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บทคัดยอ
ความคลาดเคลือ่นทางยา (Medication error)  เปนสาเหตขุองเหตกุารณไมพงึประสงคหรอือาการ

ไมพงึประสงคจากการใชยา ซึง่เปนเหตกุารณท่ีทําใหเกดิการใชยาทีไ่มเหมาะสมหรอือนัตรายตอผูปวย ขณะทีย่า
อยูในความควบคมุของบคุลากรสาธารณสขุ ผูปวย หรอืผูรบับรกิาร เหตกุารณเหลานัน้อาจเกีย่วของกบัการ
ปฏบัิตทิางวชิาชพี ผลติภณัฑสขุภาพ กระบวนการ และระบบ  ซึง่รวมถงึการสัง่ใชยา การสือ่สารคาํสัง่ใชยา   
การตดิฉลากยา  การบรรจยุา  การตัง้ช่ือยา การเตรยีมยา การสงมอบยา การกระจายยา การใหยา การใหขอมลู 
และการติดตามการใชยา  ประเภทของการเกิดความคลาดเคลื่อนทางยาจะมีตั้งแตไมมีความคลาดเคลื่อน             
มีความคลาดเคลื่อนทางยาแตไมเปนอันตรายตอผูปวย มีความคลาดเคลื่อนและเปนอันตราย จนกระทั่งมี
ความคลาดเคลือ่นและเปนอนัตรายจนเสยีชีวติ  (แบงเปนระดบั A-I)  โดยสาเหตขุองความคลาดเคลือ่นทางยา
แบงไดเปน 2 ประเด็นคือ เชิงบุคคล กับ เชิงระบบ ซึ่งเชื่อวาการปองกันความผิดพลาดไมใชการเปลี่ยน          
พฤตกิรรมมนษุย แตควรเปลีย่นสิง่แวดลอมหรอืระบบงาน ความคลาดเคลือ่นทางยา พบไดทุกขัน้ตอนของ
กระบวนการใชยา ไดแก การสัง่ใชยาและคดัลอกคาํสัง่ใชยา ( prescribing error & transcribing error ) การจดั-  
จายยา ( pre-dispensing error & dispensing error )  และความคลาดเคลือ่นในการใหยา ( administration error )    
ซึง่แนวทางในการลดความคลาดเคลือ่นทางยา ไดแก การใชเทคโนโลยเีขามาชวย  การปรบัปรงุระบบและ            
สิง่แวดลอมในการทาํงาน การเปลีย่นแปลงความเชือ่และวฒันธรรมขององคกร  การศึกษาความคลาดเคลือ่น 
ทางยา ทําใหทราบถงึประเภทและปจจยัท่ีเปนสาเหตขุองการเกดิความคลาดเคลือ่นทางยา เพือ่ใหตระหนกัถงึ
ความสําคัญของการรายงานความคลาดเคลื่อนทางยา ความปลอดภัยในการดูแลผูปวย  สามารถวางแผน          
การเกบ็ขอมลูไดถกูตองครบถวน นาํไปสูการวเิคราะหเพือ่หาสาเหตใุนเชงิระบบ และวางแนวทางในการปองกนั
การเกดิความคลาดเคลือ่นทางยาได  สงผลใหการดแูลผูปวยเปนไปอยางถกูตองเหมาะสม ปลอดภยั ลดคาใชจาย
ในการ ดแูลรกัษาผูปวยท่ีเกดิเหตกุารณไมพงึประสงคจากยาทีป่องกนัได
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Abstract
Medication errors are the cause of adverse events or adverse drug reaction

that may cause or lead to irrational drug use or harm to patients during control by
healthcare professional, patients or customers. These events may involve;
professional practice, healthcare products, processes, or systems which composed of
prescribing, communication of medication ordering, labelling, packaging, naming of
drugs, compounding, drug dispensing, drug administration, information provision and
drug therapy monitoring. Medication errors are classified by severity as the following;
no errors, errors occurred but are not harmful to patients, errors occurred and cause
harm to patients, errors occurred and cause death (range from A to I).  The cause of
medication errors can be divided into two categories; personal involvement and
system involvement. System involvement requires that prevention of errors does not
mean changing of human behavior, but through modification of the working system.
Medication errors can be found in any process of drug distribution; prescribing and
transcribing (prescribing and transcribing errors), dispensing (pre-dispensing and
dispensing errors), and drug administration (administration errors).  The strategies to
decrease medication errors can include; using assistant technology, modifying system
of workplace, and changing in beliefs and culture of organizations.  The study of
medication errors leads to knowledge about classification and factors of medication
errors in order to be aware of the importance of medication error reporting, patient
safety, and provision of completed data collection planning.  The result is root cause
analysis and provision of strategies to prevent medication errors.  Any hospital can
apply these strategies according to their needs.  The establishment gains an
appropriate and safe patient care plan, and a decreased patient expenditure for
preventable adverse drug reaction management.

บทนําและความสําคัญ
การดูแลรักษาผูปวยดวยยา นอกจากมีจุดประสงคเพื่อบรรเทาความเจ็บปวย หรือทํา              

ใหหายจากโรคที่กําลังประสบอยูแลว จะตองไมกอใหเกิดความเสียหายหรือ อันตรายกับผูปวย ซึ่งการเกิด  
เหตุการณไมพึงประสงคจากการใชยา   สวนหนึ่งมีสาเหตุมาจากความคลาดเคลื่อนทางยา แมวาบางครั้ง
ความคลาดเคลื่อนทางยานั้นไมกอใหเกิดอันตรายกับผูปวย แตบางครั้งนอกจากจะกอใหเกิดอันตรายกับ    
ผูปวยแลวยังเปนสาเหตุท่ีทําใหผูปวยเสียชีวิตอีกดวย จากการศึกษาโดย Runciman และคณะ ป ค.ศ. 2003 
ท่ีโรงพยาบาลใน Australia พบวา เหตุการณไมพึงประสงคท่ีเกิดข้ึนรอยละ 43 มีสาเหตุจากยาและสามารถ
ปองกันได

นิยามและประเภทความคลาดเคลื่อน
ความคลาดเคลื่อนทางยา (medication error : ME ) หมายถึง เหตุการณใด ๆ ท่ีสามารถ   

ปองกันได ท่ีอาจเปนสาเหตุหรือนําไปสูการใชยาท่ีไมเหมาะสม หรือเปนอันตรายแกผูปวย ในขณะที่ยา  
อยูในความควบคุมของบุคลากรสาธารณสุข ผูปวย หรือผูรับบริการ เหตุการณเหลานั้นอาจเกี่ยวของกับ
การปฏบัิตทิางวชิาชพี ผลติภณัฑสขุภาพ กระบวนการ และระบบซึง่รวมถงึการสัง่ใชยา การสือ่สารคาํสัง่ใชยา
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การติดฉลากยา  การบรรจุยา  การตั้งช่ือยา  การเตรียมยา  การสงมอบยา  การกระจายยา  การใหยา  การให
ขอมูล  การติดตาม   และการใชยา

อาการไมพึงประสงคจากการใชยา (adverse drug reaction:ADR ) ตามนิยามขององคการ
อนามัยโลก (WHO) หมายถึง อาการไมพึงประสงคท่ีเกิดข้ึนเมื่อมีการใชยาในขนาดปกติ แตไมรวมถึง
อาการไมพึงประสงคท่ีเกิดจากการใชยาเกินขนาด หรือการใชยาในทางที่ผิด

เหตุการณไมพึงประสงคจากการใชยา (adverse drug event:ADE ) หมายถึง ความเจ็บปวย
หรือเหตุการณไมพึงประสงคตางๆ ท่ีเกิดข้ึนขณะที่ใชยา และอาจมีสาเหตุมาจากยา

อุบัติเหตุทางยา (medication misadventures:MM ) หมายถึง อุบัติเหตุทางยาทุกชนิดท่ีเมื่อใช
ยาแลวกอใหเกิดความผิดพลาดตางๆ รวมถึงความลมเหลวจากการรักษาดวย

ประเภทของความคลาดเคลื่อนทางยา ตามวิชาชีพที่รับผิดชอบแตละสวนของกระบวนการใชยา
1.  ความคลาดเคลื่อนในการสั่งใชยา ( prescribing error )
2.  ความคลาดเคลื่อนในการคัดลอกคําสั่งใชยา ( transcribing error )
3.  ความคลาดเคลื่อนกอนการจายยา-จายยา ( pre-dispensing error & dispensing error )
4.  ความคลาดเคลื่อนในการใหหรือบริหารยา ( administration error )

ประเภทของความคลาดเคลื่อนทางยาตามระดับความรุนแรงที่สงผลตอผูปวย โดย NCC MERP
(National Coordinating Council of Medication Error Reporting and Prevention) เปนดังนี้
(NCCMERP, 2008)

ไมมีความคลาดเคลื่อน
Category A : ไมมคีวามคลาดเคลือ่นเกดิข้ึน แตมเีหตกุารณท่ีอาจทําใหเกดิความ

คลาดเคลือ่นได
มีความคลาดเคลื่อนแตไมเปนอันตราย

Category B : มีความคลาดเคลื่อนเกิดข้ึน แตไมเปนอันตรายตอผูปวย เนื่องจาก
ความคลาด เคลื่อนไปไมถึงผูปวย

Category C : มีความคลาดเคลื่อนเกิดข้ึน แตไมเปนอันตรายตอผูปวย ถึงแมวา
ความคลาดเคลื่อนนั้นจะไปถึงผูปวยแลว

Category D : มีความคลาดเคลื่อนเกิดข้ึน แมไมเปนอันตรายตอผูปวย แตยังจําเปนตอง
มีการติดตามผูปวยเพิ่มเติม

มีความคลาดเคลื่อนและเปนอันตราย
Category E : มีความคลาดเคลื่อนเกิดข้ึน และเปนอันตรายตอผูปวยเพียงช่ัวคราว

รวมถึงจําเปนตองไดรับการรักษาหรือแกไขเพิ่มเติม
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Category F : มีความคลาดเคลื่อนเกิดข้ึน และเปนอันตรายตอผูปวยเพียงช่ัวคราว
รวมถึงจําเปนตองไดรับการรักษาในโรงพยาบาลหรือยืดระยะเวลาในการ
รักษาตัวในโรงพยาบาลออกไป

Category G : มีความคลาดเคลื่อนเกิดข้ึน และเปนอันตรายตอผูปวยถาวร
Category H : มีความคลาดเคลื่อนเกิดข้ึน และเปนอันตรายตอผูปวยจนเกือบถึงแกชีวิต

(เชน แพยาแบบ anaphylaxis และหัวใจหยุดเตน)
มีความคลาดเคลื่อน และเปนอันตรายจนเสียชีวิต

Category I:  มีความคลาดเคลื่อนเกิดข้ึน และเปนอันตรายตอผูปวยจนถึงแกชีวิต

ระบาดวิทยาและการศึกษาที่ผานมา
จากการศกึษาของตางประเทศโดย Kozer และคณะ ป ค.ศ. 2002 (2002 : 1175)  ศึกษาในผูปวย

เด็กพบความคลาดเคลื่อนจากการสั่งใชยาไมถูกขนาดทําใหผูปวยเสียชีวิต 6 ราย  การศึกษาโดย Runciman 
และคณะ ปค.ศ. 2003 (2003 : i49) พบวาความคลาดเคลื่อนในการสั่งใชยา ทําใหเกิดเหตุการณไมพึง
ประสงค รอยละ 2.4  สวนการศึกษาโดย Hicks และคณะ ป ค.ศ. 2007 (2007 : 413) พบวาการเกิด
ความคลาดเคลื่อนทางยาทําใหผูปวย 2 ราย (รอยละ 0.1) ไดรับอันตรายถึงข้ันเสียชีวิต นอกจากนี้จากการ
ทบทวนวรรณกรรมของตางประเทศที่ตีพิมพ เมื่อตนป 2009 โดย James และคณะ (2009 : 9)  (รวบรวม 
ขอมูลตั้งแตป 1966 - กุมภาพันธ 2008) ท่ีเนนเกี่ยวกับอุบัติการณความคลาดเคลื่อนของกระบวนการจายยา
พบวาคาท่ีไดมีความแตกตางกันข้ึนอยูกับแตละพื้นที่  และกระบวนการเก็บขอมูล ดังนั้นตัวเลขที่ไดมาจึง
ยากที่จะนํามาเปรียบเทียบกันได  ปจจุบันองคการอนามัยโลกไดพยายามใหคํานิยามของความคลาดเคลื่อน
ในการจายยาใหถือเปนมาตรฐานตรงกัน ซึ่งจะมีสวนชวยใหขอมูลท่ีไดสามารถนํามาเปรียบเทียบกันได
มากขึ้น รวมท้ังชวยใหพัฒนาวิธีตาง ๆ  เพื่อลดความคลาดเคลื่อนดังกลาว

สําหรับการศึกษาในประเทศไทย ในป  พ.ศ. 2551  ยุพา และคณะ (2551:151) ไดศึกษา        
ผลกระทบของการเกิดความคลาดเคลื่อนทางยาตอผูปวย พบวา จากใบสั่งยา 443,303 ใบ (100%)  จัดอยูใน  
Category B,C  รอยละ 64.74, 22.89 ตามลําดับ  และพบ 1 ราย (รอยละ 0.21) ท่ีจัดอยูใน Category F      
และพบวา  ความรุนแรงของการเกิดความคลาดเคลื่อนในการสั่งใชยาและความคลาดเคลื่อนในการจายยา
จัดอยูใน Category B มากที่สุด คือ รอยละ 84.87 และ 62.90 ตามลําดับ สวนความรุนแรงในการเกิดความ    
คลาดเคลื่อนในการใหยาจัดอยูใน Category C มากที่สุด รอยละ 48.89

จะเห็นไดวา การเกิดความคลาดเคลื่อนทางยา นอกจากกอใหเกิดเหตุการณไมพึงประสงคแลว 
ยังมีผลกระทบมากมาย ไมเพียงแตผูปวยจะเกิดโรคใหมท่ีไมพึงปรารถนา ซึ่งอาจรุนแรงจนถึงแกชีวิต หรือ
หากไมรุนแรงก็อาจสรางความทุกขทรมานใหแกผูปวย และทําใหสูญเสียคาใชจายในการรักษาเพิ่มข้ึน 
รวมท้ังยังกอใหเกิดผลกระทบทางดานจิตใจซึ่งอาจประเมินคาไมได ท้ังกับผูปวยและญาติ รวมท้ังบุคลากร
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สาธารณสุขท่ีตั้งใจดูแลผูปวยแตกลับตองเผชิญกับปญหาการถูกฟองรอง ดังนั้นการปองกันไมใหเกิด   
เหตุการณไมพึงประสงคจากยา หรือลดความรุนแรงของการเกิดลงได จึงนับวามีความสําคัญเปนอยางยิ่ง

สาเหตุของความคลาดเคลื่อนทางยา
แนวคิดเชิงบุคคล   เปนแนวคิดแบบดั้งเดิม คือเมื่อมีความคลาดเคลื่อนเกิดข้ึน บุคคลที่กระทํา

ผิดมักจะถูกตําหนิจากบุคคลรอบขาง หรือ ถูกลงโทษ หรือตองไดรับการฝกอบรมใหม ดังนั้นจึงมี       
แนวโนมท่ีจะทําใหบุคคลปกปดหรือกลบเกลื่อนความผิดของตนเอง จึงทําใหเสียโอกาสที่จะนําเอาความ
ผิดนั้นมาวิเคราะห เพื่อหาวิธีปองกันไมใหเกิดข้ึนอีกในอนาคต และเปนบทเรียนใหผูอื่นพึงระมัดระวัง

แนวคิดเชิงระบบ  แนวคิดนี้เช่ือวาการปองกันความผิดพลาดไมใชการเปลี่ยนพฤติกรรมมนุษย 
แตควรเปลี่ยนสิ่งแวดลอมหรือระบบงานมากกวา
             สามารถสรปุกระบวนการตาง ๆ ท่ีเกีย่วของกบัการใชยาซึง่อาจจะเกดิความคลาดเคลือ่นไดแสดง  
ดงัตารางที ่1

ตารางที่ 1   กระบวนการตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับระบบการใชยา

กระบวนการ บุคลากร หนาท่ี
1. คัดเลือกและจัดหายา

2. สั่งใชยา

3. เตรียมยาและจายยา

4. บริหารยา

5. ติดตามการใชยา

- ผูบริหารและผูมีหนาท่ีเกี่ยวกับยา

- แพทย/ผูสั่งใชยา

- เภสัชกร

- พยาบาล / บุคลากรสาธารณสุขอื่น

- บุคลากรสาธารณสุขทุกคนและ
   ผูปวยและ/หรือครอบครัว

- สรางบัญชียา

- ประเมินผูปวย ประเมินความจําเปน
  ในการรักษาดวยยา คัดเลือกยา
   และสั่งยา

- จัดซื้อยา เก็บรักษายา ทบทวนและ
   ยืนยันคาํสั่งใชยา เตรียมยา กระจาย
   ยาถึงจุดท่ีผูปวยอยู

- ตรวจสอบยาที่จายกับคําสั่งใชยา
   ประเมินผูปวยและใหยา

- ประเมินการตอบสนองตอยาของ
  ผูปวย รายงานอาการและความ
   คลาดเคลื่อน
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การรายงานความคลาดเคลื่อนทางยา

การรายงานความคลาดเคลื่อนทางยา มีท้ังแบบ spontaneous reports และการ audit charts  
(การตรวจสอบจากแฟมประวตัผิูปวย) แลวบันทกึความคลาดเคลือ่นทีพ่บในแบบรายงานความคลาดเคลือ่น   
ทางยาของโรงพยาบาล  ซึ่งรายงานสวนใหญมักต่ํากวาความเปนจริง สาเหตุสําคัญประการหนึ่งคือ       
การวติกวาหากรายงานจะถกูลงโทษ ดงันัน้ ทางหนวยงานหรอืผูบรหิารระดบัสงูจงึควรใชแนวคดิเชงิระบบ
ท่ีไมเอาผดิผูรายงาน การสงเสรมิใหใชระบบการรายงานเพือ่เปนขอมลู ในการรวมกนัวเิคราะหหาแนวทาง
แกไข ใหเกิดการพัฒนา เพื่อปองกันการเกิดความคลาดเคลื่อนทางยา  การศึกษาโดย Kozer และคณะ        
ป ค.ศ. 2002 (2002 : 1175) เปรียบเทียบการคนหาความคลาดเคลื่อนทางยาโดยการ audit charts กับ 
spontaneous reports พบวา จากการตรวจสอบแฟมประวัติผูปวยจํานวน 1532 แฟม พบความคลาดเคลื่อน
ทางยา 2 รายท่ีไมถูกรายงาน

ความคลาดเคลื่อนในการสั่งใชยา (Prescribing error)
หมายถึง ความคลาดเคลื่อนในการสั่งใชยาของแพทย  ไดแก การเลือกใชยาไมเหมาะสม    

ตามขอบงใช ขอหามใช การสัง่ใชยาซ้าํ ซอน การสัง่ใชยาทีม่ปีฏกิริยิาตอกนั การสัง่จายยาทีผู่ปวยแพ  รวมถงึ
ความไมสมบูรณในการสั่งใชยา  หรอืความคลาดเคลื่อนเรื่องความแรง รูปแบบของยา ปริมาณ/รายการ   
วิธีใชยา  ความเขมขน  อัตราเร็วในการใหยา ซึ่งลวนนําไปสูการเกิดความผิดพลาดในการใหยาแกผูปวย

การศึกษาโดย Runciman และคณะ ป ค.ศ. 2003 (2003 : i49) ความคลาดเคลื่อนในการ        
สั่งใชยา ทําใหเกิดเหตุการณไมพึงประสงค รอยละ 2.4

การศึกษาโดย Hicks และคณะ ป ค.ศ. 2007 (2007 : 413)  และ  การศึกษาโดย ยุพา และคณะ 
ป พ.ศ. 2551 (2551 : 151)  พบความคลาดเคลือ่นในการสัง่ใชยามากเปนอนัดบัสองรอยละ 28.4  (จากความ
ผิดพลาดทั้งหมด 3,023)  และ 0.061 (จากใบสั่งยา 443, 303 ใบ ) ตามลําดับ

คําสั่งใชยาท่ีสมบูรณควรประกอบดวยขอมูลดังตอไปนี้
1. ช่ือผูปวย
2. ขอมลูจาํเพาะของผูปวย  เชน  ยาทีใ่ชประจาํ น้าํหนกั การทํางานของตบัและไต เปนตน
3. ช่ือสามัญทางยาและชื่อการคาของยา หากไมสามารถเขียนไดท้ังสองชื่อ ควรเขยีนชื่อสามัญ

ทางยา ยกเวนในกรณีท่ีช่ือสามัญทางยามีความคลายคลึงกับยาอื่น ๆ
4. ความแรงของยาในหนวยเมตริก ไมควรใชระบบ apothecary  เชน ควรใช aspirin 60 

มิลลิกรัม แทน  aspirin grain I
5. รูปแบบยา
6.ปริมาณที่สั่งใชในหนวยเมตริก (เชน มิลลิกรัม) ไมควรใชหนวยนับของภาชนะบรรจุยา      

( เชน หลอด ขวด)
7. วิธีการใชยาท่ีครบถวน รวมถึงวิถีทางใหยา และความถี่ของการใหยา
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8. วัตถุประสงคของการสั่งใชยา ทําใหเภสัชกร พยาบาล และผูปวยแนใจไดวา ไดรับยา         
ท่ีถูกตอง

9. จํานวนครั้งของการรับยาตอเนื่อง (refill) (ถามีนโยบายของการมารับยาตอเนื่อง)

ประเภทของความคลาดเคลื่อนในการสั่งใชยา
1.   การสั่งใชยาท่ีผูปวยมีประวัติแพ
2.   การสั่งใชยาในขนาดมากเกินไป หรือขนาดนอยเกินไป
3.   การสั่งใชยาในรูปแบบที่ไมเหมาะสม
4.   การสั่งใชยาท่ีมีปฏิกิริยากับยาอื่นที่ผูปวยใชอยูกอน
5.   การสั่งใชยาซ้ําซอน
6.   การสั่งใชยาท่ีมีวิถีทางใหยาท่ีไมเหมาะสม
7.   อัตราเร็วในการใหยาไมเหมาะสม
8.   อื่น ๆ  เชน สั่งใชยาท่ีผูปวยไมจําเปนตองไดรับ
9.   การเขียนคําสั่งใชยาไมสมบูรณ  ไมครบถวน
10. การเขียนคําสั่งใชยาดวยลายมือท่ีอานไมออก
11. การเขียนคําสั่งใชยา โดยใชตัวยอท่ีไมเปนสากล

ปจจัยที่มีผลตอความคลาดเคลื่อนในการสั่งใชยา
1.  การขาดความรูเกี่ยวกับยาที่สั่งใช

 1.1  ช่ือยา
 1.2  รูปแบบของยาที่สั่งใช

   1.3  ขอบงใช
 1.4  ขนาดของยา
 1.5  ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของยา
 1.6  เภสัชพลศาสตร และ เภสัชจลนศาสตรของยา
 1.7  อาการไมพึงประสงคท่ีอาจจะเกิดข้ึน
 1.8  ยาท่ีอาจเกิดปฏิกิริยาเมื่อใชรวม
 1.9  ความรวมมือของผูปวยตอการใชยา

2.  การขาดขอมูลจําเพาะของผูปวย
 2.1  ประวัติการแพยา
 2.2  อายุ น้ําหนัก
 2.3  การทํางานของตับไต
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 2.4  ยาท่ีใชอยูในปจจุบัน
 2.5  ประวัติการใชยาในอดีต
 2.6  โรคประจําตัว

3.  การคํานวณขนาดยาผิด
 3.1  การคํานวณขนาดยาในเด็ก
 3.2  การคํานวณขนาดยาที่มีดัชนีการรักษาแคบ
 3.3  การคํานวณขนาดยาตอหนึ่งวัน หรือ การคํานวณขนาดยาตอหนึ่งครั้ง

 4.  ความไมเขาใจถึงการสั่งใชยาตามรายการยาของโรงพยาบาล
5.  อืน่ ๆ เชน การถกูขัดจงัหวะในระหวางการสัง่ใชยา ความเรงรบีความเครยีด ความเหนือ่ยลา

ปริมาณงานที่ผูสั่งใชยารับผิดชอบ

ความคลาดเคลื่อนในการคัดลอกคําสั่งใชยา (Transcribing error)
หมายถึง ความคลาดเคลื่อนของกระบวนการคัดลอดคําสั่งใชยา จากคําสั่งใชยาตนฉบับ ท่ีผูสั่ง

ใชยาเขียน ซึ่งแบงไดเปน 2 ประเภท คือ ความคลาดเคลื่อนจากการไมไดคัดลอก และความคลาดเคลื่อน
จากการคัดลอกผิด

การศึกษาของ Runciman และคณะ ป ค.ศ. 2003 (2003 : i49) รายงานวา ความลมเหลวของ
การอานคาํสัง่แพทย หรอืการอานคาํสัง่แพทยผดิพลาด เปนปญหาหลกัของความคลาดเคลือ่นทางยา  ซึง่พบ
ประมาณรอยละ 0.5-1.0

ประเภทของความคลาดเคลื่อนในการคัดลอกคําสั่งใชยา   เชน

1. ช่ือยาผิด เชน มีการคัดลอกผิดระหวาง Lasix®, Losec®, Lanoxin® หรือระหวาง 

Dormicum, Diamicron®, Dramamine®  หรอืแพทยสัง่ 0.9% NSS 1000 cc. คัดลอกเปน 5% DN/2 1000 cc.
2.  ขนาดยาผิด
3.  ความแรงของยาผิด
4.  วิธีใชยาผิด เชน Cimetidine 400 mg 1x 2 AC คัดลอกเปน 1x1 AC
5.  อัตราเร็วในการใหยาผิด
6.  วิถีทางใหยาผิด เชน คําสั่งให Metoclopramide ทาง IV คัดลอกผิดเปนใหทาง IM
7.  รูปแบบยาผิด เชน คําสั่งให Nifedipine SR แตคัดลอกเปน Nifedipine
8.  ผูปวยไมไดรับยา เพราะไมมีคําสั่ง เนื่องจากพยาบาลไมไดคัดลอกลงบัตรใหยา

ความคลาดเคลื่อนกอนการจายยา (Pre-dispensing error)
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หมายถึง ความคลาดเคลื่อนในกระบวนการกอนการจายยา ตั้งแตข้ันตอนการพิมพขอมูล     
ช่ือผูปวย  ช่ือยา วธิใีชยา จาํนวน ลงในฉลาก ข้ันตอนการจดัยาตามคาํสัง่ใชยาของแพทย มคีวามคลาดเคลือ่น
ท้ังชนิดยา ความแรง รูปแบบยา ปริมาณยา จํานวนรายการ การจัดยาสลับซอง การปดฉลากผิด ดังตัวอยาง
การศึกษาโดย ยุพา และคณะ ป พ.ศ. 2551 (2551 : 151)   ท่ีพบวาความคลาดเคลือ่นทางยาเกดิจากขัน้ตอน    
กอนการจายยา ( pre-dispensing error ) มากทีส่ดุเมือ่เปรยีบเทยีบกบัขัน้ตอนอืน่คอื  รอยละ  0.255

ความคลาดเคลื่อนในการจายยา (Dispensing error)
หมายถึง ความคลาดเคลื่อนในการจายยาที่ไมถูกตองตามที่แพทยระบุในใบสั่งยาใหแกผูปวย 

ความคลาดเคลื่อนนี้ ไดแก ชนิดยา ความแรง รูปแบบยา ปริมาณยา วิธีใชยาไมตรงตามแพทยสั่ง รวมถึง
การจายยาใหผูปวยผิดคน จายยาหมดอายุหรือเสื่อมสภาพ

ประเภทของความคลาดเคลื่อนในการจายยา
1.  การไมจายยาตามแพทยสั่ง
2.  จายยาผิดชนิดหรือผิดขนาดความแรง
3.  จายยาผิดรูปแบบ
4.  การคํานวณขนาดยาผิด
5.  จายยาที่มีปฏิกิริยาระหวางกัน
6.  จายยาที่ผูปวยมีขอหามใช
7.  จายยาแลวไมใหคําแนะนําท่ีเหมาะสม
8.  จายยาผิดจํานวน
9.  จายยาใหผูปวยผิดคน
10.  จายยาหมดอายุหรือเสื่อมสภาพ
11.  ฉลากยาผิด
12.  ภาชนะบรรจุไมเหมาะสมหรือไมถูกตอง

ปจจัยที่มีผลตอความคลาดเคลื่อนในการจายยา
1.  คุณภาพบุคลากรและอัตรากําลัง
2.  ระบบและกระบวนการจายยา

  2.1  การไมประเมินความถูกตองเหมาะสมของคําสั่งใชยาในใบสั่งยา
  2.2  การจายยาตามคําสั่งใชยาท่ีเขียนดวยลายมือท่ีอานไมออก
  2.3  การจายยาตามคําสั่งใชยาทางวาจา/ทางโทรศัพท
  2.4  การไมมีระบบตรวจสอบยาซ้ํา (double check)
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  2.5  การจายยาที่หมดอายุ การเก็บยาในสิ่งแวดลอมหรืออุณหภูมิท่ีไมเหมาะสม
  2.6  การใหบริการยาในระบบ floor stock ระบบนี้ไมสามารถจํากัดการใชยาได
  2.7  การมรีะบบการจายยาหลงัช่ัวโมงทําการทีย่อมใหบุคลากรอืน่ทีไ่มใชเภสชักรเขาหยบิยา

ท่ีฝายเภสชักรรมเอง อาจทาํใหเกดิความคลาดเคลือ่นได
  2.8  การใชขอมูลหรือเอกสารอางอิงท่ีลาสมัยหรือไมถูกตอง

3.  สภาพแวดลอมในการทํางาน
  3.1  การรบกวนสมาธิ

    3.2 พื้นที่ในการจัดยาไมเหมาะสม ไมเพียงพอ มีอุณหภูมิ ความชื้น ไมเหมาะสม มีแสง
สวางไมเพียงพอ มีสิ่งรบกวนใกลบริเวณจัดยา

  3.3 การจัดวางยาแนนเกินไป ทําใหหยิบยาผิด หรือเก็บคืนผิดท่ี
4.  ยา

 4.1 ยาท่ีมีช่ือออกเสียงคลายกันหรือสะกดคลายกัน หรือมีบรรจุภัณฑคลายกัน อาจทําให
จายสลับกันได

 4.2 ยาท่ีมีความเสี่ยงสูง (high alert drug) ยาเหลานี้หมายถึงยาที่ทําใหผูปวยมีอันตราย      
รุนแรงซึ่งอาจถึงแกชีวิตหากมีการใชผิด จึงจําเปนตองเฝาระวังเปนพิเศษ เพื่อลดความเสี่ยงของอันตราย  
รุนแรงนั้น

  4.3  การเตรียมยา อาจเกิดจากการใชตัวทําละลายผิด เตรียมยามากกวา 2 ชนิด ทําใหหยิบ
สลับกันได ขนาดยาผิด  ภาชนะที่นําสงยาผิด

 4.4 ความคลาดเคลื่อนในการคํานวณ มักเกิดจากการคิดเลขในใจ และไมใหบุคคลท่ีสอง
ตรวจสอบซ้ํา

  4.5  ฉลากยา ติดผิด ติดสลับกัน

ความคลาดเคลื่อนในการบริหารยา (Administration Error)
หมายถึง การใหยาท่ีแตกตางไปจากคําสั่งใชยาของแพทย ท่ีเขียนไวในประวัติการรักษาผูปวย 

ทําใหผูปวยไดรับยาผิดไปจากจุดมุงหมายของผูสั่งใชยา ไดแก เขียนบัตรใหยาผิด ใหยา/ฉีดยาผิดเวลา     
ใหยา/ฉีดยาผิดวิธี ใหยา/ฉีดยาผิดขนาด ใหยา/ฉีดยาผิดชนิด ใหยา/ฉีดยาผิดคน รวมถึงไมไดใหยาแกผูปวย

จากการศึกษาโดย Hicks และคณะ ป ค.ศ. 2007 (2007 : 413) พบวาความคลาดเคลื่อนทางยา
เกิดจากขั้นตอนการบริหารยา ( administration error ) มากที่สุด รอยละ 50.3 นอกจากนี้ในป ค.ศ.  2009  
Valentin และคณะ (2009 : b814) พบความคลาดเคลื่อนในการใชยาฉีดในหอผูปวยหนัก 441 ราย             
ท้ังหมด 861 ความคลาดเคลื่อน คิดเปน 74.5 เหตุการณ ตอผูปวยรอยรายตอวัน
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ประเภทของความคลาดเคลื่อนในการบริหารยา

1.  การใหยาแกผูปวยท่ีทราบวาแพยานัน้โดยมบัีนทกึประวตัแิพยาในแฟมประวตัขิองผูปวยชัดเจน
2.  การใหยาท่ีมีหลักฐานชัดวาจะเกิดปฏิกิริยาระหวางกันของยา
3.  การเตรียมยา  เชน ผสมยาผิดความเขมขน ไมเขยาขวดยาน้ําแขวนตะกอนกอนใหยา ใชยา

เสื่อมสภาพเนื่องจากไมมีการปองกันแสงสําหรบยาที่ไวตอแสง ตวงหรือช่ังยาในปริมาณที่ผิดเกินกวา
ปริมาณที่ยอมรับได หรือผสมยา 2  ชนิดท่ีเขากันไมได

4.  การใหยาไมครบ (omission error)  คือ ไมไดใหยานั้นแกผูปวย ตามที่แพทยสั่งเมื่อถึงเวลา
ท่ีกําหนด มักเกิดจากลืมใหยา ยกเวนในกรณีท่ีผูปวยสมัครใจไมรับยาเอง หรือกรณีท่ีไมไดใหยาเนื่องจาก
ไดขอมูลวาไมควรใชสําหรับผูปวยรายนี้

5.  การใหยาผิดชนิด (wrong drug error)
6.  การใหยาซึ่งแพทยไมไดสั่ง (unordered or unauthorized drug)
7.  การใหยาผูปวยผิดคน (wrong patients)
8.  การใหยาผิดขนาด (wrong dose or wrong strength error) เปนความคลาดเคลื่อนที่ใหยา

ขนาดที่สูงหรือต่ํากวาขนาดยาที่แพทยสั่ง
9.  การใหยาผิดวิถีทาง (wrong route error) เปนความคลาดเคลื่อนของการใหยาผิดวิถีทาง   

โดยรวมถึงผิดตําแหนงท่ีใหยาดวย แมจะเปนการใหยาถูกชนิดถูกวิธี
10.  การใหยาผิดเวลา (wrong time error) เปนความคลาดเคลื่อนที่เกิดข้ึนจากการใหยาผิดเวลา

ไปจากที่กําหนดไวในนโยบายการใหยาของโรงพยาบาลโดยไมมีเหตุผล
11.  การใหยามากกวาจํานวนครั้งท่ีสั่ง (extra dose error) เปนความคลาดเคลื่อนที่เกิดข้ึนเมื่อมี

การใหยาแกผูปวยเกินจากจํานวนครั้งหรือมื้อยาที่แพทยสั่งตอวัน รวมถึงการใหยาหลังจากมีคําสั่ง       
หยุดใชยานั้นแลวหรือมีคําสั่งชลอการใชยา เชน กอนผาตัด

12.  การใหยาในอัตราเร็วท่ีผิด (wrong rate of administration error) เปนความคลาดเคลื่อน    
ท่ีเกิดจากการใหยาโดยเฉพาะยาฉีดในอัตราเร็วท่ีตางไปจากที่แพทยสั่ง หรือตางไปจากวิธีปฏิบัติมาตรฐาน
ท่ีโรงพยาบาลกําหนดไว

13.  การใหยาผิดเทคนิค (wrong technique error)  เชน ใชเครื่องมือ หรืออุปกรณในการใหยา
ไมถูก ปายยาหยอดตาผิดวิธี

14.  การใหยาผดิรปูแบบยา (wrong dosage form error) เชน ใหยาน้าํแขวนตะกอนเมือ่แพทยสัง่    
ใหยาเมด็ ใหยาปายแทนยาหยอดตา หรอืบดยาใหโดยทีแ่พทยใหกลนืยาทัง้เมด็

15.  การใหยาโดยขาดการติดตามผลหรืออาการผิดปกติ เชน ไมติดตามอาการไมพึงประสงค
จากการใชยา โดยเฉพาะอยางยิ่งผูปวยท่ีมีประวัติแพยาและมีความจําเปนตองใชยานั้น ผูใหยาควรเฝาระวัง
ติดตามอาการแพท่ีอาจจะเกิดข้ึน และแจงใหแพทยทราบหากมีอาการแพจริง รวมถึงแจงเภสัชกรใหทราบ
เพื่อประเมินความเปนไปไดของการแพยา นอกจากนั้น การใหยาท่ีเพิ่งเขาบัญชียาโรงพยาบาลและมีขอมูล
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ความปลอดภัยในการใชนอย ผูใหยาควรมีสวนรวมในกระบวนการเฝาระวังอาการไมพึงประสงคจากการ
ใชยารวมกับเภสัชกร

ปจจัยหรือสาเหตุที่เกี่ยวของกับการเกิดความคลาดเคลื่อนในการบริหารยา

1.  การไมเขาใจถึงแนวทางปฏิบัติในการบริหารยาของโรงพยาบาล
2. การมีภาระงานมากเกินกําลัง มักพบบอยในสถานการณขาดแคลนพยาบาล หรือการ

กําหนดภาระงานไมเหมาะสม
3.  การขาดการสือ่สารระหวางผูสัง่ใชยา ผูจายยา ผูใหยา และผูปวย ในกระบวนการใชยา
4.  การขาดระบบการตรวจสอบซ้ํา จากบุคคลอื่น กอนที่จะนํายาไปใหผูปวย
5. การสั่งยาของผูสั่งใชยาดวยลายมือท่ีอานไมออก หรือการสั่งโดยวาจาที่อาจไมชัดเจนพอ 

และไมมีการยืนยันคําสั่งโดยเร็ว
6. การขาดการจัดการระบบยาที่ดี เชน การท่ีแพทยตรวจเยี่ยมผูปวยไมตรงเวลา ประกอบกับ

ผูปวยมีจํานวนมาก ตลอดจนการที่หอผูปวยสงใบสั่งยามาชา ทําใหหองยาจายยาใหไมทันเวลา ทําใหเกิด
ความคลาดเคลื่อนในการใหยาไดงาย

7. การขาดความรูเกี่ยวกับยาที่แพทยสั่งใช ท้ังช่ือการคา ช่ือสามัญ รูปแบบ ความแรง วิถีทาง
ใหยา และขนาดที่ใชในโรคตาง ๆ ทําใหเกิดความผิดพลาดไดมาก

8. การขาดขอมูลจําเพาะของผูปวย เชน ประวัติการแพยา การทํางานของตับและไต          
หากทราบขอมูลเหลานี้จะชวยใหประเมินความเหมาะสมของยากอนใหผูปวยได

9. การคํานวณขนาดยาเพื่อเตรียมยาแตละมื้อผดิ  การคํานวณเพื่อเปลี่ยนแปลงมาตรา ช่ัง ตวง 
วัด ผิด หรือ เกิดความสับสน กับ หนวยมิลลิกรัมตอกิโลกรัมตอครั้ง หรือมิลลิกรัม/กิโลกรัม/วัน แบงให
หลายครั้งใน 1 วัน หรือ มิลลิกรัม/ตารางเมตร

10. การเตรียมยาไมถูกตอง  ไดแก
10.1 หยิบยาผิดขนานจากยาที่เก็บไวในหอผูปวย โดยเฉพาะยาที่ช่ือยาออกเสียงคลายกัน

(sound alike) และรูปแบบภาชนะบรรจุยาคลายกัน (look alike) ทําใหผูปวยไดรับยาไมถูกตอง
10.2 ยาฉดีท่ีตองละลายหรอืเจอืจางดวยตวัทําละลายทีเ่หมาะสม มกัเปนปญหาเมือ่ผูสัง่ใชยา

ไมระบุตัวทําละลายหรือระบุผิด โดยไมมีเอกสารหรือขอมูลใหคนไดท่ีหอผูปวย
10.3 เมื่อผูปวยไมสามารถรับประทานยาเม็ดได เชน ผูปวยท่ีตองสอดสายใหอาหาร      

ทางจมกู หรอืหนาทอง รปูแบบยาทีค่วรใหคือยาน้าํ  แตยาสวนใหญท่ีสัง่ใหผูปวยผูใหญเปนยาเมด็ ทําใหผูให
ตองบดยาเม็ดเพื่อกรอกใสทางสายใหอาหาร ซึ่งถาเปนยาออกฤทธิ์เนิ่นรูปแบบตาง ๆ เชน Adalat CR    
หากนําไปบดอาจทําใหไดยาในขนาดสูงในครั้งเดียว จึงเปนอันตรายตอผูปวยได  นอกจากนี้ยาบางชนิด
อาจสูญเสียคุณสมบัติท่ีสําคัญไดถานํายาไปบด เชน ยาท่ีเคลือบใหออกฤทธิ์ในลําไส
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10.4 การเตรียมยาเพื่อใหไดขนาดยาที่แพทยตองการ โดยเฉพาะยาเด็กซึ่งใชขนาดต่ํามาก 
และไมมีรูปแบบที่เหมาะสมจําหนาย หลายครั้งผูใหตองคํานวณและยาเม็ดหรือแบงยาในแคปซูล         
เปน  สวน ๆ เชน  1/3 หรือ ¼ โดยไมมีอุปกรณหรือเครื่องมือท่ีเหมาะสม ทําใหไมไดขนาดยาตามตองการ 
หรือบางครั้ง แพทยสั่งใหยาครึ่งเม็ด ยาบางชนิดแบงไมได เพราะจะทําใหเสียคุณสมบัติ  ซึ่งเภสัชกร       
จะตองเปนผูใหขอมูลและเตรียมแบงยาหรือแกปญหาการแบงขนาดยาใหไดขนาดที่แพทยสั่ง

10.5 เทคนิคการเตรียมยาฉีดไมถูกตองตามกระบวนการทําใหปราศจากเชื้อ ซึ่งอาจไมนับ
เปนความคลาดเคลื่อน แตเปนความเสี่ยงตอผูปวย

10.6 ยาฉีดหรือรับประทานที่จัดเตรียมใหแกผูปวยแตละคนที่ใสในภาชนะโดยไมมีฉลาก
ระบุ ทําใหมีโอกาสสลับกันในระหวางการใหยา รวมท้ังยาบางชนิดซึ่งเสื่อมสลายงายเมื่อถูกอากาศ      
เปนเวลานานก็อาจสูญเสียคุณภาพได

11. ความบกพรองในการระบุตัวผูปวยกอนใหยา ตามมาตรฐานพยาบาลจะตองตรวจสอบ     
ผูปวยกอนใหยา หากละเลยเพราะไมมีเวลา หรือถูกรบกวนจะมีโอกาสใหยาผูปวยผิดคน โดยเฉพาะผูปวย
ท่ียายเตียงหรือหอง

12. การใหยาดวยเครื่องมืออุปกรณท่ีไมคุยเคย  อาจทําใหผูปวยไดรับยาผิดพลาดโดยไมเจตนา 
หรือการไมมีระบบบํารุงรักษาเครื่องมือท่ีดีพอ อาจทําใหอัตราเร็วในการหยดยาจริงของเครื่อง infusion 
pump ไมตรงกับอัตราเร็วท่ีปรากฏบนเครื่อง ทําใหผูปวยไดรับยาในอัตราเร็วหรือชากวาท่ีตองการ

13. บัตรใหยา (medication card) ไมครบถวนหรือไมถูกตอง อาจเนื่องมาจากการคัดลอก      
ลงบัตรใหยาไมครบทุกรายการ หรือแปลคําสั่งของผูสั่งใชยาผิด บัตรใหยาสลับกัน วางบัตรใหยาผิดชอง
เวลาแพทยสั่งหยุดยาแลวแตไมไดเอาบัตรใหยาออกไป

14. การปลอยใหผูปวยรับประทานยาเอง โดยไมไดเฝาดูจนเห็นผูปวยรับประทานยา อาจทําให
ผูปวยไมอยากรับประทานยาแอบทิ้งยาไป

15. การไมมียาท่ีตองการบนหอผูปวย อาจเนื่องจากหองยาจายยาไมครบ หรือจายยาผิดพลาด 
โดยเฉพาะการจายยาในระบบหนึ่งหนวยขนาดใช (unit dose) ซึ่งไมมียาสํารองบนหอผูปวย หรือหายา   
ไมพบเนื่องจากฉลากผิดหรือวางผิดท่ี

16. การเก็บรักษายาบนหอผูปวยไมเหมาะสมทําใหมียาเสื่อมสภาพกอนกําหนด หรือเก็บยา
ปะปนกัน

17. การเปลี่ยนยาบอยหรือ มีขนานยาในโรงพยาบาลมากเกินไป ทําใหมีโอกาสที่ผูจัดยาจะไม
รูจักยาและไมมีความรูเกี่ยวกับยานั้น ๆ ทําใหเกิดความสับสน



Veridian   E – Journal , Silpakorn  University ปที่  2  ฉบับที่  1  (สิงหาคม  2552)
________________________________________________________________________________________________________

208

แนวทางการปองกัน
แนวทางทั่วไป
สําหรับแนวทางการปองกันทั่วไปจะตองวางแผนระดับนโยบายโดย มีหนวยงานหรือคณะ

กรรมการรับผิดชอบ กําหนดเปาหมายและวิธีดําเนินการอยางชัดเจนและตอเนื่อง ในการสงเสริม        
ความปลอดภัยและปองกันความคลาดเคลื่อน  มีการกําหนดบทบาท หนาท่ีและความรับผิดชอบของแตละ
บุคลากรอยางชัดเจน  การสงเสริมการทํางานรวมกันเปนทีมสหสาขา  ใหผูปวยมีสวนรวมในระบบ          
มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศตาง ๆ เขามาใช  มีระบบการรายงานที่ดี และมีบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ

แนวทางการปองกันความคลาดเคลื่อนแบงตามกระบวนการใชยา
การปองกันความคลาดเคลื่อนในการสั่งใชยา
1. ผูสั่งใชยาควรมีความคุนเคยกับระบบการใชยาของสถานพยาบาลที่ตนปฏิบัติงาน
2. ผูสั่งใชยาควรมีขอมูลผูปวยและขอมูลยาอยางครบถวน กอนสั่งใชยาเพื่อใหการสั่งใชยา      

มีความเหมาะสมมากที่สุด
3. เภสัชกรควรเขารวมการตรวจเยี่ยมผูปวยกับแพทยเพื่อทําหนาท่ีทบทวน และใหคําแนะนํา

การสั่งใชยา
4. เมื่อผูสั่งใชยาไมแนใจการสั่งใชยาชนิดใด ควรปรึกษาเภสัชกร
5. ผูสั่งใชยาควรมีความตระหนักถึงโอกาสในการเกิดความคลาดเคลื่อนในการใชยา             

ท่ีสามารถปองกันได
6. ถาเปนไปไดผูสั่งใชยาควรสั่งใชยาในรูปแบบรับประทาน
7. ผูสั่งใชยาไมควรไววางใจเจาหนาท่ีสถานพยาบาลที่ไมใชบุคลากรสาธารณสุขในการ    

ถายทอดคําสั่งใชยาหรือตัดสินใจใชยา
8. ผูสั่งใชยาควรเขียนคําสั่งใชยาใหอานงาย หรือใชระบบการสั่งยาผานคอมพิวเตอร

การศึกษาโดย Volpp และคณะ ป ค.ศ. 2003 (2003 : 851)  แนะนําการแกปญหาพยาบาล
อานคําสั่งแพทยผิดพลาดโดยการนําระบบคอมพิวเตอรมาชวยในการสั่งใชยา

การศึกษาโดย Shulman และคณะ ป ค.ศ. 2005 (2005 : R516)  พบความคลาดเคลื่อน     
จากการสั่งใชยาผานคอมพิวเตอร  รอยละ 5  ความคลาดเคลื่อนจากการเขียนคําสั่งใชยา รอยละ 7  ความ    
คลาดเคลื่อนลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และจากการศึกษาในประเทศไทยโดย อภิลักษณ นวลศรี
(2006 : 1 – 8) ก็พบวา ความคลาดเคลื่อนจากการเขียนใบสั่งยาสูงกวาการใชคอมพิวเตอร 0.02%

9.   ผูสั่งใชยา ไมควรออกคําสั่งใชยาโดยวาจา ยกเวนในกรณีฉุกเฉินและไมสามารถเขียน   
หรือพิมพผานระบบคอมพิวเตอรเทานั้นโดยคําสั่งใชยาโดยวาจา ประกอบดวย

9.1 ช่ือผูปวย
9.2 อายุและน้ําหนักของผูปวย
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9.3 ช่ือยาทั้งช่ือสามัญและชื่อการคา รวมท้ังการสะกดชื่อยา
9.4 รูปแบบยา
9.5 ความแรงของยา
9.6 ขนาดยา ความถี่ในการใหยา และวิถีทางใหยา ในรูปแบบเต็ม ไมยอ เชน ไมพูดวา   

“ใหยา A 1 เม็ด tid” แตควรพูดวา “ใหยา A ครั้งละ 1 เม็ด วันละ 3 ครั้ง”
9.7  ปริมาณยาที่จายหรือ ระยะเวลาที่ผูปวยตองใชยา
9.8   วัตถุประสงคหรือขอบงใช
9.9   วิธีการใชยาในรูปแบบพิเศษ
9.10 ช่ือผูสั่งใชยา และหมายเลขโทรศัพทท่ีสามารถติดตอได

10. ผูสั่งใชยาควรเขียนคําสั่งใชยาอยางสมบูรณ
11. ผูสั่งใชยาควรเขียนขอบงใชประกอบการเขียนคําสั่งใชยา ยกเวน  ไมเหมาะสมหากระบุ  

ขอบงใช
12. ผูสั่งใชยาไมควรเขียนเลข 0 ตามหลังจุดทศนิยม  กรณีท่ีเปนจํานวนเต็ม แตควรเขียนเลข 0 

นําหนาจุดทศนิยมในกรณีท่ีนอยกวา 1 (เชน 0.1)
13. ผูสั่งใชยาควรเขียนขนาดและความแรงของยาโดยใชระบบเมตริก ยกเวนยาบางชนิดซึ่งใช

ระบบอื่นกันอยางแพรหลาย เชน Insulin เปน Unit
14. ผูสั่งใชยาไมควรใชตัวยอในสวนตางๆ ของคําสั่งใชยา รวมท้ัง  ช่ือยา
15. ผูสั่งใชยาไมควรเขียนคําสั่งใชยาท่ีคลุมเครือ เชน “used as needed”  ควรเขียนอธิบายไว

ดวยวาเมื่อไรผูปวยจึงบอกวาตองการ เชน เมื่อมีไข  เมื่อปวดศีรษะ เปนตน
16. ผูสั่งใชยาควรพูดคุยกับผูปวยหรือญาติผูปวยเกี่ยวกับขอมูลยาเมื่อมีการสั่งใชยานั้น
17. ผูสั่งใชยาควรประเมินสภาวะและความจําเปนในการสั่งใชยตอเนื่องของผูปวยเปนระยะ ๆ

การศึกษาโดย พงษศักดิ์ สมใจ และคณะ ป พ.ศ. 2550 (2550 : 100) พบวากอนพัฒนาระบบ
ความปลอดภัยโดยใช root cause analysis พบความคลาดเคลื่อนในการสั่งใชยา 0.18/1000 ใบสั่งยา       
หลังการพัฒนาระบบความปลอดภัยพบความคลาดเคลื่อนในการสั่งใชยา 0.10/1000 ใบสั่งยาอยางไรก็ตาม
ความคลาดเคลื่อนกอนและหลังการพัฒนาระบบ ลดลงอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ

การปองกันความคลาดเคลื่อนในการคัดลอกคําสั่งใชยา
โดยการนําระบบคอมพิวเตอรมาชวยในการสั่งใชยาจะชวยใหไมตองคัดลอกคําสั่งใชยา ทําให

ปองกันความคลาดเคลื่อนในการคัดลอกคําสั่งใชยาได
การศึกษาโดย พงษศักดิ์ สมใจ และคณะ ป พ.ศ. 2550 (2550 : 100) พบวา กอนพัฒนาระบบ

ความปลอดภัย พบความคลาดเคลื่อนในการคัดลอกคําสั่งใชยา  0.25/1000 ใบสั่งยา หลังพัฒนาระบบความ
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ปลอดภัยในการใชยา พบความคลาดเคลื่อนในการคัดลอกคําสั่งใชยา 0.13/1000  ความคลาดเคลื่อนในการ
คัดลอกคําสั่งใชยาลดลง แตไมมีนัยสําคัญทางสถิติ

การแกไขและปองกันความคลาดเคลื่อนกอนการจายยา-การจายยา
1. บุคลากร

1.1  บุคลากรตองมีความรู มีประสบการณ มีการพัฒนาความรูท่ีทันสมัย
1.2 ตองจัดใหมีบุคลากรเพียงพอในการปฏิบัติงาน ควรมีการหมุนเวียนเปลี่ยนเภสัชกร    

ท่ีทําหนาท่ีตรวจสอบยาเปนระยะ เพื่อลดความออนลา
1.3 การปฏิบัติงานไมควรถูกจํากัดดวยระยะเวลารอยา ควรเนนที่ความถูกตองมากกวา

ความเรว็ในการจายยา
2. ระบบและกระบวนการกระจายยา

2.1 การรับคําสั่งใชยา เภสัชกรไมควรจายยาตามที่ไดรับแจงทางโทรศัพท  โดยเฉพาะกรณี
ช่ือยาที่ออกเสียงคลายกัน จนกวาจะไดเห็นสําเนาการสั่งยาจริง การใชเครื่องโทรสารประจําหอผูปวยและ
หองยา จะแกปญหาเรื่องยาที่มีช่ือออกเสียงคลายกันได เพราะสามารถสงคําสั่งการรักษาใหดูไดทันที กรณี
จําเปนตองสั่งยาทางโทรศัพท ผูสั่งและผูรับคําสั่งจําเปนตองทวนชื่อยา ขอบงใช ขนาด รูปแบบยา ซึ่งกัน
และกันอยางชัดเจนกอน และตองรีบบันทึกเปนลายลักษณอักษรทันที

2.2 การประเมินใบสั่งยา เภสัชกรตองประเมินใบสั่งยาทุกรายการโดยไมมีการเดาปญหา
ทุกประเภท  เชน  อานลายมือแพทยไมออก การใชคํายอท่ีไมเปนสากล หรือเขียนขอมูลมาไมครบถวน   
จะตองสอบถามกลับและบันทึกเปนลายลักษณอักษรไวในใบสั่งยา หลังจากตรวจสอบขอมูลผูปวยแลว 
เภสัชกรตองทบทวนเรื่องปฏิกิริยาระหวางยาและการแพยา ทบทวนขนาดยาและความเหมาะสมของยา 
นอกจากนี้หากมีการสั่งใชยาในขนาดที่ไมใชการใชท่ัวไป เภสัชกรควรทําสัญลักษณไวดวยเพื่อใหผูปฏิบัติ
งานขั้นตอไปสนใจเปนพิเศษ

2.3 การจัดยา เภสัชกรและบุคลากรที่เกี่ยวของตองอานฉลากยาอยางนอย 3 ครั้ง เมื่อเลือก
หรือหยิบยา เมื่อจัดหรือใชยา และเมื่อเก็บยาคืนที่หรือท้ิงยาที่ใชหรือหมดแลว ในทุกขั้นตอนของการจัดยา 
จะตองมีใบสั่งยา ฉลากยา และยาท่ีตองการอยูดวยกันเพื่อใหสามารถมองเห็นและตรวจสอบไดตลอดเวลา 
ผูนับยาควรนับยาทีละอยางใหเสร็จ ปดซองหรือขวดใหเรียบรอยแลวจึงนับยารายการตอไป ไมควรจัดยา
มากองรวมกันแลวบรรจุซองหรือขวกในภายหลังเพราะมีโอกาสสลับภาชนะกัน การตรวจสอบฉลาก     
ข้ันสุดทายควรใชระบบอัตโนมัติชวย เชน ใชระบบรหัสแทง (bar code)  และจัดใหมีการตรวจขั้นสุดทาย
สําหรับยาที่จัดเทียบกับใบสั่งยา

2.4 การตรวจสอบยาซ้ํา ฝายเภสัชกรรมควรมีกระบวนการตรวจสอบซ้ําโดยบุคลากรอื่น
อีกหนึ่งคน จะสามารถพบความคลาดเคลื่อนไดกอนที่ผูปวยจะไดรับยาไป
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2.5 การใหบริการยา ฝายเภสัชกรรมควรจะจายยาในสภาพพรอมท่ีจะใหแกผูปวยไดทันที 
หากจําเปนตองมียาเก็บไวบนหอผูปวย ควรพยายามใหมียาเก็บไวใหนอยท่ีสุด และไมใหมียาท่ีมีความ
เสี่ยงสูง เชน potassium chloride ชนิดเขมขน dopamine, dobutamine หรือ magnesium sulfate ท่ีมีปริมาตร
มากกวา 2 มิลลิลิตร ตอ vial  อยูในหอผูปวย ยกเวนยาที่จําเปนตองใชในกรณีฉุกเฉิน บุคลากรฝาย       
เภสัชกรรมตองคอยควรสอบยาบนหอผูปวยอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง หองจายยาโรงพยาบาลควรเปด
บริการ 24 ช่ัวโมง  ในกรณีท่ีไมสามารถเปดหองยาบริการไดตลอด 24 ช่ัวโมง ควรพิจารณาเวลาเปด-ปด
การใหบริการของหองยา ไมควรอนุญาตใหบุคลากรอื่น ท่ีไมใชเภสัชกรมาหยิบยาที่หองยา ยกเวนในภาวะ
จําเปนจริง ๆ  จําเปนตองมีการจํากัดรายการยา จํานวน รูปแบบยา และขนาดบรรจุ  ข้ันตอนปฏิบัติในการ
ใชยาเหลานั้นตองกําหนดโดยคณะกรรมการจากสหสาขาวิชาชีพท่ีเกี่ยวของกับระบบยา การคัดเลือกยา     
ท่ีจายไดตองคาํนงึถงึความปลอดภยัของผูปวยเปนสาํคัญ นอกจากนีค้วรมเีภสชักรท่ีใหสามารถใหคําปรกึษา
ได เมื่อจําเปนใหตามตัวไดตลอดเวลา หรืออาจใหบริการเปนตูยาหลังช่ัวโมงบริการ โดยจํานวนรายการยา
และปริมาณ ควรอยูในดุลยพินิจของแตละสถานพยาบาล ตองมีการบันทึกยาที่ถูกใช วันเวลาที่ใช ผูปวย    
ท่ีไดรับยา ช่ือผูหยิบยาไปใชไวดวยเพื่อตรวจสอบไดภายหลัง

2.6 การใหคําแนะนําปรึกษาแกผูปวย เภสัชกรควรใหผูปวยเห็นยาที่กําลังจะจาย เพื่อผูปวย
จะไดดูวาเหมือนกับยาเดิมท่ีเคยไดรับหรือไม และควรสอบถามผูปวยวามาพบแพทยดวยเรื่องอะไร แพทย
บอกวาจะใหยาอะไร ใชอยางไร เพื่อตรวจสอบซ้ํากับยาที่กําลังจะจายอีกครั้ง นอกจากนี้ควรถามประวัติ
แพยาของผูปวยดวย ในการแนะนําควรแจงใหผูปวยทราบถึงช่ือยาที่จาย ความแรง ขอบงใช ขนาดและ   
วิธีใช ขอควรระวัง อาการไมพึงประสงคท่ีเกิดไดบอย การหลีกเลี่ยงและวิธีปฏิบัติเมื่อเกิดอาการ              
ไมพึงประสงค และการเกบ็รักษายา ผูปวยบางคนเปนผูตรวจสอบที่ดี นอกจากการใหคําแนะนําปรึกษา
ทางวาจาแลว ควรมีเอกสารที่จําเปนในการจายยาดวย

2.7 เภสัชกรควรใชเอกสารเลมใหมลาสุดเปนเอกสารอางอิง และควรเลือกแหลงขอมูลท่ีมี
การตรวจแกไขสม่ําเสมอเปนขอมูลอางอิง

2.8 การเก็บยา สารพิษหรือสารเคมีท่ีไวไฟไมควรเก็บไวในหองยา ควรเบิกมาใชเปน     
ครั้งคราวเมื่อจําเปนเทานั้น ฝายเภสัชกรรมควรตรวจสอบยาในคลังทุก 3 เดือน มีระบบปองกันการมียา
หมดอายุ ยาท่ีจะหมดอายุในอีก 60-90 วัน ขางหนาควรไดรับการทําสัญลักษณใหสังเกต เพื่อใหจายออก
ไปใชกอนถึงวันหมดอายุ หรือจัดใหมีการตรวจสอบวันหมดอายุยาทุกเดือน การประกาศเปนรายการยา   
ท่ีจะหมดอายุในแตละเดือน เพื่อใหแตละท่ีตรวจสอบได  ควรมีการประเมินความคงตัวและการกําหนด    
วันหมดอายุของยาที่เตรียมข้ึนเอง หรือยาที่แบงบรรจุ เพื่อใหสามารถเรียกยากลับคืนไดงาย ในกรณีท่ียา
หมดอายุ หรือเกิดการผิดพลาดในการแบงบรรจุยา  ไมควรนําภาชนะบรรจุยารับประทานไปใสยาหาม          
รบัประทานเพราะจะเกิดความเขาใจผิดข้ึนได



Veridian   E – Journal , Silpakorn  University ปที่  2  ฉบับที่  1  (สิงหาคม  2552)
________________________________________________________________________________________________________

212

3. สภาพแวดลอมในการทํางาน
3.1  การลดการรบกวนสมาธิในการทํางาน สามารถทําไดหลายวิธี เชน ใชเครื่องตอบรับ

อัตโนมัติแทนการรับโทรศัพท หลีกเลี่ยงการสนทนาที่ไมจําเปนระหวางบุคลากรในหองยาขณะที่มีการ
จัด-จายยา

3.2 ควรออกแบบที่ทํางานใหเหมาะสมโดยมีแสงสวางเพียงพอ มีอุณหภูมิท่ีเหมาะสม      
มีพื้นที่จัดยาเพียงพอ ขวดยาหรือกลองยาที่ใชเสร็จแลวควรเก็บเขาท่ีหรือท้ิงลงถังขยะ พื้นที่ในการจัดยา
ควรอยูหางจากความวุนวายโกลาหล หรือมีคนผานไปมา ควรพิจารณาที่วางโทรศัพทโดยใหเกิดความ
สะดวกในการใชงานแตไมรบกวนขณะปฏิบัติงาน

3.3 การจัดวางยา ควรมีท่ีจัดวางยาใหเพียงพอ ขวดยา/กลองยาควรวางโดยหันเอาชื่อยาและ
ขนาดออกมาใหเห็นเสมอ แยกยาใหเห็นเปนหมวดหมู  แยกยาที่มีช่ือคลายกันออกจากกัน แยกยาที่มีความ
เสี่ยงสูงออกจากยาอื่น ใชฉลากหรือสีสติ๊กเกอรตางกันเพื่อเพิ่มความระมัดระวัง ท่ีหองยาควรติดรายชื่อคูยา
ท่ีทําใหเกิดความสับสนบอย ๆ ไว เพื่อใหบุคลากรสามารถมองเห็นไดขณะทํางาน เพื่อดูซ้ําอีกครั้ง

4. ยา
4.1 การบริหารการจัดซื้อและคลังเวชภัณฑ ฝายเภสัชกรรมควรเลือกผลิตภัณฑยา        

อยางระมดัระวงั พยายามเลอืกผลติภณัฑยาใหแตกตางในรปูลกัษณและฉลากยา กรณท่ีีจาํเปนตองมผีลติภณัฑ
ท่ีมีรูปลักษณคลายกัน ควรมีการเตือนบุคลากรใหรับทราบ หรือติดฉลากเตือนใหเห็นชัดเจน  ควรขอความ
รวมมือจากบริษัทยาในการเปลี่ยนบรรจุภัณฑใหมีความแตกตางกัน  เปลี่ยนฉลากยาที่คลายกัน และเปลี่ยน
ช่ือยาที่ออกเสียงคลายกัน บุคลากรจะตองไดรับทราบขอมูลความคลาดเคลื่อนที่เกิดข้ึนจากยาเหลานั้น  
และจะตองใหความระมัดระวังเปนพิเศษเมื่อตองมีการจายยากลุมเหลานี้ หรือใชการเตือนจากคอมพิวเตอร

4.2 ยาท่ีมีความเสี่ยงสูง มาตรการลดความคลาดเคลื่อนจากยาเหลานี้ อาจทําไดโดยจํากัด
การเขาถึงยาเหลานั้น หรือเก็บออกจากเคานเตอรพยาบาลที่หอผูปวย หรือกําหนดความเขมขนและจํากัด
ความเขมขนที่ควรมี มีระบบการตรวจสอบซ้ําในเรื่องขนาดยา มีระบบการตรวจสอบการใหยาจาก 
infusion pump ตรวจสอบความเขมขนและการตอสาย การกําหนดมาตรฐานของการสั่งยา การเตรียม    
รวมท้ังการใชยา

4.3 การเตรียมยา  The American Society of Health-System Pharmacists (ASHP) ไดให 
คําแนะนําในการลดความคลาดเคลื่อนในการเตรียมยา ดังนี้

  -  บริเวณที่เตรียมตองสะอาด เปนระเบียน มีขนาดเพียงพอ
  -  จํากัดการเขาถึงบริเวณที่เตรียมยา
  -  ตองมั่นใจในความถูกตองของปริมาณสารสําคัญ

    -  ตองมั่นใจวาวิธีเตรียมถูกตอง
  -  วางเฉพาะสิ่งของจําเปนใน laminar airflow hood
  -  กรองสารละลายจาก ampule เพื่อกําจัดอนุภาค
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 - ตองทําการตรวจสอบผลิตภัณฑสุดทายวาไมมีการรั่ว ขุน หรือมีอนุภาค ผลิตภัณฑตอง
มีสีท่ีเหมาะสม ปริมาตรถูกตอง และตองทดสอบความคงทนของภาชนะบรรจุดวย

  - ใหท้ิงผลิตภัณฑท่ีไมมั่นใจในวิธีการเก็บหรือการเก็บ
  - ไมควรพูดคุยหรือพูดคุยใหนอยท่ีสุดในการเตรียมยา
  - ใหเภสัชกรอีกคนหนึ่งตรวจสอบความถูกตองของสารและปริมาณสารที่เติมลงไป
  - ความคลาดเคลื่อนในการคํานวณ  ในกรณีท่ีมียารูปแบบ single dose จําหนายจะชวย

ลดความผิดพลาดในการคํานวณได หรือใหการตรวจสอบการคํานวณซ้ําโดยอีกบุคคล
4.4 การจัดทําฉลาก ฉลากยาตองระบุ ช่ือยา ความแรง จํานวนยา วิธีใชและถาเปนไปได

ควรระบุขอบงใชของยาดวย เพื่อใหผูปวยชวยตรวจสอบซ้ําอีกครั้งหนึ่ง วาตรงกับโรคหรืออาการที่ปวย
หรือไม เภสัชกรตองตรวจสอบฉลากยากับยา ยากับคําสั่งใชยา และ คําสั่งใชยากับฉลากอีกครั้งหนึ่ง กรณี
เปนยา IV admixture ฝายเภสัชกรรมควรติดฉลากที่ดานหนาถุงหรือขวด โดยไมบังช่ือสารละลายและ 
สวนประกอบที่บริษัทติดมา เพื่อใหพยาบาลสามารถตรวจสอบซ้ําไดวาเปนยาที่ตองการแนนอน  ฉลากยา
ตองอานออก เปนที่เขาใจทั้งสําหรับผูปวย ญาติ และบุคลากรสาธารณสุขอื่น ฉลากสําหรับผูปวยสูงอายุ
ตองพิมพดวยหนังสือตัวใหญพอ ชัดเจน และอานงาย ควรติดฉลากชวยเพื่อใหขอมูลเพิ่มเติมสําหรับยาที่มี
ความจําเปน ท้ังยาสําหรับผูปวยนอกและผูปวยใน

การศึกษาโดย พงษศักดิ์ สมใจ และคณะ ป พ.ศ. 2550 (2550 : 100)   กอนพัฒนาระบบความ
ปลอดภัยในการใชยาโดยใช root cause analysis พบความคลาดเคลื่อน 0.25/1000 ใบสั่งยา หลังพัฒนา
ระบบพบความคลาดเคลื่อน 4.14/1000 ใบสั่งยา ความคลาดเคลื่อนเพิ่มข้ึนอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  
สาเหตุท่ีความคลาดเคลื่อนภายหลังพัฒนาระบบเพิ่มข้ึนผูวิจัยใหเหตุผลวา เกิดจากการตรวจสอบ
ความคลาดเคลื่อนมีคุณภาพมากขึ้น สามารถกระตุนใหเกดิการรายงานความคลาดเคลื่อนทางยามากขึ้น

การศึกษาโดย วินิดา และคณะ ป พ.ศ. 2550 (2550 : 22)   พบความคลาดเคลื่อนในการจัดยา  
ในระบบยูนิตโดสโดยใชแรงงานคน รอยละ 1.93 โดยใชเครื่องนับเม็ดยาพบความคลาดเคลื่อนลดลงเปน
รอยละ 0.63

การปองกันความคลาดเคลื่อนในการใหยา

1. ผูใหยาควรมีความคุนเคยกับระบบการใหยาท่ีโรงพยาบาลที่ตนเองปฏิบัติงานอยู เชน    
รายการยา คํายอในคําสั่งใชยาท่ีโรงพยาบาลอนุญาตใหใช เวลามาตรฐานในการใหยา ยาท่ีจํากัดการใช
เฉพาะผูสั่งใชยาเฉพาะกลุม

2. สรางสภาพแวดลอมที่เหมาะสมและควรเอื้อใหเกิดความถูกตองในการใหยาเชน มีแสงไฟ
ในหองผูปวยเพียงพอ ไมมีสิ่งรบกวนระหวางการใหยา

3. ผูใหยาควรมีหนาท่ีรับผิดชอบในการติดตอประสานการทํางานทั้งกับแพทย เภสัชกร กรณี
มีปญหาหรือคําถามเกี่ยวกับการใชยา
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4. ผูใหยาควรทบทวนขอมูลยาท่ีจะใหแกผูปวยกอนใหยา โดยคํานึงถึงการไดรับยาซ้ํา 
ปฏิกิริยาระหวางยา ความเขากันไดระหวางตัวยากับตัวทําละลาย

ขอควรคํานึงในการใหยา  ไดแก
-  ถูกยา ( right medication)
-  ถูกขนาด ( right dose)
-  ถูกคน ( right person)
-  ถูกวิถีทาง( right route)
-  ถูกเวลา ( right time)
-  ถูกขอบงใช (right indication)
-  ถกูตองตามหลกัฐานทางวชิาการ (right evidence based)

5. ผูใหยาควรทบทวนคําสั่งใหยาฉบับจริงอีกครั้งกอนใหยา (ไมควรทบทวนจากใบคัดลอก
คําสั่งใชยา) และเปรียบเทียบกับยาที่ไดรับจากฝายเภสัชกรรม  ผูใหยาไมควรใหยาจนกวาจะเขาใจถองแท
ถึงคําสั่งใหยา ผูใหยาควรตรวจสอบลักษณะทั่วไปของยา วันหมดอายุ หากมีขอสงสัยควรสอบถาม     
เภสัชกรกอนใหยาทุกครั้ง

6. ผูใหยาควรตรวจสอบผูปวยใหตรงกับยาที่ควรไดรับกอนใหยาทุกครั้งและควรสงัเกตผูปวย
หลงัไดยาไประยะหนึง่

7. ผูใหยาควรพูดคุยกับผูปวยหรือผูดูแลผูปวย เพื่อใหแนใจวาผูปวยหรือผูดูแลผูปวยเขาใจถึง
ขอบงใชของยา และขอควรระวังในการใชยา

8. เมื่อผูปวยมีคําถามเกี่ยวกับยาที่จะให ผูใหยาควรรับฟงและตอบคําถามของผูปวยเสมอ    
ทุกครั้ง และตรวจสอบคําสั่งใชยากับยาที่จะใหกอนใหยาทุกครั้ง

9. ถาไมมีแนวทางหรือมาตรฐานของความเขมขนยา ขนาดยา ความเร็วในการใหยา หรือ  
อื่น ๆ ท่ีเฉพาะเจาะจง แตตองอาศยัการคาํนวณของผูใหยาเอง ผูใหยาควรตรวจสอบผลทีคํ่านวณไดกบัพยาบาล
คนอืน่ หรอื เภสชักรทุกครัง้

10. ผูใหยาควรใหยาตรงตามเวลาที่กําหนดในคําสั่งใชยา ยกเวนมีคําถามหรือปญหาที่ตองการ
การแกไขกอนใหยา ผูใหยาไมควรนํายาออกจากภาชนะบรรจุกอนใหยาเปนเวลานาน อาจทําใหยาเสื่อม
คุณภาพได และหลังจากใหยาแลวควรบันทึกการใหยาทันที

11. ผูใหยาไมควรยืมยาของผูปวยคนอื่น หรือนํายาที่เหลือมาใชกอน หากยาหายไปหรือไมมี   
ผูใหยาควรติดตอฝายเภสัชกรรมทุกครั้ง

12. หากมกีารสัง่ใชยาในปรมิาณหรอืขนาดยาทีส่งูกวาปกต ิผูใหยาควรตรวจสอบกบัผูสัง่ใชยาหรอื
เภสชักรกอนใหยา

13. ผูใหยาควรทําความคุนเคยกับเครื่องมือใหยารวมถึงความคลาดเคลื่อนที่อาจเกิดข้ึนได
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14. ผูใหยาควรรอดูผลการรักษา และอาการไมพึงประสงคหลังจากใหยาแกผูปวย และติดตาม
เปนระยะ

การศึกษาโดย  พงษศักดิ ์สมใจ และคณะ ป พ.ศ. 2550 (2550 : 100)   กอนพฒันาระบบความ
ปลอดภยัในการใชยา โดยใช root cause analysis พบความคลาดเคลือ่นในการใหยา 0.29/1000 ใบสัง่ยา       
หลงัพฒันาระบบพบความคลาดเคลือ่นในการใหยา 0.51/1000  ใบสัง่ยา  ความคลาดเคลือ่นภายหลงัการพฒันา
ระบบเพิม่ข้ึนอยางไมมนียัสาํคัญทางสถติ ิ ท่ีความคลาดเคลือ่นภายหลงัพฒันาระบบเพิม่ข้ึน ผูวจิยัใหเหตผุลวา 
เกิดจากการตรวจสอบความคลาดเคลื่อนมีคุณภาพมากขึ้น สามารถกระตุนใหเกิดการรายงานความ             
คลาดเคลือ่นทางยามากขึน้

อุปสรรคในการดําเนินงานเพื่อปองกันความคลาดเคลื่อนทางยา
1. ความซับซอนของระบบ ทําใหการออกแบบแกไขเปนไปอยางยากลําบาก
2. การขาดขอมูลท่ีตองการหรือไมมีขอมูล ทําใหการแกไขเชิงระบบเปนไปไดยาก
3. ความเคยชินกับการทํางานในรูปแบบเดิม โดยไมไดมีมาตรการหรือหาวิธีใดที่ทําใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลง ปรับปรุงระบบใหดีข้ึน
4. เหตุการณไมพึงประสงคท่ีเกิดข้ึนนาน ๆ ครั้ง หรือไมเคยเกิดข้ึนมากอน อาจทําใหไม

สามารถเห็นภาพความเปนไปไดและสาเหตุไดลวงหนา จึงไมสามารถออกแบบระบบเพื่อปองกันความ  
ผิดพลาดนั้น ๆ ได

5. ความเกรงกลัวตอการถูกลงโทษ นับเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหการรายงานความคลาดเคลื่อน
มีคาต่ํากวาความเปนจริง และความคลาดเคลื่อนที่เกิดข้ึนนั้นไมไดถูกนํามาวิเคราะหหาสาเหตุ เพื่อใหเกิด
การเรียนรู และปองกันความผิดพลาดในอนาคต

สรุป
เหตุการณไมพึงประสงคจากการใชยา สวนหนึ่งเกิดจากความคลาดเคลื่อนทางยา ซึ่งอาจทําให

ผูปวยเกิดอันตรายหรือเสียชีวิตได ความคลาดเคลื่อนทางยา เปนเหตุการณท่ีปองกันได ซึ่งสามารถเกิดได
ในทุกขั้นตอนของกระบวนการใชยา ซึ่งเปนกระบวนการที่ซับซอน ไดแก ความคลาดเคลื่อนในการสั่ง  
ใชยา ความคลาดเคลื่อนในการคัดลอกคําสั่งใชยา ความคลาดเคลื่อนกอนจายยา-จายยา และความ        
คลาดเคลือ่นในการใหยา ซึง่มสีาเหตมุาจาก บุคคลและระบบ แนวคดิใหมในการปองกนัความคลาดเคลือ่น
ทางยา ไมใชการเปลี่ยนพฤติกรรมมนุษย แตควรเปลี่ยนสิ่งแวดลอมหรือระบบงานมากกวา การทราบถึง
ประเภท สาเหตท่ีุทําใหเกิดความคลาดเคลื่อนทางยาจะทําใหสามารถวางแนวทางหรือระบบในการปองกัน
ความคลาดเคลื่อนทางยาได ทําใหผูปวยไดรับการรักษาดวยยา อยางถูกตอง ปลอดภัยมากที่สุด



Veridian   E – Journal , Silpakorn  University ปที่  2  ฉบับที่  1  (สิงหาคม  2552)
________________________________________________________________________________________________________

216

บรรณานุกรม

ภาษาไทย
ธิดา นิงสานนท, สุวัฒนา จุฬาวัฒนทล, ปรีชา มนทกานติกุล . การปองกันความคลาดเคลื่อนทางยา.

ธิดา นิงสานนท; สุวัฒนา จุฬาวัฒนทล; ปรีชา มนทกานติกุล, บรรณาธิการ. กรุงเทพ : บริษัท
ประชาชน จํากัด. 2549.

พงษศักดิ์ สมใจ., เพ็ญศิริ สุขอวน., สุพัณณดา สรเสนา. “การเปรียบเทียบความคลาดเคลื่อนทางยากอน
และหลังการพัฒนาระบบความปลอดภัยในการใชยา”. วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล
17 (2550) : 100-8.

ยุพา วิภาสวัชรโยธิน, มาศรินทร ธรรมสิทธิ์บูรณ. “การศึกษาความคลาดเคลื่อนทางยาในโรงพยาบาล
ชุมพรเขตอุดมศักดิ์”. เภสัชกรรมคลินิก  15 (2551) : 151-61.

วินิดา ศรีกุศุลานุกูล., รุงทิวา เลาหเธียรประธาน., ยุวดี เจนศิลานุกูล. “ตนทุนการจัดการและความ
คลาดเคลื่อนทางยาระบบกระจายยาแบบยูนิตโดส : ศึกษาเปรียบเทียบระหวางการใชเครื่อง
นับเม็ดยาอัตโนมัติกับแรงงานคน”. วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล  17 (2550) : 22-9.

สุวัฒนา จุฬาวัฒนทล., เนติ สุขสมบูรณ. การปองกันความคลาดเคลื่อนทางยา. ใน : สุวัฒนา จุฬาวัฒนทล.; 
เนติ สุขสมบูรณ., บรรณาธิการ. Advances in Pharmaceutical Care and Pharmacotherapeutics.

กรุงเทพมหานคร : บริษัทประชาชน จํากัด, 2546.
สุวัฒนา จุฬาวัฒนทล., ปรีชา มนทกานติกุล., บุษบา จินดาวิจักษณ และคณะ. เภสัชกรกับระบบยาคุณภาพ.

กรุงเทพมหานคร : บริษัทประชาชน จํากัด, 2546.
อภิลักษณ นวลศรี. ความคลาดเคลื่อนทางยากับการใชระบบสั่งยาทางคอมพิวเตอรจากหอผูปวย. Songkla

Med J 24(2006) : 1-8.

ภาษาอังกฤษ
Hicks RW., Becker SC. and  Windle PE. Medication errors in the PACU. Perianesthesia Nursing

22(2007) : 413-9.
James KL., Barlow D., McArtney R. et al. “Incidence, type and causes of dispensing errors: a review of

the literature”. International Journal of Pharmacy Practice  17 (2009) : 9-30.
Kozer E., Scolnik D., Keays T. et al. “Large errors in the dosing of medications for children”. The New

England journal of medicine 346 (2002) : 1175-6.
Lesar TS., Briceland L. and DS S. “Factors related to errors in medication prescribing”. JAMA

277 (1997) : 312-7.
National Coordinating Councill for Medication Error reporting and Prevention.[Online] Accessed 16

Dec,2008 Available from  http://www.corexcel.com/courses3/preventing.medication.errors1.html.



Veridian   E – Journal , Silpakorn  University ปที่  2  ฉบับที่  1  (สิงหาคม  2552)
________________________________________________________________________________________________________

217

Runciman WB., Roughead EE., Semple SJ. et al. “Adverse drug events and medication errors in
Australia”. Internatinal journal for quality in health care 15 (2003) : i49-i59.

Shulman R., Singer M., John G. et al. “Medication errors : a prospective cohort study of handwritten
and computerized physician order entry in the intensive care unit”. Critical Care  9 (2005)
: R516-R21.

Valentin A., Capuzzo M., Guidet B. et al. “Errors in administration of parenteral drugs in intensive care
units: multinational prospective study”. BMJ  338 (2009) : b814 doi : 10.1136/bmj.b814.

Volpp KG, D G. Residents’ “Suggestions for reducing errors in Teaching Hospitals”. The New England
Journal of Medicine  348 (2003) : 851-5.


