบการลงขอ้มูลในแบบบนัทึกการใชย้าของผูป่้วยของเภสัชกรคนท่ี 1 พร้อมกบัลงช่ือเภสัช
กรผูต้รวจสอบแบบบนัทึกการใช้ยาของผูป่้วยเป็นแนวทางท่ีสามารถท าไดเ้น่ืองจากโรงพยาบาล
หลวงพ่อทวีศกัด์ิ ชุตินฺธโร อุทิศ เปิดท าการ 24 ชัว่โมง นอกเวลาท าการจะเปิดให้บริการท่ีห้องจ่าย
ยาผูป่้วยนอก และมีเภสัชกรปฏิบติัการตลอดเวลา 24 ชัว่โมงจากการสนทนากลุ่ม (focus group) 
เฉพาะเภสัชกรมีมติเห็นชอบให้เภสัชกรท่ีปฏิบติังานเวรบ่าย (ช่วงเวลา 16.00 - 24.00 น.) เป็นผู ้
ตรวจสอบแบบบนัทึกการใชย้าซ ้ าทุกวนั หากมีบุคลากรใหม่จะตอ้งมีการฝึกปฏิบติังานหน่วยงาน
ต่างๆใหค้รบเพื่อเรียนรู้งานเป็นเวลา 3 เดือนก่อนท่ีจะสามารถปฏิบติังานนอกเวลาท าการไดโ้ดยการ
สร้างระบบการตรวจสอบน าไปสู่การปรับปรุงระเบียบปฏิบติัและขั้นตอนการปฏิบติังานเพื่อให้มี
การแกไ้ขและป้องกนัความคลาดเคล่ือนดงักล่าวได ้
4. การจดัเจา้หน้าทีปฏิบติังานทดแทนกรณีเจ้าหน้าท่ีห้องจ่ายยาผูป่้วยใน ขาด/ลา/ประชุมเป็น
มาตรการท่ีเพิ่มมาในการสนทนากลุ่ม (focus group) เฉพาะเภสัชกรจะมีการจดัเจา้หน้าท่ีจากงาน
จดัซ้ือยาและเวชภณัฑ์ งานคลงัเวชภณัฑ์ และงานวิชาการเภสัชกรรมปฏิบติังานทดแทนโดยมีการ
มอบหมายงานจากหวัหนา้กลุ่มงานเภสัชกรรมใหรั้บผดิชอบเป็นลายลกัษณ์อกัษร ซ่ึงไม่ใช่บุคลากร
จากงานบริการผูป่้วย ตามนโยบายของหน่วยงานเภสัชกรรมจะมุ่งเน้นการให้บริการจ่ายยาผูป่้วย
เป็นล าดบัแรก ซ่ึงตอ้งไม่ส่งกระทบต่องานบริการจ่ายยาผูป่้วยนอกและหน่วยงานอ่ืนๆ ซ่ึงมาตรการ
น้ีสอดคลอ้งกบัการศึกษาของสุวรรณา แซ่อือ และการศึกษาของพงษศ์กัด์ิ และคณะ ท่ีมีการจดัสรร
ทรัพยากรและบุคลากรใหเ้หมาะสมกบัภาระงาน[18,22] 

ส าหรับมาตรการท่ีไม่สามารถท าได้ในขณะน้ีได้แก่ ระบบเภสัชกรคดักรองส าเนา
ใบสั่งแพทยเ์น่ืองจากยงัไม่สามารถเพิ่มอตัราก าลงัของเภสัชกรห้องจ่ายยาผูป่้วยในได ้อีกทั้งตอ้งมี
เภสัชกรดูแลดา้นยาท่ีหอผูป่้วยดว้ย แต่ถา้อนาคตโรงพยาบาลขยายกรอบอตัราก าลงัเป็นโรงพยาบาล
ทัว่ไปขนาด 200 เตียง ท าให้กรอบอตัราเภสัชกรเพิ่มข้ึน สามารถพฒันางานงานในส่วนน้ีได ้ซ่ึงมี
การศึกษาของสมพร วิพิศมากูร พบว่า การเพิ่มขั้นตอนการคดักรองและตรวจสอบใบสั่งยาของ
ผูป่้วยในโดยเภสัชกร ก่อนท่ีจะท าการคดัลอกขอ้มูลยาลงในคอมพิวเตอร์ พบความคลาดเคล่ือนใน
การลงขอ้มูลยาและการจดัยาลดลงได[้24] ในส่วนการสร้างระบบเตือนในโปรแกรมคอมพิวเตอร์
และระบบแรกรับผูป่้วยใหม่โดยการพิมพแ์บบบนัทึกการใชย้าจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ก็ยงัเป็น
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มาตรการท่ีไม่สามารถท าไดใ้นขณะน้ีเน่ืองจากจะตอ้งมีการประสานงานกบับริษทัคอมพิวเตอร์ ซ่ึง
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีโรงพยาบาลใชใ้นขณะน้ี มีปัญหาในการพฒันางาน เน่ืองจากอยูใ่นช่วงท่ี
โรงพยาบาลก าลงัพิจารณาคดัเลือกโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใหม่จึงท าให้บริษทัท่ีดูแลโปรแกรมท่ีใช้
อยู่ในขณะน้ีไม่พฒันาและแกไ้ขระบบต่างๆ อีกแลว้ มาเป็นระยะเวลาประมาณ 2 ปี ซ่ึงท าให้เป็น
อุปสรรคในการพฒันางานท่ีจ าเป็นตอ้งใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วย ดังนั้นการเปล่ียนแปลงและ
ปรับปรุงข้อมูลบางอย่างท่ีต้องอาศัยโปรแกรมคอมพิวเตอร์อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการ
ด าเนินการนาน  

จากผลการด าเนินงานก่อนและหลงัการปรับเปล่ียนกระบวนการก่อนการจ่ายยาพบวา่มี
ความคลาดเคล่ือนก่อนการจ่ายยาท่ีลดลงอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p<0.01) เน่ืองจากระบบท่ีวางไว้
นั้นมีหลายมาตรการในการแกไ้ขความคลาดเคล่ือนดงักล่าว ซ่ึงผลของมาตรการดงักล่าวนั้น ไดรั้บ
ความร่วมมืออยา่งดีจากผูป้ฏิบติังาน จึงท าให้ความคลาดเคล่ือนก่อนการจ่ายยาลดลงอยา่งต่อเน่ือง 
แต่คาดวา่ในอนาคตความคลาดเคล่ือนก่อนการจ่ายยาน้ีจะเร่ิมคงท่ี เน่ืองจากความผิดพลาดในระดบั
บุคคล (human error) นั้นยงัคงตอ้งมีอยูบ่า้ง แต่ตอ้งมีการระมดัระวงัและย  ้าเตือนให้ผูป้ฏิบติังาน
ทราบอยูเ่สมอเพื่อป้องกนัไม่ให้เกิดความคลาดเคล่ือนก่อนการจ่ายยานั้นเพิ่มมากข้ึน ซ่ึงตอ้งมีการ
พฒันาและปรับปรุงต่อไป 

ผลจากมาตรการดงักล่าวเป็นผลลพัธ์จากการปรับเปล่ียนกระบวนการท างานให้มีความ
ชดัเจน เช่น แนวทางปฏิบติัของระบบยาท่ีมีรูปคลา้ยเสียงพอ้งสามารถตรวจพบและป้องกนัความ
คลาดเคล่ือนทางยาไดม้ากข้ึน การจดัท าระบบท่ีช่วยในการลดความเส่ียงทั้งความเส่ียงจากตวัระบบ
และตวับุคคลสอดคลอ้งกบัการศึกษาท่ีผา่นมาท่ีมีการปรับปรุงระบบการให้บริการจ่ายยาผูป่้วยนอก
และผูป่้วยในมีผลท าให้สามารถลดความคลาดเคล่ือนในการจดัยาลดลงไดท้ั้งในงานบริการจ่ายยา
ผูป่้วยนอก[18,19,20,21,22, 23,24] และงานบริการจ่ายยาผูป่้วยใน[22,24] ความคลาดเคล่ือนทางยา
เป็นส่ิงท่ีสามารถปรับปรุงแก้ไขได้ด้วยระบบงานท่ีดี ตั้ งแต่การพิจารณายาเข้าสู่รายการยา
โรงพยาบาล การรับบุคลากรเขา้ท างาน การฝึกอบรม การส่ือสารให้บุคลากรรับทราบขอ้มูล การใช้
เทคโนโลยี และการมีส่วนร่วมของบุคลากร มีระบบการติดตามและประเมินผลเป็นระยะอย่าง
สม ่าเสมอ  

การศึกษาคร้ังน้ี ช่วยให้ผูว้ิจยั เภสัชกร เจา้หนา้ท่ีเภสัชกรรม และผูท่ี้เก่ียวขอ้งในส่วน
อ่ืนๆ ได้มีโอกาสเรียนรู้จากความผิดพลาดท่ีเกิดข้ึน มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็น และพฒันา
กระบวนการทางความคิด โดยมุ่งเน้นท่ีการบริหารจดัการปัจจยัเชิงระบบ เพื่อส่งเสริมให้เกิดความ
ปลอดภยั ลดโอกาสเส่ียงต่อการเกิดความคลาดเคล่ือน น าไปสู่กระบวนการพฒันาคุณภาพท่ี
ต่อเน่ืองและย ัง่ยนืไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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ข้อจ ากดัในการศึกษาวจัิย 
1. การศึกษาวิจยัน้ีมีข้อจ ากัดด้านระบบคอมพิวเตอร์ซ่ึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ี

โรงพยาบาลใชใ้นขณะน้ีมีปัญหาในการพฒันางาน เน่ืองจากอยูใ่นช่วงท่ีโรงพยาบาลก าลงัพิจารณา
คดัเลือกโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใหม่จึงท าให้บริษทัท่ีดูแลโปรแกรมท่ีใชอ้ยูใ่นขณะน้ีไม่พฒันาและ
แกไ้ขระบบต่างๆ อีกแลว้ มาเป็นระยะเวลาประมาณ 2 ปี ซ่ึงท าให้เป็นอุปสรรคในการพฒันางานท่ี
จ าเป็นตอ้งใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์เขา้มาช่วย ดงันั้นการเปล่ียนแปลงและปรับปรุงขอ้มูลบางอยา่ง
ท่ีตอ้งอาศยัโปรแกรมคอมพิวเตอร์อาจจะตอ้งใชร้ะยะเวลาในการด าเนินการนาน หากมีระบบการ
จดัการดา้นคอมพิวเตอร์ท่ีดีน่าจะท าใหส้ามารถพฒันาไดอี้กมาก 

2. ระบบท่ีพฒันาข้ึนใหม่น้ีจะสามารถลดความคลาดเคล่ือนก่อนการจ่ายยาลงไดแ้ต่ก็ยงั
ไม่สามารถลดลงไดท้ั้งหมด ทั้งน้ีเพราะยงัมีความบกพร่องตามธรรมชาติของบุคลากร อนัมีสาเหตุ
ได้แก่ บุคลากรอาศยัการเรียนรู้จากประสบการณ์ ความอ่อนล้า ความจ า ความเคยชิน การเร่งรีบ
เพื่อให้ไดบ้ริการท่ีรวดเร็วอนัจะเป็นสาเหตุท่ีท าให้เกิดความคลาดเคล่ือนทางยาได ้และเน่ืองจาก
การศึกษาน้ีท าเพียงช่วงเวลาอนัสั้น ดงันั้นจึงตอ้งมีการประเมินและติดตามระบบอยา่งสม ่าเสมอทุก 
6 เดือน ทุก 1 ปีหรือทุก 2 ปี เพื่อตรวจสอบและประเมินถึงประสิทธิภาพของการด าเนินนโยบาย
หรือมาตรการเหล่านั้น และรวมถึงการพฒันาบุคลากรให้มีการท างานอย่างมีประสิทธิภาพมาก
ยิง่ข้ึน ตามแนวคิดของกระบวนการคุณภาพท่ีจ าเป็นตอ้งมีการพฒันาอยา่งต่อเน่ืองและย ัง่ยนื 

 

ข้อเสนอแนะจากการวจัิย 
1. ผลการปรับปรุงระบบการปฏิบติังานท าให้สามารถลดคลาดเคล่ือนก่อนการจ่ายยา

ไดอ้ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p<0.01) ซ่ึงมาตรการดงักล่าวสามารถน าไปประยุกตใ์ชก้บังานบริการ
จ่ายยาผูป่้วยนอกของโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศกัด์ิ ชุตินฺธโร อุทิศ ดงัน้ี 1) มาตรการป้องกนัความ
คลาดเคล่ือนก่อนการจ่ายยาในกระบวนการป้อนข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์ได้แก่ การปรับปรุง
ทะเบียนช่ือยาในคอมพิวเตอร์กรณียาท่ีมีหลายความแรง 2) มาตรการป้องกนัความคลาดเคล่ือนก่อน
การจ่ายยาในกระบวนการจดัยาไดแ้ก่ การจดัท าระบบเตือนเพื่อแกไ้ขปัญหาการจ่ายยารูปคลา้ยเสียง
พอ้ง และยงัสามารถประยกุตใ์ชก้บังานบริการจ่ายยาผูป่้วยของโรงพยาบาลอ่ืนๆ เพื่อเกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ผูป่้วย และก่อใหเ้กิดการพฒันาร่วมกนัภายในหน่วยงาน 

2. ควรสนับสนุนให้มีเจา้หน้าท่ีปฏิบติังานในห้องจ่ายยาให้เพียงพอต่อภาระงานท่ี
เพิ่มข้ึนและเพื่อพฒันางานให้เกิดคุณภาพอยา่งต่อเน่ือง และพิจารณาปรับปรุงกรอบอตัราก าลงัของ
หน่วยงานเภสัชกรรมเพื่อรองรับกบัปริมาณงานท่ีมากข้ึนจากการท างานด้วยกระบวนการพฒันา
คุณภาพซ่ึงมีระบบ และรายละเอียดของการปฏิบติังานเพิ่มข้ึนมาก 
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ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
1. ศึกษาวจิยัระยะเวลารอคอยซ่ึงคาดวา่ในกระบวนการปรับปรุงระบบการจดัการความ

คลาดเคล่ือนก่อนการจ่ายยาเพื่อลดความคลาดเคล่ือนก่อนการจ่ายยานั้น อาจส่งผลให้ระยะเวลารอ
คอยเพิ่มข้ึน  

2. ศึกษาวิจยัเพื่อประเมินความพึงพอใจของผูป่้วยและบุคลาการทางการแพทยท่ี์มารับ
บริการ เพื่อใหท้ราบถึงความพึงพอใจของผูม้ารับบริการหลงัจากการปรับปรุงระบบการท างานแลว้ 
มีความพึงพอใจเพิ่มข้ึนหรือลดลงมากน้อยเพียงใดและตอ้งการให้ผูใ้ห้บริการปรับปรุงส่วนใด
เพิ่มเติมประเมินความพึงพอใจของผูป่้วยท่ีมารับบริการจะช่วยให้มีขอ้มูลมาประกอบการพิจารณา
ปรับปรุงระบบใหดี้ยิง่ข้ึน 

3. ศึกษาความคลาดเคล่ือนทางยาประเภทอ่ืนๆ ทั้งระบบ เช่นความคลาดเคล่ือนในการ
สั่งใชย้า ความคลาดเคล่ือนในการจ่ายยาและ ความคลาดเคล่ือนในการให้ยา เพื่อให้ไดข้อ้มูลความ
คลาดเคล่ือนทางยาท่ีครอบคลุมทุกขั้นตอนของกระบวนการใชย้าในโรงพยาบาลซ่ึงขอ้มูลท่ีไดจ้ะ
สามารถน ามาใชใ้นการแกปั้ญหาความคลาดเคล่ือนทางยาไดท้ั้งระบบ  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



73 
 

 
 

รายการอ้างอิง 
[1] Institute of Medicine. (2000). To err is human: Building a safer health system. Washing DC: 

Nation Academy Press. 
[2] Brennam TA, Leape LL. et al. (1991). “Incidence of adverse events and negligence in 

hospitalized patients.” N Engl J Med 19, 324: 370-376. 
[3] Leape LL, Brennan TA. et al. (1991). “The nature of events in hospitals patients.” N Engl J 

Med 19, 324: 337-384. 
[4] ธิดา นิงสานนท์, มงักร ประพนัธ์วฒันะ และมนทรัตน์ ถาวรเจริญทรัพย.์ (2547). “ผลกระทบ

ของความคลาดเคล่ือนทางยาต่อระบบการดูแลสุขภาพ.” ใน การป้องกันความคลาดเคลื่อน
ทางยาเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย. ธิดา นิงสานนท,์ สุวฒันา จุฬาวฒันทล และปรีชา 
มนทกานติกุล, บรรณาธิการ. กรุงเทพฯ: บริษทัประชาชน จ ากดั. 

[5] กลุ่มงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศกัด์ิ ชุตินฺธโร อุทิศ. (2559). เอกสาร Service 
Profile ปี พ.ศ. 2559. กรุงเทพฯ: โรงพยาบาลหลวงพอ่ทวศีกัด์ิ ชุตินฺธโร อุทิศ. 

[6] จิราภรณ์ อุษณกรกุล. (2551). “ชุดตวัช้ีวดัระบบยาในโรงพยาบาล.” ใน ตัวช้ีวัดระบบยาใน
โรงพยาบาล. ธิดา นิงสานท์ และเสาวคนธ์ รัตนวิจิตราศิลป์, บรรณาธิการ. กรุงเทพฯ: ศูนย์
สารสนเทศและวจิยัระบบยา. 

[7] สถาบนัพฒันาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล. (2546). Patient Safety Concept and Practice. 
กรุงเทพฯ: บริษทัหนงัสือดีวนั จ  ากดั. 

[8] Cohen MR., ed. (2008). Medication errors. 2
nd

edition. Pensylvania: Institute for Safe 
Medication Practices. 

[9] ธิดา นิงสานนท์, สุวฒันา จุฬาวฒันทล, และปรีชา มนทกานติกุล. (2549). การป้องกันความ
คลาดเคลื่อนทางยาเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย. พิมพค์ร้ังท่ี 2. กรุงเทพฯ: บริษทั
ประชาชน จ ากดั. 

[10] Reason J. (2000). “Human error: model and management.” British Medical Journal 28, 
320 (June): 768-770. 

[11] Leape LL. (1999). “A systems analysis: approach to medical error.” In Medication errors. 
Cohen MR., ed. Washington, D.C.: The American Pharmaceutical Association. 

[12] มงักร ประพนัธ์วฒันะ. (2548). “การจดัการความรู้.” ใน ระบบการใช้ยาในโรงพยาบาลเพื่อ
ความปลอดภัยของผู้ป่วย. สุวฒันา จุฬาวฒันทล และคณะ, บรรณาธิการ. กรุงเทพฯ: บริษทั
ประชาชน จ ากดั. 



74 
 

 
 

[13] วนัชยั เบญจปฐมรงค์. (2551). “การศึกษาความคลาดเคลื่อนทางยาในงานบริการผู้ป่วย
โรงพยาบาลหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจ าปีงบประมาณ 2551.” วารสารขอนแก่น                   
เวชสาร 32, 6: 23-32. 

[14] สมถวิล ค ามาบุตร และภทัริกา ทศันวิจิตร. (2551). “การศึกษาความคลาดเคลื่อนทางยาใน
โรงพยาบาลห้างฉัตร.” วารสารเภสัชกรรมคลินิก 15, 4: 407-419. 

[15] สุภาวดี ศรีสุขศิริพนัธ์ และวลัลภา ชูราศรีเวช. (2554). “ความคลาดเคลื่อนก่อนการจ่ายยาผู้ป่วยใน 
โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทยั.” วารสารเภสัชกรรม 18, 2: 97-108. 

[16] ปิยนุช สมตน, นิภาวรรณ ธนาจนัทาภรณ์ และทนัสิษฐ ์นิลสุวรรณโฆษิต. (2549). “ความคลาด
เคลื่อนทางยาในงานบริการจ่ายยาผู้ป่วยใน สถาบันบ าราศนราดูร.” วารสารวิชาการ
สาธารณสุข 15, 4: 606-616. 

[17] นนัทิยา อุตตมะโยธิน. (2549). “ความคลาดเคลื่อนในการจ่ายยาของหน่วยจ่ายยาผู้ป่วยใน
วทิยาลยัแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล.” วารสารวชิรเวชสาร 50, 1: 9-14.  

[18] สุวรรณา แซ่อือ. (2551). “การปรับลดความคลาดเคลื่อนทางยาในกระบวนการจัดยาก่อนจ่าย
ยา ในงานบริการจ่ายยาผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลล าปลายมาศ จ.บุรีรัมย์.” วารสารเภสัช
กรรมคลินิก 15, 3: 321-330. 

[19] สมพงษ์ อาภาศรีทองสกุล. (2551). “การเปรียบเทียบความคลาดเคลื่อนทางยาก่อนและหลัง
การพัฒนาระบบการจ่ายยาผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลปลวกแดง.” วารสารเภสัชกรรมคลินิก 
15, 4: 421-428. 

[20] พรพิทกัษ ์กอมสิน. (2551). “การศึกษาเปรียบเทียบผลก่อนและหลังการพัฒนาระบบป้องกัน
ความคลาดเคลื่อนของงานบริการผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลนาแก.” วารสารโรงพยาบาล
สกลนคร 11, 3: 22-32. 

[21] สุวิมล อนนัตศิ์ริภณัฑ์, วรภา วราธนกุล และนภดล วุฒินนัติวงศ์. (2551). “ประสิทธิภาพของ
ระบบป้องกนัความคลาดเคลือ่นทางยาของงานบริการผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต.”
วารสารเภสัชกรรมคลินิก 15, 1: 73-81. 

[22] พงษศ์กัด์ิ สมใจ, เพญ็ศิริ สุขอว้น และสุพณัณดา สรเสนา. (2550). “การเปรียบเทียบความ
คลาดเคลื่อนทางยาก่อนและหลังการพัฒนาระบบความปลอดภัยในการใช้ยา .” วารสาร
เภสัชกรรมโรงพยาบาล 17, 2: 100-108. 

[23] อนุชา อาภาสวสัด์ิ. (2554). “ความคลาดเคลื่อนทางยาหลังการพัฒนาระบบการจ่ายยาผู้ป่วย
นอก โรงพยาบาลราชสาส์น.” วารสารวชิาการสาธารณสุข 20, 1: 237-243. 



75 
 

 
 

[24] สมพร วิพิศมากูล. (2548). “การพัฒนาระบบการจ่ายยาเพื่อลดความคลาดเคลื่อนเหตุจากยา
กรณีศึกษาฝ่ายเภสัชกรรมโรงพยาบาลศิริราช .” วารสารไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการ
สุขภาพ 10, 2: 177-183. 

[25] Gabriele S. (2006). “The Role of Typography in Differentiating Look-Alike/Sound-Alike 
Drug Names.” Healthcare Quarterly 34 ,9(October) :88-94. 

[26] ฉตัราภรณ์ ชุ่มจิต. (2556). “การพฒันาระบบการจดัการความปลอดภยัของยาท่ีมีรูปคลา้ยเสียง
พอ้งในโรงพยาบาลของรัฐ.” วิทยานิพนธ์ปริญญาเภสัชศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาเภสัช
ศาสตร์สังคมและการบริหาร บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร. 

[27] ศริลรัชน์ ฤกษ์ชยัศรี, พาณี สีตกะลิน และพรทิพย ์กีระพงษ์. (2559). “ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มี
ความสัมพันธ์ต่อการเกิดความคลาดเคลื่อนทางยาในกระบวนการจัดยาผู้ป่วยนอก แผนก
เภสัชกรรมชุมชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา.” วารสารสมาคมเวชศาสตร์ป้องกนัแห่ง
ประเทศไทย 6, 3: 225-230. 

[28] บุญญาพรยิ่งเสรี. (2551).“การจดัการเชิงระบบของยา Look-Alike Sound-Alike (LASA).”ใน
บูรณาการงานบริการเภสัชกรรมเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย. ธนรัตน์สรวลเสน่ห์และ
คณะ, บรรณาธิการ. กรุงเทพฯ: บริษทัประชาชน จ ากดั. 

[29] American Society of Hospital Pharmacists. (1993). “ASHP guidelines on preventing 
medication error hospitals.” Am J Hosp Pharm 19, 50: 305-314. 

[30] Tewthanom K, and Thananonniwas S. (2009). “Medication errors and preventive 
guideline for patient safety.” Veridian E-journal 14, 2: 202-203. 



 
 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก ก 

รายการยาท่ีจดัผิดชนิด
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รายการยาท่ีมีลกัษณะรูปคลา้ย (look-alike) จ านวน 23 รายการ จ านวน 130 คร้ัง 

ล าดบั รายการยาท่ีมีลกัษณะรูปคลา้ย (look-alike) จ านวน 
(คร้ัง) 

ร้อยละ 

1 Glipizide 5 mg tab Atenolol 50 mg tab 17 13.08 
2 Gemfibrozil 600 mg tab  Calcium 1000 mg tab 12 9.23 
3 Ranitidine tab Simethicone tab 11 8.46 
4 Tieneminj Meropeneminj 9 6.92 
5 Cloxacillininj                   Ampicillin inj 8 6.15 
6 Calcium 350 mg cap Gemfibrozil 300 mg cap 8 6.15 
7 Levofloxacin tab               Omeprazole cap 7 5.38 
8 Sodamint tab Sodiumchloride tab 7 5.38 
9 MTV tab VitBco tab 6 4.62 

10 Berodual NB  Salbutamol NB 6 4.62 
11 Thiamine inj Vit k 10 mg inj 6 4.62 
12 Finasteride tab Baclofen tab 5 3.85 
13 Cypoheptadine 4 mg tab furosemide 40 mg tab 5 3.85 
14 VitBco tab Vit B6 tab 4 3.08 
15 VitBco tab  Bromhexine tab 4 3.08 
16 M.carminative M.tussis 3 2.31 
17 VitBco tab  MTV tab 3 2.31 
18 Cloramphenicoloint Terramycinoint 2 1.54 
19 DEX - OPH        INF - OPH     2 1.54 
20 Phosphate Solution Potassium chloride Elxir 2 1.54 
21 Methergininj Adrenaline 1 mg/ml inj 1 0.77 
22 1% Mydriacyl eye drop 1% Isoto Atropine eye drop 1 0.77 
23 Phosphate Solution Saline irrigate 1 0.77 

รวม 130 100.00 
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รายการยาท่ีมีลกัษณะเสียงพอ้ง (sound-alike) จ านวน 26 รายการ จ านวน 147 คร้ัง 

ล าดบั รายการยาท่ีมีลกัษณะเสียงพอ้ง (sound-alike) จ านวน 
(คร้ัง) 

ร้อยละ 

1 Amlodipine 10 mg tab Amitripyline 10 mg tab 17 11.56 
2 Metronidazole tab       Metformin tab  14 9.52 
3 Ceftriaxone inj        Ceftazidimeinj 11 7.48 
4 Benzhexol tab         Bromhexine tab 10 6.80 
5 Amlodipine 5 mg tab Enarapril 5 mg tab 10 6.80 
6 Cefazolininj Cefotaximeinj 9 6.12 
7 Doxycycline cap  Doxazocin tab 7 4.76 
8 Losartan tab                Loratadine tab 7 4.76 
9 Ranitidine tab Roxithomycin tab 7 4.76 

10 Metroprolol tab  Metformin tab 6 4.08 
11 Nifedipine 20 mg cap Manidipine 20 tab 5 3.40 
12 Lorazepam tab           Loratadine tab 5 3.40 
13 Diazepam tab Lorazepam tab 5 3.40 
14 Glipizide 5 mg tab Glibenclamide 5 mg tab 4 2.72 
15 Dicloxacillin cap Diclofenac tab 4 2.72 
16 Gabapentin 600 mg tab Gemfibrozil 600 mg tab 4 2.72 
17 Levodopa tab  Levofloxacin tab 4 2.72 
18 BALM 15 G (ไพล) BALM 15 G (capsika)  3 2.04 
19 Clotrimazole cream  Clobethasone cream 3 2.04 
20 Metronidazole tab       Methimazole tab 2 1.36 
21 GPO-Vir S tab        GPO-Vir Z tab 2 1.36 
22 TA 0.1% + UREA 20% 30 G  UREA *CREAM 20% 35 G         2 1.36 
23 Morphine inj      Pethidineinj 2 1.36 
24 Metronidazole tab       Methotrexate tab 2 1.36 
25 Ketoconazole tab           Itraconazole cap 1 0.68 
26 Prednisolone tab Pioglitazone tab 1 0.68 

รวม 147 100.00 
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รายการยาอ่ืนๆ 45 รายการ จ านวน 64 คร้ัง 

ล าดบั รายการยา จ านวน 
(คร้ัง) 

ร้อยละ 

1 Folic tab Furosemide tab 6 9.38 
2 Metformin tab  MTV tab 3 4.69 
3 Enarapril 20 mg tab  Reparil tab 3 4.69 
4 Meropenaminj Ceftriaxone inj 3 4.69 
5 Omeprazole cap Paracetamol tab 3 4.69 
6 Atenolol tab Aspirin tab 2 3.13 
7 Ibuprofen tab  Bromhexine tab 2 3.13 
8 Meptin 50 mcg tab Manidipine 20 mg tab 2 3.13 
9 Cefazolininj Clidamycininj 2 3.13 

10 Cetirizine tab Cinnarizine tab 2 3.13 
11 Simvastatin Simethicone 2 3.13 
12 Theophylline cap Tramol cap 1 1.56 
13 Aspirin tab  Sodium chloride tab 1 1.56 
14 Clindamycin inj Cefazolininj 1 1.56 
15 Domperidone tab  Metropolol tab 1 1.56 
16 Omeprazole inj Meropeneminj 1 1.56 
17 Propanolol tab Tramol cap 1 1.56 
18 Simethicone tab Simvastatim tab 1 1.56 
19 Amiodaroneinj Hydrocortisone inj 1 1.56 
20 Ciprofloxacin tab  Clarithromycin tab 1 1.56 
21 Dexametasoneinj Furosemide inj 1 1.56 
22 Lorazepam tab  Domperidone tab 1 1.56 
23 Meptin tab  Manidipine tab 1 1.56 
24 Mydocalm tab  Meptin tab 1 1.56 
25 Prpanolol tab  Spironolactone tab 1 1.56 
26 Simethicone tab  Domperidone tab 1 1.56 
27 Vancomycininj Tazocininj 1 1.56 
28 Cardura Xarator 1 1.56 
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ล าดบั รายการยา จ านวน 
(คร้ัง) 

ร้อยละ 

29 Chloroquine 250 mgtab Hydroxychloroquine tab 1 1.56 
30 Dilantin 50 mg tab Sodamint tab 1 1.56 
31 Dimenhydrinate tab  Hydroxyzine tab 1 1.56 
32 Fenofibrate tab Ferrous fumarate tab 1 1.56 
33 Ibuprofen tab  Ferrous fumarate tab 1 1.56 
34 Losartan tab  Meptin tab 1 1.56 
35 Metronidazole inj Dilantin inj 1 1.56 
36 Mobic tab Biocalm tab 1 1.56 
37 Norgesic tab  Carvedilol tab 1 1.56 
38 Omeprazole 20 mg cap Simethicone tab 1 1.56 
39 Omeprazole inj Meropeneminj 1 1.56 
40 Omeprazole inj Ceftriaxone inj 1 1.56 
41 Phenobarb tab Fenofibrate tab 1 1.56 
42 Sodamint tab Metronidazole tab 1 1.56 
43 Sodamint tab Metronidazole tab 1 1.56 
44 Ultracet tab Diclofenac tab 1 1.56 
45 Alum milk M.TUSSIS                1 1.56 

รวม 64 100.00 
 



 
 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก ข 

รายการยาท่ีจดัผิดความแรง
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รายการยาท่ีจดัผิดความแรง 23 รายการ 207 คร้ัง มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

ล าดบั รายการยา 
จ านวน 
(คร้ัง) 

ร้อยละ 

1 Enarapril 20 mg tab Enarapril 5 mg tab 36 17.39 
2 Simvastatin 10 mg tab  Simvastatin 40 mg tab 24 11.59 
3 Metformin 850 mg tab Metformin 500 mg tab 19 9.18 
4 Amlodipine 10 mg tab  Amlodipine 5 mg tab 15 7.25 
5 Hydralazine 25 mg tab Hydralazine 50 mg tab 14 6.76 
6 Amitrptyline 10 mg tab Amitrptyline 25 mg tab 12 5.80 
7 Gemfibrozil 600 mg tab Gemfibrozil 300 mg tab 10 4.83 
8 Dicloxacillin 500 mg cap  Dicloxacillin 250 mg cap 10 4.83 
9 Calcium 350 mg cap  Calcium 1000 mg tab 9 4.35 

10 Furosemide 500 mg tab  Furosemide 40 mg tab 9 4.35 
11 Isodil 10 mg tab  Isodil 20 mg tab 9 4.35 
12 Vitamin K 1mg inj Vitamin K 10 mg inj 6 2.90 
13 TA 0.02% cream   TA 0.1% cream   6 2.90 
14 Urea cream 10% Urea cream 20% 5 2.42 
15 Haloperidol 0.5 mg tab Haloperidol 2 mg tab 4 1.93 
16 Ibuprofen 200 mg tab Ibuprofen 400 mg tab 4 1.93 
17 Rifampicin 450 cap  Rifampicin 300 cap 3 1.45 
18 Diazepam 2 mg tab Diazepam 5 mg tab 3 1.45 
19 Warfarin 3 mg tab Warfarin 5 mg tab 2 0.97 
20 Oseltamivir 30 mg cap Oseltamivir 75 mg cap 2 0.97 
21 Gabapentin 400 mg cap Gabapentin 600 mg tab 2 0.97 
22 Lamivudine 100 mg tab  Lamivudine 150 mg tab 2 0.97 
23 Nicardipine 10 mg inj Nicardipine 2 mg inj 1 0.48 

รวม 207 100.00 
 



 
 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก ค 

รายการยาท่ีจดัผิดรูปแบบ
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รายการยาท่ีจดัผิดรูปแบบ 13 รายการ 29 คร้ัง มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

ล าดบั รายการยาท่ีจดัผิดรูปแบบ 
จ านวน
(คร้ัง) 

ร้อยละ 

1 Clindamycin cap  Clindamycin inj 4 13.79 
2 Ranitidine inj Ranitidine tab  3 10.34 
3 Transamineinj Transamine cap 3 10.34 
4 Seretideaccuhaler Seretide MDI 3 10.34 
5 Budesonide MDI   Berodual MDI 3 10.34 
6 Salbutamol MDI Salbutamol NB 2 6.9 
7 Levofloxacin inj Levofloxacin tab 2 6.9 
8 Fluimucil 600 mg tab  Fluimucil 600 mg inj 2 6.9 
9 Berodual MDI Berodual NB 2 6.9 

10 Chloram eye oint Chloram eye drop 2 6.9 
11 Gentamicin inj Gentamicin cream 1 3.45 
12 Iliadine drop Iliadine spray 1 3.45 
13 Budesonide MDI Budesonide Nasal spray 1 3.45 

รวม 29 100.00 
 



 
 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก ง 

การปรับปรุงทะเบียนช่ือยาในคอมพิวเตอร์กรณียาท่ีมีหลายความแรง
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การปรับปรุงทะเบียนช่ือยาในคอมพิวเตอร์กรณียาท่ีมีหลายความแรงจ านวน 43 รายการ 
ล าดบั ช่ือสามญัทางยา 

 
ปรับเปล่ียนช่ือรายการยา 

 1 AMITRIPTYLINE amiTRIPTYLINE 10 MG TAB 

 
AMITRIPTYLINE AMITRIPTYLINE 25 MG TAB 

2 AMLODIPINE amloDIPINE 5 MG TAB 

 
AMLODIPINE AMLODIPINE 10 MG TAB 

3 AMOXYCILLIN amoxYCILLIN 125 SYR 

 
AMOXYCILLIN AMOXYCILLIN 250 SYR 

4 AMOXYCILLIN amoxYCILLIN 250 MG CAP 

 
AMOXYCILLIN AMOXYCILLIN 500 MG CAP 

5 AMOXYCILLIN+CLAVULANIC ACID amoxYCLAV 625 MG TAB 

 
AMOXYCILLIN+CLAVULANIC ACID AMOXYCLAV 1000 MG TAB 

6 CALCIUM CARBONATE calcium 350 MG CAP 

 
CALCIUM CARBONATE CALCIUM 1000 MG TAB 

7 CARBOCYSTEINE carboCYSTEINE SYR 
(100mg/5ml)(ฟ้า) 

 
CARBOCYSTEINE CARBOCYSTEINE SYR 

(250mg/5ml)(แดง) 8 CEFTRIAXONE ceftriAXONE 250 MG IM INJ 

 
CEFTRIAXONE CEFTRIaxone 1 G INJ 

9 DIAZEPAM diazePAM 2 MG TAB 

 
DIAZEPAM DIAZEPAM 5 MG TAB 

10 DICLOXACILLIN dicloXA 250 MG CAP 

 
DICLOXACILLIN DICLOXA **500** MG CAP 

11 DIDANOSINE didaNOSINE 125 MG  

 
DIDANOSINE DIDANOSINE 200 MG  

12 DIGOXIN digoxIN 0.0625 MG TAB  

 
DIGOXIN DIGOXIN 0.25 MG TAB  

13 PHENYTOIN DILANTIN 100 MG CAP  

 
PHENYTOIN dilanTIN INFATAB 50 MG TAB 

14 MIDAZOLAM dormiCUM 5 MG/ML INJ 

 
MIDAZOLAM DORMICUM 15 MG/3 ML INJ 
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ล าดบั ช่ือสามญัทางยา 
 

ปรับเปล่ียนช่ือรายการยา 
 15 DOXAZOSIN doxaZOSIN 2 MG TAB  

 
DOXAZOSIN DOXAzosin 4 MG TAB  

16 EFAVIRENZE efaVIRENZ 200 MG TAB  

 
EFAVIRENZE EFAVIRENZ 600 MG TAB  

17 ENALAPRIL enaLAPRIL 5 MG TAB 

 
ENALAPRIL ENALAPRIL 20 MG TAB 

18 FUROSEMIDE furoSEMIDE 20 MG INJ 

 
FUROSEMIDE FUROSEMIDE 250 MG INJ 

19 FUROSEMIDE furoSEMIDE 40 MG TAB  

 
FUROSEMIDE FUROSEMIDE **500** MG TAB  

20 GABAPENTIN gabaPENTIN 400 MG CAP 

 
GABAPENTIN GABAPENTIN 600 MG TAB 

21 GEMFIBROZIL gemfiBROZIL 300 MG CAP 

 
GEMFIBROZIL GEMFIBROZIL 600 MG TAB 

22 HALOPERIDOL haloPERIDOL 0.5 MG TAB 

 
HALOPERIDOL HALOPERIDOL 2 MG TAB 

23 HYDRALAZINE hydraLAZINE 25 MG TAB 

 
HYDRALAZINE HYDRALAZINE 50 MG TAB 

24 IBUPROFEN ibuPROFEN 200 MG TAB 

 
IBUPROFEN IBUPROFEN 400 MG TAB 

25 ISOSORBIDE DINITRATE isorDIL 10 MG TAB 

 
ISOSORBIDE MONONITRATE ISODIL 20 MG TAB (MONOLIN) 

26 LAMIVUDINE lamiVUDINE 150 MG TAB 

 
LAMIVUDINE LAMIVUDINE 300 MG TAB 

27 METFORMIN metforMIN 500 MG TAB 

 
METFORMIN METFORMIN 850 MG TAB 

28 TOLPERISONE mydoCALM 50 MG TAB  

 
TOLPERISONE MYDOCLAM 150 MG TAB  

29 NICARDIPINE nicarDIPINE 2 MG INJ 
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ล าดบั ช่ือสามญัทางยา 
 

ปรับเปล่ียนช่ือรายการยา 
 

 
NICARDIPINE NICARDIPINE 10 MG INJ 

30 NIFEDIPINE nifeDIPINE 10 MG CAP 

 
NIFEDIPINE NIFEDIPINE 20 MG SR 

31 NORFLOXACIN norfloXACIN 100 MG TAB 

 
NORFLOXACIN NORFLOXACIN 400 MG TAB 

32 OSELTAMIVIR oselTAMIVIR 30 MG CAP 

 
OSELTAMIVIR OSELTAMIVIR 75 MG CAP 

33 PARACETAMOL paraCETAMOL 120 MG/5ML SUSP 

 
PARACETAMOL PARACETAMOL 250 MG/5 ML 

SUSP 34 PARACETAMOL paraCETAMOL 325 MG TAB 

 
PARACETAMOL PARACETAMOL 500 MG TAB 

35 PHENOBARBITIONE phenoBARBITAL 30 MG TAB 

 
PHENOBARBITIONE PHENOBARBITAL 60 MG TAB 

36 RIFAMPICIN rifamPICIN 300 MG CAP 

 
RIFAMPICIN RIFAMPICIN 450 MG CAP 

37 SIMVASTATIN simvasTATIN 10 MG TAB 

 
SIMVASTATIN SIMVASTATIN 40 MG TAB 

38 MONTELUKAST SODIUM SINGULAIR 10 MG TAB  

 
MONTELUKAST SODIUM singuLAIR 5 MG TAB  

39 TRIAMCINOLONE ta 10 MG INJ 

 
TRIAMCINOLONE TA 40 MG INJ. 

40 FEXOFENADINE telfast 60 MG TAB  

 
FEXOFENADINE TELFAST 180 MG TAB  

41 SODIUM CHLORIDE uniSON ENEMA 10 ML (เด็ก) 

 
SODIUM CHLORIDE UNISON ENEMA 100 ML (ผูใ้หญ่) 

42 VITAMIN K1 vitaMIN K1 1 MG/0.5 ML INJ (เขียว) 

 
VITAMIN K1 VITAMIN K1 10 MG/ML INJ (แดง) 

43 WARFARIN warfaRIN 3 MG TAB เมด็ยาสีฟ้า 

 
WARFARIN WARFARIN 5 MG TAB เม็ดยาสีชมพ ู



 
 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก จ 

รายการยารูปคลา้ยเสียงพอ้ง (LASA)
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รายการยารูปคลา้ยเสียงพอ้ง (LASA)  ปรับเปล่ียนช่ือยารูปคลา้ยเสียงพอ้ง (LASA) จ านวน 20 คู่ยา 
ล าดบั รายการยาตวัท่ี 1 รายการยาตวัท่ี 1 

1 ALLOPUrinol 100 MG TAB ALPRAZOLAM 0.25 MG TAB 
2 amiTRIPTYLINE 10 MG TAB AMLODIPINE 10 MG TAB 
3 BEROdual MDI BERODUAL NB 
4 BROMHEXINE 8 MG TAB (N) BROMOcriptine 2.5 MG TAB 
5 BUDESONIDE 200 MDI BUDEsonide NASAL SPRAY (N)  
6 CEFAZOLIN 1 G INJ CEFOtaxime 1 G INJ (CLAFORAN) 
7 CEFtaziDIME 1 G INJ (FORTUM) CEFTRIaxone 1 G INJ 
8 CHLOROquine 250 MG TAB COLCHICINE 0.6 MG TAB 
9 DOBUTamine 250 MG/20 ML INJ DOPAMINE 200 MG/10 ML INJ 

10 FLUCOnazole 200 MG CAP FLUIMUCIL 200 MG SACHET (N) 
11 GLIBENclamide 5 MG TAB GLIPIZIDE 5 MG TAB 
12 LORATADINE 10 MG TAB LORAzepem 0.5 MG TAB 
13 METHIMAZOLE 5 MG TAB (MMI) METHOtrexate 2.5 MG TAB 
14 METOPROLOL 100 MG TAB METROnidazole 200 MG TAB  
15 PREDNISOLONE 5 MG TAB PSEUephedoDRINE 60 MG TAB 
16 SENOKOT TAB  SodaMINT 
17 TOBRADEX EYE OINT (N) TOBRAmycin EYE DROP (N) 
18 TRAmaDOL 100 MG/2 ML INJ TRANSAMIN 250 MG/5ML INJ 
19 TRAmaDOL 50 MG CAP. TRANSAMIN **CAP** (N) 
20 TRANSAMIN **CAP** (N) TRANxene 5 MG CAP 

 
 



 
 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก ฉ 

จ านวนกลุ่มตวัอยา่ง
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จ านวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษาก่อนและหลงัการปรับปรุงระบบการปฏิบติังาน 
ก่อนการปรับปรุงระบบการปฏิบติังาน หลงัการปรับปรุงระบบการปฏิบติังาน 

วนัท่ี จ านวนกลุ่มตวัอยา่ง (ใบ) วนัท่ี จ านวนกลุ่มตวัอยา่ง (ใบ) 
1 293 1 291 
2 284 2 290 
3 277 3 283 
4 284 4 286 
5 287 5 285 
6 282 6 286 
7 286 7 285 
8 286 8 282 
9 284 9 280 

10 288 10 295 
11 284 11 283 
12 289 12 282 
13 287 13 286 
14 289 14 283 
15 285 15 293 
16 285 16 290 
17 292 17 293 
18 284 18 279 
19 291 19 294 
20 284 20 287 
21 287 21 289 
22 281 22 286 
23 289 23 282 
24 285 24 279 
25 284 25 290 
26 282 26 278 
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ก่อนการปรับปรุงระบบการปฏิบติังาน หลงัการปรับปรุงระบบการปฏิบติังาน 
วนัท่ี จ านวนกลุ่มตวัอยา่ง (ใบ) วนัท่ี จ านวนกลุ่มตวัอยา่ง (ใบ) 
27 291 27 280 
28 281 28 279 
29 287 29 285 
30 278 30 289 
31 282 31 287 
32 280 32 282 
33 283 33 284 
34 280 34 286 
35 279 35 293 
36 286 36 291 
37 282 37 279 
38 285 38 289 
39 278 39 293 
40 283 40 288 
รวม 11,384 รวม 11,442 

 



 
 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก ช 

แบบบนัทึก Pre-dispensing error
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แบบบนัทึก Pre-dispensing error 
หอ้งจ่ายยาผูป่้วยใน กลุ่มงานเภสัชกรรม 

โรงพยาบาลหลวงพอ่ทวศีกัด์ิฯ ประจ าเดือน.................................. 
ลงขอ้มูล จดัยา ลง patient drug profile 

วนัท่ี ใบสั่งยา Error ผู้
ปฏิบติั 

วนัท่ี ใบสั่งยา Error ผู้
ปฏิบติั 

วนัท่ี ใบสั่งยา Error ผู้
ปฏิบติั 

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            



 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก ซ 

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการจริยธรรมการวจิยัในมนุษย์
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