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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 predispensing 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 inpatient 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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บทที่ 1
บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
ความคลาดเคลื่อนทางยา (medication error) เป็ นปั ญหาสาคัญปั ญหาหนึ่งที่พบได้ใน
กระบวนการใช้ยา จากการรายงานของสถาบันการแพทย์ (Institute of medicine) ของสหรัฐอเมริ กา
พบว่า ความคลาดเคลื่ อนทางการแพทย์เป็ นสาเหตุ หนึ่ งที่ ท าให้ผูป้ ่ วยถึ งแก่ ความตายถึ ง 44,00098,000 คนต่ อปี [1-3] โดยยาเป็ นสาเหตุ ที่ พ บบ่ อ ยที่ สุ ด ร้ อ ยละ 3.7[2-3] ทั้ง นี้ เป็ นความเสี่ ย งที่
โรงพยาบาลสามารถจัดทาระบบเพื่อป้ องกันการเกิดอันตรายต่อผูใ้ ช้ยาได้[4]
สาหรับประเทศไทย สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (องค์การมหาชน) ได้
กาหนดให้ความคลาดเคลื่อนทางยาเป็ นตัวชี้ วดั ระดับโรงพยาบาลที่ทุกโรงพยาบาลต้องมีการเก็บข้อมูล
เพื่อสะท้อนถึ งความปลอดภัยในการใช้ยาอีกทั้งสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) ซึ่ งเป็ น
องค์กรวิชาชีพที่ใช้มาตรฐานวิชาชี พเป็ นเกณฑ์ในการเยี่ยมสารวจหน่วยงานเภสัชกรรมของโรงพยาบาล
ต่ างๆ ได้ก าหนดให้ ความคลาดเคลื่ อนทางยาเป็ นหนึ่ งในตัวชี้ วัดส าคัญที่ ต้องมี การเก็ บข้อมู ลเพื่ อ
สะท้อนถึงความถูกต้องของระบบการกระจายยาและความปลอดภัยในการใช้ยาด้วยเช่นกัน[4]
งานบริ การจ่ายยาผูป้ ่ วยใน กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศกั ดิ์ ชุ ตินฺธโร
อุทิศ กรุ งเทพมหานคร ให้บริ การจ่ายยาผูป้ ่ วยใน มีเป้ าหมายคือผูร้ ั บบริ การได้รับยาอย่างถูกต้อง
เหมาะสมและปลอดภัย[5] โครงสร้างหน่วยงานประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ท้ งั หมด 6 คน แบ่งเป็ นเภสัชกร
2 คน เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 2 คน และเจ้าหน้าที่ห้องยา 2 คน โดยมีกระบวนงานจ่ายยาสาหรับ
ผูป้ ่ วยใน ดังแสดงในภาพที่ 1
เจ้าหน้าที่หอ้ งยา
รับสาเนาใบสัง่ แพทย์
(doctor order sheet)

ป้ อนข้อมูลลงใน
คอมพิวเตอร์

ออกฉลากยา

เภสัชกรตรวจสอบยา/
ลงข้อมูลในแบบบันทึก
การใช้ยาของผูป้ ่ วย
(patient drug profile)

จัดยา

ติดฉลากยา

ภาพที่ 1 กระบวนงานจ่ายยาสาหรับผูป้ ่ วยใน โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศกั ดิ์ ชุ ตินฺธโร อุทิศ
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ในแต่ ล ะกระบวนงานอาจเกิ ด ความคลาดเคลื่ อ นทางยาได้ เช่ น ป้ อนข้อ มู ล ผูป้ ่ วย
ผิดพลาด พิ มพ์ฉลากยาผิดพลาด การจัดยาผิดพลาด ลงข้อมูลในแบบบันทึ กการใช้ยาของผูป้ ่ วย
ผิดพลาด เป็ นต้น ซึ่ งส่ งผลให้ผรู ้ ับบริ การได้รับยาผิดอันจะทาให้เกิดความสู ญเสี ยทั้งทางด้านร่ างกาย
และจิ ตใจแก่ ผูร้ ั บบริ ก ารหรื อชื่ อเสี ยงของโรงพยาบาล แต่หน่ วยงานที่ เกี่ ย วข้องยังไม่มีแนวทาง
ปฏิบตั ิที่ชดั เจนในการป้ องกันความคลาดเคลื่อนทางยาเพื่อลดความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้น
อย่างไรก็ดีจากการศึ ก ษาอุ บตั ิ ก ารณ์ ความคลาดเคลื่ อนทางยาของงานบริ การจ่ายยา
ผูป้ ่ วยใน โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศกั ดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ ในปี พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2559 พบว่ารายงาน
ความคลาดเคลื่อนทางยาที่พบมากที่สุดคือความคลาดเคลื่อนก่อนการจ่ายยาคิดเป็ นร้อยละ 51 และ
ร้อยละ 76 ตามลาดับ รองลงมาเป็ นความคลาดเคลื่อนในการจ่ายยาและความคลาดเคลื่อนในการสั่ง
ใช้ยา โดยที่อตั ราความคลาดเคลื่อนก่อนการจ่ายยาในปี พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2559 เท่ากับ 27.70
และ 60.51 (หน่วยต่อ 1,000 วันนอนรวม) ตามลาดับ แต่เป้ าหมายที่โรงพยาบาลกาหนดไว้คืออัตรา
ความคลาดเคลื่ อนก่อนการจ่ายยาควรเกิ ดน้อยกว่าหรื อเท่ากับ 30 ทั้งนี้ เกณฑ์มาตรฐานตัวชี้ วดั ถู ก
กาหนดโดยคณะกรรมการความปลอดภัยด้านยาของแต่ละโรงพยาบาล และยังไม่มีเกณฑ์มาตรฐาน
ของโรงพยาบาลในภาพรวมทั้งประเทศ[6] แม้วา่ ความคลาดเคลื่อนในการจ่ายยาเป็ นตัวชี้ วดั ที่สาคัญ
ที่สะท้อนถึงคุณภาพของงานบริ การจ่ายยาและส่ งผลต่อความปลอดภัยของผูป้ ่ วยเป็ นสาคัญ แต่การ
ลดความคลาดเคลื่อนก่อนจ่ายยาซึ่ งเป็ นขั้นตอนเบื้องต้น เช่ น การคัดกรองสาเนาใบสั่งแพทย์ การ
จัดการยารู ปคล้ายเสี ยงพ้อง การตรวจสอบแบบบันทึกการใช้ยาของผูป้ ่ วย เป็ นต้น จะช่ วยลดหรื อ
ป้ องกันความคลาดเคลื่อนในการจ่ายยาได้
ดัง นั้นการศึ ก ษาครั้ งนี้ จึง มุ่ งเน้นไปที่ การพัฒนาระบบก่ อนการจ่ า ยยาผูป้ ่ วยในของ
โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศกั ดิ์ ชุ ตินฺธโร อุทิศ เพื่อลดความคลาดเคลื่ อนก่ อนการใช้ยาจะทาให้ลด
หรื อป้ องกันมิให้เกิดความคลาดเคลื่อนซ้ าอันจะส่ งผลต่อความปลอดภัยในการใช้ยาของผูร้ ับบริ การ
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาระบบก่อนการจ่ายยาผูป้ ่ วยในของโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศกั ดิ์ ชุ ตินฺธโร
อุทิศ
2. เพื่อศึกษาผลของระบบก่อนการจ่ายยาผูป้ ่ วยในที่มีต่ออัตราความคลาดเคลื่ อนก่อน
การจ่ายยา
ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
1. การลดความคลาดเคลื่อนก่อนการจ่ายยาผูป้ ่ วยในอันจะทาให้เพิ่มความปลอดภัยใน
การใช้ยาของผูป้ ่ วย
2. นาระบบที่พฒั นาขึ้นมานี้ไปประยุกต์ใช้กบั หน่วยงานหรื อโรงพยาบาลอื่นๆ
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สมมติฐานของการวิจัย
1. จานวนความคลาดเคลื่อนก่อนการจ่ายยา (pre-dispensing error) ก่อนการปรับปรุ ง
ระบบการปฏิ บตั ิงานแตกต่างกับจานวนความคลาดเคลื่ อนก่อนการจ่ายยาหลังการปรับปรุ งระบบ
การปฏิบตั ิงาน
2. จ านวนความคลาดเคลื่ อ นก่ อ นการจ่ า ยยา (pre-dispensing error) จ าแนกตาม
กระบวนการป้ อนข้อมู ล ลงในคอมพิ วเตอร์ ก่ อนการปรั บ ปรุ ง ระบบการปฏิ บ ตั ิ ง านแตกต่ า งกับ
จานวนความคลาดเคลื่อนก่อนการจ่ายยาจาแนกตามกระบวนการป้ อนข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์ หลัง
การปรับปรุ งระบบการปฏิบตั ิงาน
3. จ านวนความคลาดเคลื่ อ นก่ อ นการจ่ า ยยา (pre-dispensing error) จ าแนกตาม
กระบวนการจัดยาก่อนการปรับปรุ งระบบการปฏิบตั ิงานแตกต่างกับจานวนความคลาดเคลื่อนก่อน
การจ่ายยาจาแนกตามกระบวนการจัดยาหลังการปรับปรุ งระบบการปฏิบตั ิงาน
4. จ านวนความคลาดเคลื่ อ นก่ อ นการจ่ า ยยา (pre-dispensing error) จ าแนกตาม
กระบวนการลงข้อมูลในแบบบันทึ กการใช้ยาก่ อนการปรับปรุ งระบบการปฏิ บตั ิงานแตกต่างกับ
จานวนความคลาดเคลื่อนก่อนการจ่ายยาจาแนกตามกระบวนการลงข้อมูลในแบบบันทึกการใช้ยา
หลังการปรับปรุ งระบบการปฏิบตั ิงาน
ขอบเขตของการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งปฏิบตั ิการ (action research) ทาการศึกษาในงานบริ การ
จ่ายยาผูป้ ่ วยใน กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศกั ดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ กรุ งเทพมหานคร
โดยทาการศึกษาในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ในวันและเวลาราชการ
กรอบแนวคิดการวิจัย
กระบวนการก่อนการจ่ายยา
ผูป้ ่ วยใน

ความคลาดเคลื่อนก่อนจ่ายยา
(pre-dispensing error)

การปรับปรุ งระบบการปฏิบตั ิงานจาก
การระดมสมองและสนทนากลุ่มเฉพาะเภสัชกร
ภาพที่ 2 กรอบแนวคิดการวิจยั
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นิยามศัพท์เฉพาะ
1. ความคลาดเคลื่ อนทางยา (medication error) หมายถึ งเหตุ ก ารณ์ ใ ดๆที่ ส ามารถ
ป้ องกันได้ที่อาจเป็ นสาเหตุหรื อนาไปสู่ การใช้ยาที่ไม่เหมาะสมหรื อเป็ นอันตรายแก่ผปู ้ ่ วยขณะที่ยา
อยู่ในความควบคุมของบุคลากรสาธารณสุ ข ผูป้ ่ วย หรื อผูร้ ับบริ การเหล่านั้น อาจเกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบตั ิทางวิชาชี พ ผลิตภัณ ฑ์สุขภาพ กระบวนการ และระบบ ซึ่ งรวมถึ งการสั่งใช้ยา การสื่ อสาร
คาสั่งใช้ยา การติดฉลากยา การบรรจุ ยา การตั้งชื่ อยา การเตรี ยมยา การส่ งมอบยา การกระจายยา
การให้ยา การให้ขอ้ มูล การติดตาม และการใช้ยา
2. ความคลาดเคลื่ อนก่ อนการจ่ า ยยา (pre-dispensing error) หมายถึ ง ความคลาด
เคลื่อนที่เกิดขึ้นในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ งของกระบวนการจัดยาในหน่วยงานเภสัชกรรม เช่น การ
เตรี ย มยา การพิ ม พ์ฉ ลากยา การจัด ยาตามค าสั่ ง ใช้ ย า แต่ ห น่ ว ยงานสามารถตรวจพบความ
คลาดเคลื่อนดังกล่าวและแก้ไขให้ถูกต้องก่อนจ่ายยาให้ผปู ้ ่ วยหรื อบุคลากรทางการแพทย์
3. กระบวนการก่อนจ่ายยาผูป้ ่ วยใน (pre-dispensing process) หมายถึงขั้นตอนในส่ วน
งานบริ การจ่ายยาผูป้ ่ วยใน กลุ่มงานเภสัชกรรม เริ่ มตั้งแต่เจ้าหน้าที่ห้องยารับสาเนาใบสั่งแพทย์จาก
เจ้าหน้าที่หอผูป้ ่ วย ป้ อนข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์ พิมพ์ฉลากยา ติดฉลากยา จัดยาโดยเจ้าพนักงาน
เภสัชกรรมหรื อเจ้าหน้าที่ห้องยา ขั้นตอนสุ ดท้ายเภสัชกรตรวจสอบยาให้ถูกต้องตรงกับชื่ อผูป้ ่ วย
และรายละเอียดในสาเนาใบสั่งแพทย์ และลงข้อมูลในแบบบันทึกการใช้ยาของผูป้ ่ วย
4. อัตราความคลาดเคลื่ อนก่อนการจ่ายยา หมายถึงจานวนครั้งของความคลาดเคลื่อน
ก่อนการจ่ายยาต่อ 1,000 วันนอนรวม
5. เจ้าหน้าที่ประจา หมายถึ งเจ้าหน้าที่ที่ปฏิ บตั ิงานอยู่ในส่ วนงานบริ การจ่ายยาผูป้ ่ วยใน
กลุ่มงานเภสัชกรรม
6. เจ้าหน้าที่ทดแทน หมายถึงเจ้าหน้าที่ ปฏิ บตั ิงานอยูใ่ นส่ วนงานจัดซื้ อยาและเวชภัณฑ์
งานคลังเวชภัณฑ์ และงานวิชาการเภสัชกรรม แต่ผลัดเปลี่ ยนหมุนเวียนกันเพื่อปฏิ บตั ิงานทดแทน
กรณี เจ้าหน้าที่ ห้องจ่ายยาผูป้ ่ วยใน ขาด/ลา/ประชุ ม ตามที่ได้รับ มอบหมายโดยหัวหน้ากลุ่ มงาน
เภสัชกรรม
7. เจ้าพนักงานเภสัชกรรม หมายถึงบุคคลซึ่ งได้รับประกาศนียบัตรการศึกษา และหรื อ
มีตาแหน่งเป็ นเจ้าพนักงานเภสัชกรรม กลุ่มงานเภสัชกรรม
8. เจ้าหน้าที่ห้องยา หมายถึงลูกจ้างที่ปฏิบตั ิงานที่งานบริ การจ่ายยาผูป้ ่ วยใน กลุ่มงาน
เภสัชกรรม
9. ยารู ปคล้ายเสี ยงพ้อง (LASA: Look-Alike Sound-Alike) หมายถึงยาที่มีรูปลักษณะ
คล้ายกันหรื อยาที่มีชื่อเรี ยกคล้ายกันพ้องเสี ยงกันตัวสะกดคล้ายกันจนทาให้เกิ ดความสับสนและ
เป็ นสาเหตุที่สาคัญอย่างหนึ่งของความคลาดเคลื่อนทางยา

บทที่ 2
วรรณกรรมและงานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง
งานวิจยั ครั้ งนี้ เป็ นการศึ กษาการพัฒนาระบบก่ อนการจ่ ายยาผูป้ ่ วยในของโรงพยาบาล
หลวงพ่อทวี ศ กั ดิ์ ชุ ติ นฺธ โร อุ ทิ ศ เพื่ อ ลดความคลาดเคลื่ อ นก่ อนการจ่ า ยยาซึ่ ง ผูว้ ิจยั ได้ทบทวน
วรรณกรรมและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องดังนี้
1. นโยบายด้านความปลอดภัยของผูป้ ่ วย
2. แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับความคลาดเคลื่อนทางยา
3. สาเหตุและปั จจัยส่ งเสริ มที่ทาให้เกิดความคลาดเคลื่อนทางยา
4. การจัดการความรู้กบั ความปลอดภัยด้านยา
5. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
1. นโยบายด้ านความปลอดภัยของผู้ป่วย
ปี พ.ศ.2540 Institute of Medicine (IOM) ของสหรั ฐอเมริ กาได้รายงานว่า ความ
คลาดเคลื่อนทางการแพทย์เป็ นสาเหตุหนึ่งที่ทาให้ผปู้ ่ วยเสี ยชีวิตถึง 44,000 - 98,000 คนต่อปี โดยยา
เป็ นสาเหตุที่ทาให้มีผเู้ สี ยชี วิตประมาณ 7,000 คนต่อปี ซึ่ งสร้างความวิตกกังวลให้กบั ชาวอเมริ กนั
จานวนมากและทาให้เกิดความไม่เชื่อมัน่ ในระบบบริ การสุ ขภาพด้วย[1]
ปั ญหาจากความคลาดเคลื่อนที่เกี่ยวเนื่องกับการใช้ยาถูกรายงานอย่างเป็ นระบบมากขึ้น
ตามลาดับ โดยในปี พ.ศ.2541 Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations
(JCAHO) ได้รายงานเหตุการณ์อนั ตรายที่เกิดขึ้นทางการแพทย์ 200 เหตุการณ์ โดยพบว่าส่ วนใหญ่
เกิดจากความคลาดเคลื่อนทางยา[2]
จากการตระหนักถึงปั ญหาเนื่องจากความคลาดเคลื่อนทางยา ในปี พ.ศ.2545 องค์การ
อนามัยโลก (World Health Organization; WHO) จึงได้ประกาศให้ความปลอดภัยของผูป้ ่ วยเป็ น
หลักการพื้นฐานที่สาคัญในระบบบริ การสุ ขภาพ ซึ่ งความปลอดภัยในการใช้ยาเป็ นประเด็นสาคัญ
ซึ่งต้องได้มาตรฐาน เพื่อให้ผรู ้ ับบริ การปลอดภัยประเทศสมาชิ กขององค์การอนามัยโลกได้กาหนด
มาตรฐานของแต่ละประเทศเพื่อความปลอดภัยของผูป้ ่ วยในประเทศตน[3]
สาหรับประเทศไทย โดยกระทรวงสาธารณสุ ขร่ วมกับองค์การอนามัยโลกได้ประกาศ
นโยบายด้านความปลอดภัยของผูป้ ่ วยระดับชาติ พ.ศ. 2550 - พ.ศ. 2551โดยมีประเด็นหลัก 2 ประเด็น
คื อ 1) การป้ องกัน การติ ด เชื้ อ จากการรั ก ษาพยาบาล (Healthcare associated infections) และ
2) มาตรการความปลอดภัยด้านยา (Medication safety) ทั้งนี้ได้กาหนดจุดเน้นเพื่อดาเนินการในกลุ่ม
5
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ยาสาคัญไว้ 3 ประการ คือ 1) ยาที่มีรูปคล้ายเสี ยงพ้อง (Look-alike, sound-alike medication; LASA)
2) ยาในกลุ่มที่ตอ้ งระมัดระวังสู ง (High alert drugs) และ 3) กลุ่มยาที่มีอาการไม่พึงประสงค์ที่รุนแรง
และการแพ้ยาซ้ า ซึ่ งการกาหนดนโยบายดังกล่าวมีเป้ าหมายเพื่อรณรงค์และจัดการระบบบริ หาร
จัดการด้านยาใน 4 ประเด็นสาคัญ คือ 1) มาตรการลดความคลาดเคลื่อนทางยา 2) มาตรการป้ องกัน
ความเสี่ ยงที่เกิดขึ้นจากการใช้ยา 3) มาตรการลดอาการไม่พึงประสงค์ที่รุนแรงและการแพ้ยาซ้ า 4)
การพัฒนาระบบการรวบรวมและจัดการความรู้ สาหรับกรณี เหตุการณ์ ไม่พึงประสงค์ทางยาและ
เหตุการณ์พึงสังวร (Potential adverse event & sentinel events) และการพัฒนาเครื อข่ายโรงพยาบาล
“ยาปลอดภัยผูป้ ่ วยปลอดภัย”
การนาระบบการจัดการระบบยาในโรงพยาบาลมาใช้บริ หารจัดการจะช่วยให้สามารถ
บรรลุเป้ าหมายทั้ง 4 ประการของนโยบายได้ คือการใช้หลักการบริ หาร ตั้งแต่การวางแผน การจัด
องค์กร การสั่งการ และการควบคุม เพื่อให้เกิดระบบยาที่มีประสิ ทธิ ภาพ เป็ นไปตามเป้ าประสงค์
ขององค์กรและตอบสนองความต้องการของผูป้ ่ วย และผูร้ ับผลงานในระบบ[7] ซึ่ งจะครอบคลุม
กระบวนการหลักทั้ง 6 กระบวนการ คือ 1) การคัดเลือกและจัดหายา (Medication selection and
procurement) 2) การเก็บรักษายา (Storage) 3) การสั่งใช้ยา (Ordering and prescribing) 4) การเตรี ยม
ยาและการจ่ายยา (Preparing and dispensing) 5) การให้ยา (Administration) และ 6) การติดตามการ
ใช้ยา (Monitoring)
ความมุ่งหมายของกระบวนการคุ ณภาพมีอยู่ 3 ประเด็นคือ การมุ่งป้ องกันและจัดการ
กับความสู ญเสี ย หรื อที่เรี ยกว่าการจัดการความเสี่ ยง (Risk Management, RM) การมุ่งยกระดับการ
ปฏิบตั ิและผลลัพธ์ให้ได้ตามเกณฑ์หรื อมาตรฐาน (Quality Assurance, QA) และการมุ่งเน้นการ
พัฒนาอย่า งต่ อ เนื่ อ ง ไม่ ใ ช่ เ พี ย งแค่ ใ ห้ ผ่า นเกณฑ์ห รื อ มาตรฐานเท่ า นั้น (Continuous Quality
Improvement, CQI) ความพยายามในการลดความผิดพลาดและเพิ่มความปลอดภัยให้กบั ผูป้ ่ วย
(การจัดการความเสี่ ยง) ถือเป็ นจุดเริ่ มต้น โดยการพัฒนาการออกแบบระบบและกระบวนการการ
ดูแลผูป้ ่ วย ซึ่ งความคลาดเคลื่อนทางยานี้เป็ นบทบาทและความรับผิดชอบของเภสัชกรโดยตรง และ
ระบบยาที่ มี ประสิ ท ธิ ภาพจะต้องเริ่ มจากที มงานซึ่ งประกอบด้วยบุ ค ลากรในสหสาขาวิชาชี พ ที่
เกี่ ย วข้องกับระบบยา การที่ โรงพยาบาลมี ระบบยาที่ ดี ผูป้ ่ วยปลอดภัยได้รับยาที่ มีคุ ณภาพและ
ถู กต้อง ทาให้ผูป้ ่ วยได้รับยาที่ ป ลอดภัย ส่ งผลให้ค่า ใช้จ่ายของโรงพยาบาลโดยรวมลดลง ควร
กาหนดเป็ นนโยบายระบบยาของโรงพยาบาลและดาเนิ นการทุกด้านพร้อมๆ กัน โดยความร่ วมมือ
ของทุกคนในองค์กร การสื่ อสารอย่างเป็ นระบบผ่านทีมนาระดับกลางทาให้เกิดระบบในการทางาน
แบบสหสาขาวิชาชี พ เกิดความเข้าใจกันระหว่างผูส้ ั่งใช้ยา ผูจ้ ดั ยาและผูจ้ ่ายยา การกาหนดให้การ
รายงานอุบตั ิการความคลาดเคลื่อนทางยาไม่ถือว่าเป็ นความบกพร่ องของการทางาน แต่เป็ นปั ญหาที่
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ควรได้รับการค้นพบและนามาวิเคราะห์หาสาเหตุเพื่อวางระบบให้ลดความคลาดเคลื่อนทางยา ทา
ให้เจ้าหน้า ที่ ทุกระดับมี ความสบายใจที่ จะรายงานอุ บตั ิ ก ารณ์ ค วามคลาดเคลื่ อนทางยาที่ เกิ ดขึ้ น
ปั ญหาได้รับการค้นพบและแก้ไขอย่างเป็ นระบบ ทันเหตุการณ์
ความคลาดเคลื่ อนทางยา (medication error) เป็ นความเสี่ ย งที่ ส าคัญ อย่า งหนึ่ ง ใน
โรงพยาบาลและเป็ นความเสี่ ยงที่ ส ามารถป้ องกัน ได้ ผลกระทบต่ อ ผู ้ป่ วยที่ เ กิ ด จากความ
คลาดเคลื่อนทางยานั้นมีความรุ นแรงหลายระดับตั้งแต่ไม่ส่งผลใดๆ ไปจนถึงทาให้เกิดความพิการ
หรื อเสี ยชี วิต ดังนั้นการกากับดูแลและบริ หารจัดการความเสี่ ยงด้านความคลาดเคลื่อนทางยาจึงถือ
เป็ นหน้าที่สาคัญของเภสัชกร ดังข้อกาหนดมาตรฐานวิชาชี พเภสัชกรรมโรงพยาบาลในปั จจุบนั ซึ่ ง
ระบุว่าเภสัชกรจะต้องประสานงานและร่ วมมือกับแพทย์หรื อบุคลากรอื่นที่ เกี่ ยวข้องเพื่อกาหนด
นโยบายและวิธีปฏิ บตั ิในการป้ องกันและรายงานความคลาดเคลื่ อนทางยา รวมถึ งการกากับดูแล
อย่างต่อเนื่ อง โดยมีเป้ าหมายที่ความปลอดภัยของผูป้ ่ วย[7] จากแนวคิดดังกล่าวโรงพยาบาลหลวง
พ่อทวีศกั ดิ์ ชุ ตินฺธโร อุทิศจึงจัดตั้งคณะอนุ กรรมการพัฒนาระบบยา ซึ่ งประกอบด้วยตัวแทนของ
วิชาชี พต่างๆ ได้แก่ แพทย์ เภสัชกร พยาบาล ทาหน้าที่ กากับดู แลและประสานงานกับหน่ วยงาน
ต่างๆ เพื่อร่ วมกันกาหนดตัวชี้วดั เป้ าหมาย รวมถึงนโยบายและมาตรการต่างๆ ที่จะช่วยป้ องกันและ
ลดความคลาดเคลื่อนทางยาที่เกิดขึ้น
2. แนวคิดและทฤษฏีเกีย่ วกับความคลาดเคลือ่ นทางยา
คาจากัดความ
National Coordinating Council for Medication Error Reporting and Prevention
(NCCMERP) ให้ค านิ ยามของความคลาดเคลื่ อนทางยาไว้ว่า ความคลาดเคลื่ อนทางยาหมายถึ ง
เหตุการณ์ใดๆ ที่สามารถป้ องกันได้ที่อาจเป็ นสาเหตุหรื อนาไปสู่ การใช้ยาที่ไม่เหมาะสม หรื อเป็ น
อันตรายแก่ผปู ้ ่ วย[4]
ในขณะเดียวกัน Michael Cohen ก็ได้ให้คานิ ยามของความคลาดเคลื่อนทางยาไว้ว่า
ความคลาดเคลื่ อนทางยาหมายถึง ความคลาดเคลื่อนใดๆ ที่เกิดขึ้นในกระบวนการใช้ยา เริ่ มตั้งแต่
การสั่งใช้ยา การจ่ายยา การบริ หารยา การให้ความรู ้ และการให้ความร่ วมมือในการใช้ยาของผูป้ ่ วย[8]
โดยสรุ ปความคลาดเคลื่อนทางยาเป็ นสาเหตุของเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์หรื ออาการ
ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา ซึ่ งเป็ นเหตุการณ์ ที่ทาให้เกิ ดการใช้ยาที่ไม่เหมาะสมหรื ออันตรายต่อ
ผูป้ ่ วย ขณะที่ ยาอยู่ในความควบคุ ม ของบุ คลากรสาธารณสุ ข ผูป้ ่ วย หรื อผูร้ ั บบริ การ เหตุ ก ารณ์
เหล่านั้นอาจเกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิทางวิชาชี พ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ กระบวนการ และระบบ ซึ่ งรวม
การสั่งใช้ยา การส่ งมอบยา การกระจายยา การให้ยา การให้ขอ้ มูลและการติดตามการใช้ยา
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ผลกระทบของความคลาดเคลือ่ นทางยา
ความคลาดเคลื่ อนทางยาที่เกิ ดขึ้นถือเป็ นปั ญหาหนึ่ งที่สาคัญทางสาธารณสุ ขอาจเป็ น
สาเหตุ ท าให้ ก ารรั ก ษาไม่ ไ ด้ผ ล เกิ ด อาการข้า งเคี ย งหรื อ พิ ษ จากยา ผูป้ ่ วยต้อ งรั ก ษาตัว อยู่ใ น
โรงพยาบาลนานขึ้น หรื ออาจได้รับผลกระทบรุ นแรงถึงขั้นพิการหรื อเสี ยชี วิต ความคลาดเคลื่อน
ทางยาสามารถเกิดขึ้นได้จากหลายๆจุด ในระบบการใช้ยาที่เกี่ยวข้องกับสหสาขาวิชาชี พ และเป็ น
ความเสี่ ยงที่สามารถป้ องกันได้ โดยการพัฒนาการออกแบบระบบและกระบวนการการดูแลผูป้ ่ วย
ซึ่ งความคลาดเคลื่อนทางยานี้ เป็ นบทบาทและความรับผิดชอบของเภสัชกรโดยตรง และระบบยาที่
มีประสิ ทธิ ภาพจะต้องเริ่ มจากทีมงานซึ่ งประกอบด้วยบุคลากรในสหสาขาวิชาชี พที่เกี่ ยวข้องกับ
ระบบยา การที่โรงพยาบาลมีระบบยาที่ดี ผูป้ ่ วยปลอดภัยได้รับยาที่มีคุณภาพและถูกต้อง ทาให้
ผูป้ ่ วยได้รับยาที่ปลอดภัย ส่ งผลให้ค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาลโดยรวมลดลง
อย่างไรก็ตาม ผลการเยี่ยมสารวจโดยสถาบันพัฒนาและรับรองคุ ณภาพโรงพยาบาล
พบว่า โรงพยาบาลหลายแห่ ง ในประเทศไทย ยัง ไม่ ไ ด้ต ระหนัก และให้ ค วามส าคัญ กับ ความ
คลาดเคลื่อนทางยาที่เกิดขึ้น ควรมีการกาหนดเป็ นนโยบายระบบยาของโรงพยาบาลและดาเนิ นการ
ทุกด้านพร้ อมๆ กัน โดยความร่ วมมือของทุกคนในองค์กร การสื่ อสารอย่างเป็ นระบบผ่านทีมนา
ระดับกลางทาให้เกิดระบบในการทางานแบบสหสาขาวิชาชี พ เกิดความเข้าใจกันระหว่างผูส้ ั่งใช้ยา
ผูจ้ ดั ยาและผูจ้ ่ายยา การกาหนดให้การรายงานอุบตั ิการความคลาดเคลื่อนทางยาไม่ถือว่าเป็ นความ
บกพร่ องของการทางาน แต่เป็ นปั ญหาที่ควรได้รับการค้นพบและนามาวิเคราะห์หาสาเหตุเพื่อวาง
ระบบให้ลดความคลาดเคลื่อนทางยา
การดูแลรักษาผูป้ ่ วยด้วยยา นอกจากมีจุดประสงค์เพื่อบรรเทาความเจ็บป่ วย หรื อทาให้
หายจากโรคที่กาลังประสบอยูแ่ ล้ว จะต้องไม่ก่อให้เกิดความเสี ยหายหรื ออันตรายกับผูป้ ่ วย ซึ่ งการ
เกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา ส่ วนหนึ่ งมีสาเหตุมาจากความคลาดเคลื่อนทางยา แม้ว่า
บางครั้ งความคลาดเคลื่ อ นทางยานั้น ไม่ ก่ อ ให้ เ กิ ด อัน ตรายกับ ผูป้ ่ วย แต่ บ างครั้ งนอกจากจะ
ก่ อให้เ กิ ด อัย ตรายกับ ผูป้ ่ วยแล้วยัง เป็ นสาเหตุ ที่ ท าให้ ผูป้ ่ วยเสี ย ชี วิ ตอี ก ด้ว ย ดัง นั้น การจัด แบ่ ง
ประเภทของความคลาดเคลื่ อนทางยานั้น อาจทาได้หลายรู ปแบบ ขึ้นอยู่กบั วัตถุ ประสงค์ของการ
นาไปใช้และเกณฑ์กาหนดที่สร้ างขึ้น ในที่น้ ี จะกล่าวถึงการแบ่งประเภทตามระดับความรุ นแรงที่
ส่ งผลต่อผูป้ ่ วย และการแบ่งตามขั้นตอนในกระบวนการใช้ยา ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. ประเภทของความคลาดเคลื่ อนทางยาแบ่งตามระดับความรุ นแรงที่ส่งผลต่อผูป้ ่ วย
โดย National Coordinating Council of Medication Error Reporting and Prevention (NCCMERP)
กาหนดให้มีการจัดแบ่งประเภทของความคลาดเคลื่อนโดยพิจารณาจากผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อผูป้ ่ วย
(ทั้งทางร่ างกายและ/หรื อจิตใจ) ดังแสดงในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ประเภทของความคลาดเคลื่อนทางยา เมื่อแบ่งตามผลกระทบต่อผูป้ ่ วย
ไม่ มีความคลาดเคลื่อน
category A
ไม่มีความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้น แต่มีเหตุการณ์ที่อาจทาให้เกิดความคลาดเคลื่อนได้
มีความคลาดเคลื่อน แต่ ไม่ เป็ นอันตราย
category B
มีความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้น แต่ไม่เป็ นอันตรายต่อผูป้ ่ วย เนื่ องจากความคลาดเคลื่อน
นั้นไปไม่ถึงผูป้ ่ วย
category C
มีความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้น แต่ไม่เป็ นอันตรายต่อผูป้ ่ วย ถึงแม้ว่าความคลาดเคลื่อน
นั้นไปถึงผูป้ ่ วยแล้วก็ตาม
category D
มีความคลาดเคลื่อนเกิ ดขึ้น ไม่เป็ นอันตรายต่ อผูป้ ่ วย แต่จาเป็ นต้องมี การติ ดตาม
อาการของผูป้ ่ วยเพิ่มเติม
มีความคลาดเคลื่อน และเป็ นอันตราย
category E
มี ความคลาดเคลื่ อนเกิ ดขึ้ น และเป็ นอันตรายต่ อผูป้ ่ วยเพียงชั่วคราว จาเป็ นต้อ ง
แก้ไขหรื อให้การรักษาเพิ่มเติม
category F
มี ความคลาดเคลื่ อนเกิ ดขึ้ น และเป็ นอันตรายต่ อผูป้ ่ วยเพียงชั่วคราว จาเป็ นต้อ ง
ได้รับการรักษาในโรงพยาบาล หรื อต้องยืดเวลาการรักษาตัวในโรงพยาบาลให้นาน
ออกไป
category G
มีความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้น และเป็ นอันตรายต่อผูป้ ่ วยอย่างถาวร
category H
มี ความคลาดเคลื่ อ นเกิ ด ขึ้ น และเป็ นอันตรายต่ อ ผูป้ ่ วยจนเกื อ บถึ ง แก่ ชีวิ ต เช่ น
แพ้ยาแบบ anaphylaxis และหัวใจหยุดเต้น
มีความคลาดเคลื่อน และเป็ นอันตรายจนเสี ยชี วิต
category I
มีความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้น และเป็ นอันตรายต่อผูป้ ่ วยจนถึงแก่ชีวิต
2. ประเภทของความคลาดเคลื่ อนทางยาแบ่งตามวิชาชี พที่รับผิดชอบแต่ละส่ วนของ
กระบวนการใช้ยาโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อการพัฒนาคุณภาพการทางานของหน่วยงานหรื อวิชาชี พที่
เกี่ยวข้องกับกระบวนการใช้ยาในโรงพยาบาล ซึ่ งแบ่งออกได้เป็ น 4 ประเภท ดังนี้คือ
2.1 ความคลาดเคลื่ อนในการสั่ งใช้ย า (prescribing error) หมายถึ งความคลาด
เคลื่ อนที่เกิ ดจากการสั่งใช้ยาของแพทย์ เช่ น การเลื อกใช้ยาไม่เหมาะสม (ไม่ตรงกับข้อบ่งใช้ ข้อ
ห้า มใช้ ประวัติ ก ารแพ้ย า หรื อ ยาเดิ ม ที่ ผูป้ ่ วยเคยได้รั บ ) ความคลาดเคลื่ อ นในการสั่ ง ขนาดยา
รู ป แบบของยา วิธีก ารให้ยา จานวนหรื อปริ ม าณยา รวมถึ ง การสั่ง ยาให้ผูป้ ่ วยผิดคน การสั่ง ยา
ซ้ าซ้อน หรื อยาที่เกิดปฏิกิริยาระหว่างกันและอาจเป็ นอันตรายต่อผูป้ ่ วย
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2.2 ความคลาดเคลื่อนก่อนการจ่ายยา (pre-dispensing error) หมายถึงความคลาด
เคลื่อนในกระบวนการก่อนการจ่ายยา ตั้งแต่ข้ นั ตอนการพิมพ์ขอ้ มูลชื่อผูป้ ่ วย ชื่ อยา วิธีใช้ยา จานวน
ลงในฉลาก ขั้นตอนการจัดยาตามคาสั่งแพทย์ มีความคลาดเคลื่ อนทั้งชนิ ดยา ความแรง รู ปแบบยา
ปริ มาณยา จานวนรายการ การจัดยาสลับซอง การปิ ดฉลากผิด
2.3 ความคลาดเคลื่อนในการจ่ายยา (dispensing error) หมายถึงความคลาดเคลื่อนที่
เกิดขึ้นในขั้นตอนการจ่ายยาซึ่ งอยูใ่ นความรับผิดชอบของเภสัชกร ยาที่ผปู ้ ่ วยได้รับจึงไม่ถูกต้องตรง
กับคาสั่งของแพทย์เช่น การจ่ายยาผิดชนิด ผิดความแรง ผิดรู ปแบบ ผิดวิธีใช้ ผิดคน รวมถึง การจ่าย
ยาที่ไม่มีในคาสั่งแพทย์ หรื อไม่ครบถ้วนตามที่แพทย์สั่ง
2.4 ความคลาดเคลื่ อนในการให้ยา (administration error) หมายถึ งการให้ยาแก่
ผูป้ ่ วยคลาดเคลื่ อนไปจากคาสั่งของแพทย์ เช่ น การให้ยาผิดชนิ ด ผิดความแรง ผิดรู ปแบบ ผิดคน
วิธีการให้ยาไม่ถูกต้อง ไม่ได้ให้ยาที่แพทย์สั่ง ให้ยาที่หมดอายุ เป็ นต้น
หากต้องการแบ่งขั้นตอนโดยละเอียดมากขึ้น เพื่อประโยชน์ในการติดตามประเมินผลการ
ทางานหรื อการวิเคราะห์เพิ่มเติมในเชิ งลึกก็สามารถทาได้ ขึ้นอยูก่ บั นโยบายของโรงพยาบาลแต่ละแห่ ง
ในส่ วนงานบริ การจ่ายยาผูป้ ่ วยใน โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศกั ดิ์ ชุ ตินฺธโร อุทิศ แบ่งประเภทและ
เก็บข้อมูลสถิติความคลาดเคลื่อนทางยาตามกระบวนการใช้ยาของผูป้ ่ วยในออกเป็ น 4 ประเภทคือ
ความคลาดเคลื่ อนในการสั่งใช้ยา ความคลาดเคลื่ อนก่อนจ่ายยา ความคลาดเคลื่อนในการจ่ายยา
และความคลาดเคลื่ อ นในการให้ ย ามี ก ารมุ่ ง เน้ น การวิ เ คราะห์ ปั จ จัย ที่ เ ป็ นสาเหตุ ข องความ
คลาดเคลื่อนทางยาเพื่อเป็ นแนวทางในการกาหนดนโยบายเพื่อให้เกิดความปลอดภัยด้านยาสู งสุ ด
ตัวชี้วดั ความคลาดเคลือ่ นทางยา
การศึกษาความคลาดเคลื่อนทางยา ทาให้ทราบถึงประเภทและปั จจัยที่เป็ นสาเหตุของ
การเกิดความคลาดเคลื่อนทางยา เพื่อให้ตระหนักถึงความสาคัญของการรายงานความคลาดเคลื่อน
ทางยา ความปลอดภัยในการดูแลผูป้ ่ วย สามารถวางแผนการเก็บข้อมูลได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
นาไปสู่ การวิเคราะห์หาสาเหตุในเชิ งระบบ และวางแผนในการป้ องกันการเกิ ดความคลาดเคลื่ อน
ทางยาได้ ส่ งผลให้การดูแลผูป้ ่ วยเป็ นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสม ปลอดภัย ลดค่าใช้จ่ายในการดูแล
ผู ้ป่ วยที่ อ าจจะเกิ ด เหตุ ก ารร์ ไ ม่ พึ ง ประสงค์ จ ากยาที่ ส ามารถป้ องกั น ได้ ดัง นั้ น อัต ราความ
คลาดเคลื่ อนทางยาจึง เป็ นตัวชี้ วดั ที่ ส ะท้อนให้เห็ นถึ ง คุ ณ ภาพงานบริ ก ารด้า นคลิ นิกของแต่ ล ะ
โรงพยาบาล นาไปสู่ การวิเคราะห์สาเหตุและแนวทางป้ องกันแก้ไข เพื่อสร้างระบบความปลอดภัย
ด้านยาแก่ผปู ้ ่ วยต่อไป[9]
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เป้ าหมายของอัต ราความคลาดเคลื่ อ นทางยาคื อ ศู น ย์ หมายถึ ง ต้ อ งไม่ มี ค วาม
คลาดเคลื่ อนทางยาเกิ ดขึ้ นเลย แต่ด้วยปั จจัย หลายประการทั้งด้านภาระงานที่ มาก ข้อจากัดด้า น
บุคลากร ทาให้โอกาสที่จะปฏิบตั ิให้บรรลุเป้ าหมายอัตราความคลาดเคลื่อนทางยาเป็ นไปได้น้อย
ดั ง นั้ นเกณฑ์ ม าตรฐานด้ า นความคลาดเคลื่ อ นทางยาที่ ใ ช้ จึ ง เป็ นไปตามข้ อ ก าหนดของ
คณะกรรมการความปลอดภัยด้านยาในแต่ละโรงพยาบาล และการติดตามตัวชี้ วดั อย่างต่อเนื่ องก็จะ
ช่วยให้ทราบว่าการดาเนิ นงานมีพฒั นาการที่ดีข้ ึนหรื อไม่ โดยสังเกตจากอัตราความคลาดเคลื่อนที่
ลดลงนัน่ เอง
เมื่อพิจารณาตามกระบวนการใช้ยา(medication-use process) ความคลาดเคลื่อนทางยา
สาหรับงานบริ การจ่ายยาผูป้ ่ วยในประกอบด้วย
1. อัตราความคลาดเคลื่อนก่อนจ่ายยา (pre-dispensing error)
2. อัตราความคลาดเคลื่อนในการจ่ายยา (dispensing error)
การศึกษาครั้งนี้ มุ่งเน้นที่ความคลาดเคลื่อนก่อนจ่ายยาเพียงอย่างเดียว โดยคานวณอัตรา
ความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นได้ดงั นี้
อัตราความคลาดเคลื่อนก่อนจ่ายยา = จานวนครั้งของความคลาดเคลื่อนก่อนการจ่ายยาx 1,000
จานวนวันนอนรวม
(หน่วย: ครั้งต่อ 1,000 นอนรวม)
ทั้งนี้ คณะอนุ กรรมการพัฒนาระบบยา โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศกั ดิ์ ชุ ตินฺธโร อุทิศ
กาหนดเป้ าหมายของอัตราความคลาดเคลื่อนไว้ ไม่เกิน 30 ครั้ง ต่อ 1,000 วันนอนรวม
ความคลาดเคลื่อนทางยาก่อนการจ่ายยา ถือเป็ นส่ วนหนึ่ งของความคลาดเคลื่อนทางยา
ในกระบวนการใช้ยาส่ งผลต่อผูป้ ่ วยทั้งในด้านคุ ณภาพชี วิต คุ ณภาพการรักษา และความปลอดภัย
ในการใช้ยา กลุ่มงานเภสัชกรรมได้ตระหนักถึงความสาคัญของปั ญหาดังกล่าว จึงกาหนดแนวทาง
ปฏิ บตั ิให้มีการบันทึ กรายงานความคลาดเคลื่ อนที่เกิ ดขึ้ นเป็ นประจาทุ กวันและรวบรวมรายงาน
อุบตั ิการณ์ดงั กล่าว นาเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาระบบยาเป็ นประจาทุกเดื อน เพื่อวิเคราะห์หา
สาเหตุ และวางแนวทางป้ องกันแก้ไขความคลาดเคลื่อนทางยาร่ วมกันเป็ นระยะอย่างสม่าเสมอ
การรายงานความคลาดเคลื่อนทางยา
การรายงานความคลาดเคลื่ อนทางยามี ท้ งั ระบบการรายงานแบบสมัครใจและ การ
ตรวจสอบจากแฟ้ มประวัติ ผู้ป่ วย แล้ว บัน ทึ ก ความคลาดเคลื่ อ นที่ พ บในแบบรายงานความ
คลาดเคลื่ อนทางยาของโรงพยาบาล ซึ่ งรายงานส่ วนใหญ่มกั ต่ า กว่าความเป็ นจริ ง สาเหตุ สาคัญ
ประการหนึ่งคือการวิตกว่าหากรายงานจะถูกลงโทษ ดังนั้นทางหน่วยงานหรื อผูบ้ ริ หารระดับสู งจึง
ควรใช้แนวคิดเชิ งระบบที่ไม่เอาผิดผูร้ ายงาน การส่ งเสริ มให้ใช้ระบบการรายงานเพื่อเป็ นข้อมูลใน
การวิเคราะห์หาแนวทางแก้ไขให้เกิดการพัฒนาเพื่อป้ องกันการเกิดความคลาดเคลื่อนทางยา
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3. สาเหตุและปัจจัยส่ งเสริมทีท่ าให้ เกิดความคลาดเคลือ่ นทางยา
สาเหตุของความคลาดเคลื่อนทางยามี 2 แนวคิด คือแนวคิดเชิงบุคคล และแนวคิดเชิ ง
ระบบ ดังรายละเอียดดังนี้
แนวคิดเชิ งบุคคล
แนวคิดเชิงบุคคลเป็ นแนวคิดแบบดั้งเดิม มุ่งเน้นว่าคนทาให้เกิดความคลาดเคลื่อน คือ
เมื่อมีความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้น บุคคลที่กระทาผิดมักจะถูกตาหนิ จากบุคคลรอบข้าง หรื อถูกลงโทษ
หรื อต้องได้รับ การฝึ กอบรมใหม่ ดัง นั้นจึ ง มี แนวโน้ม ที่ จะท าให้บุ ค คลปกปิ ด หรื อกลบเกลื่ อน
ความผิดของตนเอง จึงทาให้เสี ยโอกาสที่จะนาเอาความผิดนั้นมาวิเคราะห์ เพื่อหาวิธีป้องกันไม่ให้
เกิดขึ้นอีกในอนาคต และเป็ นบทเรี ยนเตือนใจให้ผอู้ ื่นพึงระวัง
แนวคิดเชิงระบบ
แนวคิดนี้ เชื่ อว่าการป้ องกันไม่ให้เกิ ดความผิดพลาดนั้น ไม่ใช่ การเปลี่ ยนพฤติกรรม
ของมนุ ษย์ แต่เป็ นการปรับเปลี่ ยนสิ่ งแวดล้อมในการทางานหรื อระบบงานมากกว่า มีพ้ืนฐานบน
หลัก การ 3 ประการ คื อ ความคลาดเคลื่ อ นเป็ นสิ่ ง ที่ ห ลี ก เลี่ ย งไม่ ไ ด้ กระบวนการสามารถถู ก
ออกแบบเพื่อลดโอกาสในการเกิ ดความคลาดเคลื่ อน และกระบวนการสามารถถู กออกแบบจน
ความคลาดเคลื่อนถูกตรวจพบและแก้ไขก่อนอันตรายจะเกิดขึ้น
กระบวนการใช้ย าเป็ นระบบที่ มีความซับ ซ้อน และเกี่ ยวข้องกับ บุ คลากรจากหลาย
วิชาชีพทั้งแพทย์ เภสัชกร พยาบาลฯลฯรวมถึงตัวผูป้ ่ วยและครอบครัว ดังรายละเอียดในภาพที่ 3
คัดเลือกและจัดหายา
กาหนดบัญชียา

สั่ งใช้ ยา
ประเมินผูป้ ่ วย
ประเมินความจาเป็ น
ในการรักษาด้วยยา
คัดเลือกและสัง่ ยาที่
เหมาะสม

เตรียมยาและจ่ ายยา
จัดซื้ อยาและเก็บ
รักษาทบทวนและ
ยืนยันคาสัง่
เตรี ยมยากระจายยา
ให้ถึงผูป้ ่ วย

ผูบ้ ริ หาร

แพทย์/ผูส้ ง่ั ใช้ยา

เภสัชกร

ให้ ยา
ตรวจสอบยาที่
ได้รับกับคาสั่ง
ใช้ยาของแพทย์
ประเมินผูป้ ่ วยและ
ให้ยา
พยาบาล/บุคลากร
ทางการแพทย์

ติดตามการใช้ ยา
ประเมินการ
ตอบสนองต่อยาของ
ผูป้ ่ วยรายงานอาการ
และความคลาด
เคลื่อน
บุคลากรทาง
การแพทย์ ผูป้ ่ วย
และ/หรื อครอบครัว

ภาพที่ 3 กระบวนการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบการใช้ยา
ที่มา : ธิดา นิงสานนท์ และคณะ. การป้องกันความคลาดเคลือ่ นทางยาเพือ่ ความปลอดภัยของผู้ป่วย.
พิมพ์ครั้งที่ 2. (กรุ งเทพฯ: ประชาชน, 2549.)
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จากรู ปจะเห็ น ได้ว่ากระบวนการใช้ย ามี อยู่หลายขั้นตอน และมีหลายวิชาชี พเข้ามา
เกี่ยวข้องจนกระทัง่ ยาไปถึงผูป้ ่ วยนัน่ ได้ผา่ นกระบวนการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบการใช้ยา ดังนั้น
ความคลาดเคลื่อนทางยาจึงมีโอกาสเกิดขึ้นได้ในทุกขั้นตอนในกระบวนการใช้ยา[9]
ความคลาดเคลื่อนตัวทางยาเป็ นสิ่ งที่เกิดขึ้นได้ การป้ องกันความคลาดเคลื่อนตัวทางยา
มี 2 แนวคิด คือแนวคิดเชิ งบุคคล และแนวคิดเชิ งระบบ แนวคิดเชิ งบุคคล มุ่งเน้นว่าคนทาให้เกิ ด
ความคลาดเคลื่ อ น ซึ่ งเป็ นแนวคิ ด ที่ ไ ม่ ป ระสบความส าเร็ จ เนื่ อ งจากความคลาดเคลื่ อ นเป็ น
คุณสมบัติตามธรรมชาติของคนทางานและความซับซ้อนของงาน ดังนั้นการวิเคราะห์สาเหตุมาจาก
บุคคลและระบบ แนวคิดใหม่ในการป้ องกันความคลาดเคลื่ อนทางยาไม่ใช่ การเปลี่ ยนพฤติกรรม
มนุ ษย์ แต่ควรเปลี่ ยนสิ่ งแวดล้อมหรื อระบบงานมากกว่า การทราบถึ งประเภทและสาเหตุที่ทาให้
เกิ ด ความคลาดเคลื่ อ นทางยาจะท าให้ ส ามารถวางแนวทางหรื อระบบในการป้ องกัน ความ
คลาดเคลื่อนทางยาได้ทาให้ผปู ้ ่ วยได้รับการรักษาด้วยยาอย่างถูกต้องและปลอดภัยมากที่สุด
แนวคิ ดเชิ ง ระบบ ซึ่ ง เป็ นที่ ย อมรั บ อย่า งกว้า งขวางโดยองค์ก รและสถาบันพัฒนา
คุณภาพต่างๆ ในปั จจุบนั มีมุมมองเกี่ยวกับความคลาดเคลื่ อนที่ต่างไปจากแนวคิดเชิ งบุคคลอย่าง
สิ้ นเชิง โดยให้การยอมรับในขีดจากัดของมนุ ษย์และเห็นว่าการป้ องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาดนั้น
ไม่ใช่การเปลี่ยนพฤติกรรมของมนุ ษย์เป็ นการปรับเปลี่ยนสิ่ งแวดล้อมในการทางานหรื อระบบงาน
การสร้างระบบป้ องกัน การเฝ้ าระวัง การเตือนภัย เป็ นต้น ซึ่ งสอดคล้องกับรายงานของ IOM ที่มีชื่อ
ว่า “To err is human: Building a safer health system” นัน่ คือ มนุ ษย์ยอ่ มมีขอ้ ผิดพลาด แต่หลังจาก
ที่ผดิ พลาดต้องเรี ยนรู ้ที่จะดูแลสาธารณสุ ขหรื อความปลอดภัยของผูป้ ่ วยใหม่มากขึ้น ดังนั้นระบบที่
ดี ควรมีการพึ่งพาหรื อความสามารถในการจดจาของมนุ ษย์น้อยที่สุด เพราะมี ความเสี่ ยงต่อความ
ผิดพลาดสู งการป้ องความผิดพลาดไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมแต่ควรเปลี่ยนสิ่ งแวดล้อมหรื อ
กระบวนการทางาน
ความคลาดเคลื่อนตัวทางยาเป็ นสิ่ งที่เกิดขึ้นได้ การป้ องกันความคลาดเคลื่อนตัวทางยา
มี 2 แนวคิด คือแนวคิดเชิ งบุคคล และแนวคิดเชิ งระบบ แนวคิดเชิ งบุคคล มุ่งเน้นว่าคนทาให้เกิ ด
ความคลาดเคลื่ อ น ซึ่ งเป็ นแนวคิ ด ที่ ไ ม่ ป ระสบความส าเร็ จ เนื่ อ งจากความคลาดเคลื่ อ นเป็ น
คุณสมบัติตามธรรมชาติของคนทางานและความซับซ้อนของงาน ในทางตรงข้ามแนวคิดเชิงระบบ
มี พ้ื นฐานบนหลัก การ 3 ประการ คื อ ความคลาดเคลื่ อนเป็ นสิ่ งที่ หลี ก เลี่ ย งไม่ ไ ด้ กระบวนการ
สามารถถู ก ออกแบบเพื่อลดโอกาสในการเกิ ดความคลาดเคลื่ อน และกระบวนการสามารถถู ก
ออกแบบจนความคลาดเคลื่อนถูกตรวจพบและแก้ไขก่อนอันตรายจะเกิดขึ้นเพื่อเป็ นแนวทางในการ
สร้ างระบบที่จะช่ วยป้ องกันหรื อลดโอกาสที่จะเกิ ดความผิดพลาดโดยมนุ ษย์ให้เหลื อน้อยที่สุด[10]
ดังรายละเอียดในภาพที่ 4
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ความบกพร่ องแอบแฝง หรือปัจจัยเชิงระบบ
(latent or system-related conditions)
เช่น ไม่มีคู่มือหรื อคาแนะนาในการปฏิบตั ิงาน การฝึ กอบรมทักษะ
น้อ ยเกิ น ไป การรั บ รู้ แ ละเจตคติ ข องผูป้ ฏิ บ ัติ การจ าแนกความ
แตกต่างของผลิตภัณฑ์ยา รวมถึงการจัดวางตาแหน่ง และการจัดทา
ป้ ายบ่งชี้ของยาแต่ละตัว ฯลฯ
สภาพการณ์แวดล้อมทีส่ ่ งเสริมให้ เกิดความคลาดเคลือ่ น
(error-producing conditions)
เช่นภาระงานในชัว่ โมงเร่ งด่วน กาลังคนไม่เพียงพอสภาพแวดล้อม
ไม่เหมาะสมเช่ น เสี ยงรบกวน การขัดจังหวะระหว่างปฏิ บตั ิ งาน
ขาดทักษะความชานาญ ไม่คุน้ เคยกับผลิ ตภัณฑ์ยา สภาพร่ างกาย
หรื อจิ ตใจไม่ พ ร้ อ ม เช่ น อ่ อนเพลี ย เครี ย ด วิต กกัง วล นโยบาย
องค์กร จิตสานึกของแต่ละคน ฯลฯ
ความคลาดเคลือ่ นจากผู้ปฏิบัติ
(active failures)
อาจเป็ นได้จาก ความหลงลืม ความพลั้งเผลอ ความผิดพลาด
การฝ่ าฝื นข้อกาหนดหรื อข้อปฏิบตั ิ
เครื่องมือหรือมาตรการป้องกัน

ความคลาดเคลือ่ นทางยา

ภาพที่ 4 ปั จจัยที่ส่งผลทาให้เกิดความคลาดเคลื่อนทางยา
ที่มา : Reason J. “Human error: model and management.” British Medical Journal 28, 320
(June 2000): 768-770.
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ปั จ จัย เฉพาะตัว บุ ค คลและปั จ จัย เชิ ง ระบบ ที่ ส่ ง ผลทาให้ เ กิ ด ความคลาดเคลื่ อ นทางยา
มีรายละเอียดดังนี้
1. ปั จจัยเกี่ยวกับตัวบุคคล (human factors)
1.1 ขาดความรู ้ที่จาเป็ นต่อการปฏิบตั ิงาน (knowledge deficit)
1.2 ไม่มีทกั ษะ/ความสามารถในการปฏิบตั ิงาน (performance deficit)
1.3 ไม่มีความชานาญ ขาดประสบการณ์ในการทางาน (inadequate training)
1.4 คานวณผิดพลาด (miscalculation)
2. การสื่ อสารข้อมูล (communication)
2.1 การใช้ตวั ย่อที่ไม่เป็ นสากลไม่เป็ นที่เข้าใจตรงกัน (misuse of abbreviation)
2.2 คาสั่งใช้ยาไม่ชดั เจน (miscommunication)
2.3 การแปรความผิดพลาด (misinterpretation)
2.4 ข้อความที่ปรากฏในใบสั่งยาหรื อฉลากยาไม่ชดั เจน (unclear writing or printing)
2.5 ขาดการส่ งต่อข้อมูลของผูป้ ่ วยที่ จาเป็ นต่อการรั กษา เช่ น ประวัติความเจ็บป่ วย โรค
ประจาตัว การแพ้ยา หรื อยาเดิมที่เคยได้รับ ทาให้ตดั สิ นใจผิดพลาดเพราะไม่ได้รับข้อมูลอย่างครบถ้วน
3. ผลิตภัณฑ์ยา (medical products)
รายการยาที่ รูป ลัก ษณะคล้า ยกันหรื อยาที่ มี ชื่ อเรี ย กคล้า ยกันพ้องเสี ย งกันตัวสะกด
คล้ายกันจนทาให้เกิ ดความสับสนรวมเรี ยกว่ายารู ปคล้ายเสี ยงพ้อง (LASA: Look-Alike SoundAlike) ซึ่งเป็ นสาเหตุที่สาคัญอย่างหนึ่งของความคลาดเคลื่อนทางยา
4. ขั้นตอนปฏิบตั ิงาน และการจัดระบบงาน (working procedures and systems)
4.1 การมอบหมายงานหรื อการกาหนดหน้าที่ของแต่ละคนไม่ชดั เจน ซ้ าซ้อนกัน
4.2 ภาระงานมากเกินไป
4.3 ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานไม่เหมาะสม
4.4 ไม่มีการตรวจสอบซ้ า
5. สภาพแวดล้อมในการทางาน (environmental factors) ที่ไม่เอื้ออานวยความสะดวก หรื ออาจเป็ น
อุปสรรคในการปฏิบตั ิหน้าที่ เช่น การรบกวนสมาธิ พื้นที่จดั ยาไม่เหมาะสม ไม่เพียงพอ มีแสงสว่าง
ไม่เพียงพอ มีสิ่งรบกวนใกล้บริ เวณจัดยา การจัดวางยาแน่ นเกินไป ทาให้มีโอกาสหยิบยาผิด หรื อ
เก็บคืนยาผิดที่
ในมุมมองของ Institute for Safe Medication Practices (ISMP) เห็นว่าปั จจัยเชิ งระบบ
ที่สาคัญซึ่ งส่ งผลต่อความปลอดภัยในการใช้ยามี 10 ประการ[11] มีดงั นี้
1. ขาดข้อมูลของผูป้ ่ วย

16

2. ขาดความรู ้เกี่ยวผลิตภัณฑ์ยา
3. ขาดการสื่ อสารที่มีประสิ ทธิ ภาพ หรื อความล้มเหลวในการทางานร่ วมกันเป็ นทีม
4. ผลิ ตภัณฑ์ยามีรูปลักษณ์ ที่คล้ายคลึ งกัน ตัวสะกดหรื อชื่ อออกเสี ยงคล้ายกัน ทาให้
เกิดความสับสน ไม่สามารถแยกความแตกต่างได้ชดั เจน
5. การสัง่ ใช้ยา การจัดเก็บ และการกระจายยา ที่ยงั ไม่รัดกุม ปลอดภัย
6. การใช้เครื่ องมือหรื ออุปกรณ์ในการให้ยาที่ไม่ได้มาตรฐาน
7. สภาพแวดล้อมในการทางานและการจัดกาลังคนไม่เหมาะสม
8. ขาดการฝึ กอบรม การให้ค วามรู ้ หรื อการศึ กษาต่ อเนื่ อง การก ากับ ดู แล และการ
ประเมินผลในการปฏิบตั ิงาน
9. ผูป้ ่ วยไม่ได้รับข้อมูลที่ครบถ้วน เกี่ยวกับยาและความคลาดเคลื่อนทางยา
10. ขาดวัฒนธรรมองค์กร ในด้านความปลอดภัยของการใช้ยา การเรี ยนรู้ จากความ
ผิดพลาด และขาดกลยุทธ์/นโยบายที่มีประสิ ทธิ ภาพเพื่อจัดการกับปั ญหาความคลาดเคลื่อนทางยา
อุปสรรคในการดาเนินงานเพือ่ ป้องกันความคลาดเคลือ่ นทางยา
1. ความซับซ้อนของระบบ ทาให้การออกแบบแก้ไขเป็ นไปอย่างยากลาบาก
2. การขาดข้อมูลที่ตอ้ งการหรื อไม่มีขอ้ มูล ทาให้การแก้ไขเชิงระบบเป้ นไปได้ยาก
3. ความเคยชินกับการทางานในรู ปแบบเดิม โดยไม่มีมาตรการหรื อหาวิธีใดที่ทาให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงปรับปรุ งระบบให้ดีข้ ึน
4. เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นนานๆครั้ง หรื อไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน อาจทาให้มา
สามารถเห็ นภาพความเป็ นไปได้และสาเหตุ ล่วงหน้า จึ งไม่สามารถออกแบบระบบเพื่อป้ องกัน
ความผิดพลาดนั้นๆ ได้
5. ความเกรงกลัวต่อการถูกลงโทษ นับเป็ นสาเหตุสาคัญที่ทาให้การรายงานความ
คลาดเคลื่อนมีค่าต่ากว่าความเป็ นจริ ง และความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นนั้นไม่ได้ถูกนามาวิเคราะห์หา
สาเหตุเพื่อให้เกิดการเรี ยนรู ้และป้ องกันความผิดพลาดในอนาคต
ความคลาดเคลื่ อนทางยาเป็ นเหตุการณ์ ที่สามารถป้ องกันได้ซ่ ึ งสามารถเกิ ดได้ในทุ ก
กระบวนการใช้ยาซึ่ งเป็ นกระบวนการที่ซับซ้อน มีสาเหตุมาจากบุคคลและระบบ แนวคิดใหม่ใน
การป้ องกันความคลาดเคลื่ อนทางยาไม่ใช่ การเปลี่ ยนพฤติกรรมมนุ ษย์ แต่ควรเปลี่ ยนสิ่ งแวดล้อม
หรื อระบบงานมากกว่า การทราบถึงประเภทและสาเหตุที่ทาให้เกิดความคลาดเคลื่อนทางยาจะทา
ให้สามารถวางแนวทางหรื อระบบในการป้ องกันความคลาดเคลื่อนทางยาได้ทาให้ผปู ้ ่ วยได้รับการ
รักษาด้วยยาอย่างถูกต้องและปลอดภัยมากที่สุด
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4. การจัดการความรู้ กบั ความปลอดภัยด้ านยา
การจัดการความรู้ เป็ นกระบวนการเชิ งบูรณาการที่องค์กรสร้ างความรู้ และปั ญญา
ภายใต้บริ บท และสิ่ งแวดล้อม โดยครอบคลุมการสร้างสรรค์ การธารงไว้ การเผยแพร่ และการใช้
ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง และสม่าเสมอเพื่อให้ได้แนวทางปฏิบตั ิที่ดีที่สุด
เป้ าหมายของการจัด การความรู ้ คื อ การสร้ า งความรู ้ ผ่ า นการระบุ แ บบแผน และ
ดาเนินการวิเคราะห์การแปลงเป็ นความรู ้ และสามารถเอื้อต่อการนาไปใช้เมื่อต้องการ กล่าวคือการ
จัดการความรู ้ เป็ นกระบวนการให้ความรู ้ ที่ถูกต้องแก่บุคคลที่ตอ้ งการภายในเวลาที่เหมาะสมเพื่อ
ปรับปรุ งกระบวนการปฏิบตั ิงาน การมีเทคโนโลยีที่ดีไม่เพียงพอที่จะเป็ นหลักประกันว่าองค์กรจะ
ได้รับประโยชน์เต็มที่ จากการจัดการความรู ้ หากปราศจากซึ่ งความมุ่งมัน่ และการเปลี่ ยนแปลง
พฤติ ก รรม วงจรการจัด การความรู้ (knowledge management) มี ห ลายรู ป แบบแต่ โ ดยรวมจะ
ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักที่เหมือนกันดังนี้
1. การสร้ างสรรค์ความรู้ (knowledge creation) ขั้นตอนนี้ ประกอบด้วยกิ จกรรมที่
เกี่ ย วข้องกับ การเพิ่ม เติ มความรู ้ ใหม่เข้า สู่ ระบบ การเก็บ รวบรวม รวมทั้ง การพัฒนาความรู ้ การ
ค้นพบและการจับความรู้
2. การคงไว้ซ่ ึ งความรู้ (knowledge retention) ขั้นตอนนี้ จะรวมกิจกรรมทั้งหมดเพื่อเก็บ
รักษาคงไว้ซ่ ึ งความรู ้ ในระบบ ตั้งแต่การนาเสนอ รวมถึ งกิ จกรรมทั้งมวลที่ ทาให้ความรู ้ เหล่านั้น
สามารถเห็นได้ในระบบ
3. การถ่ ายทอดความรู ้ (knowledge transfer) เป็ นกิ จกรรมที่เกี่ ยวข้องกับการส่ งผ่าน
ความรู ้ จากหมู่คณะหนึ่ งไปสู่ กลุ่มอื่น ซึ่ งรวมทั้งการสื่ อสาร การแปล การเปลี่ ยนรู ป การคัดกรอง
และการนาเสนอ
4. การใช้ประโยชน์ความรู้ (knowledge utilization) จะรวมถึงกิจกรรมและเหตุการณ์ที่
เชื่อมต่อกับการประยุกต์ความรู ้เข้ากับกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับทางยา
ในการดาเนินการเพื่อค้นหาหรื อแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาล พบว่าการจัดการ
ความรู้เป็ นกลวิธีหนึ่งที่สามารถนามาใช้ในการวางระบบ เนื่องจากโรงพยาบาลเป็ นสถานบริ การที่มี
ข้อ มู ล อยู่ใ นระบบมากมาย นับ ตั้ง แต่ ข ้อ มู ล การปฏิ บ ัติ ง านของแต่ ล ะหน่ ว ย ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศคณะกรรมการสหสาขา ทีมคร่ อมสายงาน กรรมการระดับองค์กร กิ จกรรมที่มุ่งพัฒนา
บุคลากรที่เกี่ยวข้องรวมทั้งระบบการพัฒนาคุณภาพที่เป็ นวงจร (Plan-Do-Monitor-Act) ไม่แตกต่าง
ไปจากวงจรการจัดการความรู ้ ที่เริ่ มตั้งแต่การได้มาซึ่ งความรู ้ที่ตอ้ งการ การเก็บคงไว้ การถ่ายทอด
และการนาไปใช้ประโยชน์ที่เป็ นวงจรเชื่ อมโยงที่ไม่สิ้นสุ ด [12] ดังรายละเอียดในภาพที่ 5 เป็ นการ
วิเคราะห์ระบบความปลอดภัยด้านยาโดยอาศัยแนวทางการจัดการความรู ้ เพื่อให้เห็นกิจกรรมต่างๆ
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ที่ควรดาเนิ นการ และในแต่ละกิ จกรรม มีความมุ่งหมายอย่างไร เครื่ องมือที่ตอ้ งใช้ หรื อพัฒนาให้
เกิดขึ้นในแต่ละระดับกิจกรรม จุดเน้นของเครื่ องมือคืออะไร ขั้นตอนที่เครื่ องมือเข้าไปมีบทบาทคือ
ขั้นตอนใดในวงจรความรู ้
Incident report

DATA

Information

Brainstorm
Workshop
Supervise
Monitoring
Discussion
Walk rounds
Root Cause analysis

Knowledge Creation

Knowledge
Utilization

AGENT

Knowledge
Retention

Knowledge Transfer

ภาพที่ 5 การวิเคราะห์ระบบความปลอดภัยด้านยาโดยอาศัยแนวทางการจัดการความรู้
ที่มา : สุ วฒั นา จุฬาวัฒนทล และคณะ. ระบบการใช้ ยาในโรงพยาบาลเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย.
(กรุ งเทพฯ: ประชาชน, 2548.)
จากการวิเคราะห์ระบบความปลอดภัยด้านยาโดยอาศัยแนวทางการจัดการความรู ้พบว่า
ตัวกลางความรู ้เป็ นศูนย์กลางของเรื่ องราวได้แก่คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง องค์กรแพทย์ ศูนย์
พัฒนาคุณภาพ ทีมนาองค์กร ทีมส่ งเสริ มความปลอดภัยด้านยา เป็ นต้น ตัวกลางความรู ้เป็ นผูก้ ระทา
หรื อเปลี่ ยนแปลงข้อมูลสารสนเทศที่อยู่ในระบบ ให้เป็ นความรู ้ ใหม่ในกรณี เรื่ องความปลอดภัย
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ด้า นยา ข้อ มู ล ที่ น าเข้า ตามระบบการท างานปกติ คื อ รายงานอุ บ ัติ ก ารณ์ ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ ความ
คลาดเคลื่อนทางยา รายงานอุบตั ิการณ์ที่มีความรุ นแรงซึ่ งต้องได้รับการทบทวน และวิเคราะห์โดย
ทีมที่เป็ นตัวกลางความรู ้ เช่นทีมส่ งเสริ มความปลอดภัยด้านยา กระบวนการที่ใช้ในการวิเคราะห์จะ
ใช้การระดมสมอง การอภิ ปรายหรื อการวิเคราะห์ สาเหตุ แท้จริ งนั้น ตอนนี้ จะส่ งผลให้เกิ ดความ
เข้าใจถึงสาเหตุความคลาดเคลื่อนที่สอดคล้องกับบริ บทที่เป็ นอยูใ่ นขณะนั้น ตัวกลางความรู ้ ที่เป็ น
ปั จเจกบุค คล หรื อที ม (collective agents) จะใช้ค วามรู ้ ที่มี อยู่เดิ มร่ วมกับการแปลสารที่ ส่ งผ่า น
ระหว่างการวิเคราะห์ ทั้งที่เห็นชัดเจน เช่น เอกสาร เวชระเบียน การเขียนใบสั่งยา ข้อความจนถึงจับ
ประเด็นจากคาบอกเล่ าความรู ้ สึกของผูใ้ ห้ขอ้ มูล สายตา น้ าเสี ยง ท่าทาง หรื อเงื่ อนเวลาต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง เช่น ความล่าช้าในการเขียนรายงาน สิ่ งต่างๆเหล่านี้จะช่วยให้ตวั กลางเกิดความเข้าใจ เป็ น
เสมื อ นความรู้ ใ หม่ ที่ เ กิ ด ขึ้ นในบริ บ ทที่ แ ตกต่ า งไปจากเดิ ม เป็ นจุ ด เริ่ ม ต้น ของกระบวนการ
เปลี่ ยนแปลงหรื อลบวงจรความรู ้ ผ่านกระบวนการหลักทั้งสี่ ของวงจร (การสร้างสรรค์ การคงไว้
การแลกเปลี่ยน และการใช้ประโยชน์)
จากความรู ้ ความเข้าใจที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง การอภิปรายมีการบันทึกหรื อการ
เขียนเป็ นมาตรฐานการปฏิบตั ิหรื อส่ งเสริ มให้มีการวางระบบ เกิดเป็ นวัฒนธรรม หรื อค่านิ ยมหากมี
การดาเนินการจนเป็ นประจาและยอมรับทัว่ ไปกิจกรรมเหล่านี้จะเป็ นส่ วนหนึ่ งของการเก็บความรู ้ที่
เกิดขึ้นในลักษณะที่เป็ นประดิษฐกรรมความรู ้สาหรับกิจกรรมต่างๆ เป็ นการดาเนิ นการเพื่อให้ได้มา
ซึ่ งความรู ้ที่เป็ นนัย และความรู ้ เชิ งนามธรรม เช่ น การระดมสมอง การประชุ มแบบไม่เป็ นทางการ
ชุมชนแนวปฏิบตั ิ เป็ นต้น ในขณะเดียวกันกระบวนการหลักอื่นๆ ก็เกิดควบคู่กนั ไป เช่นในลักษณะ
ที่มีการเก็บความรู ้ ก็อาจดาเนิ นการร่ วมไปกับการแบ่งปั นความรู ้ ผ่านที มอื่ นๆ หรื อตัวกลางอื่นๆ
เช่ น ทีมบริ หารความเสี่ ยง การป้ อนกลับข้อมูลสู่ ผูท้ ี่เกี่ ยวข้อง สิ่ งที่ผบู ้ ริ หารควรสนับสนุ นให้เกิ ด
บรรยากาศของการแลกเปลี่ยน คือการเกิดชุมชนแนวปฏิบตั ิท้ งั ที่เป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ ซึ่ ง
ควรมีเวทีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ที่ชดั เจน สาหรับประดิษฐกรรมความรู ้ที่มีความเกี่ยวข้องกับขั้นตอน
การส่ ง ผ่า น ได้แก่ ข่ า วสาร กระดานข่ า ว จดหมายข่ า ว จดหมายอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ระบบสื่ อสาร
เครื อข่ายภายใน และในขั้นตอนสุ ดท้าย การใช้ประโยชน์จากความรู ้ ที่เกิดขึ้นตามที่กล่าวแล้ว อาจ
เกิ ดต่อเนื่ องจากกระบวนการหลักแรก กลวิธีที่ใช้มกั ดาเนิ นการผ่านกิ จกรรมตามที่ กาหนด การ
ตัดสิ นใจ และการติดตามผลการปฏิ บตั ิงานว่าเป็ นไปตามระบบที่วางไว้หรื อไม่ โดยส่ วนมากใน
ขั้นตอนนี้ มกั พบความเกี่ ยวข้องกับประดิษฐกรรมความรู ้ เช่นนโยบายความปลอดภัย นโยบายการ
รายงาน โดยไม่ถือว่าเป็ นความผิด เอกสารจดหมายข่าวเผยแพร่ ความปลอดภัยด้านยา เครื่ องมือทั้งที่
เป็ นเทคโนโลยี หรื อแนวปฏิบตั ิ เป็ นต้น
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5. งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
การศึกษาความคลาดเคลือ่ นก่อนการจ่ ายยา
การศึกษาของวันชัย เบญจปฐมรงค์[ 13] ทาการศึกษาความคลาดเคลื่อนทางยาในงาน
บริ การผูป้ ่ วยโรงพยาบาลหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อศึกษาความคลาดเคลื่อนทางยาได้แก่การสั่งยา
การจัดยา การจ่ายยา การให้ยาและวิเคราะห์หาสาเหตุความคลาดเคลื่ อนทางยาโดยศึกษาใบสั่งยา
ย้อนหลัง ผลการศึกษาพบว่าความคลาดเคลื่อนทางยาที่พบมากที่สุดคือการจัดยา พบจัดยาผิดชื่อยา
และชนิ ดยามากที่สุด สาเหตุของการจัดยาผิดชื่ อยาและชนิ ดยาได้แก่บุคลากรในห้องยาอาศัยการ
เรี ยนรู้จากประสบการณ์ ความจา ความเคยชินข้อ มีขอ้ เสนอแนะควรมีการแก้ไขและป้ องกันความ
คลาดเคลื่อนทางยาได้แก่บุคลากรและระบบบริ การ มีระบบการตรวจสอบการจัดยา
การศึกษาของสมถวิล คามาบุตรและภัทริ กา ทัศนวิจิตร[14] ทาการศึกษาความคลาด
เคลื่อนทางยาในโรงพยาบาลห้างฉัตร เพื่อศึกษาความคลาดเคลื่อนทางยาในกระบวนการใช้ยา ตั้งแต่
การสั่ งใช้ยา ก่ อนการจ่ ายยา การบริ หารยาแก่ ผูป้ ่ วยทั้งผูป้ ่ วยนอกและผูป้ ่ วยในโดยศึ กษาใบสั่งยา
ย้อนหลัง ผลการศึกษาพบว่าความคลาดเคลื่อนในการสั่งใช้ยาผูป้ ่ วยนอกร้อยละ 0.23 ผูป้ ่ วยในร้อยละ
0.104 ความคลาดเคลื่อนก่อนการจ่ายยาผูป้ ่ วยนอกร้อยละ 0.866 ผูป้ ่ วยในร้ อยละ 0.120 ความคลาด
เคลื่อนในการจ่ายยาผูป้ ่ วยนอกร้อยละ 0.062 ผูป้ ่ วยในร้อยละ 0.660 ความคลาดเคลื่อนในการบริ หารยา
ร้อยละ 0.330 ผลของความคลาดเคลื่อนทางยาต่อผูป้ ่ วย category B มากที่สุดร้อยละ 88.92 category C
ร้อยละ 3.79 category D และ category E ร้อยละ 2.65 และ 1.33 ตามลาดับโดยสาเหตุเกิดจากบุคลากร
มากที่สุด มีขอ้ เสนอแนะศึกษาเปรี ยบเทียบภายหลังที่ได้มีการจัดการ แก้ไข เชิ งระบบงาน พัฒนา
ระบบป้ องกันความคลาดเคลื่ อนทางยาในกระบวนการการใช้ยาทั้งระบบแล้วว่ามีผลทาให้ความ
คลาดเคลื่อนทางยาลดลงหรื อไม่
การศึกษาของสุ ภาวดี ศรี สุขศิริพนั ธ์และวัลลภา ชูราศรี เวช[15] ทาการศึกษาความคลาด
เคลื่อนก่อนการจ่ายยาผูป้ ่ วยในโรงพยาบาลศรี สังวรสุ โขทัย เพื่อหาอัตราการเกิดความคลาดเคลื่อน
ก่ อนการจ่ า ยยาและประเภทของความคลาดเคลื่ อนก่ อนการจ่ า ยยาผูป้ ่ วยในโดยศึ ก ษาใบสั่ ง ยา
ย้อนหลัง ผลการศึกษาพบว่าความคลาดเคลื่อนก่อนการจ่ายยาทั้งหมด 1,859 ครั้ง คิดเป็ นสัดส่ วน
29.26 ครั้ งต่ อ พัน ใบสั่ ง ยา จากขั้น ตอนการรั บ ค าสั่ ง ร้ อ ยละ 58.47 พบมากที่ สุ ด คื อ ผิด วิธี ใ ช้
ผิดจานวน ผิดชนิ ดยา ตามลาดับ ขั้นตอนการจัดร้อยละ 44.7 พบมากที่สุดคือ ผิดจานวน ผิดชนิดยา
ผิดความแรง ตามลาดับ มีขอ้ เสนอแนะควรนาข้อมูลไปทบทวนการปฏิ บตั ิงาน วางระบบและ
ติดตามประเมินผลเพื่อป้ องกันและลดการเกิดความคลาดเคลื่อนในการจ่ายยา
การศึกษาของปิ ยนุช สมตนและคณะ[16] ทาการศึกษาความคลาดเคลื่อนทางยาในงาน
บริ การจ่ายยาผูป้ ่ วยใน สถาบันบาราศนราดูร เพื่อศึกษาความคลาดเคลื่อนทางยาในงานบริ การผูป้ ่ วยใน
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ศึ ก ษาขั้นตอนการท างานทั้ง กระบวนการวิเคราะห์ ส าเหตุ แนวทางป้ องกัน โดยศึ ก ษาใบสั่ ง ยา
ย้อ นหลัง ผลการศึ ก ษาพบว่า ความคลาดเคลื่ อ นก่ อ นการจ่ า ยยามากที่ สุ ดร้ อ ยละ 1.569 รองมา
ถ่ายทอดคาสั่ง ร้อยละ 0.324 จ่ายยาร้อยละ 0.121 สั่งใช้ยาร้อยละ 0.089 การบริ หารยาร้อยละ 0.080
ตามลาดับ มีขอ้ เสนอแนะวิเคราะห์กระบวนการจ่ายยาโดยเน้นตัวผูป้ ฏิ บตั ิ สนับสนุ นการรายงาน
ความความคลาดเคลื่ อ นทางยาอย่ า งเปิ ดเผย มี ก ารปรั บ ปรุ ง ระเบี ย บปฏิ บ ัติ แ ละขั้น ตอนการ
ปฏิบตั ิงานหลังจากการวิเคราะห์สาเหตุ ระดมความคิดเห็น
การศึกษาของนันทิยา อุตตมะโยธิ น[17] ทาการศึกษาความคลาดเคลื่อนในการจ่ายยา
ของหน่วยจ่ายยาผูป้ ่ วยในวิทยาลัยแพทยศาสตร์ กรุ งเทพมหานครและวชิ รพยาบาล เพื่อศึกษาความ
คลาดเคลื่อนในการจ่ายยาผูป้ ่ วยในโดยศึกษาใบสั่งยาย้อนหลัง ผลการศึกษาพบว่าความคลาดเคลื่อน
ทั้งหมดร้ อยละ 0.028 การสั่งใช้ยาร้ อยละ 0.021 ก่อนการจ่ายยาร้ อยละ 0.14 จ่ายยาร้ อยละ 0.033
สาเหตุที่พบ 3 อันดับคือ ผิดชนิด ผิดความแรง ผิดจานวน ความรุ นแรงยังไม่เกิดอันตรายต่อผูป้ ่ วย
มีขอ้ เสนอแนะควรหากลยุทธ์ในการทาให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับปฏิบตั ิตามแนวทางการป้ องกันความ
คลาดเคลื่อนทางยาอย่างเคร่ งครัด
การศึกษาการพัฒนาระบบป้องกันความคลาดเคลือ่ นก่อนการจ่ ายยา
การศึกษาของสุ วรรณา แซ่อือ[18] ทาการศึกษาการปรับลดความคลาดเคลื่อนทางยาใน
กระบวนการจัดยาก่อนจ่ายยา ในงานบริ การจ่ายยาผูป้ ่ วยนอกโรงพยาบาลลาปลายมาศ เพื่อศึกษา
และประเมิ นผลการดาเนิ นงานของการปรั บ เปลี่ ย นกระบวนการจ่ า ยยาผูป้ ่ วยนอกในส่ วนของ
กระบวนการจัด ยาก่ อ นจ่ า ยยาโดยศึ ก ษาใบสั่ ง ยาไปข้า งหน้ า ผลการศึ ก ษาพบว่า อัต ราความ
คลาดเคลื่อนในการพิมพ์ใบสั่งยาลดลงจาก 17.88 เป็ น 8.30 ต่อพันใบสั่งยา (p<0.001) ความคลาด
เคลื่อนในการจัดยาใบสั่งยาลดลงจาก 7.11 เป็ น 4.23 ต่อพันใบสั่งยา (p<0.001) มีขอ้ เสนอแนะปรับปรุ ง
กระบวนจัดยาก่อนจ่ายยา เช่นการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ เตือนในการพิมพ์ใบสั่งยา
การศึ ก ษาของสมพงษ์ อาภาศรี ทองสกุ ล [19]ท าการศึ ก ษาเปรี ยบเที ย บความ
คลาดเคลื่ อนทางยาก่อนและหลังการพัฒนาระบบการจ่ายยาผูป้ ่ วยนอกโรงพยาบาลปลวกแดงเพื่อ
เปรี ยบเทียบความคลาดเคลื่อนทางยาก่อนและหลังการพัฒนาระบบการจ่ายยาผูป้ ่ วยนอกโดยศึกษา
ใบสั่งยาไปข้างหน้า ผลการศึกษาพบว่าความคลาดเคลื่อนในการสั่งใช้ยาเพิ่มขึ้นจาก 26 ครั้ง เป็ น 42
ครั้ง อัตราความคลาดเคลื่อนในการจัดยาลดลงจาก 3.69 ครั้ง ต่อพันใบสั่งยา เหลือ 2.63 ครั้ง ต่อพัน
ใบสั่งยา ไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ แต่อตั ราความคลาดเคลื่ อนก็ลดลงถึ งร้ อยละ 28.73 มีขอ้ เสนอแนะ
ศึ ก ษาปั จจัย ที่ มี ผ ลต่อการพัฒนาระบบการจ่ ายยาผูป้ ่ วยนอกเพื่ อนามาใช้ใ นการพัฒนางานให้มี
ประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
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การศึกษาของพรพิทกั ษ์ กอมสิ น[20]ทาการศึ กษาเปรี ยบเที ยบผลก่ อนและหลังการ
พัฒนาระบบป้ องกันความคลาดเคลื่ อนของงานบริ การผูป้ ่ วยนอกโรงพยาบาลนาแกเพื่อศึกษาผล
ของการพัฒนาระบบป้ องกันและเฝ้ าระวังความคลาดเคลื่ อนทางยาของงานบริ การผูป้ ่ วยนอกโดย
ศึกษาใบสั่งยาไปข้างหน้า ผลการศึกษาพบว่าความคลาดเคลื่อนก่อนการจ่ายยาลดลงร้อยละ 3.91
ความคลาดเคลื่อนในการจ่ายยาลดลงร้อยละ 0.28 ความคลาดเคลื่อนในการสั่งใช้ยาลดลงร้อยละ 0.44
แตกต่ า งกัน อย่า งมี นัย ส าคัญทางสถิ ติ (p<0.001) มี ข้อเสนอแนะศึ ก ษาปั จ จัย อื่ นที่ มี ผ ลต่ อความ
คลาดเคลื่อนทางยาเช่น ชัว่ โมงเร่ งด่วน จานวนรายการยา
การศึ กษาของสุ วิม ล อนันต์ศิริภณ
ั ฑ์ และคณะ[21] ท าการศึ กษาประสิ ทธิ ภาพของ
ระบบป้ องกันความคลาดเคลื่อนทางยาของงานบริ การผูป้ ่ วยนอกโรงพยาบาลวชิ ระภูเก็ต เพื่อศึกษา
เปรี ยบเทียบอัตราการเกิดความคลาดเคลื่อนทางยาโดยศึกษาใบสั่งยาไปข้างหน้าผลการศึกษาพบว่า
ความคลาดเคลื่ อนก่อนการจ่ายยาลดลงร้อยละ 29.58 ความคลาดเคลื่ อนในการจ่ายยาลดลงร้อยละ
43.24 ความคลาดเคลื่ อนในการสั่งใช้ยาลดลงร้อยละ 38.91 มีขอ้ เสนอแนะศึกษาปั จจัยอื่นที่ส่งผลต่อ
ความคลาดเคลื่ อนทางยา เช่ น ชัว่ โมงเร่ งด่วน โดยให้มีผบู ้ นั ทึกข้อมูลโดยเฉพาะ ซึ่ งไม่ตอ้ งอยู่ใน
ส่ วนของกระบวนการจ่ายยาเพื่อให้ขอ้ มูลอย่างครบถ้วน
การศึ ก ษาของพงษ์ ศ ัก ดิ์ สมใจ และคณะ[22] ท าการศึ ก ษาเปรี ยบเที ย บความ
คลาดเคลื่ อนทางยาก่ อนและหลังการพัฒนาระบบความปลอดภัยในการใช้ยา เพื่ อประเมิ นและ
เปรี ยบเทียบความคลาดเคลื่อนทางยาก่อนและหลังการพัฒนาระบบความปลอดภัยในการใช้ยาโดย
ศึกษาใบสั่งยาไปข้างหน้า ผลการศึกษาพบว่าความคลาดเคลื่อนในการสั่งใช้ยาลดลงจากร้อยละ 0.02
เป็ นร้อยละ 0.01ซึ่ งแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ ความคลาดเคลื่อนในการคัดลอกคาสั่ง
ใช้ยาลดลงจาก 7 ครั้งเป็ น 4 ครั้ง ซึ่ งแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ ความคลาดเคลื่อนใน
การจ่ายยาเพิ่มขึ้นจาก 7 ครั้งเป็ น 12 ครั้ง ซึ่ งแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ และความคลาด
เคลื่อนในการบริ หารยาเพิ่มขึ้นจาก 8 ครั้งเป็ น 15 ครั้งซึ่ งแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ มี
ข้อเสนอแนะส่ งเสริ มให้มีการดักจับความคลาดเคลื่ อนและกระตุน้ ให้มีการรายงานมากขึ้น มีการ
ติดตามและประเมิน ประสิ ทธิ ผลของระบบในระยะยาวต่อไป
การศึกษาของอนุ ชา อาภาสวัสดิ์ [23] ทาการศึกษาความคลาดเคลื่อนทางยาหลังการ
พัฒนาระบบการจ่ายยาผูป้ ่ วยนอกโรงพยาบาลราชสาส์ น เพื่อประเมินผลลัพธ์ของการพัฒนาระบบ
การจ่ายยาผูป้ ่ วยนอกโดยศึกษาใบสั่งยาไปข้างหน้า ผลการศึกษา พบว่า ความคลาดเคลื่อนในการสั่ง
ยา ลดลงจาก 51 ครั้ง คิดเป็ นอัตรา 6.96 ต่อพันใบสั่งยาเหลือ 27 ครั้ง คิดเป็ นอัตรา 3.34 ต่อพันใบสั่ง
ยาซึ่ งมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p<0.05) ความคลาดเคลื่อนในการจัดยาลดลงจาก
57 ครั้ง คิดเป็ นอัตรา 7.78 ต่อพันใบสั่งยาเหลือ 24 ครั้ง คิดเป็ นอัตรา 2.97 ต่อพันใบสั่งยาซึ่ งมีความ
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แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติ (p<0.05) ความคลาดเคลื่ อนในการจ่ายยา ลดลงจาก 2 ครั้ ง
เป็ นไม่พบอุบตั ิการณ์ มี ขอ้ เสนอแนะต้องมีการติ ดตามรายงานอย่างต่อเนื่ องและประเมิ นผลเป็ น
ระยะเพื่อให้เกิดความปลอดภัยด้านยาสู งสุ ด
การศึกษาของสมพร วิพิศมากูล[24] ทาการศึ กษาการพัฒนาระบบการจ่ายยาเพื่อลด
ความคลาดเคลื่อนเหตุจากยาโรงพยาบาลศิริราชเพื่อศึกษาเปรี ยบเทียบความคลาดเคลื่อนเหตุจากยา
ในผูป้ ่ วยในและผูป้ ่ วยนอกศึกษาใบสั่งยาไปข้างหน้า ผลการศึกษาพบว่าการพัฒนาระบบการจ่ายยา
ใหม่โดยเน้นการตรวจสอบการจ่ายยาโดยเภสัชกรสามารถกลัน่ กรองความคลาดเคลื่ อนเหตุจากยา
ก่อนที่จะส่ งมอบให้ผปู ้ ่ วยได้มากขึ้ น มีขอ้ เสนอแนะควรมีการสุ่ มประเมิ นผลการทางาน และการ
ประเมินความพึงพอใจของผูป้ ่ วย
จากการทบทวนวรรณกรรมของงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาการพัฒนาระบบก่อน
การจ่ายยาผูป้ ่ วยในของโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศกั ดิ์ ชุ ตินฺธโร อุทิศ สามารถแบ่งลักษณะงานวิจยั
ออกเป็ น 2 ลักษณะได้แก่ การศึ กษาความคลาดเคลื่ อนก่อนการจ่ายยา และการศึกษาการพัฒนา
ระบบป้ องกันความคลาดเคลื่ อนก่อนการจ่ายยา ซึ่ งการศึกษาความคลาดเคลื่ อนก่อนการจ่ายยาจะ
เป็ นการศึกษาเชิ งพรรณา ศึ กษาใบสั่งยาย้อนหลังเพื่อค้นหาและประเมิ นระบบการจัดการความ
คลาดเคลื่อนทางยา โดยผลการศึกษาพบว่าความคลาดเคลื่อนก่อนการจ่ายยาเป็ นกระบวนการที่เกิด
ความคลาดเคลื่อนสู งสุ ด ไม่ว่าจะเป็ นการศึกษาของงานบริ การจ่ายยาผูป้ ่ วยนอก[13,14] หรื องาน
บริ การจ่ายยาผูป้ ่ วยใน[13,14,15,16,17] มีขอ้ เสนอแนะให้หน่ วยงานควรนาข้อมูลไปทบทวนการ
ปฏิบตั ิงานวางระบบและติดตามประเมินผลเพื่อป้ องกันและลดการเกิดความคลาดเคลื่อนทางยา[15]
ควรจะมีการปรับปรุ งระเบียบปฏิบตั ิและขั้นตอนการปฏิบตั ิงานหลังจากการวิเคราะห์สาเหตุ ระดม
ความคิดเห็ นและหากลยุทธ์ในการทาให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับปฏิ บตั ิตามแนวทางการป้ องกันความ
คลาดเคลื่อนทางยาอย่างเคร่ งครัดนาไปสู่ การพัฒนาระบบป้ องกันความคลาดเคลื่อนก่อนการจ่ายยา
[16,17] ในส่ วนของการศึ กษาการพัฒนาระบบป้ องกันความคลาดเคลื่ อนก่ อนการจ่ายยาจะเป็ น
การศึกษาเชิงพรรณา มีการเปรี ยบเทียบผลการศึกษาก่อนและหลังการปรับปรุ งระบบ ศึกษาใบสั่งยา
ไปข้างหน้า โดยผลการศึกษาพบว่าการปรับปรุ งระบบการให้บริ การจ่ายยาผูป้ ่ วยนอกและผูป้ ่ วยใน
มีผลทาให้สามารถลดความคลาดเคลื่ อนในการจัดยาลดลงได้ท้ งั ในงานบริ การจ่ายยาผูป้ ่ วยนอก
[18,19,20,21,22, 23,24] และงานบริ การจ่ายยาผูป้ ่ วยใน[22,24]
โดยผูว้ ิจยั จะนางานวิจยั ไปประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมในการอภิปรายผลการศึกษาการ
พัฒนาระบบก่อนการจ่ายยาผูป้ ่ วยในของโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศกั ดิ์ ชุ ตินฺธโร อุทิศ เพื่อลดความ
คลาดเคลื่ อนก่อนการใช้ยาจะทาให้ลดหรื อป้ องกันมิให้เกิ ดความคลาดเคลื่ อนซ้ าอันจะส่ งผลต่อ
ความปลอดภัยในการใช้ยาของผูร้ ับบริ การ

บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษานี้ เป็ นการวิจยั เชิ งปฏิ บตั ิการ (action research) ศึกษาการพัฒนาระบบก่อน
การจ่ายยาผูป้ ่ วยในของโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศกั ดิ์ ชุ ตินฺธโร อุทิศ เพื่อลดความคลาดเคลื่อนก่อน
การจ่ายยา การศึกษานี้ ผา่ นการพิจารณาความเหมาะสมทางจริ ยธรรมโดยคณะกรรมการจริ ยธรรม
การวิ จ ัย ในมนุ ษ ย์ คณะเภสั ช ศาสตร์ มหาวิ ท ยาลัย ศิ ล ปากร เลขที่ โ ครงการ 42/2558 และ
คณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจยั ในคนกรุ งเทพมหานคร รหัสโครงการ U006h/59 โดยมีรายละเอียด
การดาเนินการศึกษาดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ สาเนาใบสั่งแพทย์ (doctor order sheet) งานบริ การ
จ่ายยาผูป้ ่ วยใน กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศกั ดิ์ ชุ ตินฺธโร อุทิศ กรุ งเทพมหานคร
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ในวันและเวลาราชการ เนื่ องจากงานบริ การจ่ายยา
ผูป้ ่ วยในไม่ได้เปิ ดทาการ 24 ชัว่ โมง
2. เครื่องมือทีใ่ ช้ ในงานวิจัย
2.1 แบบบันทึกความคลาดเคลื่อนก่อนการจ่ายยา
3. ขั้นตอนการศึกษา มี 3 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 การศึกษากระบวนการทางานของงานบริ การจ่ายยาผูป้ ่ วยใน โรงพยาบาล
หลวงพ่อทวีศกั ดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ
1. ศึกษาปั ญหาความคลาดเคลื่อนทางยาของงานบริ การจ่ายยาผูป้ ่ วยใน ระหว่างวันที่
1 มกราคม - 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 เพื่อดูอุบตั ิการณ์ความคลาดเคลื่อนทางยาของงานบริ การจ่ายยา
ผูป้ ่ วยใน
2. ศึกษากระบวนการทางานของงานบริ การจ่ายยาผูป้ ่ วยใน ซึ่งสามารถจาแนกออกเป็ น
กระบวนงานย่อยๆ ดังต่อไปนี้ เจ้าหน้าที่ห้องยารับสาเนาใบสั่งแพทย์ ป้ อนข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์
ออกฉลากยา ติดฉลากยา เภสัชกรตรวจสอบยาและลงข้อมูลในแบบบันทึกการใช้ยาของผูป้ ่ วย
3. เก็บข้อมูลพื้นฐานความคลาดเคลื่ อนก่อนการจ่ายยาจากสาเนาใบสั่งแพทย์ (doctor
order sheet) งานบริ การจ่ายยาผูป้ ่ วยใน ในวันและเวลาราชการ ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน - 31
กรกฎาคม พ.ศ. 2559 เพื่อนาไปใช้ในการเปรี ยบเทียบความคลาดเคลื่อนหลังการพัฒนาระบบ
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ระยะที่ 2 การพัฒนาระบบก่อนการจ่ายยาผูป้ ่ วยในของโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศกั ดิ์
ชุตินฺธโร อุทิศ
1. นาข้อมูลที่ได้จากระยะที่ 1 มานาเสนอโดยใช้วิธีการระดมความคิด (brainstorming)
ของเจ้าหน้าที่หอ้ งจ่ายยาผูป้ ่ วยใน กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศกั ดิ์ ชุ ตินฺธโร อุทิศ
โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากมุมมองของผูป้ ฏิบตั ิงานในประเด็น
ที่เกี่ ยวกับสาเหตุของความคลาดเคลื่ อนก่อนการจ่ายยา และแนวทางในการลดความคลาดเคลื่อน
ก่ อนการจ่า ยยาดังกล่ าว ผูเ้ ข้า ร่ วมประชุ มได้แก่ เจ้าหน้าที่ ห้องจ่ ายยาผูป้ ่ วยในรวมทั้งหมด 6 คน
ประกอบด้วย เภสัชกร 2 คน เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 2 คน และเจ้าหน้าที่ห้องยา 2 คน ในวันจันทร์
ที่ 15 สิ งหาคม 2559 เวลา 16.00 น. ณ. ห้องจ่ายยาผูป้ ่ วยใน ชั้น 6 อาคารเมตตาธรรม โรงพยาบาล
หลวงพ่อทวีศกั ดิ์ ชุ ตินฺธโร อุทิศ ใช้เวลา 2 ชัว่ โมง ประเด็นการพิจารณาและแนวทางคาถามนั้น
พิจารณาจากกระบวนการทางาน และข้อมูลพื้นฐานความคลาดเคลื่ อนทางยาที่เกิ ดขึ้น เพื่อทาให้
วิธีการปฏิ บตั ิงานง่ายขึ้นจะสามารถลดความคลาดเคลื่ อนก่อนการจ่ายยา โดยให้กลุ่มผูป้ ฏิบตั ิงาน
เสนอแนวทางปฏิบตั ิต่างๆ
2. ผูว้ ิจยั ศึ กษาความเป็ นไปได้จากแนวทางปฏิ บตั ิ ที่กลุ่ มผูป้ ฏิ บตั ิ งานนาเสนอ โดย
เตรี ยมข้อมูลการระดมความคิด (brainstorming) ของเจ้าหน้าที่ห้องจ่ายยาผูป้ ่ วยในเพื่อนาเสนอใน
การสนทนากลุ่ม (focus group) เฉพาะเภสัชกร
3. ทาการสนทนากลุ่ม (focus group) เฉพาะเภสัชกร
จากการที่ผปู้ ฏิบตั ิงานระดมความคิด (brainstorming) และเสนอแนวทางปฏิบตั ิเพื่อลด
ความคลาดเคลื่อนก่อนการใช้ยานั้น จะทาการสนทนากลุ่มเฉพาะเภสัชกรในการหาข้อสรุ ปเพื่อใช้
ในการปฏิ บตั ิ ง านของงานบริ ก ารผูป้ ่ วยใน โดยมี วตั ถุ ประสงค์เพื่ อหาแนวทางและวิธี ก ารที่ จ ะ
สามารถลดความคลาดเคลื่ อนก่ อนการใช้ยา ผูเ้ ข้าร่ วมประชุ มได้แก่ เภสัชกรของกลุ่ มงานเภสัช
กรรม จานวน 8 คน ประกอบด้วยเภสัชกรจากงานจัดซื้ อยาและเวชภัณฑ์ จานวน 1 คน งานคลัง
เวชภัณฑ์จานวน 1 คน งานวิชาการเภสัชกรรมจานวน 1 คน งานบริ การผูป้ ่ วยนอกจานวน 3 คน
และงานบริ การผูป้ ่ วยในจานวน 2 คน โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อหาแนวทางและวิธีการที่จะสามารถลด
ความคลาดเคลื่ อนก่ อ นการจ่ า ยยาของห้ อ งจ่ า ยยาผูป้ ่ วยในได้ โดยใช้ข้อ มูล จากจากการระดม
ความคิด (brainstorming) ของเจ้าหน้าที่ห้องจ่ายยาผูป้ ่ วยใน กลุ่มงานเภสัชกรรม ในวันศุกร์ ที่ 19
สิ งหาคม 2559 เวลา 16.00 น. ณ. ห้องประชุ ม ชั้น 2 อาคารเมตตาธรรม โรงพยาบาลหลวงพ่อ
ทวีศกั ดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ ใช้เวลาทาการสนทนากลุ่ม 2 ชัว่ โมง
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ระยะที่ 3 การน าแนวทางปฏิ บ ัติ ง านบริ ก ารจ่ า ยยาผูป้ ่ วยในไปประยุก ต์ใ ช้แ ละ
ประเมินผล
การปรับปรุ งระบบงานบริ การจ่ายยาผูป้ ่ วยในที่พฒั นาใหม่เริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 22 สิ งหาคม
2559 โดยจัดให้มีการประชุ มกลุ่ มงานเภสัชกรรมวันที่ 12 กันยายน 2559 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกคน
รับทราบและปฏิบตั ิให้เป็ นแนวทางเดียวกัน มีการเริ่ มปฏิบตั ิตามแนวทางระบบการปฏิบตั ิงานใหม่
ในวันที่ 19 กันยายน 2559 ทดลองปฏิ บตั ิ งานตามขั้นตอนปรั บปรุ งระบบการปฏิ บตั ิงานของงาน
บริ การจ่ายยาผูป้ ่ วยในเป็ นเวลา 15 วัน ตั้งแต่วนั ที่ 19 - 30 กันยายน 2559 ในวันและเวลาราชการ
และเริ่ มเก็บข้อมูลตั้งแต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ
4. การประเมินผล
4.1 วิเคราะห์กระบวนการทางานของงานบริ การจ่ายยาผูป้ ่ วยในโรงพยาบาลหลวงพ่อ
ทวีศกั ดิ์ชุตินฺธโร อุทิศ
4.2 ผลจากการระดมความคิ ด (brainstorming) ประกอบด้ ว ยทางเลื อ กที่ ก ลุ่ ม
ผูป้ ฏิบตั ิงานเสนอแนวทางปฏิบตั ิเพื่อลดความคลาดเคลื่อนก่อนการจ่ายยา
4.3 ผลการสนทนากลุ่ม (focus group) เฉพาะเภสัชกร เพื่อออกแบบปรับปรุ งระบบการ
ทางานที่จะนาไปทดลองปฏิบตั ิเพื่อลดความคลาดเคลื่อนก่อนการจ่ายยา
4.4 ผลของการพัฒนาระบบการปรับปรุ งระบบงานบริ การจ่ายยาผูป้ ่ วยใน
5. การวิเคราะห์ ข้อมูลและสถิติทใี่ ช้
5.1 ข้อมูลทัว่ ไป สถิติที่ใช้ในการศึกษานี้ คือ สถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics)
แสดงผลเป็ นความถี่ และร้อยละ
5.2 การศึกษาเปรี ยบเทียบผลของการพัฒนาระบบโดยใช้สถิติ independent t-test
5.2.1 จานวนกลุ่มตัวอย่างเฉลี่ยก่อนการศึกษา 284 ใบสั่งยา และหลังการปรับปรุ ง
ระบบการปฏิบตั ิงานจานวน 286 ใบสั่งยา ทดสอบการกระจายของข้อมูล (Tests of Normality)
จานวนกลุ่ มตัวอย่างด้วยสถิ ติ Shapiro-Wilk Test พบว่าไม่มีนัยสาคัญทางสถิ ติของข้อมูลจานวน
ตัวอย่างก่อนการศึกษา (p=0.761) และหลังการศึกษา (p=0.155) สรุ ปได้วา่ ข้อมูลกลุ่มตัวอย่างทั้ง 2
กลุ่มตัวอย่างทั้งก่อนและหลังการปรับปรุ งระบบการปฏิบตั ิงานมีการแจกแจงข้อมูลแบบปกติ
5.2.2 จานวนกลุ่มตัวอย่างแยกตามประเภทของหอผูป้ ่ วยซึ่ งประกอบด้วยหอผูป้ ่ วย
จานวน 6 หอผูป้ ่ วย ได้แก่หออภิบาลผูป้ ่ วยหนัก , หอผูป้ ่ วยพิเศษ, หอผูป้ ่ วยสามัญชาย, หอผูป้ ่ วย
สามัญหญิง, หอผูป้ ่ วยหลังคลอด และหอผูป้ ่ วยศัลยกรรม ทดสอบความแตกต่างของกลุ่มตัวอย่าง
ด้วยสถิ ติ Chi-square Test พบว่าไม่ มี นัย ส าคัญทางสถิ ติ (p=0.87) สรุ ป ได้ว่า ข้อมู ลจานวนกลุ่ ม
ตัวอย่างแยกตามประเภทของหอผูป้ ่ วยทั้งก่อนและหลังการพัฒนาระบบไม่แตกต่างกัน
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5.2.3 ทดสอบสมมุติฐานจานวนความคลาดเคลื่อนก่อนการจ่ายยา (pre-dispensing
error) ก่อนการปรับปรุ งระบบการปฏิ บตั ิงานแตกต่างกับจานวนความคลาดเคลื่อนก่อนการจ่ายยา
หลังการปรับปรุ งระบบการปฏิบตั ิงาน
H0 : µpre-dispensing errorก่อนการปรับระบบ = µpre-dispensing errorหลังการปรับระบบ
H1 :µpre-dispensing error ก่อนการปรับระบบ≠ µpre-dispensing error หลังการปรับระบบ
5.2.4 ทดสอบสมมุติฐานจานวนความคลาดเคลื่อนก่อนการจ่ายยา (pre-dispensing
error) จาแนกตามกระบวนการป้ อนข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์ ก่อนการปรับปรุ งระบบการปฏิบตั ิงาน
แตกต่ า งกั บ จ านวนความคลาดเคลื่ อ นก่ อ นการจ่ า ยยา (pre-dispensing error) จ าแนกตาม
กระบวนการป้ อนข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์หลังการปรับปรุ งระบบการปฏิบตั ิงาน
H0 : µpre-dispensing error ก่อนการปรับกระบวนการป้ อนข้อมูล = µpre-dispensing error หลังการปรับกระบวนการป้ อนข้อมูล
H1 : µpre-dispensing error ก่อนการปรับกระบวนการป้ อนข้อมูล ≠ µpre-dispensing error หลังการปรับกระบวนการป้ อนข้อมูล
5.2.5 ทดสอบสมมุติฐานจานวนความคลาดเคลื่อนก่อนการจ่ายยา (pre-dispensing
error) จาแนกตามกระบวนการจัดยาก่อนการปรับปรุ งระบบการปฏิบตั ิงานแตกต่างกับจานวนความ
คลาดเคลื่อนก่อนการจ่ายยา(pre-dispensing error) จาแนกตามกระบวนการจัดยาหลังการปรับปรุ ง
ระบบการปฏิบตั ิงาน
H0 : µpre-dispensing error ก่อนการปรับกระบวนการจัดยา = µpre-dispensing error หลังการปรับกระบวนการจัดยา
H1 : µpre-dispensing error ก่อนการปรับกระบวนการจัดยา ≠ µpre-dispensing error หลังการปรับกระบวนการจัดยา
5.2.6 ทดสอบสมมุติฐานจานวนความคลาดเคลื่อนก่อนการจ่ายยา (pre-dispensing
error) จ าแนกตามกระบวนการลงข้อ มู ล ในแบบบัน ทึ ก การใช้ย าก่ อ นการปรั บ ปรุ ง ระบบการ
ปฏิบตั ิงานแตกต่างกับจานวนความคลาดเคลื่อนก่อนการจ่ายยา (pre-dispensing error) จาแนกตาม
กระบวนการลงข้อมูลในแบบบันทึกการใช้ยาหลังการปรับปรุ งระบบการปฏิบตั ิงาน
H0 : µpre-dispensing error ก่อนการปรับกระบวนการลงแบบบันทึกการใช้ยา= µpre-dispensing error หลังการปรับกระบวนการลงแบบบันทึกการใช้ยา
H1 : µpre-dispensing error ก่อนการปรับกระบวนการลงแบบบันทึกการใช้ยา≠ µpre-dispensing error หลังการปรับกระบวนการลงแบบบันทึกการใช้ยา
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ขั้นตอนการศึกษา
ระยะที่ 1 การศึกษาการทางานของงานบริ การจ่ายยาผูป้ ่ วยในโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศกั ดิ์ ชุ ตินฺธโร
อุทิศ
ศึกษาปัญหาความคลาดเคลื่อนทางยาและทบทวนวรรณกรรม

สังเกตุกระบวนการทางาน

เก็บข้อมูลพื้นฐาน 8 สัปดาห์
ระยะที่ 2 การพัฒนาระบบก่อนการจ่ายยาผูป้ ่ วยในของโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศกั ดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ
ประชุมผูป้ ฏิบตั ิงาน (brainstorming)

ผูว้ จิ ยั ศึกษาความเป็ นไปได้จากแนวทางปฏิบตั ิที่กลุ่มผูป้ ฏิบตั ิงานนาเสนอ

สนทนากลุ่ม (focus group) เฉพาะเภสัชกร เพื่อออกแบบปรับปรุ งระบบการทางาน

ระยะที่ 3 การนาแนวทางปฏิบตั ิงานบริ การจ่ายยาผูป้ ่ วยในไปประยุกต์ใช้และประเมินผล
ทดลองปฏิบตั ิงาน 2 สัปดาห์

ประเมินผล เก็บข้อมูล 8 สัปดาห์
(เก็บข้อมูลความคลาดเคลื่อนก่อนการจ่ายยา)
ภาพที่ 6 ขั้นตอนการศึกษา

บทที่ 4
ผลการศึกษา
ในการศึกษาการพัฒนาระบบก่อนการจ่ายยาผูป้ ่ วยในของโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศกั ดิ์
ชุตินฺธโร อุทิศ เพื่อลดความคลาดเคลื่อนก่อนการจ่ายยาได้เปรี ยบเทียบผลของการพัฒนาระบบก่อน
และหลังการพัฒนา โดยผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลแบ่งเป็ นส่ วนๆ ดังต่อไปนี้
ระยะที่ 1 การศึกษากระบวนการทางานของงานบริ การจ่ายยาผูป้ ่ วยใน โรงพยาบาล
หลวงพ่อทวีศกั ดิ์ชุตินฺธโร อุทิศ ช่วงเวลาระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 31 กรกฎาคม2559
1. ข้อมูลทัว่ ไปของงานบริ การจ่ายยาผูป้ ่ วยในโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศกั ดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ
2. กระบวนการทางานของงานบริ การจ่ายยาผูป้ ่ วยในโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศกั ดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ
3.ข้อมูลความคลาดเคลื่ อนก่ อนการจ่ ายยาของงานบริ การจ่ ายยาผูป้ ่ วยในโรงพยาบาล
หลวงพ่อทวีศกั ดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ
ระยะที่ 2 กระบวนการพัฒนาระบบก่อนการจ่ายยาผูป้ ่ วยในของโรงพยาบาลหลวงพ่อ
ทวีศกั ดิ์ชุตินฺธโร อุทิศ
1. การระดมความคิด (brainstorming) ของเจ้าหน้าที่หอ้ งจ่ายยาผูป้ ่ วยใน
2. การสนทนากลุ่ม (focus group) เฉพาะเภสัชกรในกลุ่มงานเภสัชกรรม
3. รู ปแบบระบบงานบริ การจ่ายยาผูป้ ่ วยในที่พฒั นาใหม่
ระยะที่ 3 การทดลองแนวทางปฏิ บ ัติงานบริ ก ารจ่ ายยาผูป้ ่ วยในที่ พ ฒ
ั นาใหม่ และ
ประเมินผล
1. การศึกษาเปรี ยบเทียบความคลาดเคลื่อนก่อนการจ่ายยยาของงานบริ การจ่ายยาผูป้ ่ วยใน
ก่อนและหลังการปรับปรุ งระบบการปฏิบตั ิงาน
2. การศึกษาเปรี ยบเทียบความคลาดเคลื่อนทางยาของงานบริ การจ่ายยาผูป้ ่ วยในจาแนก
ตามกระบวนการทางานก่อนและหลังการปรับปรุ งระบบการปฏิบตั ิงาน
3. การศึกษาเปรี ยบเทียบความคลาดเคลื่อนทางยาของงานบริ การจ่ายยาผูป้ ่ วยในจาแนก
ตามกระบวนการป้ อนข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์ ก่อนและหลังการปรับปรุ งระบบการปฏิบตั ิงาน
4. การศึกษาเปรี ยบเทียบความคลาดเคลื่อนทางยาของงานบริ การจ่ายยาผูป้ ่ วยในจาแนก
ตามกระบวนการจัดยาก่อนและหลังการปรับปรุ งระบบการปฏิบตั ิงาน
5. การศึกษาเปรี ยบเทียบความคลาดเคลื่อนทางยาของงานบริ การจ่ายยาผูป้ ่ วยในจาแนก
ตามกระบวนการลงข้อมูลในแบบบันทึกการใช้ยาของผูป้ ่ วยก่อนและหลังการปรับปรุ งระบบการปฏิบตั ิงาน
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ระยะที่ 1 การศึกษากระบวนการทางานของงานบริ การจ่ายยาผูป้ ่ วยใน โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศกั ดิ์
ชุตินฺธโร อุทิศ ช่วงเวลาระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 31 กรกฎาคม 2559
1. ข้อมูลทัว่ ไปของงานบริ การจ่ายยาผูป้ ่ วยใน โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศกั ดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ
ในปี พ.ศ. 2559 กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศกั ดิ์ ชุ ตินฺธโร อุทิศ มี
เจ้าหน้าที่ผูป้ ฏิบตั ิงานทั้งหมด 32 คน ลักษณะตาแหน่งและหน้าที่ความรับผิดชอบในแต่ละงานจะ
ได้รับ มอบหมายเป็ นลายลัก ษณ์ อกั ษรจากหัวหน้า กลุ่ ม งานเภสั ชกรรม และไม่ มี การหมุ นเวีย น
เจ้าหน้าที่ในระหว่างปี ในส่ วนของงานบริ การจ่ายยาผูป้ ่ วยใน โครงสร้ างหน่ วยงานประกอบด้วย
เจ้าหน้าที่ท้ งั หมด 6 คน แบ่งออกเป็ นเภสัชกรจานวน 2 คน เจ้าพนักงานเภสัชกรรมจานวน 2 คน
และเจ้าหน้าที่หอ้ งยาจานวน 2 คน ดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 จานวนผูป้ ฏิบตั ิงานของกลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศกั ดิ์ชุตินฺธโร อุทิศ
ตาแหน่ง
งานบริ การ
งานบริ การ
งานจัดซื้ อ
งานวิชาการ
จ่ายยา
จ่ายยา
และ
เภสัชกรรม
ผูป้ ่ วยนอก
ผูป้ ่ วยใน
คลังเวชภัณฑ์
เภสัชกร
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม
เจ้าหน้าที่หอ้ งยา
รวม

3
3
6
12

2
2
2
6

2
2
8
12

1
1
2

สาหรับภาระงานของงานบริ การจ่ายยาผูป้ ่ วยใน เปิ ดให้บริ การจ่ายยาผูป้ ่ วยใน เฉพาะ
ในวันและเวลาราชการ นอกเวลาราชการเปิ ดให้บริ การที่งานบริ การจ่ายยาผูป้ ่ วยนอก และมีเภสัชกร
ปฏิบตั ิการตลอด 24 ชัว่ โมง โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศกั ดิ์ ชุ ตินฺธโร อุทิศ เป็ นโรงพยาบาลทัว่ ไป
ขนาด 120 เตียง มีอตั ราครองเตียงร้อยละ 73.6 มีจานวน 6 หอผูป้ ่ วยได้แก่ หออภิบาลผูป้ ่ วยหนัก หอ
ผูป้ ่ วยพิเศษ หอผูป้ ่ วยสามัญชาย หอผูป้ ่ วยสามัญหญิง หอผูป้ ่ วยหลังคลอด และหอผูป้ ่ วยศัลยกรรม
ในปี พ.ศ. 2559 (ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 31 กรกฎาคม 2559) จานวนภาระงานของ
งานบริ การจ่ายยาผูป้ ่ วยใน มีจานวนผูป้ ่ วย จานวนใบสั่งยาเฉลี่ย/วัน และจานวนรายการยาเฉลี่ย/วัน
ดังแสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 จานวนภาระงานของงานบริ การจ่ายยาผูป้ ่ วยใน เฉพาะในวันและเวลาราชการ
รายการ
จานวน
หน่วย
จานวนผูป้ ่ วย
4,809
คน
จานวนใบสั่งยาเฉลี่ย/วัน
281
ใบ
จานวนรายการยาเฉลี่ย/วัน
1,502
รายการ
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ในปี พ.ศ. 2559 (ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 31 กรกฎาคม 2559) จานวนภาระงานของ
งานบริ การจ่ายยาผูป้ ่ วยใน มีจานวนผูป้ ่ วย จานวนใบสั่งยาเฉลี่ย/วัน จาแนกตามหอผูป้ ่ วยดังแสดงใน
ตารางที่ 4 และมี 3 อันดับโรค ได้แก่ 1) Non-insulin-dependent diabetes mellitus (รหัสโรค E11)
2) Essential (primary) hypertension (รหัสโรค I10) 3) Disorders of lipoprotein metabolism and
other lipidemias (รหัสโรค E78)
ตารางที่ 4 จานวนภาระงานของงานบริ การจ่ายยาผูป้ ่ วยในจาแนกตามหอผูป้ ่ วย
หอผูป้ ่ วย
จานวนผูป้ ่ วย จานวนใบสั่งยาเฉลี่ย/วัน จานวนรายการยาเฉลี่ย/วัน
(หน่วย: คน)
(หน่วย: ใบ)
(หน่วย: รายการ)
หออภิบาลผูป้ ่ วยหนัก
79
14
75
หอผูป้ ่ วยพิเศษ
624
28
135
หอผูป้ ่ วยสามัญชาย
982
59
360
หอผูป้ ่ วยสามัญหญิง
1,013
73
390
หอผูป้ ่ วยหลังคลอด
1,342
56
300
หอผูป้ ่ วยศัลยกรรม
769
51
242
รวม
4,809
281
1,502
2. กระบวนการทางานของงานบริ การจ่ายยาผูป้ ่ วยในโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศกั ดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ
งานบริ การจ่ายยาผูป้ ่ วยในมีเป้ าหมายคือผูร้ ั บบริ การได้รับยาอย่างถูกต้อง เหมาะสม
และปลอดภัย มีกระบวนการทางานดังต่อไปนี้ ซึ่ งในแต่ละกระบวนการทางานจะต้องมีแนวทาง
ปฏิบตั ิในการป้ องกันความคลาดเคลื่อนก่อนการจ่ายยา
2.1 การป้ อนข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์ รับผิดชอบโดยเจ้าพนักงานเภสัชกรรม
มีหน้าที่ดงั นี้
2.1.1 ลงรหัสประจาตัวผูป้ ่ วย (admission number)
2.1.2 ตรวจสอบชื่อผูป้ ่ วยให้ตรงกับสาเนาใบสัง่ แพทย์
2.1.3 ลงข้อมูลรายการยา วิธีใช้ จานวน
2.1.4 พิมพ์ฉลากยา
2.2 การจัดยา รับผิดชอบโดยเจ้าพนักงานเภสัชกรรม และ/หรื อเจ้าหน้าที่หอ้ งยา
มีหน้าที่ดงั นี้
2.2.1 ฉีกฉลากยาออกจากเครื่ องพิมพ์ฉลากยา
2.2.2 นาฉลากยาในใส่ ตะกร้า
2.2.3 จับคู่สาเนาใบสัง่ แพทย์กบั ฉลากยา
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2.2.4 จัดยาตามฉลากยา
2.2.5 ติดฉลากยาบนซองยา
2.2.6 วางยาในตะกร้า
2.2.7 นาไปวางในจุดที่รอตรวจสอบยา
2.3 การตรวจสอบยาและลงข้อมูลในแบบบันทึกการใช้ยาของผูป้ ่ วย รับผิดชอบโดย
เภสัชกร มีหน้าที่ดงั นี้
2.3.1 หยิบใบสั่งยาจากตะกร้ายา
2.3.2 ตรวจสอบชื่อผูป้ ่ วยในสาเนาใบสั่งแพทย์และในฉลากยาให้ตรงกัน
2.3.3 ตรวจสอบยาที่จดั ว่าถูกต้อง ครบถ้วนตามจานวน ชื่อยา ฉลากยา วิธีใช้
2.3.4 ตรวจสอบว่ามีปัญหาจากการใช้ยา อันตรกิริยาระหว่างยาหรื อไม่
2.3.5 ลงข้อมูลในแบบบันทึกการใช้ยาของผูป้ ่ วย
2.3.6 ส่ งตะกร้ายาให้หอผูป้ ่ วย
3. ข้อมูล ความคลาดเคลื่ อนก่ อนการจ่ายยาของงานบริ ก ารจ่า ยยาผูป้ ่ วยในโรงพยาบาลหลวงพ่อ
ทวีศกั ดิ์ชุตินฺธโร อุทิศ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 31 กรกฎาคม 2559
3.1 ข้อมูลความคลาดเคลื่อนทางยาจาแนกตามประเภทความคลาดเคลื่อนทางยา พบว่า
ความคลาดเคลื่ อนก่อนการจ่ายยาเป็ นความคลาดเคลื่ อนที่พบมากที่สุด ร้อยละ 76 รองลงมาเป็ น
ความคลาดเคลื่อนในการจ่ายยา ร้อยละ 13 และความคลาดเคลื่อนในการสั่งยา ร้อยละ 8 ตามลาดับ
ดังแสดงในตารางที่ 5
ตารางที่ 5 ความคลาดเคลื่ อ นทางยาของงานบริ ก ารจ่ า ยยาผูป้ ่ วยในจ าแนกตามประเภทความ
คลาดเคลื่อนทางยา ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 31 กรกฎาคม 2559
ประเภท
ความคลาดเคลื่อน
ทางยา

จานวน
ความคลาด
เคลื่อน
หน่วย:ครั้ง

ร้อยละ
ความคลาด
เคลื่อน
หน่วย:ร้อยละ

จานวน
ความคลาด
เคลื่อน
หน่วย:ต่อพัน
ใบสัง่ ยา

จานวน
ความคลาด
เคลื่อน
หน่วย:ต่อพัน
รายการยา

จานวน
ความคลาด
เคลื่อน
หน่วย:ต่อพัน
วันนอน

การสัง่ ใช้ยา

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

การให้ยา

54

3

1.03

0.19

2.13

2,004

100

38.41

7.05

79.15

รวม
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3.2 ข้อมูลความคลาดเคลื่อนทางยาจาแนกตามกระบวนการทางาน พบว่าการจัดยาเกิด
มากที่สุด ร้อยละ 55 รองลงมาเป็ นการป้ อนข้อมูลยาลงในคอมพิวเตอร์ ร้อยละ 29 และการลงแบบ
บันทึกการใช้ยา ร้อยละ 16 ตามลาดับ ดังแสดงในตารางที่ 6
ตารางที่ 6 ความคลาดเคลื่อนทางยาของงานบริ การจ่ายยาผูป้ ่ วยในจาแนกตามกระบวนการทางาน
ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 31 กรกฎาคม 2559
กระบวนการทางาน

จานวน
ความคลาด
เคลื่อน
หน่วย:ครั้ง

ร้อยละ
จานวน
ความคลาด
ความคลาด
เคลื่อน
เคลื่อน
หน่วย:ร้อยละ หน่วย:ต่อพัน
ใบสัง่ ยา
29
8.55

จานวน
ความคลาด
เคลื่อน
หน่วย:ต่อพัน
รายการยา
1.57

จานวน
ความคลาด
เคลื่อน
หน่วย:ต่อพัน
วันนอน
17.62

ป้ อนข้อมูล

446

จัดยา

845

55

16.19

2.97

33.37

ลงแบบบันทึกการใช้ยา

241

16

4.62

0.85

9.52

รวม

1,532

100

29.36

5.39

60.51

3.3 ข้อ มู ล ความคลาดเคลื่ อ นทางยาจ าแนกตามกระบวนการป้ อนข้อ มู ล ลงใน
คอมพิวเตอร์ พบว่าการป้ อนผิดจานวนเกิดมากที่สุด ร้อยละ 33 รองลงมาเป็ นการป้ อนข้อมูลยาที่หยุด
ใช้แล้ว ร้อยละ 22 และการป้ อนข้อมูลยาที่ยงั ไม่ถึงเวลาจ่าย ร้อยละ 14 ตามลาดับดังแสดงในตารางที่ 7
ตารางที่ 7 ความคลาดเคลื่ อนทางยาของงานบริ การจ่ายยาผูป้ ่ วยในจาแนกตามกระบวนการป้ อน
ข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 31 กรกฎาคม 2559
การป้ อนข้อมูลลงใน
คอมพิวเตอร์

จานวน
ความคลาด
เคลื่อน
หน่วย:ครั้ง

ผิดจานวน
ป้ อนข้อมูลยาที่หยุดใช้แล้ว
ป้ อนข้อมูลยาที่ยงั ไม่ถึงเวลาจ่าย
ไม่ได้ป้อนข้อมูลยา
ผิดความแรง
ผิดวิธีใช้
ผิดชนิด
ผิดรู ปแบบ
รวม

148
100
60
58
39
29
8
4
446

ร้อยละ
ความคลาด
เคลื่อน
หน่วย:
ร้อยละ
33
22
14
13
9
6
2
1
100

จานวน
ความคลาด
เคลื่อน
หน่วย:ต่อ
พันใบสัง่ ยา
2.84
1.92
1.15
1.11
0.75
0.56
0.15
0.08
8.55

จานวน
ความคลาด
เคลื่อน
หน่วย:ต่อ
พันรายการ
0.52
ยา
0.35
0.21
0.20
0.14
0.10
0.03
0.02
1.57

จานวน
ความคลาด
เคลื่อน
หน่วย:ต่อ
พันวันนอน
5.85
3.95
2.37
2.30
1.54
1.15
0.32
0.16
17.62
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3.4 ข้อมูลความคลาดเคลื่ อนทางยาจาแนกตามกระบวนการจัดยา พบว่าการจัดยาผิด
ชนิ ดเกิ ดมากที่สุด ร้อยละ 40 รองลงมาเป็ นการจัดยาผิดความแรง ร้อยละ 26 และการจัดยาผิด
จานวน ร้อยละ 24 ตามลาดับ ดังแสดงในตารางที่ 8
ตารางที่ 8 ความคลาดเคลื่ อนทางยาของงานบริ การจ่ายยาผูป้ ่ วยในจาแนกตามกระบวนการจัดยา
ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 31 กรกฎาคม 2559
การจัดยา

จานวน
ความคลาด
เคลื่อน
หน่วย:ครั้ง

ร้อยละ
ความคลาด
เคลื่อน
หน่วย:ร้อยละ
40

จานวน
ความคลาด
เคลื่อน
หน่วย:ต่อพัน
ใบสัง่ ยา
6.54

จานวน
ความคลาด
เคลื่อน
หน่วย:ต่อพัน
รายการยา
1.20

จานวน
ความคลาด
เคลื่อน
หน่วย:ต่อพัน
วันนอน
13.47

ผิดชนิด

341

ผิดความแรง

222

26

4.25

0.78

8.77

ผิดจานวน

207

24

3.97

0.73

8.18

ไม่ได้จดั ยา

46

5

0.88

0.16

1.82

ผิดรู ปแบบ

29

3

0.56

0.10

1.15

รวม

845

100

16.19

2.97

33.37

3.5 ข้อมูลความคลาดเคลื่อนทางยาจาแนกตามกระบวนการลงข้อมูลในแบบบันทึกการ
ใช้ยาของผูป้ ่ วย พบว่าการไม่ได้คดั ลอก/คัดลอกไม่ครบเกิดมากที่สุด ร้อยละ 66 รองลงมาเป็ นการ
หยุด/ไม่หยุดใช้ยาตามที่แพทย์สั่ง ร้อยละ 25 และผิดวิธีใช้ ร้อยละ 7 ตามลาดับ ดังแสดงในตารางที่ 9
ตารางที่ 9 ความคลาดเคลื่อนทางยาของงานบริ การจ่ายยาผูป้ ่ วยในจาแนกตามกระบวนการลงข้อมูล
ในแบบบันทึกการใช้ยาของผูป้ ่ วย ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 31 กรกฎาคม 2559
การลงข้อมูลในแบบบันทึก
การใช้ยาของผูป้ ่ วย

จานวน
ความคลาด
เคลื่อน
หน่วย:ครั้ง

ไม่ได้คดั ลอก/คัดลอกไม่ครบ

160

ร้อยละ
ความคลาด
เคลื่อน
หน่วย:
ร้อยละ
66

จานวน
ความคลาด
เคลื่อน
หน่วย:ต่อ
พันใบสัง่ ยา
3.07

จานวน
ความคลาด
เคลื่อน
หน่วย:ต่อ
พันรายการ
0.56
ยา

จานวน
ความคลาด
เคลื่อน
หน่วย:ต่อ
พันวันนอน
6.32

หยุด/ไม่หยุดใช้ยาตามที่แพทย์สง่ั

59

25

1.13

0.21

2.33

ผิดวิธีใช้

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 ข้อ มู ล ความคลาดเคลื่ อ นทางยาของงานบริ ก ารจ่ า ยยาผู ้ป่ วยในจ าแนกตาม
รายละเอียดรายการยาที่จดั ผิด
3.6.1 รายการยาที่จดั ผิดชนิดจานวน 341 ครั้ง แบ่งออกเป็ น
3.6.1.1 ยาที่มีรูปคล้ายเสี ยงพ้อง (LASA: Look-Alike Sound-Alike)
3.6.1.1.1 รายการยาที่ มี ล ัก ษณะรู ป คล้าย (look-alike) จ านวน 23 รายการ
จานวน 130 ครั้ง โดย 3 อันดับแรก ได้แก่ 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 รายการยาที่มีลกั ษณะเสี ยงพ้อง (sound-alike) จานวน 26 รายการ
จานวน 147 ครั้ง โดย 3 อันดับแรกได้แก่ 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 รายการยาอื่นๆ 45 รายการ จานวน 64 ครั้ง โดย 3 อันดับแรก ได้แก่ 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 รายการยาที่จดั ผิดความแรง จานวน 23 รายการ จานวน 207 ครั้ง โดย 3 อันดับ
แรก ได้แก่ 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 รายการยาที่จดั ผิดรู ปแบบจานวน 13 รายการ จานวน 29 ครั้ง โดย 3 อันดับแรก
ได้แก่ 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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ระยะที่ 2 กระบวนการพัฒนาระบบก่อนการจ่ายยาผูป้ ่ วยในของโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศกั ดิ์ ชุ ตินฺธโร
อุทิศ
1. การระดมความคิด (brainstorming) ของเจ้าหน้าที่หอ้ งจ่ายยาผูป้ ่ วยใน
ในการระดมความคิด (brainstorming) ของเจ้าหน้าที่ห้องจ่ายยาผูป้ ่ วยใน กลุ่มงานเภสัช
กรรมโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศกั ดิ์ ชุ ตินฺธโร อุ ทิศ เพื่อรับฟั งความคิ ดเห็ นและข้อเสนอแนะจาก
มุ ม มองของผูป้ ฏิ บ ัติง านในประเด็ นเกี่ ย วกับ สาเหตุ ข องความคลาดเคลื่ อนก่ อ นการจ่ า ยยาและ
แนวทางในการจัดการปั ญหาดังกล่ าว โดยผูว้ ิจยั ได้สรุ ปประเด็นที่เกี่ ยวข้องกับความผิดพลาดใน
ขั้นตอนสาเหตุของการปฏิ บตั ิงานและแนวทางมาตรการจัดการความคลาดเคลื่ อนก่อนการจ่ายยา
ของห้องจ่ายยาผูป้ ่ วยในเพื่อเสนอให้ที่ประชุมได้อธิ ปรายหาวิธีการในการลดความคลาดเคลื่อนก่อน
การจ่ายยาของห้องจ่ายยาผูป้ ่ วยใน โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้
1. ภาพรวมความคลาดเคลื่อนทางยาของงานบริ การจ่ายยาผูป้ ่ วยใน โรงพยาบาลหลวง
พ่อทวีศกั ดิ์ ชุ ตินฺธโร อุทิศ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 31 กรกฎาคม 2559 พบว่าความคลาดเคลื่อน
ก่อนการจ่ายยาเป็ นความคลาดเคลื่อนที่พบมากที่สุดร้อยละ 76 รองลงมาเป็ นความคลาดเคลื่อนใน
การจ่ายยา ความคลาดเคลื่อนในการสั่งใช้ยา และความคลาดเคลื่อนในการให้ยา ตามลาดับ หากเมื่อ
จ าแนกตามกระบวนการท างานในขั้น ตอนก่ อ นการจ่ า ยยาพบว่ า กระบวนการที่ เ กิ ด ความ
คลาดเคลื่อนมากที่สุด 3 ลาดับ ได้แก่
1.1 กระบวนการจัดยาร้อยละ 55 ซึ่ งมีรายละเอียดของกระบวนการย่อยที่ผิดพลาด
3 ลาดับคือ จัดยาผิดชนิด จัดยาผิดความแรง และจัดยาผิดจานวน
1.2 กระบวนการป้ อนข้อมูล ลงในคอมพิวเตอร์ ร้อยละ 29 ซึ่ งมีรายละเอี ยดของ
กระบวนการย่อยที่ผดิ พลาด 3 ลาดับคือ ป้ อนข้อมูลผิดจานวน ป้ อนข้อมูลยาที่หยุดใช้แล้ว และป้ อน
ข้อมูลยาที่ยงั ไม่ถึงเวลาจ่าย
1.3 กระบวนการลงข้อ มู ล ในแบบบัน ทึ ก การใช้ย าของผู้ ป่ วยร้ อยละ 16 ซึ่ งมี
รายละเอียดของกระบวนการย่อยที่ผิดพลาด 3 ลาดับคือ ไม่ได้คดั ลอก/คัดลอกไม่ครบ ลงข้อมูลหยุด/
ไม่หยุดใช้ยาตามที่แพทย์สั่ง และลงข้อมูลผิดวิธีใช้
2. ปัจจัยเชิงระบบของความคลาดเคลื่อนก่อนการจ่ายยาผูป้ ่ วยใน
ในส่ วนของการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงระบบของความคลาดเคลื่อนก่อนการจ่ายยาผูป้ ่ วยใน
พบว่ า เกิ ด จากการไม่ มี ก ารตรวจสอบซ้ า/ไม่ มี ข้ ัน ตอนปฏิ บ ัติ ที่ ชัด เจนมากที่ สุ ด ร้ อ ยละ 17.5
รองลงมาเป็ นรายการยามีลกั ษณะพ้องเสี ยง ร้อยละ 14.8 และไม่มีป้ายบ่งชี้ หรื อป้ ายเตือนที่ชดั เจน
ร้อยละ 13.8 ตามลาดับ ดังแสดงในตารางที่ 10

37

ตารางที่ 10 ปั จจัยเชิงระบบของความคลาดเคลื่อนก่อนการจ่ายยาผูป้ ่ วยใน
ปัจจัยเชิงระบบ
ผลิตภัณฑ์ยา
1. รายการยามีลกั ษณะพ้องรู ป
2. รายการยามีลกั ษณะพ้องเสี ยง
การกาหนดบัญชียาโรงพยาบาล
3. รายการยามีหลายความแรง
4.รายการยามีหลายรู ปแบบ
การเก็บยาในงานบริ การจ่ายยาผูป้ ่ วยใน
5. จัดวางยาในตาแหน่งใกล้เคียงกัน
6. ไม่มีป้ายบ่งชี้ หรื อป้ ายเตือนที่ชดั เจน
ภาระงาน
ช่วมงเวลาเร่
งด่วน ้ า/ไม่มีข้ นั ตอนปฏิบตั ิงานที่ชดั เจน
7. ไม่
ีการตรวจสอบซ
8. เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ กรณี เจ้าหน้าที่ขาด/ลา/ประชุม

จานวน
(หน่วย: ครั้ง)

ร้อยละ

182
226

11.9
14.8

204
110

13.3
7.2

205
212

13.4
13.8

110
268
125

6.7
17.5
8.2

3. รายละเอียดของการอภิปรายในที่ประชุม
ในที่ระดมความคิดมีผูป้ ฏิบตั ิงานได้นาเสนอแนวทางการลดความคลาดเคลื่ อนก่อน
การจ่ายยาของงานบริ การจ่ายยาผูป้ ่ วยใน ซึ่ งในระบบงานเดิ มยังไม่มีกระบวนการในการป้ องกัน
ความคลาดเคลื่อนดังกล่าว มีรายละเอียดดังนี้
1. มาตรการป้ องกันความคลาดเคลื่อนก่อนการจ่ายยาในกระบวนการป้ อนข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์
1.1 ปรับปรุ งทะเบียนชื่ อยาในคอมพิวเตอร์ กรณี ยาที่มีหลายความแรง โดยกาหนดให้
รายการยาที่มีความแรงมากกว่าขึ้นต้นชื่อยาด้วยอักษรพิมพ์ใหญ่ 3 ตัวอักษร และรายการยาที่มีขนาด
น้อยกว่าให้ข้ ึนต้นชื่ อยาด้วยอักษรพิมพ์เล็ก 3 ตัวอักษร ตัวอย่างเช่น AMLODIPINE 10 MG TAB
และ amloDIPINE 5 MG TAB โดยกาหนดเป็ นชื่อยาในคอมพิวเตอร์ ฉลากยา ป้ ายชื่อยา และเปลี่ยน
สี ตวั เลขความแรงของยาเป็ นสี แดงในป้ ายชื่ อยาที่มีหลายความแรง ซึ่ งนอกจากจะสามารถป้ องกัน
การป้ อนข้อมูลผิดความแรงแล้ว ยังจะสามารถป้ องการจัดยาผิดความแรงได้อีกด้วย
1.2 สร้ างระบบเภสัชกรคัดกรองสาเนาใบสั่งแพทย์ โดยเพิ่มเภสัชกรคัดกรองสาเนา
ใบสั่งแพทย์ก่อนจะป้ อนข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์ ทาหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของสาเนาใบสั่ง
แพทย์เพื่อป้ องกันการป้ อนข้อมูลยาผิดพลาด แต่มาตรการนี้ ยงั ไม่สามารถหาข้อสรุ ปได้จาเป็ นต้อง
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นาเข้าที่ประชุมเภสัชกรเพื่อหาข้อสรุ ปต่อไป เนื่ องจากการสร้างระบบเภสัชกรคัดกรองสาเนาใบสั่ง
แพทย์จะเป็ นการเพิ่มภาระงานของเภสัชกรงานบริ การจ่ายยาผูป้ ่ วยซึ่ งจะต้องเพิ่มเภสัชกรอีก 1 คน
เพื่อทาหน้าที่คดั กรองสาเนาใบสั่งแพทย์ทาให้อตั ราการทางานของเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ
1.3 สร้างระบบเตือนในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในกรณี ที่มีการคียจ์ านวนยาผิดพลาด
ตัวอย่างเช่นแพทย์สัง่ ยาชนิดหนึ่งสาหรับรับประทานหลังอาหารเช้าและเย็น โปรแกรมคอมพิวเตอร์
จะมีระบบเตือนว่าให้จ่ายยาเพียง 2 เม็ด เพื่อป้ องกันการป้ อนข้อมูลผิดจานวน แต่มาตรการนี้ ยงั ไม่
สามารถทาได้เนื่องจากอยูใ่ นช่วงที่โรงพยาบาลกาลังพิจารณาคัดเลือกโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระบบ
ใหม่จึงทาให้บริ ษทั ที่ดูแลโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่ใช้อยู่ในขณะนี้ ไม่มีการพัฒนาและแก้ไขระบบ
ต่างๆ อีกแล้วมาเป็ นระยะเวลาประมาณ 2 ปี ซึ่งทาให้เป็ นอุปสรรคในการพัฒนางานที่จาเป็ นต้องใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เข้ามาช่วยในการพัฒนางาน
2. มาตรการป้ องกันความคลาดเคลื่อนก่อนการจ่ายยาในกระบวนการจัดยา
2.1 การจัดทาระบบเตือนเพื่อแก้ไขปั ญหาการจ่ายยารู ปคล้ายเสี ยงพ้อง โดยการจัดทา
รายการยารู ปคล้ายเสี ยงพ้อง และระบบเตือนเพื่อป้ องกันการจัดยาผิดพลาด ได้แก่
2.1.1 จัดทาบัญชี รายการยารู ปคล้ายเสี ยงพ้องของห้องจ่ายยาผูป้ ่ วยในโดยจัดทา
บอร์ดประชาสัมพันธ์ เพื่อเตือนเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับรายการยาที่เกิดความคลาดเคลื่อนได้บ่อย
2.1.2 จัดทาป้ ายเตือนสี ส้มระบุคาว่า “LASA ระวังสลับ…..ยาชื่อ…..” ติดที่ช้ นั
จัดเก็บยาเพื่อเป็ นการเตือนไม่ให้เจ้าหน้าที่หยิบยาผิดพลาด สามารถเห็นได้ชดั เจน มีผเู้ สนอให้เป็ น
สติกเกอร์ สีสะท้อนแสง แต่เนื่องจากกลุ่มงานเภสัชกรรมได้จดั ซื้ อสติกเกอร์ สีสะท้อนแสงอยูแ่ ล้ว 2 สี
คือสี ชมพูกบั สี ส้ม สี ชมพูใช้เป็ นสัญลักษณ์ ของยาใกล้หมดอายุแล้ว ดังนั้นในที่ ระดมความคิ ดจึ ง
เสนอให้เป็ นสติกเกอร์สีส้มสะท้อนแสง
2.1.3 จัดทาเทคนิค “Tall Man Letter” ซึ่ งเป็ นเทคนิคที่ใช้การทาอักษรตัวเล็กให้
เป็ นตัวใหญ่ โดยเน้นตรงส่ วนของชื่ อที่ต่างกันเท่านั้น กาหนดเป็ นชื่ อยาในคอมพิวเตอร์ ฉลากยา
ป้ ายชื่อยา ตัวอย่างเช่น CEFtaziDIME 1 G INJ และ CEFTRIazone 1 G INJ ซึ่ งนอกจากจะสามารถ
ป้ องกันการจัดยาผิดชนิด ยังสามารถป้ องการป้ อนข้อมูลยาผิดชนิดได้อีกด้วย
2.1.4 แยกที่เก็บยา วางยาที่คล้ายคลึงกันออกห่างจากกัน และมีป้ายชื่อชัดเจน
2.1.5 เสนองานจัดซื้ อเวชภัณฑ์ เพื่อเปลี่ยนลักษณะยาให้มีความแตกต่างกัน
2.3 สร้างระบบการจัดยา เพื่อให้มีข้ นั ตอนการปฏิบตั ิงานที่ชดั เจน สามารถตรวจสอบได้
เป็ นการป้ องกันการจัดยาผิดพลาด มีข้ นั ตอนดังนี้
2.3.1 จัดเรี ยงรายการยาบนชั้นยาตามชื่อสามัญทางยาเรี ยงตามอักษรภาษาอังกฤษ
2.3.2 อ่านชื่อยาให้ครบถ้วนก่อนหยิบยา ขณะจัดยา และหลังจัดเสร็ จตรวจสอบอีกครั้ง
2.3.3 ลงชื่อผูป้ ฏิบตั ิงานเพื่อเพิ่มความรับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนทุกครั้ง
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3. มาตรการป้ องกันความคลาดเคลื่อนก่อนการจ่ายยาในกระบวนการลงข้อมูลในแบบบันทึกการใช้
ยาของผูป้ ่ วย
3.1 สร้ างระบบแรกรับผูป้ ่ วยใหม่โดยการพิมพ์แบบบันทึ กการใช้ยาจากโปรแกรม
คอมพิวเตอร์เนื่องจากระบบเดิมกระบวนการลงข้อมูลในแบบบันทึกการใช้ยาของผูป้ ่ วยเภสัชกรจะ
เป็ นผูต้ รวจสอบยาพร้ อมกับลงข้อมูลในแบบบันทึ กการใช้ยาของผูป้ ่ วยไปด้วย จึ งเกิ ดปั ญหาการ
คัดลอกผิดพลาดได้ ดังนั้นจึงมีผเู ้ สนอให้มีการพิมพ์แบบบันทึกการใช้ยาจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ซึ่ งจะลดการคัดลอกรายการยาซึ่ งจะสามารถลดความคลาดเคลื่อนดังกล่าวได้ แต่มาตรการนี้ ยงั ไม่
สามารถทาได้เนื่ องจากต้องมีการประสานงานกับบริ ษทั คอมพิวเตอร์ ซึ่ งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่
โรงพยาบาลใช้ในขณะนี้ มีปัญหาด้านงานพัฒนางานมากอยู่ในช่ วงที่ โรงพยาบาลกาลังพิจารณา
คัดเลือกโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ใหม่จึงทาให้บริ ษทั ที่ดูแลโปรแกรมที่ใช้อยูใ่ นขณะนี้ ไม่พฒั นาและ
แก้ไขระบบต่างๆ อีกแล้วมาเป็ นระยะเวลาประมาณ 2 ปี ซึ่ งทาให้เป็ นอุปสรรคในการพัฒนางานที่
จาเป็ นต้องใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เข้ามาช่วยในการพัฒนางาน
3.2 สร้างระบบการตรวจสอบแบบบันทึกการใช้ยาซ้ าโดยเภสัชกรเนื่ องจากระบบเดิม
กระบวนการลงข้อมูลในแบบบันทึกการใช้ยาของผูป้ ่ วยเภสัชกรจะเป็ นผูต้ รวจสอบยาพร้ อมกับลง
ข้อมูลในแบบบันทึกการใช้ยาของผูป้ ่ วยไปด้วยซึ่ งจะเป็ นเภสัชกรคนเดียวกันจึงมีโอกาสที่จะเกิ ด
ความผิดพลาดได้ ดังนั้นจึงมี ผเู ้ สนอให้มีการตรวจสอบการลงข้อมูลในแบบบันทึกการใช้ยาของ
ผูป้ ่ วยโดยเภสัชกรอีกคนหนึ่ง ซึ่ งเป็ นการตรวจสอบซ้ าแบบอิสระจากกัน (independent double check)
จะสามารถลดความคลาดเคลื่ อนดังกล่าวได้ ซึ่ งที่ประชุ มเห็นว่าควรเพิ่มการตรวจสอบแบบบันทึก
การใช้ยาซ้ าโดยเภสัชกร แต่มาตรการนี้ ยงั ไม่สามารถหาข้อสรุ ปได้จาเป็ นต้องนาไปหารื อเพื่อหา
ข้อสรุ ปที่มาสามารถเป็ นไปได้ในที่ประชุมเภสัชกรก่อน เนื่ องจากงานบริ การจ่ายยาผูป้ ่ วยในมีเภสัช
กรทั้งหมด 2 คน จะต้องทาหน้าที่ ตรวจสอบยา และดู แลด้านยาที่หอผูป้ ่ วยด้วย ทาให้อตั ราการ
ทางานของเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ
4. ข้อสรุ ปที่ได้จากที่ประชุม
จากข้อเสนอแนะของที่ ประชุ มกับการพิจารณาความเป็ นไปได้ข องการดาเนิ นการ
ปรับปรุ งแก้ไข เพื่อที่จะลดความคลาดเคลื่อนก่อนการจ่ายยา อีกทั้งการพิจารณาบริ บทของห้องจ่าย
ยาผูป้ ่ วยในที่ประชุ มจึ งสรุ ปมาตรการในการลดความคลาดเคลื่ อนก่อนการจ่ายยาของห้องจ่ายยา
ผูป้ ่ วยในดังนี้
4.1 มาตรการป้ องกันความคลาดเคลื่ อนก่อนการจ่ายยาในกระบวนการป้ อนข้อมูลลง
ในคอมพิวเตอร์ ได้แก่การปรับปรุ งทะเบียนชื่อยาในคอมพิวเตอร์ กรณี ยาที่มีหลายความแรง
4.2 มาตรการป้ องกันความคลาดเคลื่อนก่อนการจ่ายยาในกระบวนการจัดยาได้แก่การ
จัดทาระบบเตือนเพื่อแก้ไขปั ญหาการจ่ายยารู ปคล้ายเสี ยงพ้อง และการสร้างระบบการจัดยา

40

ในส่ วนการสร้างระบบเภสัชกรคัดกรองสาเนาใบสั่งแพทย์และมาตรการป้ องกันความ
คลาดเคลื่อนก่อนการจ่ายยาในกระบวนการลงข้อมูลในแบบบันทึกการใช้ยาของผูป้ ่ วยได้แก่ ระบบ
การตรวจสอบแบบบันทึ กการใช้ยาซ้ าโดยเภสั ช กรเป็ นมาตรการที่ ย งั ไม่ สามารถหาข้อสรุ ป ได้
จาเป็ นต้องนาเข้าที่ประชุมเภสัชกรเพื่อหาข้อสรุ ป เป็ นมติที่จะนาไปปฏิบตั ิได้ ส่ วนระบบที่จะต้องมี
การประสานงานกับบริ ษทั คอมพิวเตอร์ ได้แก่ ระบบเตือนในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และระบบแรก
รั บ ผูป้ ่ วยใหม่ โดยการพิ ม พ์แบบบันทึ ก การใช้ย าจากโปรแกรมคอมพิ วเตอร์ เป็ นแนวทางที่ ไ ม่
สามารถปฏิ บ ัติ ไ ด้ เนื่ อ งการเปลี่ ย นแปลงและปรั บ ปรุ ง ข้อ มู ล บางอย่า งที่ ต้อ งอาศัย โปรแกรม
คอมพิวเตอร์อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการดาเนินการนาน
2. การสนทนากลุ่ม (focus group) เฉพาะเภสัชกรในกลุ่มงานเภสัชกรรม
ในการสนทนากลุ่ม (focus group) เฉพาะเภสัชกรในกลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาล
หลวงพ่อทวีศกั ดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ มีผเู ้ ข้าร่ วมประชุม ได้แก่เภสัชกรของกลุ่มงานเภสัชกรรม จานวน 8
คน โดยมี วตั ถุ ประสงค์เพื่อหาวิธีที่ส ามารถลดความคลาดเคลื่ อนก่ อนการจ่ายยาของห้องจ่ายยา
ผูป้ ่ วยใน โดยใช้ขอ้ มูลจากจากการระดมความคิด (brainstorming) ของเจ้าหน้าที่ห้องจ่ายยาผูป้ ่ วยใน
กลุ่มงานเภสัชกรรม
2. ในการระดมความคิด (brainstorming) ของเจ้าหน้าที่ห้องจ่ายยาผูป้ ่ วยใน กลุ่มงาน
เภสั ช กรรม ผูว้ ิ จ ัย ได้จ ากข้อ เสนอแนะของที่ ป ระชุ ม กับ การพิ จ ารณาความเป็ นไปได้ข องการ
ดาเนิ นการปรั บปรุ งแก้ไข เพื่อที่ จะลดความคลาดเคลื่ อนก่ อนการจ่ายยา อี กทั้งการพิจารณาจาก
บริ บทของห้องจ่ายยาผูป้ ่ วยในที่ประชุมจึงสรุ ปมาตรการในการลดความคลาดเคลื่อนก่อนการจ่ายยา
ของห้องจ่ายยาผูป้ ่ วยใน ได้แก่
1. มาตรการป้ องกันความคลาดเคลื่อนก่อนการจ่ายยาในกระบวนการป้ อนข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์
1.1 ปรับปรุ งทะเบียนชื่อยาในคอมพิวเตอร์กรณี ยาที่มีหลายความแรง
1.2 สร้างระบบเภสัชกรคัดกรองสาเนาใบสั่งแพทย์
1.3 สร้างระบบเตือนในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในกรณี ที่มีการคียจ์ านวนยาผิดพลาด
2. มาตรการป้ องกันความคลาดเคลื่อนก่อนการจ่ายยาในกระบวนการจัดยา
2.1 การจัดทาระบบเตือนเพื่อแก้ไขปั ญหาการจ่ายยารู ปคล้ายเสี ยงพ้อง
2.2 สร้างระบบการจัดยา
3. มาตรการป้ องกันความคลาดเคลื่อนก่อนการจ่ายยาในกระบวนการลงข้อมูลในแบบบันทึกการใช้
ยาของผูป้ ่ วย
3.1 สร้ างระบบแรกรั บผูป้ ่ วยใหม่โดยการพิม พ์แบบบันทึ กการใช้ยาจากโปรแกรม
คอมพิวเตอร์
3.2 สร้างระบบการตรวจสอบแบบบันทึกการใช้ยาซ้ าโดยเภสัชกร
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โดยในส่ ว นการสร้ า งระบบเภสั ช กรคัด กรองส าเนาใบสั่ ง แพทย์แ ละระบบการ
ตรวจสอบแบบบันทึกการใช้ยาซ้ าโดยเภสัชกร จะต้องนาเข้าที่ประชุ มเภสัชกรก่อนจึงจะสามารถ
สรุ ปเป็ นมติ ที่จะนาไปปฏิ บ ตั ิ ได้ ส่ วนระบบที่ จะต้องมี การประสานงานกับ บริ ษ ทั คอมพิ วเตอร์
ได้แก่ ระบบเตือนในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และระบบแรกรับผูป้ ่ วยใหม่โดยการพิมพ์แบบบันทึก
การใช้ยาจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็ นแนวทางที่ไม่สามารถปฏิบตั ิได้ เนื่ องจากการเปลี่ยนแปลง
และปรั บปรุ ง ข้อมูลบางอย่างที่ ต้องอาศัยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการ
ดาเนินการนาน
3. ประเด็นที่ขอให้ที่ประชุมพิจารณา
3.1 เห็นด้วยกับมาตรการที่ได้จากการระดมความคิดในการลดความคลาดเคลื่อนก่อน
การจ่ายยาของห้องจ่ายยาผูป้ ่ วยในหรื อไม่
3.2 มีมาตรการอื่นๆ เพิ่มเติมเพื่อให้เหมาะสมกับการปฏิบตั ิงานหรื อไม่
4. รายละเอียดของแต่ละประเด็นที่ที่ประชุมอภิปราย
4.1 เห็นด้วยกับมาตรการที่ได้จากการระดมความคิดในการลดความคลาดเคลื่อนก่อน
การจ่ายยาของห้องจ่ายยาผูป้ ่ วยใน และกาหนดเป็ นมาตรการที่สามารถนาไปปฏิบตั ิได้ดงั นี้
4.1.1 มาตรการป้ องกันความคลาดเคลื่ อนก่ อนการจ่ ายยาในกระบวนการป้ อน
ข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์ ได้แก่ปรับปรุ งทะเบียนชื่อยาในคอมพิวเตอร์กรณี ยาที่มีหลายความแรง
4.1.2 มาตรการป้ องกันความคลาดเคลื่อนก่อนการจ่ายยาในกระบวนการจัดยา
ได้แก่ การจัดทาระบบเตือนเพื่อแก้ไขปั ญหาการจ่ายยากลุ่ ม LASA และสร้าง
ระบบการจัดยา
4.1.3 มาตรการป้ องกันความคลาดเคลื่อนก่อนการจ่ายยาในกระบวนการลงข้อมูล
ในแบบบันทึกการใช้ยาของผูป้ ่ วย ได้แก่สร้างระบบการตรวจสอบแบบบันทึกการใช้ยาซ้ าโดยเภสัช
กร ที่ประชุ มจึงมีมติให้เภสัชกรที่อยูเ่ วรบ่าย (ช่วงเวลา 16.00-24.00 น.) ในงานบริ การจ่ายยาผูป้ ่ วย
นอกเป็ นผูต้ รวจสอบแบบบันทึกการใช้ยาซ้ าทุกวัน เนื่ องจากโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศกั ดิ์ ชุ ตินฺธโร
อุทิศ เปิ ดทาการ 24 ชัว่ โมง นอกเวลาทาการจะเปิ ดให้บริ การที่ห้องจ่ายยาผูป้ ่ วยนอก และมีเภสัชกร
ปฏิบตั ิการตลอดเวลา 24 ชัว่ โมง
4.1.4 เพิ่มมาตรการจัดเจ้าหน้าทีปฏิบตั ิงานทดแทนกรณี เจ้าหน้าที่ห้องจ่ายยาผูป้ ่ วย
ใน ขาด/ลา/ประชุ ม เพื่อไม่ให้ภาระงานของเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิ บตั ิ งานอยู่มากเกิ นไป โดยจะมี การจัด
เจ้าหน้าที่จากงานจัดซื้ อยาและเวชภัณฑ์ งานคลังเวชภัณฑ์ และงานวิชาการเภสัชกรรมปฏิบตั ิงาน
ทดแทนโดยมีการมอบหมายงานรับผิดชอบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากหัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม
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4.2 มาตรการที่ไม่สามารถปฏิบตั ิได้ ณ ช่วงเวลานี้ มีดงั ต่อไปนี้
4.2.1 สร้างระบบเภสัชกรคัดกรองสาเนาใบสั่งแพทย์เป็ นแนวทางที่ไม่สามารถทา
ได้ในขณะนี้เนื่องจากยังไม่สามารถเพิ่มอัตรากาลังของเภสัชกรงานบริ การจ่ายยาผูป้ ่ วยในได้ อีกทั้ง
เภสัชกรงานบริ การจ่ายยาผูป้ ่ วยในมีหน้าที่ ดูแลด้านยาที่ หอผูป้ ่ วยด้วย แต่ถา้ อนาคตโรงพยาบาล
ขยายกรอบอัตรากาลังเป็ นโรงพยาบาลทัว่ ไปขนาด 200 เตียง สามารถขอกรอบอัตรากาลังเภสัชกร
เพิ่มขึ้นจะสามารถพัฒนางานในส่ วนนี้ได้
4.2.2 สร้างระบบเตือนในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และสร้างระบบแรกรับผูป้ ่ วยใหม่
โดยการพิมพ์แบบบันทึกการใช้ยาจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็ นแนวทางที่ไม่สามารถทาได้ใน
ขณะนี้ เ นื่ องจากจะต้องมี ก ารประสานงานกับ บริ ษ ทั คอมพิ วเตอร์ ซึ่ ง โปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ ที่
โรงพยาบาลใช้ในขณะนี้ มีปัญหาด้านการพัฒนางานมาก เนื่ องจากอยู่ในช่ วงที่โรงพยาบาลกาลัง
พิจารณาคัดเลื อกโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ใหม่จึงทาให้บริ ษทั ที่ ดูแลโปรแกรมที่ใช้อยู่ในขณะนี้ ไม่
พัฒนาและแก้ไขระบบต่างๆ อีกแล้ว มาเป็ นระยะเวลาประมาณ 2 ปี ซึ่ งทาให้เป็ นอุปสรรคในการ
พัฒนางานที่ จาเป็ นต้องใช้ค อมพิ วเตอร์ เข้า มาช่ วย ดัง นั้นการเปลี่ ย นแปลงและปรั บ ปรุ ง ข้อมู ล
บางอย่างที่ตอ้ งอาศัยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการดาเนิ นการนานมาก
5. ข้อสรุ ปที่ได้จากที่ประชุม
5.1 เห็นด้วยกับแนวทางปฏิบตั ิได้จากการระดมความคิดในการลดความคลาดเคลื่อน
ก่อนการจ่ายยาของห้องจ่ายยาผูป้ ่ วยในได้แก่
5.1.1 การจัดทาระบบเตือนเพื่อแก้ไขปั ญหาการจ่ายยารู ปคล้ายเสี ยงพ้อง
5.1.2 การปรับปรุ งทะเบียนชื่อยาในคอมพิวเตอร์กรณี ยาที่มีหลายความแรง
5.1.3 การสร้างระบบการจัดยา
5.2 เพิ่มระบบการตรวจสอบแบบบันทึกการใช้ยาซ้ าโดยเภสัชกรทุกวัน และการจัด
เจ้า หน้า ที่ ป ฏิ บ ัติ ง านทดแทนกรณี เ จ้า หน้า ที่ ห้ อ งจ่ า ยยาผูป้ ่ วยใน ขาด/ลา/ประชุ ม จะมี ก ารจัด
เจ้าหน้าที่จากงานจัดซื้ อยาและเวชภัณฑ์ งานคลังเวชภัณฑ์ และงานวิชาการเภสัชกรรมปฏิบตั ิงาน
ทดแทนกรณี เจ้าหน้าที่ห้องจ่ายยาผูป้ ่ วยใน ขาด/ลา/ประชุ มโดยมีการมอบหมายงานรับผิดชอบเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษร
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3. รู ปแบบระบบงานบริ การจ่ายยาผูป้ ่ วยในที่พฒั นาใหม่
การปรับปรุ งระบบงานบริ การจ่ายยาผูป้ ่ วยในที่พฒั นาใหม่เริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 22 สิ งหาคม
2559 โดยจัดให้มีการประชุ มกลุ่ มงานเภสัชกรรมวันที่ 12 กันยายน 2559 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกคน
รับทราบและปฏิบตั ิให้เป็ นแนวทางเดียวกัน มีการเริ่ มปฏิบตั ิตามแนวทางระบบการปฏิบตั ิงานใหม่
ในวันที่ 19 กันยายน 2559 ทดลองปฏิ บตั ิ งานตามขั้นตอนปรั บปรุ งระบบการปฏิ บตั ิงานของงาน
บริ การจ่ายยาผูป้ ่ วยในเป็ นเวลา 15 วัน ตั้งแต่วนั ที่ 19 - 30 กันยายน 2559 ในวันและเวลาราชการ
และเริ่ มเก็บข้อมูลตั้งแต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. มาตรการป้ องกันความคลาดเคลื่อนก่อนการจ่ายยาในกระบวนการป้ อนข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์
1.1 ปรับปรุ งทะเบียนชื่อยาในคอมพิวเตอร์กรณี ยาที่มีหลายความแรง
การปรับปรุ งทะเบียนชื่อยาในคอมพิวเตอร์ กรณี ยาที่มีหลายความแรง รับผิดชอบ
โดยงานวิชาการเภสัชกรรม กาหนดให้รายการยาที่มีความแรงมากกว่า ขึ้นต้นชื่ อยาด้วยอักษรพิมพ์
ใหญ่ 3 ตัวอักษร และรายการยาที่มีขนาดน้อยกว่าให้เป็ นตัวอักษรพิมพ์เล็ก 3 ตัวอักษร ตัวอย่างเช่น
AMLODIPINE 10 MG TAB กับ amloDIPINE 5 MG TAB โดยได้มีการปรับเปลี่ยนทะเบียนชื่อยา
กรณี ที่มีหลายความแรงจานวน 43 รายการยา (ผนวก ง) มี การกาหนดเป็ นชื่ อยาในคอมพิวเตอร์
ฉลากยา ป้ ายชื่ อยา และเปลี่ยนสี ตวั เลขความแรงของยาเป็ นสี แดงในป้ ายชื่ อยาที่มีหลายความแรง
กรณี ยาเม็ด ดังแสดงในภาพที่ 7 และกรณี ยาน้ า ดังแสดงในภาพที่ 8
ก่อน

หลัง

ภาพที่ 7 การปรับปรุ งทะเบียนชื่อยาในคอมพิวเตอร์กรณี ยาที่มีหลายความแรงที่ช้ นั เก็บยากรณี ยาเม็ด
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ก่อน

หลัง

ภาพที่ 8 การปรับปรุ งทะเบียนชื่อยาในคอมพิวเตอร์ กรณี ยาที่มีหลายความแรงที่ช้ นั เก็บยากรณี ยาน้ า
รายการยาที่มีการปรับปรุ งทะเบียนชื่อยาในคอมพิวเตอร์กรณี ยาที่มีหลายความแรง
กาหนดเป็ นชื่อยาในคอมพิวเตอร์ ตวั อย่างเช่น AMLODIPINE 10 MG TAB กับ amloDIPINE 5 MG
TAB ดังแสดงในภาพที่ 9

AMLODIPINE 10 MG TAB
amloDIPINE 5 MG TAB

ภาพที่ 9 การปรับปรุ งทะเบียนชื่อยาในคอมพิวเตอร์ กรณี ยาที่มีหลายความแรงกาหนดเป็ นชื่อยา
ในคอมพิวเตอร์
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รายการยาที่มีการปรับปรุ งทะเบียนชื่ อยาในคอมพิวเตอร์ กรณี ยาที่มีหลายความแรง
กาหนดเป็ นชื่ อยาในฉลากยา ตัวอย่างเช่น amloDIPINE 5 MG TAB กับ AMLODIPINE 10 MG
TAB ดังแสดงในภาพที่ 10

amloDIPINE 5 MG TAB

AMLODIPINE 10 MG TAB

ภาพที่ 10 การปรับปรุ งทะเบียนชื่อยาในคอมพิวเตอร์ กรณี ยาที่มีหลายความแรงกาหนดเป็ นชื่อยา
ในฉลากยา
รายการยาที่มีการปรับปรุ งทะเบียนชื่อยาในคอมพิวเตอร์กรณี ยาที่มีหลายความแรง
กาหนดเป็ นชื่ อยาในชั้นเก็บยา ตัวอย่างเช่น dicloXA 250 MG CAP กับ DICLOXA 500 MG CAP
ดังแสดงในภาพที่ 11

dicloXA 250 MG CAP
DICLOXA 500 MG CAP

ภาพที่ 11 การปรับปรุ งทะเบียนชื่อยาในคอมพิวเตอร์ กรณี ยาที่มีหลายความแรงกาหนดเป็ นชื่อยา
ที่ช้ นั เก็บยา
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2. มาตรการป้ องกันความคลาดเคลื่อนก่อนการจ่ายยาในกระบวนการจัดยา
2.1 การจัดทาระบบเตือนเพื่อแก้ไขปั ญหาการจ่ายยารู ปคล้ายเสี ยงพ้อง รับผิดชอบโดย
งานจัดซื้ อยาและเวชภัณฑ์ร่วมกับงานวิชาการเภสัชกรรม มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1.1 จัดทารายการยารู ปคล้ายเสี ยงพ้อง โดยมีการจัดทาบอร์ ดแสดงรายการยาที่มี
รู ปคล้ายเสี ยงพ้อง (LASA: Look-Alike Sound-Alike) มีการใช้ขอ้ มูลความคลาดเคลื่อนก่อนการจ่ายยา
ย้อนหลังตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม - 30 กรกฎาคม 2559 ดังแสดงในภาพที่ 12

ภาพที่ 12 บอร์ ดแสดงรายการยารู ปคล้ายเสี ยงพ้อง (LASA)
รายการยาที่มีลกั ษณะรู ปคล้าย (look-alike) ตัวอย่างเช่น gemfibrozil 600 mg tab
คู่กบั calcium 1000 mg tab ดังแสดงในภาพที่ 13
gemfibrozil 600 mg tab คู่กบั calcium 1000 mg tab

ภาพที่ 13 รายการยาที่มีลกั ษณะรู ปคล้าย (look-alike)
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2.1.2 จัดทาป้ ายเตือนสี ส้มระบุคาว่า “LASA ระวังสลับ…..(ยาชื่อ)…..” ติดในที่ช้ นั
จัดเก็บยา โดยก่อนการพัฒนาระบบจะไม่มีการกาหนดยารู ปคล้ายเสี ยงพ้อง ไม่มีสัญลักษณ์ที่แสดง
ให้เห็นความแตกต่างระหว่างคู่ยานั้นๆ ดังแสดงในภาพที่ 14
ก่อน

หลัง

ภาพที่ 14 ชั้นเก็บยาจัดทาป้ ายเตือนสี ส้มระบุคาว่า “LASA ระวังสลับ…..(ยาชื่อ)…..”
รายการยารู ปคล้ายเสี ยงพ้องที่มีการจัดทาจัดทาป้ ายเตื อนสี ส้มระบุ คาว่า “LASA
ระวังสลับ…..(ยาชื่อ)…..” ที่ช้ นั เก็บยา ตัวอย่างเช่น simvasTATIN 10 MG คู่กบั amiTRYPLINE 10
MG ASPIRIN 81 MG คู่กบั amloDIPINE 5 MG ดังแสดงในภาพที่ 15

LASA ระวังสลับ
simvasTATIN 10 MG

LASA ระวังสลับ
ASPIRIN 81 MG

ภาพที่ 15 รายการยารู ปคล้ายเสี ยงพ้องที่มีการจัดทาจัดทาป้ ายเตือนสี ส้มระบุคาว่า
“LASA ระวังสลับ…..(ยาชื่อ)…..” ที่ช้ นั เก็บยา
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2.1.3 จัดทาเทคนิค “Tall Man Letter” ซึ่ งเป็ นเทคนิคที่ใช้การทาอักษรตัวเล็กให้
เป็ นตัวใหญ่ โดยเน้นตรงส่ วนของชื่ อที่ต่างกันเท่านั้น กาหนดเป็ นชื่ อยาในคอมพิวเตอร์ ฉลากยา
และป้ ายชื่อยา โดยมีการปรับเปลี่ยนชื่อยาเสี ยงพ้อง (sound-alike) จานวน 20 คู่รายการยา (ผนวก จ)
ดังแสดงในภาพที่ 16
ก่อน

หลัง

ภาพที่ 16 ชั้นเก็บยาจัดทาเทคนิค “Tall Man Letter”
รายการยาที่มีการจัดทาเทคนิค “Tall Man Letter” กาหนดเป็ นชื่ อยาในคอมพิวเตอร์
ตัวอย่างเช่น CEFtaziDIME 1 GM INJ คู่กบั CEFTRIaxone 1 GM INJ ดังแสดงในภาพที่ 17

CEFtaziDIME 1 GM INJ
CEFTRIaxone 1 GM INJ

ภาพที่ 17 รายการยาที่มีการจัดทาเทคนิค “Tall Man Letter” กาหนดเป็ นชื่อยาในคอมพิวเตอร์

49

รายการยาที่มี การจัดทาเทคนิ ค “Tall Man Letter” กาหนดเป็ นชื่ อยาในฉลากยา
ตัวอย่างเช่น CEFtaziDIME 1 GM INJ คู่กบั CEFTRIaxone 1 GM INJ ดังแสดงในภาพที่ 18

CEFtaziDIME 1 GM INJ

CEFTRIaxone 1 GM INJ

ภาพที่ 18 รายการยาที่มีการจัดทาเทคนิค “Tall Man Letter” กาหนดเป็ นชื่อยาในฉลากยา
รายการยาที่มีการจัดทาเทคนิ ค “Tall Man Letter” กาหนดเป็ นชื่ อยาในชั้นเก็บยา
ตัวอย่างเช่น CEFtaziDIME 1 GM INJ คู่กบั CEFTRIaxone 1 GM INJ ดังแสดงในภาพที่ 19

CEFtaziDIME 1 GM INJ
ceftriAXONE 250 GM INJ

ภาพที่ 19 รายการยาที่มีการจัดทาเทคนิค “Tall Man Letter” กาหนดเป็ นชื่อยาในชั้นเก็บยา

50

2.1.4 แยกที่เก็บยาวางยาที่คล้ายคลึงกันออกห่ างจากกัน และมีป้ายชื่ อชัดเจน ดังแสดง
ในภาพที่ 20
ก่อน

หลัง

ภาพที่ 20 ชั้นเก็บยาแยกที่เก็บยาวางยาที่คล้ายคลึงกันออกห่างจากกันและมีป้ายชื่อชัดเจน
รายการยาที่ มี ก ารแยกที่ เ ก็ บ ยาวางยาที่ ค ล้า ยคลึ ง กัน ออกห่ า งจากกัน ตัว อย่า งเช่ น
SodaMINT TAB คู่กบั SODIUM CHROLIDE TAB ดังแสดงในภาพที่ 21

SodaMINT TAB
SODIUM CHROLIDE TAB

ภาพที่ 21 รายการยาที่มีการแยกที่เก็บยาวางยาที่คล้ายคลึงกันออกห่างจากกัน
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2.1.5 เสนองานจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เพื่อเปลี่ยนลักษณะยาให้มีความแตกต่างกัน
ในช่ วงระหว่า งทาการศึ ก ษา รายการยาที่ เสนองานจัดซื้ อยาและเวชภัณฑ์ เพื่ อ
เปลี่ยนลักษณะยาให้มีความแตกต่างกัน ได้แก่ furosemide 40 mg tablet กับ vitamin B6 50 mg
tablet ดังแสดงในภาพที่ 22 เนื่ องจากที่ผา่ นมา vitamin B6 tablet ที่โรงพยาบาลใช้เป็ นขนาด 100
mg tablet ซึ่ งทางบริ ษทั ได้เลิกผลิตยาแล้ว งานจัดซื้ อยาและเวชภัณฑ์จึงได้จดั ซื้ อ vitamin B6 50 mg
tablet ของบริ ษทั อินแพคฟาร์ ม่าทดแทน ซึ่ งมีลกั ษณะคล้าย furosemide 40 mg tablet แต่เนื่ องจาก
furosemide 40 mg tablet เป็ นยาในบัญชี ยาหลักแห่ งชาติ ผลิตและจัดจาหน่ ายโดยองค์การเภสัช
กรรม (ประเทศไทย) ตามระเบียบการจัดซื้ อจัดจ้าง โรงพยาบาลต้องซื้ อยาจากองค์การเภสัชกรรม
(ประเทศไทย) เท่านั้น งานจัดซื้ อยาและเวชภัณฑ์จึงนาข้อเสนอแนะนี้ เข้าที่ประชุ มคณะกรรมการ
บริ หารยาและเวชภัณฑ์เพื่อจัดหาบริ ษทั ยา vitamin B6 50 mg tablet ของบริ ษทั อื่นทดแทน

furosemide 40 mg tablet

vitamin B6 50 mg tablet
ภาพที่ 22 รู ปแบบยาที่มีลกั ษณะคล้ายกัน
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2.2 สร้างระบบการจัดยา รับผิดชอบโดยงานบริ การจ่ายยาผูป้ ่ วยใน เพื่อให้มีข้ นั ตอน
การปฏิบตั ิงานที่ชดั เจน สามารถตรวจสอบได้เป็ นการป้ องกันการจัดยาผิดพลาด มีข้ นั ตอนดังนี้
2.2.1 การจัด เรี ย งรายการยาบนชั้น ยาตามชื่ อ สามัญ ทางยาเรี ย งตามอัก ษร
ภาษาอังกฤษ ดังแสดงในภาพที่ 23
2.2.2 อ่านชื่อยาให้ครบถ้วนก่อนหยิบยา ขณะจัดยา และหลังจัดเสร็ จตรวจสอบอีก
ครั้งเพื่อป้ องกันการหยิบยาผิดพลาด
2.2.3 ลงชื่อผูป้ ฏิบตั ิงานเพื่อเพิ่มความรับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนทุกครั้ง

ภาพที่ 23 การจัดเรี ยงรายการยาบนชั้นยาตามชื่อสามัญทางยาเรี ยงตามอักษรภาษาอังกฤษ
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การลงชื่อผูป้ ฏิบตั ิงานเพื่อเพิ่มความรับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนทุกครั้งดังแสดงในตารางที่ 11
ตารางที่ 11 ขั้นตอนและบทบาทหน้าที่ผปู ้ ฏิบตั ิงานในขั้นตอนก่อนการจ่ายยา
ลาดับ
1

2

3

4

ขั้นตอน
การป้ อนข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์
- ลงรหัสประจาตัวผูป้ ่ วย (admission number)
- ตรวจสอบชื่อผูป้ ่ วยให้ตรงกับสาเนาใบสัง่ แพทย์
- ลงข้อมูลรายการยา วิธีใช้ จานวน
- พิมพ์ฉลากยา
- ลงชื่อผูล้ งข้อมูลยา
การจัดยา
- ฉี กฉลากยาออกจากเครื่ องพิมพ์ฉลากยา
- นาฉลากยาในใส่ตะกร้า
- จับคู่สาเนาใบสัง่ แพทย์กบั ฉลากยา
- จัดยาตามฉลากยา
- ติดฉลากยาบนซองยา
- วางยาในตะกร้า
- ลงชื่อผูจ้ ดั ยา
- นาไปวางในจุดที่รอตรวจสอบยา
การตรวจสอบยาและลงข้อมูลในแบบบันทึกการใช้ยาของผูป้ ่ วย
- หยิบใบสัง่ ยาจากตะกร้ายา
- ตรวจสอบชื่อผูป้ ่ วยในสาเนาใบสัง่ แพทย์และในฉลากยาให้ตรงกัน
- ตรวจสอบยาที่จดั ว่าถูกต้อง ครบถ้วนตามจานวน ชื่อยา ฉลาก วิธีใช้
- ตรวจสอบว่ามีปัญหาจากการใช้ยา อันตรกิริยาระหว่างยา อาการข้างเคียง
จากการใช้ยาหรื อไม่
- ลงข้อมูลในแบบบันทึกการใช้ยาของผูป้ ่ วย
- ลงชื่อเภสัชกรผูต้ รวจสอบยาและลงข้อมูลในแบบบันทึกการใช้ยาของผูป้ ่ วย
- ส่งตะกร้าให้หอผูป้ ่ วยเจ้าหน้าที่หอผูป้ ่ วยขนส่งยาไปยังหอผูป้ ่ วย
การตรวจสอบการลงข้อมูลในแบบบันทึกการใช้ยาของผูป้ ่ วย
- ตรวจสอบการลงข้อมูลในแบบบันทึกการใช้ยาของเภสัชกรคนที่ 1
- ลงชื่อเภสัชกรผูต้ รวจสอบตรวจสอบแบบบันทึกการใช้ยาของผูป้ ่ วย

ผูป้ ฏิบตั ิงาน
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม

เจ้าพนักงานเภสัชกรรม/
เจ้าหน้าที่หอ้ งยา

เภสัชกร

เภสัชกร
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ตัวอย่างการลงชื่ อผูป้ ฏิ บตั ิงานเพื่อเพิ่มความรั บผิดชอบในแต่ละขั้นตอนทุ กครั้ ง
ดังแสดงในภาพที่ 24

ผูจ้ ดั ยา
ผูป้ ้ อนข้อมูล
ผูต้ รวจสอบยาและลงข้อมูล drug profile
ผูต้ รวจสอบ drug profile
ภาพที่ 24 การลงชื่อผูป้ ฏิบตั ิงานลงในสาเนาใบสั่งแพทย์
ลักษณะตราปั๊ มของเจ้าหน้าที่ห้องจ่ายยาผูป้ ่ วยในกลุ่มงานเภสัชกรรมใช้ในเวลา
ปฏิบตั ิงาน แสดงในภาพที่ 25

ภาพที่ 25 ตราปั๊ มของเจ้าหน้าที่หอ้ งจ่ายยาผูป้ ่ วยใน กลุ่มงานเภสัชกรรม
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3. มาตรการป้ องกันความคลาดเคลื่อนก่อนการจ่ายยาในกระบวนการลงข้อมูลในแบบบันทึกการใช้
ยาของผูป้ ่ วย
3.1 สร้ า งระบบการตรวจสอบแบบบันทึ ก การใช้ยาซ้ า โดยเภสั ชกรคนที่ 2 มี ก าร
ตรวจสอบการลงข้อมูลในแบบบันทึกการใช้ยาของผูป้ ่ วยของเภสัชกรคนที่ 1 พร้อมกับลงชื่ อเภสัชกร
ผูต้ รวจสอบแบบบันทึกการใช้ยาของผูป้ ่ วย แสดงในภาพที่ 26

ภาพที่ 26 แบบบันทึกการใช้ยาของผูป้ ่ วยใน
4. การจัดเจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิงานทดแทนกรณี เจ้าหน้าที่หอ้ งจ่ายยาผูป้ ่ วยใน ขาด/ลา/ประชุ มจะมีการจัด
เจ้าหน้าที่จากงานจัดซื้ อยาและเวชภัณฑ์ งานคลังเวชภัณฑ์ และงานวิชาการเภสัชกรรมปฏิบตั ิงาน
ทดแทนกรณี เจ้าหน้าที่หอ้ งจ่ายยาผูป้ ่ วยใน ขาด/ลา/ประชุมโดยมีการมอบหมายงานจากหัวหน้ากลุ่ม
งานเภสัชกรรมเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ดังนี้
4.1 กรณี เภสัชกร หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมมอบหมายเภสัชกรคนที่ 1 งานวิชาการ
เภสัชกรรมหรื อเภสัชกรคนที่ 2 งานคลังเวชภัณฑ์ เป็ นลาดับถัดมา
4.2 กรณี เจ้าพนักงานเภสัชกรรม หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมมอบหมายเจ้าพนักงาน
เภสัชกรรมคนที่ 1 งานจัดซื้ อยาและเวชภัณฑ์หรื อเจ้าพนักงานเภสัชกรรมคนที่ 2 งานคลังเวชภัณฑ์
เป็ นลาดับถัดมา
4.3 กรณี เจ้าหน้าที่หอ้ งยา หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมมอบหมายเจ้าหน้าที่ห้องยาคนที่ 1
งานจัดซื้ อยาและเวชภัณฑ์หรื อเจ้าหน้าที่หอ้ งยาคนที่ 2 งานคลังเวชภัณฑ์ เป็ นลาดับถัดมา
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ระยะที่ 3 การทดลองแนวทางปฏิบตั ิงานบริ การจ่ายยาผูป้ ่ วยในที่พฒั นาใหม่และประเมินผล
1. การศึกษาเปรี ยบเทียบความคลาดเคลื่อนก่อนการจ่ายยาของงานบริ การจ่ายยาผูป้ ่ วย
ในก่อนและหลังการปรับปรุ งระบบการปฏิบตั ิงาน
2. การศึกษาเปรี ยบเทียบความคลาดเคลื่อนทางยาของงานบริ การจ่ายยาผูป้ ่ วยในจาแนก
ตามกระบวนการทางานก่อนและหลังการปรับปรุ งระบบการปฏิบตั ิงาน
3. การศึกษาเปรี ยบเทียบความคลาดเคลื่อนทางยาของงานบริ การจ่ายยาผูป้ ่ วยในจาแนก
ตามกระบวนการป้ อนข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์ ก่อนและหลังการปรับปรุ งระบบการปฏิบตั ิงาน
4. การศึกษาเปรี ยบเทียบความคลาดเคลื่อนทางยาของงานบริ การจ่ายยาผูป้ ่ วยในจาแนก
ตามกระบวนการจัดยาก่อนและหลังการปรับปรุ งระบบการปฏิบตั ิงาน
5. การศึกษาเปรี ยบเทียบความคลาดเคลื่อนทางยาของงานบริ การจ่ายยาผูป้ ่ วยในจาแนก
ตามกระบวนการลงข้อมูลในแบบบันทึกการใช้ยาของผูป้ ่ วยก่อนและหลังการปรับปรุ งระบบการ
ปฏิบตั ิงาน
1. ผลแสดงความคลาดเคลื่อนก่อนการจ่ายยาก่อนและหลังการปรับปรุ งระบบการปฏิบตั ิงาน
จากการเก็บข้อมูลพื้นฐาน โดยเก็บข้อมูลความคลาดเคลื่ อนก่ อนการจ่ายยาจากกลุ่ ม
ตัวอย่างสาเนาใบสั่งแพทย์ที่มาถึงห้องจ่ายยาผูป้ ่ วยใน ในช่วงเวลา 8.00 - 16.00 น. วันจันทร์ - วันศุกร์
เป็ นเวลา 8 สัปดาห์ติดต่อกันรวมเป็ นเวลา 40 วันจานวนกลุ่มตัวอย่างเฉลี่ยก่อนการศึกษา 284 ใบสั่งยา
และกลุ่มตัวอย่างหลังการปรับปรุ งระบบการปฏิบตั ิงานจานวน 286 ใบสั่งยา (ภาคผนวก ฉ) โดยบันทึก
จานวนความคลาดเคลื่อนก่อนการจ่ายยาแสดงเป็ นรายละเอียดดังต่อไปนี้
1.1 อัตราความคลาดเคลื่อนทางยาของงานบริ การจ่ายยาผูป้ ่ วยในจาแนกตามประเภท
ความคลาดเคลื่อนทางยาก่อนและหลังการปรับปรุ งระบบการปฏิบตั ิงานดังแสดงในตารางที่ 12
ตารางที่ 12 อัตราความคลาดเคลื่อนทางยาความคลาดเคลื่อนทางยาของงานบริ การจ่ายยาผูป้ ่ วยใน
จาแนกตามประเภทความคลาดเคลื่อนทางยาก่อนและหลังการปรับปรุ งระบบการ
ปฏิบตั ิงาน
ประเภท
อัตราความคลาดเคลื่อนทางยา (หน่วย:ต่อพันวันนอน)
ความคลาดเคลื่อนทางยา
ก่อนการปรับปรุ งระบบ
หลังการปรับปรุ งระบบ
การสั่งใช้ยา
ก่อนการจ่ายยา
การจ่ายยา
การให้ยา
รวม

8.32
53.10
12.36
2.21
75.99

7.54
28.72
8.32
3.15
47.73
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1.2 ความคลาดเคลื่ อนทางยาของงานบริ การจ่ายยาผูป้ ่ วยในจาแนกตามกระบวนการ
ทางาน ก่อนและหลังการปรับปรุ งระบบการปฏิบตั ิงานดังแสดงในตารางที่ 13
ตารางที่ 13 ความคลาดเคลื่อนทางยาของงานบริ การจ่ายยาผูป้ ่ วยในจาแนกตามกระบวนการทางาน
ก่อนและหลังการปรับปรุ งระบบการปฏิบตั ิงาน
กระบวนการทางาน
ก่อนการปรับปรุ งระบบ
หลังการปรับปรุ งระบบ
จานวน
ร้อยละ
จานวน
ร้อยละ
หน่วย:ครั้ง
หน่วย:ครั้ง
ป้ อนข้อมูล
97
27.5
49
34.5
จัดยา
222
62.9
88
62.0
ลงแบบบันทึกการใช้ยา
34
9.6
9
3.5
รวม
353
100.0
142
100.0
1.3 ความคลาดเคลื่อนทางยาของงานบริ การจ่ายยาผูป้ ่ วยในจาแนกตามกระบวนการลง
ข้อมู ลยาในโปรแกรมคอมพิ วเตอร์ ก่อนและหลังการปรั บปรุ ง ระบบการปฏิ บตั ิ งานดังแสดงใน
ตารางที่ 14
ตารางที่ 14 ความคลาดเคลื่อนทางยาของงานบริ การจ่ายยาผูป้ ่ วยในจาแนกตามกระบวนการป้ อน
ข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์ ก่อนและหลังการปรับปรุ งระบบการปฏิบตั ิงาน
การป้ อนข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์
ก่อนการปรับปรุ งระบบ
หลังการปรับปรุ งระบบ
จานวน
ร้อยละ
จานวน
ร้อยละ
หน่วย:ครั้ง
หน่วย:ครั้ง
ป้ อนข้อมูลยาที่หยุดใช้แล้ว
21
21.6
13
28.9
ป้ อนข้อมูลยาที่ยงั ไม่ถึงเวลาจ่าย
19
19.6
9
20.0
ผิดชนิด
18
18.6
7
15.6
ผิดความแรง
16
16.5
6
13.3
ไม่ได้ป้อนข้อมูลยา
10
10.3
5
11.1
ผิดจานวน
8
8.2
4
8.9
ผิดรู ปแบบ
5
5.2
1
2.2
รวม
97
100.0
45
100.0
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1.4 ความคลาดเคลื่อนทางยาของงานบริ การจ่ายยาผูป้ ่ วยในจาแนกตามกระบวนการจัด
ยา ก่อนและหลังการปรับปรุ งระบบการปฏิบตั ิงานดังแสดงในตารางที่ 15
ตารางที่ 15 ความคลาดเคลื่อนทางยาของงานบริ การจ่ายยาผูป้ ่ วยในจาแนกตามกระบวนการจัดยา
ก่อนและหลังการปรับปรุ งระบบการปฏิบตั ิงาน
การจัดยา
ก่อนการปรับปรุ งระบบ
หลังการปรับปรุ งระบบ
จานวน
ร้อยละ
จานวน
ร้อยละ
หน่วย:ครั้ง
หน่วย:ครั้ง
ผิดชนิด
103
46.4
39
44.3
ผิดความแรง
72
32.4
31
35.2
ผิดจานวน
34
15.3
12
13.6
ไม่ได้จดั ยา
9
4.1
4
4.5
ผิดรู ปแบบ
4
1.8
2
2.4
รวม
222
100.0
88
100.0
1.5 ความคลาดเคลื่อนทางยาของงานบริ การจ่ายยาผูป้ ่ วยในจาแนกตามกระบวนการลง
ข้อมูลในแบบบันทึกการใช้ยาของผูป้ ่ วยก่อนและหลังการปรับปรุ งระบบการปฏิบตั ิงานดังแสดงใน
ตารางที่ 16
ตารางที่ 16 ความคลาดเคลื่อนทางยาของงานบริ การจ่ายยาผูป้ ่ วยในจาแนกตามกระบวนการลง
ข้อมูลในแบบบันทึกการใช้ยาของผูป้ ่ วยก่อนและหลังการปรับปรุ งระบบการปฏิบตั ิงาน
การลงข้อมูลในแบบบันทึก
ก่อนการปรับปรุ งระบบ
หลังการปรับปรุ งระบบ
การใช้ยาของผูป้ ่ วย
จานวน
ร้อยละ
จานวน
ร้อยละ
หน่วย:ครั้ง
หน่วย:ครั้ง
ไม่ได้คดั ลอก/คัดลอกไม่ครบ
12
35.3
4
44.4
หยุด/ไม่หยุดใช้ยาตามที่แพทย์สั่ง
11
32.4
3
33.3
ผิดวิธีใช้
6
17.6
2
22.3
ผิดชนิด
3
8.8
0
0
ผิดคน
2
5.9
0
0
รวม
34
100.0
9
100.0
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2. ผลการเปรี ยบเทียบก่อนและหลังการปรับปรุ งระบบการปฏิบตั ิงาน
2.1 การศึกษาเปรี ยบเทียบจานวนความคลาดเคลื่อนก่อนการจ่ายยาของงานบริ การจ่าย
ยาผูป้ ่ วยในก่อนและหลังการปรับปรุ งระบบการปฏิบตั ิงาน พบว่าจานวนความคลาดเคลื่อนก่อนการ
จ่ า ยยาหลัง การปรั บ ปรุ ง ระบบมี ค่ า น้อ ยกว่า ก่ อ นการปรั บ ปรุ ง ระบบอย่า งมี นัย ส าคัญทางสถิ ติ
(p<0.01) ในส่ วนของการจาแนกตามกระบวนการท างานก่ อนและหลัง การปรั บปรุ งระบบการ
ปฏิบตั ิงาน พบว่าจานวนความคลาดเคลื่อนก่อนการจ่ายยาของงานบริ การจ่ายยาผูป้ ่ วยในจาแนกตาม
กระบวนการทางานได้แก่ การป้ อนข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์ การจัดยา การลงข้อมูลในแบบบันทึก
การใช้ยาของผูป้ ่ วย หลังการปรับปรุ งระบบมีค่าน้อยกว่าก่อนการปรับปรุ งระบบอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติ (p<0.01) ดังแสดงในตารางที่ 17
2.2 การศึกษาเปรี ยบเทียบจานวนความคลาดเคลื่อนก่อนการจ่ายยาของงานบริ การจ่าย
ยาผูป้ ่ วยในจาแนกตามกระบวนการป้ อนข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์ ก่อนและหลังการปรับปรุ งระบบ
การปฏิบตั ิงาน พบว่าจานวนความคลาดเคลื่อนก่อนการจ่ายยาของงานบริ การจ่ายยาผูป้ ่ วยในจาแนก
ตามกระบวนการป้ อนข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์ ได้แก่ ป้ อนข้อมูลยาที่ยงั ไม่ถึงเวลาจ่าย, ป้ อนข้อมูลยา
ผิดชนิ ด, ป้ อนข้อมูลยาผิดความแรงมีค่าน้อยกว่าก่อนการปรับปรุ งระบบอย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติ
(p<0.05) ในส่ วนของการป้ อนข้อมูลยาที่หยุดใช้แล้ว, ไม่ได้ป้อนข้อมูลยา, ป้ อนข้อมูลยาผิดจานวน,
ป้ อนข้อมูลยาผิดรู ปแบบ หลังการปรับปรุ งระบบมี ค่าน้อยกว่าก่ อนการปรับปรุ งระบบอย่างไม่มี
นัยสาคัญทางสถิติ ดังแสดงในตารางที่ 18
2.3 การศึกษาเปรี ยบเทียบความคลาดเคลื่อนก่อนการจ่ายยาของงานบริ การจ่ายยาผูป้ ่ วย
ในจาแนกตามกระบวนการจัดยาก่อนและหลังการปรับปรุ งระบบการปฏิบตั ิงาน พบว่าความคลาด
เคลื่ อนก่อนการจ่ายยาของงานบริ การจ่ายยาผูป้ ่ วยในจาแนกตามกระบวนการจัดยาได้แก่จดั ยาผิด
ชนิ ด , จัดยาผิดความแรง หลังการปรั บปรุ งระบบมี ค่า น้อยกว่า ก่ อนการปรั บ ปรุ ง ระบบอย่างมี
นัย ส าคัญทางสถิ ติ (p<0.01) การจัดยาผิดจานวนหลัง การปรั บ ปรุ ง ระบบมี ค่ า น้อยกว่า ก่ อนการ
ปรั บปรุ งระบบอย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติ (p<0.05) ในส่ วนของการไม่ได้จดั ยา, จัดยาผิดรู ปแบบ
หลังการปรับปรุ งระบบมีค่าน้อยกว่าก่อนการปรับปรุ งระบบอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิ ติดงั แสดง
ในตารางที่ 19
2.4 การศึกษาเปรี ยบเทียบความคลาดเคลื่อนก่อนการจ่ายยาของงานบริ การจ่ายยาผูป้ ่ วย
ในจาแนกตามกระบวนการลงข้อมูลในแบบบันทึกการใช้ยาของผูป้ ่ วย พบว่าการไม่ได้คดั ลอก/
คัดลอกไม่ครบหลังการปรับปรุ งระบบมี ค่าน้อยกว่าก่อนการปรับปรุ งระบบอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติ (p<0.05) ในส่ วนของการหยุด/ไม่หยุดใช้ยาตามที่แพทย์สั่ง, ลงข้อมูลยาผิดวิธีใช้, ลงข้อมูลยา
ผิดชนิด, ลงข้อมูลยาผิดคน หลังการปรับปรุ งระบบมีค่าน้อยกว่าก่อนการปรับปรุ งระบบอย่างไม่มี
นัยสาคัญทางสถิติดงั แสดงในตารางที่ 20
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ตารางที่ 17 เปรี ยบเทียบความคลาดเคลื่อนก่อนการจ่ายยาก่อนและหลังการปรับปรุ งระบบการ
ปฏิบตั ิงาน
ความคลาดเคลื่อน
ก่อนปรับระบบ
หลังปรับระบบ
p-value
ค่าเฉลี่ย
ค่า
ค่าเฉลี่ย
ค่า
(ครั้ง)
เบี่ยงเบน
(ครั้ง)
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
มาตรฐาน
ความคลาดเคลื่อนก่อนการ
8.83
2.99
3.55
1.66
p<0.01
จ่ายยา*
กระบวนการป้ อนข้อ มู ล ลง
2.43
1.71
1.13
0.91
p<0.01
ในคอมพิวเตอร์ *
กระบวนการจัดยา*
5.55
2.18
2.20
1.62
p<0.01
กระบวนการลงข้อมูลใน
0.85
0.95
0.23
แบบบันทึกการใช้ยา*
หมายเหตุ: * หมายถึงแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (α=0.05)

0.42

p<0.01

ตารางที่ 18 เปรี ยบเทียบความคลาดเคลื่อนก่อนการจ่ายยาจาแนกตามกระบวนการป้ อนข้อมูลลงใน
คอมพิวเตอร์ ก่อนและหลังการปรับปรุ งระบบการปฏิบตั ิงาน
การป้ อนข้อมูลลงใน
ก่อนปรับระบบ
หลังปรับระบบ
p-value
คอมพิวเตอร์
ค่าเฉลี่ย
ค่า
ค่าเฉลี่ย
ค่า
(ครั้ง)
เบี่ยงเบน
(ครั้ง)
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
มาตรฐาน
ป้ อนข้อมูลยาที่หยุดใช้แล้ว
0.53
0.68
0.33
0.53
0.186
ป้ อนข้อมูลยาที่ยงั ไม่ถึงเวลาจ่าย*
0.48
0.72
0.23
0.42
0.040
ผิดชนิด*
0.45
0.71
0.18
0.38
0.020
ผิดความแรง*
0.40
0.59
0.15
0.36
0.016
ไม่ได้ป้อนข้อมูลยา
0.25
0.54
0.13
0.33
0.230
ผิดจานวน
0.20
0.46
0.10
0.30
0.210
ผิดรู ปแบบ
0.13
0.33
0.03
0.16
0.103
หมายเหตุ: * หมายถึงแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (α=0.05)
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ตารางที่ 19 เปรี ยบเทียบความคลาดเคลื่อนก่อนการจ่ายยาจาแนกตามกระบวนการจัดยาก่อนและ
หลังการปรับปรุ งระบบการปฏิบตั ิงาน
การจัดยา
ก่อนปรับระบบ
หลังปรับระบบ
p-value
ค่าเฉลี่ย
ค่า
ค่าเฉลี่ย
ค่า
(ครั้ง)
เบี่ยงเบน
(ครั้ง)
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
มาตรฐาน
ผิดชนิด*
2.58
1.39
0.98
1.00
p<0.01
ผิดความแรง*
1.80
0.99
0.78
0.83
p<0.01
ผิดจานวน*
0.85
1.17
0.30
0.52
0.017
ไม่ได้จดั ยา
0.23
0.53
0.10
0.30
0.133
ผิดรู ปแบบ
0.10
0.30
0.05
0.22
0.421
หมายเหตุ: * หมายถึงแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (α=0.05)
ตารางที่ 20 เปรี ยบเทียบความคลาดเคลื่อนก่อนการจ่ายยาจาแนกตามกระบวนการลงข้อมูลในแบบ
บันทึกการใช้ยาก่อนและหลังการปรับปรุ งระบบการปฏิบตั ิงาน
การลงข้อมูลในแบบบันทึก
ก่อนปรับระบบ
หลังปรับระบบ
p-value
การใช้ยา
ค่าเฉลี่ย
ค่า
ค่าเฉลี่ย
ค่า
(ครั้ง)
เบี่ยงเบน
(ครั้ง)
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
มาตรฐาน
ไม่ได้คดั ลอก/คัดลอกไม่ครบ*
0.30
0.56
0.10
0.30
0.044
หยุด/ไม่หยุดใช้ยาตามที่แพทย์สง่ั
0.28
0.55
0.08
0.27
0.058
ผิดวิธีใช้
0.15
0.36
0.05
0.22
0.160
ผิดชนิด
0.50
0.22
0.00
0.00
0.160
ผิดคน
0.50
0.22
0.00
0.00
0.160
หมายเหตุ: * หมายถึงแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญสถิติ (α=0.05)
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4. ผลการทดสอบสมมติฐาน
4.1 ผลการทดสอบด้วยสถิติ independent t-test แบบ 2 กลุ่มที่เป็ นอิสระต่อกันที่ระดับ
นัยสาคัญทางสถิติ (α=0.05) ดังแสดงในตารางที่ 17 พบว่าจานวนความคลาดเคลื่อนก่อนการจ่ายยา
ก่อนการปรับปรุ งระบบมากกว่าหลังการปรับปรุ งระบบอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (α=0.05) แสดงถึง
จานวนความคลาดเคลื่อนก่อนการจ่ายยาก่อนการปรับปรุ งระบบการปฏิบตั ิงานแตกต่างกับจานวน
ความคลาดเคลื่อนก่อนการจ่ายยาหลังการปรับปรุ งระบบการปฏิบตั ิงาน
4.2 ผลการทดสอบด้วยสถิติ independent t-test แบบ 2 กลุ่มที่เป็ นอิสระต่อกันที่ระดับ
นัยสาคัญทางสถิติ (α=0.05) ดังแสดงในตารางที่ 17 พบว่าจานวนความคลาดเคลื่อนก่อนการจ่ายยา
(pre-dispensing error) จาแนกตามกระบวนการป้ อนข้อมูล ลงในคอมพิวเตอร์ ก่อนการปรั บ ปรุ ง
ระบบมากกว่าหลังการปรับปรุ งระบบอย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติ (α=0.05) แสดงถึง จานวนความ
คลาดเคลื่ อนก่ อนการจ่ า ยยา (pre-dispensing error) จาแนกตามกระบวนการป้ อนข้อมูล ลงใน
คอมพิวเตอร์ ก่อนการปรับปรุ งระบบการปฏิบตั ิงานแตกต่างกับจานวนความคลาดเคลื่ อนก่อนการ
จ่ า ยยา (pre-dispensing error) จาแนกตามกระบวนการป้ อนข้อมู ล ลงในคอมพิ ว เตอร์ หลัง การ
ปรับปรุ งระบบการปฏิบตั ิงาน
4.3 ผลการทดสอบด้วยสถิติ independent t-test แบบ 2 กลุ่มที่เป็ นอิสระต่อกันที่ระดับ
นัยสาคัญทางสถิติ (α=0.05) ดังแสดงในตารางที่ 17 พบว่าจานวนความคลาดเคลื่อนก่อนการจ่ายยา
(pre-dispensing error) จาแนกตามกระบวนการจัดยาก่ อนการปรั บ ปรุ งระบบมากกว่าหลัง การ
ปรับปรุ งระบบอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (α=0.05) แสดงถึงจานวนความคลาดเคลื่อนก่อนการจ่ายยา
(pre-dispensing error) จาแนกตามกระบวนการจัดยาก่อนการปรับปรุ งระบบการปฏิบตั ิงานแตกต่าง
กับจานวนความคลาดเคลื่ อนก่อนการจ่ายยา (pre-dispensing error) จาแนกตามกระบวนการจัดยา
หลังการปรับปรุ งระบบการปฏิบตั ิงาน
4.4 ผลการทดสอบด้วยสถิติ independent t-test แบบ 2 กลุ่มที่เป็ นอิสระต่อกันที่ระดับ
นัยสาคัญทางสถิติ (α=0.05) ดังแสดงในตารางที่ 17 พบว่าจานวนความคลาดเคลื่อนก่อนการจ่ายยา
(pre-dispensing error) จาแนกตามกระบวนการลงข้อมูลในแบบบันทึกการใช้ยาก่อนการปรับปรุ ง
ระบบมากกว่าหลังการปรับปรุ งระบบอย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติ (α=0.05) แสดงถึง จานวนความ
คลาดเคลื่อนก่อนการจ่ายยา (pre-dispensing error) จาแนกตามกระบวนการลงข้อมูลในแบบบันทึก
การใช้ยาก่อนการปรับปรุ งระบบการปฏิบตั ิงานแตกต่างกับจานวนความคลาดเคลื่อนก่อนการจ่ายยา
(pre-dispensing error) จาแนกตามกระบวนการลงข้อมูลในแบบบันทึกการใช้ยาหลังการปรับปรุ ง
ระบบการปฏิบตั ิงาน

บทที่ 5
สรุ ป อภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
งานวิจยั นี้ศึกษาการพัฒนาระบบก่อนการจ่ายยาผูป้ ่ วยในเพื่อลดความคลาดเคลื่อนก่อน
การจ่ายยา โดยมีการวิเคราะห์สาเหตุจากนั้นทาการออกแบบและปรับปรุ งระบบเปรี ยบเทียบความ
คลาดเคลื่อนก่อนการจ่ายยาก่อนและหลังการปรับปรุ งระบบการปฏิบตั ิงาน
สรุ ปผลการศึกษา
ผลการศึกษาระยะที่ 1 ศึกษากระบวนการทางานของงานบริ การจ่ายยาผูป้ ่ วยใน พบว่า
ในระบบงานเดิมกระบวนการที่เกิดความคลาดเคลื่อนมากที่สุดคือกระบวนการจัดยาร้อยละ 55 โดย
ความผิดพลาดที่เกิดมากที่สุดได้แก่ การจัดยาผิดชนิดร้อยละ 40 ผลการศึกษาระยะที่ 2 การพัฒนา
ระบบการทางานจากการระดมความคิดและสนทนากลุ่ม สรุ ปได้ 5 มาตรการ 1) การจัดทาระบบ
เตือนเพื่อแก้ไขปั ญหาการจ่ายยารู ปคล้ายเสี ยงพ้อง โดยงานจัดซื้ อยาและเวชภัณฑ์รับผิดชอบกาหนด
นโยบายไม่จดั ซื้ อจัดหายารู ปคล้ายเสี ยงพ้อง การจัดทารายการยารู ปคล้ายเสี ยงพ้อง การใช้อกั ษรแบบ
Tall-man letter ที่เป็ นรู ปแบบเดียวกันทั้งโรงพยาบาล ออกจดหมายเตือนเผยแพร่ ให้บุคลากรทราบ
2) การปรับปรุ งทะเบียนชื่อยาในคอมพิวเตอร์กรณี ยาที่มีหลายความแรง โดยงานวิชาการเภสัชกรรม
ปรับปรุ งทะเบียนชื่ อยาในคอมพิวเตอร์ โดยใช้การเตื อนจากคอมพิวเตอร์ ทาให้เกิ ดความแตกต่าง
ส่ วนงานบริ การจ่ายยาผูป้ ่ วยในมอบหมายให้เจ้าพนักงานเภสัชกรรมดาเนินการปรับปรุ งป้ ายชื่อยา
3) การสร้างระบบการจัดยา โดยงานบริ การจ่ายยาผูป้ ่ วยในรับผิดชอบการเรี ยงลาดับรายการยาบน
ชั้นเก็บยา กาหนดขั้นตอนการจัดยาให้อ่านชื่อยาให้ครบถ้วนก่อนหยิบยา ขณะจัดยา หลังจัดยา และ
ลงชื่ อผูป้ ฏิ บตั ิ งานทุ กครั้ ง 4) การสร้ างระบบการตรวจสอบแบบบันทึ กการใช้ยาซ้ าโดยเภสัชกร
5) การจัดเจ้าหน้า ที่ ป ฏิ บ ตั ิ งานทดแทนกรณี เจ้าหน้าที่ ห้องจ่ ายยาผูป้ ่ วยใน ขาด/ลา/ประชุ ม โดย
ดาเนิ นการทั้ง 5 มาตรการพร้อมกันระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ในวันและ
เวลาราชการ ผลการศึกษาระยะที่ 3 ทดลองปฏิบตั ิและประเมินผล พบว่าความคลาดเคลื่อนก่อนการ
จ่ า ยยาของงานบริ ก ารจ่ า ยยาผูป้ ่ วยใน (8.83+2.99 ครั้ ง เที ย บกับ 3.55+1.66 ครั้ ง) ลดลงอย่า งมี
นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ (p<0.01) ขั้น ตอนป้ อนข้อ มู ล ลงในคอมพิ ว เตอร์ (2.43+1.71 ครั้ ง เที ย บกับ
1.13+0.91 ครั้ง) ลดลงอย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติ (p<0.01) ขั้นตอนจัดยา (5.55+2.18 ครั้ง เทียบกับ
2.20+1.62 ครั้ง) ลดลงอย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติ (p<0.01) และขั้นตอนลงข้อมูลในแบบบันทึกการ
ใช้ยาของผูป้ ่ วย (0.85+0.95 ครั้ง เทียบกับ 0.23+0.42 ครั้ง) ลดลงอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p<0.01)
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อภิปรายและเสนอแนะ
การศึกษาความคลาดเคลื่อนทางยาเพื่อประเมินระบบการจัดการความคลาดเคลื่อนทางยา
ผูป้ ่ วยในของโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศกั ดิ์ ชุ ตินฺธโร อุทิศ พบว่าความคลาดเคลื่อนที่ เกิ ดมากที่สุด
ในกระบวนการทางานคื อคลาดเคลื่ อนก่อนการจ่ายยา ซึ่ งสอดคล้องกับการศึกษาในโรงพยาบาล
ทัว่ ไป ไม่วา่ จะเป็ นการศึกษาของงานบริ การจ่ายยาผูป้ ่ วยนอก[13,14]หรื องานบริ การจ่ายยาผูป้ ่ วยใน
[13,14,15,16,17] ต่างก็พบว่าคลาดเคลื่อนก่อนการจ่ายยาเป็ นความคลาดเคลื่อนที่เกิดมากที่สุด ทั้งนี้
ปั จจัยที่มีผลให้เกิดความคลาดเคลื่อนก่อนการจ่ายยาของงานบริ การจ่ายยาผูป้ ่ วยในของโรงพยาบาล
หลวงพ่อทวีศกั ดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ อาจจะมีดงั ต่อไปนี้
1. ระบบงานที่ซบั ซ้อนประกอบด้วยขั้นตอนย่อยต่างๆ
2. ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ ไม่เอื้อต่อการพัฒนางานอย่างต่อเนื่ อง
3. ความเคยชินกับการทางานในรู ปแบบเดิมโดยไม่มีมาตรการหรื อหาวิธีใดที่ทาให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงปรับปรุ งระบบให้ดีข้ ึน
4. ความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นนั้นไม่ได้ถูกนามาวิเคราะห์สาเหตุเพื่อให้เกิดการเรี ยนรู ้
และป้ องกันความผิดพลาดในอนาคต
โดยปั จจัยแวดล้อมในระบบงานที่เป็ นสาเหตุของความคลาดเคลื่อนทางยานั้นจาแนก
ออกได้เป็ น 2 ลักษณะคือ ปัจจัยที่ควบคุมได้และปั จจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ ตัวอย่างเช่น ภาระงาน
ซึ่งถือว่าเป็ นปัจจัยหนึ่งที่อยูน่ อกเหนือการควบคุม เพราะไม่สามารถกาหนดจานวนของผูร้ ับบริ การ
จานวนใบสั่งยา หรื อจานวนรายการยาต่อใบสั่งยาได้ ว่าควรจะเป็ นเท่าใด หรื อแม้แต่การกาหนด
บัญชี ยาของโรงพยาบาล โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ หารยาและเวชภัณฑ์ โดยที่
แพทย์ที่ เ ป็ นคณะกรรมการจะเป็ นผู้ที่ มี บ ทบาทส าคัญ ในการพิ จ ารณาคัด เลื อ กรายการยาว่ า
โรงพยาบาลจาเป็ นหรื อควรจะมี ยาใดไว้บา้ ง เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการรักษาในปั จจุ บนั
ส่ วนการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ยาและการจัดพื้นที่ในการวางยาให้เหมาะสมนั้นเป็ นปั จจัยที่อยูใ่ นความ
ดูแลรับผิดชอบของกลุ่มงานเภสัชกรรมโดยตรง
ดังนั้นแนวทางแก้ไขระบบการจัดการความคลาดเคลื่อนทางยาหน่วยงานควรนาข้อมูล
ไปทบทวนการปฏิ บ ตั ิ ง าน วางระบบและติ ดตามประเมิ น ผลเพื่ อ ป้ องกันและลดการเกิ ดความ
คลาดเคลื่อนทางยา[15] ควรจะมีการปรับปรุ งระเบียบปฏิ บตั ิและขั้นตอนการปฏิ บตั ิงานหลังจาก
การวิเคราะห์สาเหตุ ระดมความคิดเห็นและหากลยุทธ์ในการทาให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับปฏิบตั ิตาม
แนวทางการป้ องกันความคลาดเคลื่อนทางยาอย่างเคร่ งครัดนาไปสู่ การพัฒนาระบบป้ องกันความ
คลาดเคลื่อนก่อนการจ่ายยา[16,17] ซึ่ งจะเป็ นกระบวนการในส่ วนของการพัฒนางานในระยะที่ 2
ดังนั้นจึงได้มีการวิเคราะห์สาเหตุ ระดมความคิดเห็นเพื่อออกแบบระบบการปฏิบตั ิงานรวมถึงการ
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นาเสนอให้กลุ่มงานเภสัชกรรมควรกาหนดนโยบายด้านยาอย่างชัดเจนในการส่ งเสริ มการรายงาน
ความผิ ด พลาดที่ พ บโดยสมัค รใจ ไม่ น ามาต าหนิ ห รื อลงโทษผู ้ที่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้อ งกับ ความ
คลาดเคลื่อนนั้นๆ ดังจะเห็นได้จากข้อมูลการรายงานความคลาดเคลื่อนก่อนการจ่ายยาที่เพิ่มขึ้นโดย
ในปี พ.ศ. 2558 มีการรายงานความคลาดเคลื่อนก่อนการจ่ายยาร้อยละ 51 และเพิ่มมาในปี พ.ศ. 2559
เป็ นร้อยละ 76 ซึ่ งจะเป็ นประโยชน์ ในการค้นหาปั จจัยที่ เกี่ ยวข้องโดยเฉพาะสาเหตุ ส่ งเสริ มการ
ป้ องกันและนาผลที่ได้จากการวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริ งลงสู่ การปฏิ บตั ิเพื่อการปรับเปลี่ ยนระบบ
หรื อโครงสร้างการทางาน
ในส่ วนการระดมความคิด (brainstorming) ของเจ้าหน้าที่ห้องจ่ายยาผูป้ ่ วยใน และการ
สนทนากลุ่ ม (focus group) ของเภสั ช กรกลุ่ ม งานเภสั ช กรรม ได้มี ก ารวิ เ คราะห์ ข้อ มู ล ความ
คลาดเคลื่ อนก่ อนการจ่ ายยาผูป้ ่ วยในช่ วงเวลาก่ อนการพัฒนาระบบจะเห็ นว่าหน่ วยงานยัง ไม่ มี
แนวทางปฏิบตั ิที่ชดั เจนในการป้ องกันความคลาดเคลื่อนทางยาเพื่อลดความคลาดเคลื่อนดังกล่าว
การดาเนิ นการปรับปรุ งระเบียบปฏิบตั ิและขั้นตอนการปฏิบตั ิงานพิจารณาจากบริ บท
ของห้องจ่ายยาผูป้ ่ วยใน กาหนดเป็ นนโยบายของหน่วยงานและอาศัยความร่ วมมือของบุคลากรทุก
คน มีการสื่ อสารอย่างเป็ นระบบ ทาให้เกิดความเข้าใจในแต่ละกระบวนการทางานที่มีการปรับปรุ ง
พัฒ นา อี ก ทั้ง การก าหนดนโยบายให้ ก ารรายงานความคลาดเคลื่ อนทางยาไม่ ถื อ ว่า เป็ นความ
บกพร่ องของการทางาน แต่เป็ นปั ญหาที่ควรได้รับการค้นพบและนามาวิเคราะห์หาสาเหตุเพื่อวาง
ระบบให้ลดความคลาดเคลื่ อนดังกล่าวลงได้ ทาให้บุคลากรทุกระดับมีความสบายใจที่จะรายงาน
ความคลาดเคลื่ อนทางยาที่เกิ ดขึ้น ปั ญหาได้รับการค้นพบและแก้ไขอย่างเป็ นระบบ สอดคล้องกับ
การศึกษาของสุ วรรณา แซ่ อือ ที่มีการกาหนดนโยบายความปลอดภัยของผูป้ ่ วยเป็ นนโยบายของ
โรงพยาบาลมี ก ารประกาศเป็ นนโยบายความปลอดภัย ด้า นยา มี ก ารชี้ แจง และสื่ อ สารที่ ย งั
ผูป้ ฏิบตั ิงานทุกระดับทราบ[18] เช่นเดียวกับการตรวจสอบความถูกต้องตามสาเนาคาสั่งแพทย์ซ้ าใน
ทุกขั้นตอนตั้งแต่กระบวนการรับสาเนาใบสั่งแพทย์ ป้ อนข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์ พิมพ์ฉลากยา ติด
ฉลากยา จัดยา และเภสัชกรตรวจสอบยาพร้อมกับลงข้อมูลในแบบบันทึกการใช้ยาของผูป้ ่ วย ทาให้
สามารถลดความคลาดเคลื่ อนดังกล่ าวลงได้ จากการศึ ก ษาจะเห็ นได้ว่า คุ ณภาพการท างานของ
เจ้าหน้าที่เป็ นปั จจัยที่มีความเกี่ยวข้องกับความคลาดเคลื่อนในทุกจุด ดังนั้นทักษะความชานาญใน
การปฏิบตั ิงานของบุคลากรมีความจาเป็ นมากต่อการลดความคลาดเคลื่ อนทางยา จึงต้องมีการฝึ ก
ทักษะเพิ่มขึ้น อีกทั้งการประชุ มภายในหน่ วยงานเพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุวางแนวทางป้ องกันและ
แก้ไขความคลาดเคลื่อนทางยาร่ วมกันเป็ นระยะๆ อย่างสม่าเสมอจะก่อให้เกิดการเรี ยนรู ้และพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง[9] ทั้งนี้ เมื่อหน่วยงานได้ดาเนิ นการในเรื่ องความปลอดภัยของผูป้ ่ วยและการรายงาน
ความคลาดเคลื่ อนทางยาตามกระบวนการดังกล่ าวอย่างต่อเนื่ อง สิ่ งที่ ไม่คุน้ ชิ น จะเป็ นสิ่ งปกติ ที่
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บรรจุอยู่ในจิ ตใต้สานึ กของผูค้ นในองค์กรจนเป็ นวัฒนธรรมของการปฏิ บตั ิ งานในหน่ วยงานซึ่ ง
ย่อมส่ งผลทาให้เกิ ดความปลอดภัยทางยาในทุกระบบอย่างยัง่ ยืน และผูป้ ่ วยได้รับการดูแลรักษา
อย่างมีคุณภาพสู งสุ ด[7]
การสร้างระบบให้เป็ นที่ยอมรับและบุคลากรทุกคนสามารถนาไปปฏิบตั ิได้จริ ง ดังเช่น
จากการระดมความคิด (brainstorming) ของเจ้าหน้าที่ห้องจ่ายยาผูป้ ่ วยใน สามารถสรุ ปแนวปฏิบตั ิ
เพื่อลดคลาดเคลื่ อนก่อนการจ่ายยามีท้ งั หมด 8 มาตรการ ดังนี้ 1) การจัดทาระบบเตือนเพื่อแก้ไข
ปั ญหาการจ่ายยารู ปคล้ายเสี ยงพ้อง 2) การปรับปรุ งทะเบียนชื่อยาในคอมพิวเตอร์ กรณี ยาที่มีหลาย
ความแรง 3) การสร้างระบบการจัดยา 4) การสร้างระบบเภสัชกรคัดกรองสาเนาใบสั่งแพทย์ 5) การ
สร้างระบบเตือนในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 6) การสร้างระบบแรกรับผูป้ ่ วยใหม่โดยการพิมพ์แบบ
บันทึกการใช้ยาจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 7) การสร้างระบบการตรวจสอบแบบบันทึกการใช้ยาซ้ า
โดยเภสัชกร 8) การจัดเจ้าหน้าทีปฏิ บตั ิงานทดแทนกรณี เจ้าหน้าที่ห้องจ่ายยาผูป้ ่ วยใน ขาด/ลา/
ประชุ ม หลังจากนั้นนามาวิเคราะห์และอภิปรายผลเพิ่มเติมเพื่อกาหนดเป็ นนโยบายของหน่วยงาน
เภสัช กรรมในการสนทนากลุ่ ม (focus group) เฉพาะเภสัชกรกลุ่ ม งานเภสั ชกรรม กาหนดเป็ น
นโยบายของกลุ่ มงานเภสัชกรรมนาไปปฏิ บตั ิเพื่อลดคลาดเคลื่ อนก่อนการจ่ายยาในกระบวนการ
ต่างๆ มีท้ งั หมด 5 มาตรการ ดังนี้
1. มาตรการป้ องกันความคลาดเคลื่อนก่อนการจ่ายยาในกระบวนการป้ อนข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์
1.1 ปรับปรุ งทะเบียนชื่อยาในคอมพิวเตอร์กรณี ยาที่มีหลายความแรง
การปรับปรุ งทะเบียนชื่ อยาในคอมพิวเตอร์ กรณี ยาที่มีหลายความแรงโดยใช้การ
เตื อนจากคอมพิวเตอร์ ทาให้เกิ ดความแตกต่าง ซึ่ งดาเนิ นงานโดยงานวิชาการเภสัชกรรมในการ
กาหนดรายการยาในคอมพิว เตอร์ ส่ วนงานบริ การจ่ายยาผูป้ ่ วยในมอบหมายให้เจ้าพนักงานเภสัช
กรรมดาเนิ นการปรั บปรุ งป้ ายชื่ อยา กาหนดให้รายการยาที่ มีความแรงมากกว่าขึ้ นต้นชื่ อยาด้วย
อักษรพิมพ์ใหญ่ 3 ตัวอักษร และรายการยาที่มีขนาดน้อยกว่าให้เป็ นตัวอักษรพิมพ์เล็ก 3 ตัวอักษร
กาหนดเป็ นชื่อยาในคอมพิวเตอร์ ฉลาก ป้ ายชื่อยา และเปลี่ยนสี ตวั เลขความแรงของยาเป็ นสี แดงใน
ป้ ายชื่ อยาที่มีหลายความแรงตัวอย่างเช่น amiTRIPTYLINE 10 MG TAB กับ AMITRIPTYLINE
25 MG TAB, amloDIPINE 5 MG TAB กับ AMLODIPINE 10 MG TAB, diazePAM 2 MG TAB
กับ DIAZEPAM 5 MG TAB เป็ นต้น ซึ่ งมาตรการนี้ สอดคล้องกับการศึกษาของสุ วรรณา แซ่ อือ
ที่ใช้มาตรการพิมพ์ความแรงของยาที่สูงกว่าไว้ดา้ นหน้าชื่ อยาจะสามารถลดความคลาดเคลื่อนก่อน
การจ่ายยาในกระบวนการป้ อนข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์ได้ แต่มีขอ้ เสนอแนะว่าการไม่มีระบบเตือน
ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในกรณี ที่มีย าหลายความแรงที่อาจก่อให้เกิ ดความสับสนจนเกิ ดความ
ผิดพลาดได้เช่นกัน[18]
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2. มาตรการป้ องกันความคลาดเคลื่อนก่อนการจ่ายยาในกระบวนการจัดยา
2.1 การจัดทาระบบเตือนเพื่อแก้ไขปั ญหาการจ่ายยารู ปคล้ายเสี ยงพ้อง
การจัดทาระบบเตือนเพื่อแก้ไขปั ญหาการจ่ายยารู ปคล้ายเสี ยงพ้อง ซึ่ งดาเนินงานโดย
งานจัดซื้ อยาและเวชภัณฑ์ร่วมกับงานวิชาการเภสัชกรรมได้แก่การจัดทารายการยารู ปคล้ายเสี ยงพ้อง
การจัดทาป้ ายเตือนสี ส้มระบุคาว่า “LASA ระวังสลับ…..(ยาชื่ อ)…..” ติดในที่ช้ นั จัดเก็บยา การ
จัดทาเทคนิค “Tall Man Letter” ซึ่ งเป็ นเทคนิ คที่ใช้ได้ง่าย เป็ นลักษณะการทาอักษรตัวเล็กให้เป็ น
ตัวใหญ่ โดยเน้นตรงส่ วนของชื่อที่ต่างกันเท่านั้น [25] กาหนดให้เป็ นชื่อยาในคอมพิวเตอร์ ฉลากยา
และป้ ายชื่ อยา ตัวอย่างเช่ น CEFtaziDIME 1 G INJ, CEFTRIaxone 1 G INJ, DOBUTamine 250
MG/20 ML INJ, SodaMINT, hydrOXYzine, HydrALAzine เป็ นต้น มี ก ารแยกที่ เก็ บ ยาวางยาที่
คล้ายคลึ งกันออกห่ างจากกัน และมีป้ายชื่ อชัดเจน ซึ่ งมาตรการดังกล่าวนี้ สอดคล้องกับการศึกษา
ของฉัตราภรณ์ ชุ่มจิต ที่ศึกษาการพัฒนาระบบการจัดการความปลอดภัยของยาที่มีรูปคล้ายเสี ยงพ้อง
ในโรงพยาบาลของรัฐ พบว่าวิธีการที่ใช้ในการแก้ไขปั ญหาการจ่ายยารู ปคล้ายเสี ยงพ้องแล้วประสบ
ความสาเร็ จมากที่สุดคือการแยกสถานที่วางยารู ปคล้ายเสี ยงพ้องให้อยูห่ ่ างกัน[26] อีกทั้งการเสนอ
งานจัดซื้ อยาและเวชภัณฑ์เพื่อเปลี่ยนลักษณะยาให้มีความแตกต่างกัน โดยมอบหมายงานจัดซื้ อยา
และเวชภัณฑ์กาหนดเป็ นนโยบายไม่จดั ซื้ อจัดหายารู ปคล้ายเสี ยงพ้อง ซึ่ งอาจทาให้เกิดความเข้าใจ
ผิ ด หรื อ เกิ ด ความคลาดเคลื่ อ นทางยาได้ง่ า ย งานจัด ซื้ อ ยาและเวชภัณ ฑ์ ค วรเลื อ กซื้ อ ยาอย่ า ง
ระมัดระวัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งยาที่มีฉลากหรื อรู ปแบบคล้ายกัน พยายามทาให้เกิดความแตกต่างใน
รู ปลักษณ์และฉลากยา ซึ่ งมาตรการนี้ สอดคล้องกับการศึกษาของสุ วรรณา แซ่ อือ ที่มีการปรับแนว
ทางการพิจารณายาเข้าออกโรงพยาบาลกรณี ยารู ปคล้ายเสี ยงพ้องเพื่อลดความคลาดเคลื่อนก่อนการ
จ่า ยยา[18] หากจาเป็ นต้องซื้ อยาที่ มีรูปคล้ายเสี ย งพ้องควรมี การเตื อนบุคลากรให้รับทราบและ
จะต้องให้ความระมัดระวังเป็ นพิเศษ ออกเป็ นจดหมายเตือน และติดฉลากเตือนให้เห็นได้ชดั เจน
จัดทารายการยารู ปคล้ายเสี ยงพ้องที่มีปัญหาทุก 6 เดื อน หรื อทุกปี และมีการเผยแพร่ ให้บุคลากร
ทราบ อีกทั้งต้องขอความร่ วมมือจากบริ ษทั ยาในการเปลี่ ยนบรรจุภณ
ั ฑ์ให้มีความแตกต่าง เปลี่ยน
ฉลากยาที่คล้ายกัน ควรเลือกยาที่มีความแรงเดียวหรื อกรณี ที่ยามีหลายความแรง และควรพิจารณา
เลือกเอาความแรงยาอย่างใดอย่างหนึ่งเข้าโรงพยาบาล ในการจัดทาระบบเตือนเพื่อแก้ไขปั ญหาการ
จ่ายยารู ปคล้ายเสี ยงพ้องของการศึกษานี้สอดคล้องกับหลายๆ การศึกษาในโรงพยาบาลที่มีการจัดทา
รายการ “ยารู ปคล้ายเสี ยงพ้อง” การจัดวางยาที่มีชื่อหรื อบรรจุภณั ฑ์คล้ายกันแยกให้ห่างจากกัน และ
การทาสี ภาชนะบรรจุเก็บให้แตกต่างกัน ประสานงานให้งานบริ หารเวชภัณฑ์เปลี่ยนแหล่งจัดซื้ อยา
เพื่อไม่ให้ยามีลกั ษณะคล้ายคลึ งกัน และถ้ามี การเปลี่ ยนแหล่งจัดซื้ อต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ ทุกคน
รับทราบ[18,19,20,21,22] ซึ่งเป็ นมาตรการที่จะสามารถลดความคลาดเคลื่อนก่อนการจ่ายยาได้
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2.2 สร้างระบบการจัดยา
การสร้างระบบการจัดยา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1) การจัดเรี ยงรายการยาบน
ชั้นยาตามชื่ อสามัญทางยาเรี ยงตามอักษรภาษาอังกฤษ ออกแบบพื้นที่ในการจัดวางยาให้เหมาะสม
ควรมี ที่ จ ัด วางยาให้เพี ย งพอ ต้อ งหันเอาชื่ อ ยาและขนาดออกให้เ ห็ น เสมอ แยกยาให้เ ห็ น เป็ น
หมวดหมู่ตามรู ปแบบยา และความแรง ซึ่งมาตรการดังกล่าวนี้สอดคล้องกับการศึกษาของพรพิทกั ษ์
กอมสิ น และการศึกษาของพงษ์ศกั ดิ์ สมใจและคณะที่มีการจัดสภาพแวดล้อมภายในห้องยาให้
เหมาะสมให้สะดวกและเอื้อต่อการทางาน มาตรการดังกล่าวจะสามารถลดความคลาดเคลื่อนก่อน
การจ่ายยาได้[20,22] 2) อ่านชื่ อยาให้ครบถ้วนก่อนหยิบยา ขณะจัดยา และหลังจัดยาเสร็ จจะต้องมี
ใบสั่ ง ยา ฉลากยา และยาที่ ต้องการอยู่ด้วยกัน เพื่ อให้ ม องเห็ นและตรวจสอบได้ตลอดเวลาซึ่ ง
มาตรการนี้ สอดคล้องกับการศึ กษาของสุ วรรณา แซ่ อือ การศึกษาของสมพงษ์ อาภาศรี ทองสกุล
และการศึกษาของอนุ ชา อาภาสวัสดิ์ ที่กาหนดให้มีระบบการตรวจสอบซ้ ากับใบสั่งแพทย์และ
ปฏิบตั ิตามวิธีปฏิบตั ิในการจัดยา[18,19,23] 3) การลงชื่ อผูป้ ฏิบตั ิงานเพื่อเพิ่มความรับผิดชอบในแต่
ละขั้นตอนทุกครั้ง ซึ่ งมาตรการนี้ สอดคล้องกับการศึกษาของพรพิทกั ษ์ กอมสิ น และการศึกษาของ
สุ วิ ม ล อนัน ต์ศิ ริ ภ ัณ ฑ์ ที่ ใ ห้ เ จ้า หน้ า ที่ ล งชื่ อ ก ากับ ในใบสั่ ง ยาเมื่ อ มี ก ารปฏิ บ ัติ ง าน[20,21] ซึ่ ง
มาตรการเหล่ า นี้ จะสามารถลดความคลาดเคลื่ อนก่ อนการจ่ า ยยาได้ เพราะบุ คลากรจะมี ความ
ตระหนักในหน้าที่ ความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิงานอย่างเคร่ งครัด ในส่ วนของการจัดเรี ยงยาบน
ชั้นยามอบหมายให้เจ้าพนักงานเภสัชกรรมคนที่ 1 รับผิดชอบในการดูแลการจัดเรี ยงยาเม็ด คนที่ 2
รับผิดชอบในการดู แลการจัดเรี ยงยาฉี ด และยาน้ า ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ผูร้ ับผิดชอบดูแลตูย้ า ต้องหมัน่
ตรวจสอบป้ ายบ่งชี้ หรื อป้ ายเตือนของยาให้ถูกต้องครบถ้วนทุกรายการ และคอยสังเกตด้วยว่ามียา
อื่นที่ คล้ายกันปะปนมาด้วยหรื อไม่ หากพบข้อบกพร่ อง ให้รีบดาเนิ นการแก้ไขทันทีและให้เพิ่ม
ความระมัดระวัง หากมียาใหม่เข้าบัญชี โรงพยาบาลจะต้องมี การจัดเรี ยงใหม่และแจ้งเจ้าหน้าที่ที่
ปฏิบตั ิงานทุกครั้ง
ในกระบวนการจัดยานี้ สาเหตุที่แท้จริ งที่ทาให้เกิ ดความคลาดเคลื่อนทางยาได้แก่
บุคลากรอาศัยการเรี ยนรู ้ จากประสบการณ์ ความอ่อนล้า ความจา ความเคยชิ น ดังนั้นต้องสร้ าง
ระบบการตรวจสอบนาไปสู่ การปรับปรุ งระเบี ยบปฏิ บตั ิและขั้นตอนการปฏิ บตั ิงานเพื่อให้มีการ
แก้ไขและป้ องกันความคลาดเคลื่ อนทางยาซึ่ งประกอบไปด้วยบุคลากรและระบบบริ การโดยใช้
แนวคิดเชิงระบบซึ่ งเชื่อว่า การป้ องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาดนั้น ไม่ใช่การเปลี่ยนพฤติกรรมของ
มนุ ษย์ แต่เป็ นการปรับเปลี่ ยนสิ่ งแวดล้อมในการทางานหรื อระบบงานมากกว่า โดยภายหลังจาก
การวิเคราะห์สาเหตุ ระดมความคิดเห็นและหากลยุทธ์ในการทาให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับปฏิบตั ิตาม
แนวทางการป้ องกันความคลาดเคลื่ อนทางยาอย่างเคร่ งครั ดอี กทั้งเจ้าหน้าต้องมี ความตระหนักถึ ง
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ความสาคัญของความคลาดเคลื่อนก่อนการจ่ายยามีการการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อหาสาเหตุในเชิงระบบ
ร่ วมกันแก้ปัญหาร่ วมกันเพื่อให้สามารถลดความคลาดเคลื่อนดังกล่าวได้
3. มาตรการป้ องกันความคลาดเคลื่อนก่อนการจ่ายยาในกระบวนการลงข้อมูลในแบบบันทึกการใช้
ยาของผูป้ ่ วย
3.1 สร้ า งระบบการตรวจสอบแบบบัน ทึ ก การใช้ย าซ้ า โดยเภสั ช กรคนที่ 2 มี ก าร
ตรวจสอบการลงข้อมูลในแบบบันทึกการใช้ยาของผูป้ ่ วยของเภสัชกรคนที่ 1 พร้อมกับลงชื่ อเภสัช
กรผูต้ รวจสอบแบบบันทึกการใช้ยาของผูป้ ่ วยเป็ นแนวทางที่สามารถทาได้เนื่ องจากโรงพยาบาล
หลวงพ่อทวีศกั ดิ์ ชุ ตินฺธโร อุทิศ เปิ ดทาการ 24 ชัว่ โมง นอกเวลาทาการจะเปิ ดให้บริ การที่ห้องจ่าย
ยาผูป้ ่ วยนอก และมีเภสัชกรปฏิ บตั ิการตลอดเวลา 24 ชัว่ โมงจากการสนทนากลุ่ม (focus group)
เฉพาะเภสัชกรมี มติ เห็ นชอบให้เภสัช กรที่ ป ฏิ บตั ิ งานเวรบ่ าย (ช่ วงเวลา 16.00 - 24.00 น.) เป็ นผู้
ตรวจสอบแบบบันทึกการใช้ยาซ้ าทุกวัน หากมีบุคลากรใหม่จะต้องมีการฝึ กปฏิ บตั ิงานหน่วยงาน
ต่างๆให้ครบเพื่อเรี ยนรู ้งานเป็ นเวลา 3 เดือนก่อนที่จะสามารถปฏิบตั ิงานนอกเวลาทาการได้โดยการ
สร้ างระบบการตรวจสอบนาไปสู่ การปรับปรุ งระเบียบปฏิ บตั ิและขั้นตอนการปฏิบตั ิงานเพื่อให้มี
การแก้ไขและป้ องกันความคลาดเคลื่อนดังกล่าวได้
4. การจัดเจ้าหน้าที ปฏิ บตั ิงานทดแทนกรณี เจ้าหน้าที่ ห้องจ่ ายยาผูป้ ่ วยใน ขาด/ลา/ประชุ มเป็ น
มาตรการที่ เพิ่มมาในการสนทนากลุ่ม (focus group) เฉพาะเภสัชกรจะมีการจัดเจ้าหน้าที่จากงาน
จัดซื้ อยาและเวชภัณฑ์ งานคลังเวชภัณฑ์ และงานวิชาการเภสัชกรรมปฏิบตั ิงานทดแทนโดยมีการ
มอบหมายงานจากหัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมให้รับผิดชอบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ซึ่ งไม่ใช่บุคลากร
จากงานบริ การผูป้ ่ วย ตามนโยบายของหน่ วยงานเภสัชกรรมจะมุ่งเน้นการให้บริ การจ่ายยาผูป้ ่ วย
เป็ นลาดับแรก ซึ่ งต้องไม่ส่งกระทบต่องานบริ การจ่ายยาผูป้ ่ วยนอกและหน่วยงานอื่นๆ ซึ่ งมาตรการ
นี้สอดคล้องกับการศึกษาของสุ วรรณา แซ่ อือ และการศึกษาของพงษ์ศกั ดิ์ และคณะ ที่มีการจัดสรร
ทรัพยากรและบุคลากรให้เหมาะสมกับภาระงาน[18,22]
สาหรั บ มาตรการที่ ไ ม่ สามารถท าได้ในขณะนี้ ได้แก่ ระบบเภสัชกรคัดกรองส าเนา
ใบสั่งแพทย์เนื่ องจากยังไม่สามารถเพิ่มอัตรากาลังของเภสัชกรห้องจ่ายยาผูป้ ่ วยในได้ อีกทั้งต้องมี
เภสัชกรดูแลด้านยาที่หอผูป้ ่ วยด้วย แต่ถา้ อนาคตโรงพยาบาลขยายกรอบอัตรากาลังเป็ นโรงพยาบาล
ทัว่ ไปขนาด 200 เตียง ทาให้กรอบอัตราเภสัชกรเพิ่มขึ้น สามารถพัฒนางานงานในส่ วนนี้ ได้ ซึ่ งมี
การศึกษาของสมพร วิพิศมากูร พบว่า การเพิ่มขั้นตอนการคัดกรองและตรวจสอบใบสั่งยาของ
ผูป้ ่ วยในโดยเภสัชกร ก่อนที่จะทาการคัดลอกข้อมูลยาลงในคอมพิวเตอร์ พบความคลาดเคลื่อนใน
การลงข้อมูลยาและการจัดยาลดลงได้[24] ในส่ วนการสร้างระบบเตือนในโปรแกรมคอมพิวเตอร์
และระบบแรกรับผูป้ ่ วยใหม่โดยการพิมพ์แบบบันทึกการใช้ยาจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ก็ยงั เป็ น
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มาตรการที่ไม่สามารถทาได้ในขณะนี้ เนื่ องจากจะต้องมีการประสานงานกับบริ ษทั คอมพิวเตอร์ ซึ่ ง
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่โรงพยาบาลใช้ในขณะนี้ มีปัญหาในการพัฒนางาน เนื่ องจากอยูใ่ นช่วงที่
โรงพยาบาลกาลังพิจารณาคัดเลือกโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ใหม่จึงทาให้บริ ษทั ที่ดูแลโปรแกรมที่ใช้
อยู่ในขณะนี้ ไม่พฒั นาและแก้ไขระบบต่างๆ อีกแล้ว มาเป็ นระยะเวลาประมาณ 2 ปี ซึ่ งทาให้เป็ น
อุป สรรคในการพัฒนางานที่จาเป็ นต้องใช้คอมพิวเตอร์ เข้ามาช่ วย ดังนั้นการเปลี่ ย นแปลงและ
ปรั บ ปรุ ง ข้อ มู ล บางอย่ า งที่ ต้อ งอาศัย โปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ อ าจจะต้อ งใช้ ร ะยะเวลาในการ
ดาเนินการนาน
จากผลการดาเนินงานก่อนและหลังการปรับเปลี่ยนกระบวนการก่อนการจ่ายยาพบว่ามี
ความคลาดเคลื่อนก่อนการจ่ายยาที่ลดลงอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p<0.01) เนื่องจากระบบที่วางไว้
นั้นมีหลายมาตรการในการแก้ไขความคลาดเคลื่อนดังกล่าว ซึ่ งผลของมาตรการดังกล่าวนั้น ได้รับ
ความร่ วมมืออย่างดี จากผูป้ ฏิ บตั ิงาน จึงทาให้ความคลาดเคลื่อนก่อนการจ่ายยาลดลงอย่างต่อเนื่ อง
แต่คาดว่าในอนาคตความคลาดเคลื่อนก่อนการจ่ายยานี้ จะเริ่ มคงที่ เนื่ องจากความผิดพลาดในระดับ
บุคคล (human error) นั้นยังคงต้องมีอยูบ่ า้ ง แต่ตอ้ งมีการระมัดระวังและย้ าเตือนให้ผปู ้ ฏิบตั ิงาน
ทราบอยูเ่ สมอเพื่อป้ องกันไม่ให้เกิ ดความคลาดเคลื่ อนก่อนการจ่ายยานั้นเพิ่มมากขึ้น ซึ่ งต้องมีการ
พัฒนาและปรับปรุ งต่อไป
ผลจากมาตรการดังกล่าวเป็ นผลลัพธ์จากการปรับเปลี่ยนกระบวนการทางานให้มีความ
ชัดเจน เช่น แนวทางปฏิ บตั ิของระบบยาที่มีรูปคล้ายเสี ยงพ้องสามารถตรวจพบและป้ องกันความ
คลาดเคลื่อนทางยาได้มากขึ้น การจัดทาระบบที่ช่วยในการลดความเสี่ ยงทั้งความเสี่ ยงจากตัวระบบ
และตัวบุคคลสอดคล้องกับการศึกษาที่ผา่ นมาที่มีการปรับปรุ งระบบการให้บริ การจ่ายยาผูป้ ่ วยนอก
และผูป้ ่ วยในมีผลทาให้สามารถลดความคลาดเคลื่อนในการจัดยาลดลงได้ท้ งั ในงานบริ การจ่ายยา
ผูป้ ่ วยนอก[18,19,20,21,22, 23,24] และงานบริ การจ่ายยาผูป้ ่ วยใน[22,24] ความคลาดเคลื่อนทางยา
เป็ นสิ่ ง ที่ ส ามารถปรั บ ปรุ ง แก้ไ ขได้ด้ว ยระบบงานที่ ดี ตั้ง แต่ ก ารพิ จ ารณายาเข้า สู่ ร ายการยา
โรงพยาบาล การรับบุคลากรเข้าทางาน การฝึ กอบรม การสื่ อสารให้บุคลากรรับทราบข้อมูล การใช้
เทคโนโลยี และการมี ส่วนร่ วมของบุ ค ลากร มี ระบบการติดตามและประเมิ นผลเป็ นระยะอย่า ง
สม่าเสมอ
การศึกษาครั้งนี้ ช่วยให้ผวู ้ ิจยั เภสัชกร เจ้าหน้าที่เภสัชกรรม และผูท้ ี่เกี่ ยวข้องในส่ วน
อื่ นๆ ได้มีโอกาสเรี ย นรู ้ จากความผิดพลาดที่ เกิ ดขึ้ น มี ก ารแลกเปลี่ ย นความคิ ดเห็ น และพัฒนา
กระบวนการทางความคิด โดยมุ่งเน้นที่การบริ หารจัดการปั จจัยเชิ งระบบ เพื่อส่ งเสริ มให้เกิดความ
ปลอดภัย ลดโอกาสเสี่ ย งต่ อการเกิ ด ความคลาดเคลื่ อ น น าไปสู่ ก ระบวนการพัฒนาคุ ณ ภาพที่
ต่อเนื่องและยัง่ ยืนได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
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ข้ อจากัดในการศึกษาวิจัย
1. การศึ ก ษาวิ จยั นี้ มี ข ้อ จ ากัด ด้า นระบบคอมพิ ว เตอร์ ซ่ ึ งโปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ ที่
โรงพยาบาลใช้ในขณะนี้มีปัญหาในการพัฒนางาน เนื่ องจากอยูใ่ นช่วงที่โรงพยาบาลกาลังพิจารณา
คัดเลือกโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ใหม่จึงทาให้บริ ษทั ที่ดูแลโปรแกรมที่ใช้อยูใ่ นขณะนี้ ไม่พฒั นาและ
แก้ไขระบบต่างๆ อีกแล้ว มาเป็ นระยะเวลาประมาณ 2 ปี ซึ่ งทาให้เป็ นอุปสรรคในการพัฒนางานที่
จาเป็ นต้องใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เข้ามาช่วย ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุ งข้อมูลบางอย่าง
ที่ตอ้ งอาศัยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการดาเนินการนาน หากมีระบบการ
จัดการด้านคอมพิวเตอร์ ที่ดีน่าจะทาให้สามารถพัฒนาได้อีกมาก
2. ระบบที่พฒั นาขึ้นใหม่น้ ีจะสามารถลดความคลาดเคลื่อนก่อนการจ่ายยาลงได้แต่ก็ยงั
ไม่สามารถลดลงได้ท้ งั หมด ทั้งนี้ เพราะยังมีความบกพร่ องตามธรรมชาติของบุคลากร อันมีสาเหตุ
ได้แก่ บุ คลากรอาศัยการเรี ยนรู ้ จากประสบการณ์ ความอ่อนล้า ความจา ความเคยชิ น การเร่ งรี บ
เพื่อให้ได้บริ การที่รวดเร็ ว อันจะเป็ นสาเหตุที่ทาให้เกิ ดความคลาดเคลื่ อนทางยาได้ และเนื่ องจาก
การศึกษานี้ทาเพียงช่วงเวลาอันสั้น ดังนั้นจึงต้องมีการประเมินและติดตามระบบอย่างสม่าเสมอทุก
6 เดือน ทุก 1 ปี หรื อทุก 2 ปี เพื่อตรวจสอบและประเมินถึงประสิ ทธิ ภาพของการดาเนิ นนโยบาย
หรื อมาตรการเหล่ านั้น และรวมถึ งการพัฒนาบุ คลากรให้มีการทางานอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพมาก
ยิง่ ขึ้น ตามแนวคิดของกระบวนการคุณภาพที่จาเป็ นต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยัง่ ยืน
ข้ อเสนอแนะจากการวิจัย
1. ผลการปรับปรุ งระบบการปฏิ บตั ิงานทาให้สามารถลดคลาดเคลื่ อนก่อนการจ่ายยา
ได้อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p<0.01) ซึ่ งมาตรการดังกล่าวสามารถนาไปประยุกต์ใช้กบั งานบริ การ
จ่ายยาผูป้ ่ วยนอกของโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศกั ดิ์ ชุ ตินฺธโร อุทิศ ดังนี้ 1) มาตรการป้ องกันความ
คลาดเคลื่ อนก่ อนการจ่ ายยาในกระบวนการป้ อนข้อ มูล ลงในคอมพิ ว เตอร์ ไ ด้แ ก่ การปรั บ ปรุ ง
ทะเบียนชื่อยาในคอมพิวเตอร์กรณี ยาที่มีหลายความแรง 2) มาตรการป้ องกันความคลาดเคลื่อนก่อน
การจ่ายยาในกระบวนการจัดยาได้แก่ การจัดทาระบบเตือนเพื่อแก้ไขปั ญหาการจ่ายยารู ปคล้ายเสี ยง
พ้อง และยังสามารถประยุกต์ใช้กบั งานบริ การจ่ายยาผูป้ ่ วยของโรงพยาบาลอื่นๆ เพื่อเกิดประโยชน์
สู งสุ ดแก่ผปู ้ ่ วย และก่อให้เกิดการพัฒนาร่ วมกันภายในหน่วยงาน
2. ควรสนับ สนุ นให้มี เจ้า หน้า ที่ ปฏิ บ ตั ิ ง านในห้องจ่า ยยาให้เพี ยงพอต่ อภาระงานที่
เพิ่มขึ้นและเพื่อพัฒนางานให้เกิดคุณภาพอย่างต่อเนื่ อง และพิจารณาปรับปรุ งกรอบอัตรากาลังของ
หน่ วยงานเภสัชกรรมเพื่อรองรั บกับปริ มาณงานที่มากขึ้นจากการทางานด้วยกระบวนการพัฒนา
คุณภาพซึ่ งมีระบบ และรายละเอียดของการปฏิบตั ิงานเพิ่มขึ้นมาก
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ข้ อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่ อไป
1. ศึกษาวิจยั ระยะเวลารอคอยซึ่ งคาดว่าในกระบวนการปรับปรุ งระบบการจัดการความ
คลาดเคลื่อนก่อนการจ่ายยาเพื่อลดความคลาดเคลื่อนก่อนการจ่ายยานั้น อาจส่ งผลให้ระยะเวลารอ
คอยเพิ่มขึ้น
2. ศึกษาวิจยั เพื่อประเมินความพึงพอใจของผูป้ ่ วยและบุคลาการทางการแพทย์ที่มารับ
บริ การ เพื่อให้ทราบถึงความพึงพอใจของผูม้ ารับบริ การหลังจากการปรับปรุ งระบบการทางานแล้ว
มี ความพึงพอใจเพิ่มขึ้ นหรื อลดลงมากน้อยเพีย งใดและต้องการให้ผูใ้ ห้บ ริ การปรั บ ปรุ งส่ วนใด
เพิ่มเติมประเมินความพึงพอใจของผูป้ ่ วยที่มารับบริ การจะช่วยให้มีขอ้ มูลมาประกอบการพิจารณา
ปรับปรุ งระบบให้ดียงิ่ ขึ้น
3. ศึกษาความคลาดเคลื่อนทางยาประเภทอื่นๆ ทั้งระบบ เช่นความคลาดเคลื่อนในการ
สั่งใช้ยา ความคลาดเคลื่อนในการจ่ายยาและ ความคลาดเคลื่อนในการให้ยา เพื่อให้ได้ขอ้ มูลความ
คลาดเคลื่ อนทางยาที่ครอบคลุ มทุกขั้นตอนของกระบวนการใช้ยาในโรงพยาบาลซึ่ งข้อมูลที่ได้จะ
สามารถนามาใช้ในการแก้ปัญหาความคลาดเคลื่อนทางยาได้ท้ งั ระบบ
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ภาคผนวก ก
รายการยาที่จดั ผิดชนิด
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รายการยาที่มีลกั ษณะรู ปคล้าย (look-alike) จานวน 23 รายการ จานวน 130 ครั้ง
จานวน
ลาดับ
รายการยาที่มีลกั ษณะรู ปคล้าย (look-alike)
(ครั้ง)
1 Glipizide 5 mg tab
Atenolol 50 mg tab
17
2 Gemfibrozil 600 mg tab
Calcium 1000 mg tab
12
3 Ranitidine tab
Simethicone tab
11
4 Tieneminj
Meropeneminj
9
5 Cloxacillininj
Ampicillin inj
8
6 Calcium 350 mg cap
Gemfibrozil 300 mg cap
8
7 Levofloxacin tab
Omeprazole cap
7
8 Sodamint tab
Sodiumchloride tab
7
9 MTV tab
VitBco tab
6
10 Berodual NB
Salbutamol NB
6
11 Thiamine inj
Vit k 10 mg inj
6
12 Finasteride tab
Baclofen tab
5
13 Cypoheptadine 4 mg tab
furosemide 40 mg tab
5
14 VitBco tab
Vit B6 tab
4
15 VitBco tab
Bromhexine tab
4
16 M.carminative
M.tussis
3
17 VitBco tab
MTV tab
3
18 Cloramphenicoloint
Terramycinoint
2
19 DEX - OPH
INF - OPH
2
20 Phosphate Solution
Potassium chloride Elxir
2
21 Methergininj
Adrenaline 1 mg/ml inj
1
22 1% Mydriacyl eye drop
1% Isoto Atropine eye drop
1
23 Phosphate Solution
Saline irrigate
1
รวม
130

ร้อยละ
13.08
9.23
8.46
6.92
6.15
6.15
5.38
5.38
4.62
4.62
4.62
3.85
3.85
3.08
3.08
2.31
2.31
1.54
1.54
1.54
0.77
0.77
0.77
100.00
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รายการยาที่มีลกั ษณะเสี ยงพ้อง (sound-alike) จานวน 26 รายการ จานวน 147 ครั้ง
จานวน
ลาดับ
รายการยาที่มีลกั ษณะเสี ยงพ้อง (sound-alike)
(ครั้ง)
1 Amlodipine 10 mg tab
Amitripyline 10 mg tab
17
2 Metronidazole tab
Metformin tab
14
3 Ceftriaxone inj
Ceftazidimeinj
11
4 Benzhexol tab
Bromhexine tab
10
5 Amlodipine 5 mg tab
Enarapril 5 mg tab
10
6 Cefazolininj
Cefotaximeinj
9
7 Doxycycline cap
Doxazocin tab
7
8 Losartan tab
Loratadine tab
7
9 Ranitidine tab
Roxithomycin tab
7
10 Metroprolol tab
Metformin tab
6
11 Nifedipine 20 mg cap
Manidipine 20 tab
5
12 Lorazepam tab
Loratadine tab
5
13 Diazepam tab
Lorazepam tab
5
14 Glipizide 5 mg tab
Glibenclamide 5 mg tab
4
15 Dicloxacillin cap
Diclofenac tab
4
16 Gabapentin 600 mg tab
Gemfibrozil 600 mg tab
4
17 Levodopa tab
Levofloxacin tab
4
18 BALM 15 G (ไพล)
BALM 15 G (capsika)
3
19 Clotrimazole cream
Clobethasone cream
3
20 Metronidazole tab
Methimazole tab
2
21 GPO-Vir S tab
GPO-Vir Z tab
2
22 TA 0.1% + UREA 20% 30 G
UREA *CREAM 20% 35 G
2
23 Morphine inj
Pethidineinj
2
24 Metronidazole tab
Methotrexate tab
2
25 Ketoconazole tab
Itraconazole cap
1
26 Prednisolone tab
Pioglitazone tab
1
รวม
147

ร้อยละ
11.56
9.52
7.48
6.80
6.80
6.12
4.76
4.76
4.76
4.08
3.40
3.40
3.40
2.72
2.72
2.72
2.72
2.04
2.04
1.36
1.36
1.36
1.36
1.36
0.68
0.68
100.00
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รายการยาอื่นๆ 45 รายการ จานวน 64 ครั้ง
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

รายการยา
Folic tab
Metformin tab
Enarapril 20 mg tab
Meropenaminj
Omeprazole cap
Atenolol tab
Ibuprofen tab
Meptin 50 mcg tab
Cefazolininj
Cetirizine tab
Simvastatin
Theophylline cap
Aspirin tab
Clindamycin inj
Domperidone tab
Omeprazole inj
Propanolol tab
Simethicone tab
Amiodaroneinj
Ciprofloxacin tab
Dexametasoneinj
Lorazepam tab
Meptin tab
Mydocalm tab
Prpanolol tab
Simethicone tab
Vancomycininj
Cardura

Furosemide tab
MTV tab
Reparil tab
Ceftriaxone inj
Paracetamol tab
Aspirin tab
Bromhexine tab
Manidipine 20 mg tab
Clidamycininj
Cinnarizine tab
Simethicone
Tramol cap
Sodium chloride tab
Cefazolininj
Metropolol tab
Meropeneminj
Tramol cap
Simvastatim tab
Hydrocortisone inj
Clarithromycin tab
Furosemide inj
Domperidone tab
Manidipine tab
Meptin tab
Spironolactone tab
Domperidone tab
Tazocininj
Xarator

จานวน
(ครั้ง)
6
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ร้อยละ
9.38
4.69
4.69
4.69
4.69
3.13
3.13
3.13
3.13
3.13
3.13
1.56
1.56
1.56
1.56
1.56
1.56
1.56
1.56
1.56
1.56
1.56
1.56
1.56
1.56
1.56
1.56
1.56
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ลาดับ
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

รายการยา
Chloroquine 250 mgtab
Dilantin 50 mg tab
Dimenhydrinate tab
Fenofibrate tab
Ibuprofen tab
Losartan tab
Metronidazole inj
Mobic tab
Norgesic tab
Omeprazole 20 mg cap
Omeprazole inj
Omeprazole inj
Phenobarb tab
Sodamint tab
Sodamint tab
Ultracet tab
Alum milk

Hydroxychloroquine tab
Sodamint tab
Hydroxyzine tab
Ferrous fumarate tab
Ferrous fumarate tab
Meptin tab
Dilantin inj
Biocalm tab
Carvedilol tab
Simethicone tab
Meropeneminj
Ceftriaxone inj
Fenofibrate tab
Metronidazole tab
Metronidazole tab
Diclofenac tab
M.TUSSIS
รวม

จานวน
(ครั้ง)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
64

ร้อยละ
1.56
1.56
1.56
1.56
1.56
1.56
1.56
1.56
1.56
1.56
1.56
1.56
1.56
1.56
1.56
1.56
1.56
100.00

ภาคผนวก ข
รายการยาที่จดั ผิดความแรง
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รายการยาที่จดั ผิดความแรง 23 รายการ 207 ครั้ง มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
จานวน
ลาดับ
รายการยา
(ครั้ง)
1 Enarapril 20 mg tab
Enarapril 5 mg tab
36
2 Simvastatin 10 mg tab
Simvastatin 40 mg tab
24
3 Metformin 850 mg tab
Metformin 500 mg tab
19
4 Amlodipine 10 mg tab
Amlodipine 5 mg tab
15
5 Hydralazine 25 mg tab
Hydralazine 50 mg tab
14
6 Amitrptyline 10 mg tab
Amitrptyline 25 mg tab
12
7 Gemfibrozil 600 mg tab
Gemfibrozil 300 mg tab
10
8 Dicloxacillin 500 mg cap
Dicloxacillin 250 mg cap
10
9 Calcium 350 mg cap
Calcium 1000 mg tab
9
10 Furosemide 500 mg tab
Furosemide 40 mg tab
9
11 Isodil 10 mg tab
Isodil 20 mg tab
9
12 Vitamin K 1mg inj
Vitamin K 10 mg inj
6
13 TA 0.02% cream
TA 0.1% cream
6
14 Urea cream 10%
Urea cream 20%
5
15 Haloperidol 0.5 mg tab
Haloperidol 2 mg tab
4
16 Ibuprofen 200 mg tab
Ibuprofen 400 mg tab
4
17 Rifampicin 450 cap
Rifampicin 300 cap
3
18 Diazepam 2 mg tab
Diazepam 5 mg tab
3
19 Warfarin 3 mg tab
Warfarin 5 mg tab
2
20 Oseltamivir 30 mg cap
Oseltamivir 75 mg cap
2
21 Gabapentin 400 mg cap
Gabapentin 600 mg tab
2
22 Lamivudine 100 mg tab
Lamivudine 150 mg tab
2
23 Nicardipine 10 mg inj
Nicardipine 2 mg inj
1
รวม
207

ร้อยละ
17.39
11.59
9.18
7.25
6.76
5.80
4.83
4.83
4.35
4.35
4.35
2.90
2.90
2.42
1.93
1.93
1.45
1.45
0.97
0.97
0.97
0.97
0.48
100.00

ภาคผนวก ค
รายการยาที่จดั ผิดรู ปแบบ
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รายการยาที่จดั ผิดรู ปแบบ 13 รายการ 29 ครั้ง มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
จานวน
ลาดับ
รายการยาที่จดั ผิดรู ปแบบ
(ครั้ง)
1 Clindamycin cap
Clindamycin inj
4
2 Ranitidine inj
Ranitidine tab
3
3 Transamineinj
Transamine cap
3
4 Seretideaccuhaler
Seretide MDI
3
5 Budesonide MDI
Berodual MDI
3
6 Salbutamol MDI
Salbutamol NB
2
7 Levofloxacin inj
Levofloxacin tab
2
8 Fluimucil 600 mg tab
Fluimucil 600 mg inj
2
9 Berodual MDI
Berodual NB
2
10 Chloram eye oint
Chloram eye drop
2
11 Gentamicin inj
Gentamicin cream
1
12 Iliadine drop
Iliadine spray
1
13 Budesonide MDI
Budesonide Nasal spray
1
รวม
29

ร้อยละ
13.79
10.34
10.34
10.34
10.34
6.9
6.9
6.9
6.9
6.9
3.45
3.45
3.45
100.00

ภาคผนวก ง
การปรับปรุ งทะเบียนชื่อยาในคอมพิวเตอร์กรณี ยาที่มีหลายความแรง
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การปรับปรุ งทะเบียนชื่อยาในคอมพิวเตอร์กรณี ยาที่มีหลายความแรงจานวน 43 รายการ
ลาดับ
ชื่อสามัญทางยา
ปรับเปลี่ยนชื่อรายการยา
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
CARBOCYSTEINE
(100mg/5ml)(ฟ้ า) SYR
CARBOCYSTEINE
8 CEFTRIAXONE
(250mg/5ml)(แดง)
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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ลาดับ
ชื่อสามัญทางยา
15 DOXAZOSIN
DOXAZOSIN
16 EFAVIRENZE
EFAVIRENZE
17 ENALAPRIL
ENALAPRIL
18 FUROSEMIDE
FUROSEMIDE
19 FUROSEMIDE
FUROSEMIDE
20 GABAPENTIN
GABAPENTIN
21 GEMFIBROZIL
GEMFIBROZIL
22 HALOPERIDOL
HALOPERIDOL
23 HYDRALAZINE
HYDRALAZINE
24 IBUPROFEN
IBUPROFEN
25 ISOSORBIDE DINITRATE
ISOSORBIDE MONONITRATE
26 LAMIVUDINE
LAMIVUDINE
27 METFORMIN
METFORMIN
28 TOLPERISONE
TOLPERISONE
29 NICARDIPINE

ปรับเปลี่ยนชื่อรายการยา
doxaZOSIN 2 MG TAB
DOXAzosin 4 MG TAB
efaVIRENZ 200 MG TAB
EFAVIRENZ 600 MG TAB
enaLAPRIL 5 MG TAB
ENALAPRIL 20 MG TAB
furoSEMIDE 20 MG INJ
FUROSEMIDE 250 MG INJ
furoSEMIDE 40 MG TAB
FUROSEMIDE **500** MG TAB
gabaPENTIN 400 MG CAP
GABAPENTIN 600 MG TAB
gemfiBROZIL 300 MG CAP
GEMFIBROZIL 600 MG TAB
haloPERIDOL 0.5 MG TAB
HALOPERIDOL 2 MG TAB
hydraLAZINE 25 MG TAB
HYDRALAZINE 50 MG TAB
ibuPROFEN 200 MG TAB
IBUPROFEN 400 MG TAB
isorDIL 10 MG TAB
ISODIL 20 MG TAB (MONOLIN)
lamiVUDINE 150 MG TAB
LAMIVUDINE 300 MG TAB
metforMIN 500 MG TAB
METFORMIN 850 MG TAB
mydoCALM 50 MG TAB
MYDOCLAM 150 MG TAB
nicarDIPINE 2 MG INJ
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ลาดับ
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

ชื่อสามัญทางยา
NICARDIPINE
NIFEDIPINE
NIFEDIPINE
NORFLOXACIN
NORFLOXACIN
OSELTAMIVIR
OSELTAMIVIR
PARACETAMOL
PARACETAMOL
PARACETAMOL
PARACETAMOL
PHENOBARBITIONE
PHENOBARBITIONE
RIFAMPICIN
RIFAMPICIN
SIMVASTATIN
SIMVASTATIN
MONTELUKAST SODIUM
MONTELUKAST SODIUM
TRIAMCINOLONE
TRIAMCINOLONE
FEXOFENADINE
FEXOFENADINE
SODIUM CHLORIDE
SODIUM CHLORIDE
VITAMIN K1
VITAMIN K1
WARFARIN
WARFARIN

ปรับเปลี่ยนชื่อรายการยา
NICARDIPINE 10 MG INJ
nifeDIPINE 10 MG CAP
NIFEDIPINE 20 MG SR
norfloXACIN 100 MG TAB
NORFLOXACIN 400 MG TAB
oselTAMIVIR 30 MG CAP
OSELTAMIVIR 75 MG CAP
paraCETAMOL 120 MG/5ML SUSP
PARACETAMOL 250 MG/5 ML
SUSP
paraCETAMOL
325 MG TAB
PARACETAMOL 500 MG TAB
phenoBARBITAL 30 MG TAB
PHENOBARBITAL 60 MG TAB
rifamPICIN 300 MG CAP
RIFAMPICIN 450 MG CAP
simvasTATIN 10 MG TAB
SIMVASTATIN 40 MG TAB
SINGULAIR 10 MG TAB
singuLAIR 5 MG TAB
ta 10 MG INJ
TA 40 MG INJ.
telfast 60 MG TAB
TELFAST 180 MG TAB
uniSON ENEMA 10 ML (เด็ก)
UNISON ENEMA 100 ML (ผูใ้ หญ่)
vitaMIN K1 1 MG/0.5 ML INJ (เขียว)
VITAMIN K1 10 MG/ML INJ (แดง)
warfaRIN 3 MG TAB เม็ดยาสี ฟ้า
WARFARIN 5 MG TAB เม็ดยาสี ชมพู

ภาคผนวก จ
รายการยารู ปคล้ายเสี ยงพ้อง (LASA)
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รายการยารู ปคล้ายเสี ยงพ้อง (LASA) ปรับเปลี่ยนชื่อยารู ปคล้ายเสี ยงพ้อง (LASA) จานวน 20 คู่ยา
ลาดับ
รายการยาตัวที่ 1
รายการยาตัวที่ 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
จานวนกลุ่มตัวอย่าง
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จานวนกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาก่อนและหลังการปรับปรุ งระบบการปฏิบตั ิงาน
ก่อนการปรับปรุ งระบบการปฏิบตั ิงาน
หลังการปรับปรุ งระบบการปฏิบตั ิงาน
วันที่
จานวนกลุ่มตัวอย่าง (ใบ)
วันที่
จานวนกลุ่มตัวอย่าง (ใบ)
1
1
293
291
2
2
284
290
3
3
277
283
4
4
284
286
5
5
287
285
6
6
282
286
7
7
286
285
8
8
286
282
9
9
284
280
10
10
288
295
11
11
284
283
12
12
289
282
13
13
287
286
14
14
289
283
15
15
285
293
16
16
285
290
17
17
292
293
18
18
284
279
19
19
291
294
20
20
284
287
21
21
287
289
22
22
281
286
23
23
289
282
24
24
285
279
25
25
284
290
26
26
282
278

93

ก่อนการปรับปรุ งระบบการปฏิบตั ิงาน
วันที่
จานวนกลุ่มตัวอย่าง (ใบ)
27
291
28
281
29
287
30
278
31
282
32
280
33
283
34
280
35
279
36
286
37
282
38
285
39
278
40
283
รวม
11,384

หลังการปรับปรุ งระบบการปฏิบตั ิงาน
วันที่
จานวนกลุ่มตัวอย่าง (ใบ)
27
280
28
279
29
285
30
289
31
287
32
282
33
284
34
286
35
293
36
291
37
279
38
289
39
293
40
288
รวม
11,442

ภาคผนวก ช
แบบบันทึก Pre-dispensing error
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ลงข้อมูล
วันที่

ใบสั่งยา

Error

แบบบันทึก Pre-dispensing error
ห้องจ่ายยาผูป้ ่ วยใน กลุ่มงานเภสัชกรรม
โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศกั ดิ์ฯ ประจาเดือน..................................
จัดยา
ลง patient drug profile
ผู้ วันที่ ใบสั่งยา
Error
ผู้ วันที่
ใบสั่งยา
Error
ปฏิบตั ิ
ปฏิบตั ิ

ผู้
ปฏิบตั ิ

ภาคผนวก ซ
ผลการพิจารณาของคณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจยั ในมนุษย์
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98
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ประวัติผ้ วู จิ ัย
ชื่อ-สกุล
ที่อยู่
ที่ทางาน
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2548
พ.ศ. 2557

นางสาวสุ รีรัตน์ ลาเลา
108/54 หมู่ที่ 13 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศกั ดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ เขตหนองแขม จังหวัดกรุ งเทพฯ
สาเร็ จการศึกษาเภสัชศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศึกษาต่อระดับปริ ญญามหาบัณฑิต สาขาเภสัชศาสตร์ และการบริ หาร
มหาวิทยาลัยศิลปากร อาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

ประวัติการทางาน
พ.ศ. 2548-2549 เภสัชกรประจาโรงพยาบาลพญาไท 3 เขตภาษีเจริ ญ จังหวัดกรุ งเทพฯ
พ.ศ. 2549-ปัจจุบนั เภสัชกรประจาโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศกั ดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ เขตหนองแขม
จังหวัดกรุ งเทพฯ

