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Medication Error (Med Error)  
 คือ ความคลาดเคล่ือนทางยา หรือเหตุการณ์ใดๆ ท่ีสามารถป้องกนัได ้ ซ่ึงเม่ือเกิดข้ึนอาจน าไปสู่การใชย้าท่ีไม่
เหมาะสมหรือส่งผลต่อผูป่้วย สามารถแบ่งไดต้ามสายวชิาชีพและยดึตามผูป่้วย 
          NEAR MISS 

ระดบั A  =  เหตุการณ์ซ่ึงมีโอกาสจะก่อใหเ้กิดความคลาดเคล่ือน หรือเกิดภายในหน่วยงาน แต่ไม่มีความเสียหายใด 
         ตวัอยา่ง  การจดัยาผิด เจา้หนา้ท่ีหอ้งยาจดัยาผิดและเภสชักรตรวจสอบพบ และด าเนินการแกไ้ขใหจ้ดัยาท่ีถูกตอ้งแทน 
เช่น พ.สัง่ dicloxacillin  จดั cloxacillin 

ระดบั B  =  เกิดความคลาดเคล่ือนข้ึนระหวา่งหน่วยงาน ซ่ึงไม่ถึงผูป่้วย                
ตวัอยา่ง  
1.เภสชักรตรวจสอบยาผิดพลาด แต่พยาบาลตรวจสอบซ ้ าพบ จึงน ายาไปเปล่ียน เช่น พ.สัง่ diclofenac inj. หอ้งยาจ่าย 
dramamine inj. พยาบาลตรวจสอบพบ 
2. แพทยส์ัง่ยาผิดชนิดจากท่ีผูป่้วยไดรั้บ แต่เภสชักรสอบถามก่อน จึงเปล่ียนชนิดยาไดท้นั 
3. พยาบาลไม่ได ้key off ยาท่ีแพทยส์ัง่ให ้off  ท าใหห้อ้งยาตอ้งจดัยาไปใหบ้นตึก 
MISS 
ระดบั C  =  เกิดความคลาดเคล่ือนกบัผูป่้วยแต่ไม่ท าใหผู้ป่้วยไดรั้บอนัตราย 
ตวัอยา่ง  เภสชักรตรวจสอบยาผิดพลาด แต่พยาบาลตรวจสอบผิดพลาดเช่นกนั ท าใหผู้ป่้วยไดรั้บยา แต่ไม่เกิด
ผลกระทบต่อผูป่้วย (รวมทั้งการจ่ายยาใหผู้ป่้วยผดิคน/จ่ายยาไม่ครบ) 
ระดบั D  =  เกิดความคลาดเคล่ือนกบัผูป่้วย ซ่ึงตอ้งเฝ้าระวงั / ติดตามเพ่ิมเติม เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่ไม่เกิดอนัตรายกบัผูป่้วย 
ตวัอยา่ง  ผูป่้วยมีประวติัแพ ้BRUFEN พ.ยนืยนัจ่าย NAPROXEN      pt.แพ ้
พยาบาลฉีดยาผิดขนาดจากท่ีแพทยส์ัง่ ท าใหต้อ้ง observe อาการผูป่้วย 

ระดบั E  =  เกิดความคลาดเคล่ือนกบัผูป่้วยส่งผลใหเ้กิดอนัตรายชัว่คราว และตอ้งมีการบ าบดัรักษา  
         ตวัอยา่ง ผา่ตดัคลอดบุตรถูกกระเพาะปัสสาวะ 
 ผูป่้วยไดรั้บยาท่ีแพซ้ ้ า จนตอ้งไดรั้บการรักษา เช่น ผูป่้วยแพ ้Amoxy เภสชักรจ่ายยากลุ่ม penicillin ท าใหเ้กิดผื่น 
แพทยจึ์งรักษาโดยฉีด CPM 

ระดบั F  =  เกิดความคลาดเคล่ือนกบัผูป่้วย/รพ./เจา้หนา้ท่ี ส่งผลใหเ้กิดอนัตรายชัว่คราว และตอ้งนอนโรงพยาบาล  
หรืออยูโ่รงพยาบาลนานข้ึน 

         ตวัอยา่ง ผูป่้วยเล่นรถเขน็ศีรษะกระแทกแตก ตอ้งเยบ็  
 ผูป่้วยมารักษาดว้ยโรคหวดัแลว้นอน admit พยาบาลฉีดยา overdose ท าใหผู้ป่้วยมีภาวะ Arythmia จึงตอ้งอยูร่.พ. 
นานข้ึนเพ่ือรับการรักษา 
 Sentinel events 
       ระดบั G  =  เกิดความคลาดเคล่ือนกบัผูป่้วย/รพ./เจา้หนา้ท่ี  ส่งผลใหเ้กิดอนัตรายถาวร 
                ตวัอยา่ง การผา่ตดัอวยัวะผิดขา้ง หรือผิดส่วน หอ้งยาจ่ายยาผิด จนท าใหผู้ป่้วยพิการ 
 ระดบั H  =  เกิดความคลาดเคล่ือนกบัผูป่้วย/รพ./เจา้หนา้ท่ี ส่งผลใหต้อ้งท าการช่วยชีวติ 
 ตวัอยา่ง พยาบาลฉีดยาผิด routeน า KCL ไป push ท าใหต้อ้งช่วยเหลือชีวติผูป่้วย  

 ระดบั I   =  เกิดความคลาดเคล่ือนกบัผูป่้วย/รพ./เจา้หนา้ท่ี ซ่ึงอาจเป็นสาเหตุของการเสียชีวติ  
 ตวัอยา่ง PT.มาดว้ยอาการคล่ืนไส้ จุกทอ้ง BP71/53 ให ้IV แต่ cardiac arrest dead  
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ประเภทของ MED ERROR แบ่งตามวชิาชีพ 
1.  Prescription  Error    :  แพทย ์
2.  Dispensing Error       :  เภสชักร 
3.  Administation Error   :  พยาบาล 
 
 Prescription(Prescribing) Error     

 - แพทยส์ัง่ยาซ ้ าซอ้น 
 การป้องกนั  ระบบ computer เตือนขณะคียย์าและมีการ review แฟ้มโดยเภสชักร 

 - ลายมือแพทยไ์ม่ชดัเจน 
 การป้องกนั มีระบบแพทย ์key ยา โดยมี Drug method(ชุดค าสัง่รายการยาท่ีใชบ่้อย)  
 - วธีิใชผ้ิด:ยาป้ายตาแพทยคี์ยห์ยอดตา  ยาเหน็บช่องคลอดแพทยคี์ยเ์หน็บทวาร 
 การป้องกนั ก าหนดใหย้าท่ีใชเ้ฉพาะท่ีมีวธีิเฉพาะเจาะจง เช่น ยาเหน็บ ยาพน่ 
 - แพทยส์ัง่ยาผิดไปจากประวติัเดิมผูป่้วย 
 การป้องกนั มีขอ้มูลยาเดิมท่ีผูป่้วยใชป้ระกอบการพิจารณายาท่ีจะสัง่ใชเ้พ่ือการรักษาปัจจุบนั 
 

 Administation Error 
 คือ การใหย้าท่ีแตกต่างไปจากค าสัง่ใชย้าของผูส้ัง่ใช ้เช่น 

 - เตรียมยาน ้ าผสมไม่ถูกตอ้ง  
 - ใหย้าผดิวธีิหรือผิด route บดยาหา้มบด 
 การป้องกนั พยาบาลอ่านจากขอ้มูลบนฉลากยา 

 - เกิดอุบติัการณ์อาการไม่พึงประสงครุ์นแรง โดยท่ีพยาบาลไม่ได ้Monitor 
 การป้องกนั พยาบาลอ่านหวัขอ้ท่ีตอ้งMonitorฉลากช่วยใบท่ี 2 
 -พ้ืนท่ีจดัเก็บยาไม่เหมาะสม / มียา exp.  LASA  
 การป้องกนัเภสชักรตรวจระบบยาและใหค้  าแนะน าในการจดัเก็บเดือนละ 1คร้ัง 
 - บริหารยาไม่ตรงตามแพทยส์ัง่   
 การป้องกนั-review แฟ้มโดยเภสชักร 

 
 Dispensing Error 
 คือ ความคลาดเคล่ือนในกระบวนการจ่ายยาของแผนกเภสชักรรม เช่น 
 -การบนัทกึรายการยา   

 - ผิดชนิด ความแรง รูปแบบ  
 การป้องกนั มี Notify เตือน /  ใส่รหสั code คิดเงินหนา้รายการยาวคัซีนในใบวคัซีน และจดักลุ่มวคัซีนใหเ้ห็น
ชดัเจน / มีการใส่ generic name ลงในยาทุกตวั  

 - ผิดจ านวน    
 การป้องกนั ระบบเตือนการคียเ์กิน Max dose per day Qty. 
 - การจดัยา 
 - ผิดคน    
 ผูจ้ดัน าฉลากยาไปจดัทีละราย / มีจุดบ่งบอกคัน่โดย header 
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 - ผิดจ านวน 
 การป้องกนั ยานบัเมด็/ยาเมด็ร่วง   ระบุจ านวนไวท่ี้กน้กระปุก  
 ยาแผง  เขียนจ านวนท่ีจดั x จ านวนเมด็  
 - ผิดชนิด ความแรง รูปแบบ ช่ือการคา้ 
 การป้องกนั การจดัยาตาม Location (บา้นเลขท่ี) / มีป้ายเตือน / หางปลา/ ตดัฝากล่องแนบ 
 - ใบยาไม่ครบ 
 มีการช้ีบ่งดว้ยป้ายเสียบหรือบตัรหนีบและพ้ืนท่ี 
 การตรวจสอบและจ่ายยา 
 - ผิดคน    
 การป้องกนั หนา้ถุงยาผูป่้วยมีระบุช่ือและAN / SQS สอบถามนามสกลุใหผู้ป่้วยตอบ 
 - ผิดจ านวน 
 การป้องกนั ยานบัเมด็/ยาเมด็ร่วง   นอ้ยกวา่ 30 เมด็เภสชักรนบัทวน  
 -  ผิดจ านวนรายการยา 
 การป้องกนั หนา้ถุงระบุจ านวนถงุยา (ถา้มากกวา่1ถุง) /  รายการยาในตูเ้ยน็(ถา้มี) / ระบุจ านวนรายการยาในใบสัง่
 ยา cross check กนัระหวา่งผูต้รวจสอบและผูจ่้ายยา  
 

ภาคผนวก 
  NCCMERP = The National coordinating council for Medication Error Reporting and Prevention 

แบ่งเป็น 9 ระดบั 
ระดบั  A.  : เหตุการณ์ซ่ึงมีโอกาสท่ีจะก่อใหเ้กิดคลาดเคล่ือน 
ระดบั  B.  : เกิดคลาดเคล่ือนข้ึนแต่ยงัไม่ถึงผูป่้วย 
ระดบั  C  : เกิดคลาดเคล่ือนข้ึน ถึงผูป่้วย แต่ไม่ท าใหผู้ป่้วยไดรั้บอนัตราย 
ระดบั  D  :  เกิดคลาดเคล่ือนข้ึน ถึงผูป่้วย ส่งผลใหต้อ้งมี การเฝ้าระวงัเพ่ือ    ใหม้ัน่ใจวา่ไม่เกิดอนัตราย ต่อผูป่้วย 
ระดบั  E   : เกิดความคลาดเคล่ือน กบัผูป่้วย ส่งผลใหเ้กิดอนัตรายชัว่คราว และตอ้งมีการบ าบดัรักษา 
ระดบั  F  : เกิดความคลาดเล่ือนกบัผูป่้วยส่งผลใหเ้กิดอนัตรายชัว่คราว  และตอ้งนอนโรงพยาบาลหรืออยูโ่รงพยาบาลนาน
ข้ึน 
ระดบั G   : เกิดความคลาดเคล่ือนกบั ผูป่้วยส่งผลใหเ้กิดอนัตรายถาวรแก่ผูป่้วย 
ระดบั  H  : เกิดความคลาดเคล่ือนกบัผูป่้วยส่งผลใหต้อ้งท าการช่วยชีวติ 
ระดบั  I   :  เกิดความคลาดเคล่ือนกบัผูป่้วย ซ่ึงอาจเป็นสาเหตขุองการเสียชีวติ 

 
 

 

 
 
 


