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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์: เพื่อรวบรวมข้อมูลความคลาดเคลื่อนทางยาที่พบเมื่อนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาช่วยในการรายงานและ
ประมวลผลข้อมูลในโรงพยาบาลขนาดใหญ่แห่งหนึง่ วิธีการ: ผู้วิจัยออกแบบและพัฒนาโปรแกรมร่วมกับนักวิชาการคอมพิวเตอร์
โดยใช้โปรแกรม Microsoft Access 2003 การทางานของระบบแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนที่หนึ่ง คือ ผู้เกี่ยวข้องบันทึกเหตุการณ์ความ
คลาดเคลื่อนทางยาทุกเหตุการณ์ในระบบอินตราเนต (intranet) ของโรงพยาบาล ส่วนที่สอง คือ การใช้โปรแกรมที่พฒ
ั นาขึ้นโอน
ถ่ายข้อมูลจากระบบอินตราเนตมาประมวลผล ผลการวิจยั : ในระยะเวลา 1 ปีที่ศึกษา มีเหตุการณ์ความคลาดเคลื่อนทางยา 2,652
ครั้ง เป็นความคลาดเคลื่อนจากการสั่งใช้ยาของแพทย์ 1,154 ครั้ง (1.09 ต่อ 1000 ใบสั่งยา) ความคลาดเคลื่อนจากการคัดลอก
คาสั่ง 334 ครั้ง (0.32 ต่อ 1000 ใบสั่งยา) โดยเป็นความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากเภสัชกร 142 ครั้ง และเกิดจากจากพยาบาล 192
ครั้ง ความคลาดเคลื่อนในการจ่ายยาผิด 397 ครั้ง (0.38 ต่อ 1000 ใบสั่งยา) และความคลาดเคลื่อนจากการบริหารยา 767 ครั้ง
(0.73 ต่อ 1000 ใบสั่งยา) ความคลาดเคลื่อนที่พบมีความรุนแรงระดับ A 545 ครั้ง (0.52 ต่อ 1000ใบสั่งยา) ระดับ B 1,785 ครั้ง
(1.69 ต่อ 1000 ใบสั่งยา) ระดับ C 256 ครั้ง (0.24 ต่อ 1000 ใบสั่งยา) ระดับ D 55 ครั้ง (0.052 ต่อ 1000 ใบสั่งยา) และระดับ E
10 ครั้ง (0.009 ต่อ1000 ใบสั่งยา) โปรแกรมที่พฒ
ั นาขึ้นสามารถวิเคราะห์ข้อมูลตามเวลาและแผนกที่เกิดเหตุการณ์ สรุป: ระบบ
คอมพิวเตอร์ที่พัฒนาขึ้นเป็นเครือ่ งมือในการเก็บและประมวลรายงานความคลาดเคลื่อนทางยาสาหรับการวิเคราะห์ในขั้นต่อไปเพื่อ
แก้ปัญหา ระบบดังกล่าวถูกใช้แทนระบบเดิมทีบ่ ันทึกด้วยมือ และเป็นนวัตกรรมใหม่ในการพัฒนาคุณภาพงานบริการเภสัชกรรม
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บทนา

วิธีวิจัย

การดูแลรักษาผู้ปว่ ยด้วยยานอกจากมีจุดประสงค์เพื่อ
บรรเทาความเจ็บป่วย หรือทาให้หายจากโรคที่กาลังประสบ
อยู่แล้ว ยังต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหายหรืออันตราย การ
เกิดเหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์จากยานั้น ส่วนหนึ่งมีสาเหตุมา
จากความคลาดเคลื่อนทางยา แม้บางครั้งความคลาดเคลื่อน
ทางยาไม่ก่อให้เกิดอันตรายกับผู้ป่วย แต่บางครั้งก็ก่อให้เกิด
อันตรายอย่างมากจนเป็นสาเหตุให้ผู้ปว่ ยเสียชีวิต ในประเทศ
ออสเตรเลีย ผู้ป่วยที่เข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลร้อยละ 2-4
มีสาเหตุเกิดจากยา ในจานวนนี้ สามในสี่เป็นสิ่งที่ป้องกันไม่
ให้เกิดได้ (1) เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่ทาให้ผู้ปว่ ยเสียชีวิต
นั้น ร้อยละ 27 มีสาเหตุจากยา (1) การศึกษาในโรงพยาบาล
เด็กขนาดใหญ่แห่งหนึง่ ในประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่า ใน
เวลา 8 เดือน ความคลาดเคลื่อนจากการสั่งใช้ยาไม่ถูกขนาด
ทาให้ผู้ป่วยเสียชีวติ 6 ราย (2)
ความคลาดเคลื่อนทางยานอกจากจะก่อให้เกิดเหตุ
การณ์ไม่พึงประสงค์แล้ว ยังมีผลกระทบอื่นอีกมากมาย คือ
ก่อให้เกิดโรคหรืออาการใหม่ที่ไม่พึงปรารถนา ซึ่งอาจรุนแรง
จนถึงแก่ชวี ิต หรือหากไม่รุนแรงก็อาจสร้างความทุกข์ทรมาน
ให้แก่ผู้ป่วย และทาให้สูญเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาเพิม่ ขึ้น
รวมทัง้ ยังก่อให้เกิดผลกระทบด้านจิตใจซึ่งอาจประเมินค่าไม่
ได้ทั้งกับผู้ปว่ ยและญาติ รวมทัง้ บุคลากรสาธารณสุขที่ตั้งใจดู
แลผู้ป่วยแต่กลับต้องเผชิญปัญหาการถูกฟ้องร้อง ดังนั้นการ
ป้องกันเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากยา หรือลดความรุนแรง
ของการเกิดลงได้ จึงนับว่ามีความสาคัญอย่างยิ่ง
สถานทีว่ ิจยั ครั้งนี้ คือ โรงพยาบาลตติยภูมิทมี่ ี
ขนาด 1,200 เตียง ระบบรายงานความคลาดเคลื่อนทางยา
แบบเดิมเป็นระบบบันทึกข้อมูลด้วยมือและมีรายละเอียดของ
ข้อมูลที่รายงานแตกต่างกันในบางแผนก ทาให้ต้องเสียเวลา
ในการปรับข้อมูลเพื่อจัดทารายงานอย่างมาก คณะกรรมการ
พัฒนาระบบยาและคณะกรรมการความเสี่ยงของโรงพยาบาล
จึงได้พฒ
ั นาระบบรายงานความคลาดเคลื่อนทางยาให้ใช้งาน
ได้ง่าย สะดวก และใช้เวลาน้อยในการประมวลผล การวิจัย
ในครั้งนี้มวี ัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมความคลาดเคลื่อนทางยา
ที่พบเมื่อใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาช่วยในการเก็บข้อมูล
ประมวลผล และรายงานผลไปยังผู้เกี่ยวข้อง

การวิจยั เชิงพรรณนาครั้งนี้ได้รวบรวมความคลาดเคลื่อน
ทางยาทุกเหตุการณ์จากฐานข้อมูลบนระบบ intranet โดย
อาศัยระบบรายงานที่พฒ
ั นาขึ้นในโรงพยาบาลตติยภูมขิ นาด
ใหญ่แห่งหนึง่ ในระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2552 ถึง 31
ธันวาคม 2552 กระบวนการทางานเพื่อพัฒนาระบบรายงาน
ความ คลาดเคลื่อนทางยา มีดังนี้
1. คณะกรรมการพัฒนาระบบยาของโรงพยาบาลซึ่งประกอบ
ด้วยประธานคณะกรรมการระบบยา (รองผู้อานวยการกลุ่ม
ภารกิจวิชาการของโรงพยาบาล)
ประธานคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง (รองผู้อานวยการอีกท่านหนึ่ง) แพทย์
เภสัชกร (ในฐานะกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการ
ชุดนี้) พยาบาล และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ได้ประชุมใน
ประเด็นปัญหาการรายงานความคลาดเคลื่อนทางยา มติของ
ที่ประชุมสรุปว่า ควรแก้ไขให้ระบบรายงานมีความสะดวก
มากขึ้นโดยให้พฒ
ั นาระบบรายงานทาง intranet และใช้
โปรแกรม Microsoft Access 2003 ช่วยในการประมวลผล
2. ผู้วิจยั ซึ่งเป็นเภสัชกรในคณะกรรมการข้างต้นได้อธิบาย
ความต้องการของระบบรายงานและกระบวนการรายงานแก่
นักวิชาการคอมพิวเตอร์เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนา
โปรแกรม การเขียนโปรแกรมใช้เวลาประมาณ 2 เดือน ตาม
ด้วยการทดลองใช้งานเป็นเวลา 1 เดือน และเริ่มใช้งานจริง
ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2552
3. นักวิชาการคอมพิวเตอร์เชื่อมฐานข้อมูลความคลาดเคลื่อน
ทางยาในระบบ intranet ของโรงพยาบาล และสร้างความ
สัมพันธ์ระหว่างข้อมูลด้วยโปรแกรม Microsoft Access
2003 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ร่วมกับผูว้ ิจยั ออกแบบฟอร์ม
สาหรับบันทึกและรายงานผล กาหนดสิ่งที่ต้องการประมวล
หรือรายงานผล สร้างแบบสอบถามโดยใช้ Query Wizard
หรือใช้คาสั่งนิพจน์ต่างๆ เพื่อดึงข้อมูลหรือประมวลผล (3)
ตัวอย่างหน้าจอของโปรแกรมแสดงอยู่ในภาคผนวกท้าย
บทความ
4. ผู้วิจยั จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบยา เพื่ออธิบาย
ขั้นตอนการป้อนข้อมูลความคลาดเคลื่อนทางยาทาง intranet
ของโรงพยาบาล และสื่อสารให้ทุกหน่ายงานทราบผ่านทาง
หนังสือเวียนจากผู้อานวยการโรงพยาบาล
5. เมื่อมีผพู้ บเห็นเหตุการณ์ความคลาดเคลื่อนทางยาให้ป้อน
ข้อมูลต่อไปนีใ้ นระบบอินตราเนต ชื่อผูใ้ ช้งาน หมายเลข
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ประจาตัวผู้ป่วย เวลา และแผนกที่เกิดเหตุการณ์ ประเภท
ของความคลาดเคลื่อนทางยา (ซึ่งในงานวิจัยนี้แบ่งเป็น 4
ประเภท คือ ความคลาดเคลื่อนจากการสั่งใช้ยา การคัดลอก
คาสั่งใช้ยา การจ่ายยา และการบริหารยา) ข้อมูลเกี่ยวกับตัว
ยา รายละเอียดของเหตุการณ์ สาเหตุของปัญหา (เป็นสาเหตุ
จากบุคลากรหรือมาจากระบบการทางาน) การแก้ไขทีไ่ ด้
กระทา และระดับความรุนแรงของความคลาดเคลื่อน
ความคลาดเคลื่อนทางยาทั้ง 4 ประเภทในการวิจัยมี
นิยามดังนี้ 1) ความคลาดเคลื่อนจากการสั่งใช้ยา คือ การ
เลือกใช้ยาผิดตัว ผิดขนาด ผิดความเข้มข้น หรือผิดอัตราเร็ว
ในการให้ยา ผิดรูปแบบยา ผิดจานวน ผิดวิถที างให้ยา หรือ
การให้คาแนะนาในการใช้ผิด ผิดตัวผู้ป่วย หรือการไม่ระบุชื่อ
ยา ความแรงและความเข้มข้น และความถีข่ องการใช้ยา 2)
ความคลาดเคลื่อนจากการคัดลอกคาสั่งใช้ยาจากคาสั่งในต้น
ฉบับที่ผู้สั่งใช้ยาเขียนคือ การไม่ได้คัดลอกหรือคัดลอกผิด 3)
ความคลาดเคลื่อนจากการจ่ายยา คือ การจ่ายยาไม่ถูกต้อง
ตามที่ระบุในคาสั่งใช้ยา ได้แก่ ผิดชนิดยา รูปแบบยา ความ
แรง ขนาดยา วิธีใช้ยา จานวนยาที่สั่งจ่าย จ่ายผิดตัวผูป้ ่วย
จ่ายยาที่เสื่อมสภาพหรือหมดอายุ จ่ายยาที่ไม่มีคาสั่งใช้ยา
เตรียมยาผิด ใช้ภาชนะบรรจุไม่เหมาะสม ฉลากยาผิด ชื่อ
ผู้ป่วยผิด หรือชื่อยาผิด และ 4) ความคลาดเคลื่อนในการ
บริหารยาคือ การที่พยาบาลให้ยาทีแ่ ตกต่างไปจากคาสั่งใช้
ยาที่เขียนไว้ในบันทึกประวัติการรักษาของผู้ปว่ ย หรือเกิด
ความคลาดเคลื่อนที่ทาให้ผู้ปว่ ยได้รับยาผิดไปจากความตั้งใจ
ของผู้สั่งใช้ยา
6. ผู้วิจัยทารายงานโดยโอนถ่ายฐานข้อมูลบน intranet ทุก
เดือนตลอดช่วง 1 ปีของการเก็บข้อมูล และตรวจสอบข้อมูล
ความคลาดเคลื่อนทุกเหตุการณ์ ปรับแก้ไขการบันทึกข้อมูล
ต่าง ๆ ให้มคี วามถูกต้อง และจัดทารายงานสรุปความคลาด
เคลื่อนแยกตามแผนก ผู้เกี่ยวข้อง และเวลาที่เกิดเหตุการณ์
หลังจากนั้น ส่งรายงานไปยังประธานคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงของโรงพยาบาล ส่งผลของความคลาดเคลื่อนใน
การสั่งยาของแพทย์ไปยังประธานทีมแพทย์พฒ
ั นาคุณภาพ
ส่วนข้อมูลความคลาดเคลื่อนในการคัดลอก และจ่ายยาของ
เภสัชกรถูกส่งไปยังหัวหน้าห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอกและผู้ป่วย
ใน ส่วนผลของความคลาดเคลื่อนในการบริหารยาถูกส่งไป
ยังทีมระบบยาของฝ่ายพยาบาล
ผู้เกี่ยวข้องต้องกลับไป
ทบทวนเหตุการณ์ หาทางแก้ไข และป้องกันกรณีเหตุการณ์
5

ที่พบมีความรุนแรง ระดับ C ขึ้นไป ส่วนเหตุการณ์ทมี่ ีความ
เสี่ยงระดับ E ขึ้นไปให้ผู้เกี่ยวข้องวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา
(root cause analysis) พร้อมทั้งรายงานผลในที่ประชุมคณะ
กรรมการพัฒนาระบบยาของโรงพยาบาล
การวิจัยนีแ้ บ่งความรุนแรงของเหตุการณ์ที่พบออก
เป็น 9 ระดับตามเกณฑ์ของ NCC MERP (4) คือ ระดับ A
หมายถึง ไม่มีเหตุการณ์ที่คลาดเคลื่อน แต่มีเหตุการณ์ที่อาจ
ทาให้เกิดความคลาดเคลื่อนได้ ระดับ B หมายถึง มีความ
คลาดเคลื่อนเกิดกับผู้ป่วยแต่ไม่เป็นอันตรายกับผู้ป่วย เนื่อง
จากความคลาดเคลื่อนยังไปไม่ถงึ ตัวผู้ปว่ ย ระดับ C หมาย
ถึงมีความคลาดเคลื่อนเกิดกับผูป้ ่วย แต่ไม่เป็นอันตรายกับ
ผู้ป่วย ถึงแม้ว่าความคลาดเคลื่อนนั้นจะไปถึงตัวผู้ป่วยแล้ว
ระดับ D หมายถึง มีความคลาดเคลื่อนเกิดกับผู้ป่วยแต่ไม่
เป็นอันตรายกับผู้ป่วย แต่ยังจาเป็นต้องมีการติดตามผูป้ ่วย
เพิ่มเติม ระดับ E หมายถึง มีความคลาดเคลื่อนเกิดกับผู้ป่วย
และเป็นอันตรายกับผู้ปว่ ยเพียงชั่วคราว รวมถึงจาเป็นต้อง
ได้รับการรักษาหรือแก้ไขเพิม่ เติม ระดับ F หมายถึง มี
ความคลาดเคลื่อนเกิดกับผู้ป่วย และเป็นอันตรายกับผู้ป่วย
เพียงชัว่ คราว จาเป็นต้องได้รับการรักษาในโรงพยาบาลหรือ
ยืดระยะเวลาในการรักษาตัวในโรงพยาบาลออกไป ระดับ G
หมายถึง มีความคลาดเคลื่อนเกิดกับผู้ป่วยและเป็นอันตราย
กับผู้ป่วยถาวร ระดับ H หมายถึง มีความคลาดเคลื่อนเกิด
กับผู้ป่วยและเป็นอันตรายกับผูป้ ่วยเกือบจะถึงแก่ชวี ิต เช่น
anaphylaxis หรือหัวใจหยุดเต้น ระดับ I หมายถึง มีความ
คลาดเคลื่อนเกิดกับผู้ป่วยและเป็นอันตรายกับผู้ปว่ ยจนถึงแก่
ชีวิต
7. ผู้วิจัยส่งรายงานความคลาดเคลื่อนทางยาให้แก่คณะกรรม
การบริหารคุณภาพโรงพยาบาล และคณะกรรมการพัฒนา
ระบบยาของโรงพยาบาลทุกเดือน ผู้วิจยั ยังได้ติดตามแนว
โน้มการเปลี่ยนแปลงของความคลาดเคลื่อนทางยา และแจ้ง
คณะกรรมการพัฒนาระบบยาเพือ่ หาวิธีการป้องกันและลด
ความคลาดเคลื่อนทางยา
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนาโดยคานวณ
อัตราการเกิดความคลาดเคลื่อนทางยาทัง้ 4 ประเภทเป็น
จานวนครั้งต่อ 1000 ใบสั่งยา
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ผลการวิจัย
ปริมาณความคลาดเคลื่อน
เหตุการณ์ความคลาดเคลื่อนทางยาในช่วงหนึ่งปีที่
ศึกษามีทั้งสิ้น 2,652 เหตุการณ์ จากจานวนใบสั่งยาทั้งหมด
1,056,000 ใบสั่งยา (2.51 ความคลาดเคลื่อนต่อ 1000 ใบสั่ง
ยา) โดยแบ่งเป็นความคลาดเคลื่อนจากการสั่งใช้ยา 1,154
เหตุการณ์ (1.09 ต่อ 1000 ใบสั่งยา) ความคลาดเคลื่อนจาก
การจ่ายยา 397 เหตุการณ์ (0.38 ต่อ 1000 ใบสั่งยา)
ความคลาดเคลื่อนจากการคัดลอกคาสั่งใช้ยา 334 เหตุการณ์
(0.32 ต่อ 1000 ใบสั่งยา) และความคลาดเคลื่อนในการ
บริหารยา 767 เหตุการณ์ (0.73 ต่อ 1000 ใบสั่งยา) (ตาราง
ที่ 1) จะเห็นว่า พบความคลาดเคลื่อนในการสั่งยาของแพทย์
มากที่สุด เนื่องจากเป็นความคลาดเคลื่อน “ต้นน้า” หรือที่
เกิดขึ้นในช่วงแรกของกระบวนการใช้ยา ซึ่งได้ผา่ นการตรวจ
สอบจากทั้งเภสัชกรและพยาบาล
ชนิดของความคลาดเคลื่อนในการสั่งยาที่พบมาก
ที่สุดห้าอันดับแรก คือ การเขียนใบสั่งไม่ครบถ้วน (298 ครั้ง
หรือ 0.28 ต่อ 1000 ใบสั่งยา) การสั่งยาซ้าซ้อน (187 ครั้ง
หรือ 0.18 ต่อ 1000 ใบสั่งยา) การเขียนจานวนยาผิด (151
ครั้ง หรือ 0.14 ต่อ 1000 ใบสั่งยา) วิธีใช้ยาผิด (149 ครั้ง

หรือ 0.14 ต่อ 1000 ใบสั่งยา) และใบสั่งยาไม่ชัดเจน (144
ครั้ง หรือ 0.14 ต่อ 1000 ใบสั่งยา) การสั่งยาซ้าซ้อนมักเกิด
เนื่องจาก ผู้ป่วยมาตรวจในหลายแผนกภายในวันเดียวกัน
เช่น มาตรวจทัง้ โรคทางอายุรกรรมและออร์โธปิดิกซ์ เป็นต้น
ทาให้ได้ยาบางตัวซ้ากัน ทีพ่ บมากได้แก่ ยาแก้ปวด ส่วนการ
เขียนวิธใี ช้ผิดพบมากในแผนกจักษุโดยเฉพาะคาสั่ง OD (ตา
ขวา) กับ OU (ตาสองข้าง) หรือ LE (ตาซ้าย) กับ RE (ตา
ขวา)
ส่วนการสั่งยาจานวนผิดพบในผู้ปว่ ยทีใ่ ช้สิทธิการ
รักษาพยาบาลบางประเภท เช่น แพทย์สั่งยาบางตัวให้พอใช้
เป็นเวลา 3 เดือน แต่บางตัวยาที่ต้องใช้ควบคู่กันกลับจ่ายไม่
ครบ 3 เดือน
ความคลาดเคลื่อนจากการจ่ายยาส่วนใหญ่ เกิดใน
หอผู้ป่วยใน (ประมาณร้อยละ 95) เนื่องจากยาที่ผู้ป่วยในได้
จากฝ่ายเภสัชกรรมจะมีพยาบาลประจาหอผู้ปว่ ยคอยตรวจ
สอบความถูกต้องก่อนนาไปบริหารให้กับผู้ปว่ ย ในกรณีของ
ผู้ป่วยนอก การค้นพบความคลาดเคลื่อนจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อ
ผู้ป่วยหรือญาติตรวจพบเองและแจ้งแก่ทางโรงพยาบาล หรือ
พบเมื่อผู้ป่วยนายามาให้แพทย์ดูในการมาตรวจในครั้งถัดไป
และพบว่าเกิดความคลาดเคลื่อนในการจ่ายยา ดังนั้นปริมาณ
ความคลาดเคลื่อนจากการจ่ายยาที่พบน่าจะน้อยกว่าระดับที่
เป็นจริง
ในอนาคตการหาคลาดเคลื่อนชนิดนี้ในส่วนของ

ตารางที่ 1. จานวนความคลาดเคลื่อน ณ เวลาต่างๆ
เวลา
ขั้นตอนของการเกิด
0.016.01- 10.01- 14.01ความคลาดเคลื่อน
06.00
10.00 14.00 20.00
การสั่งยา (ครั้ง)
100
205
554
272
อัตรา/1000 ใบสั่งยา 0.095
0.19 0.53 0.26
การจ่ายยา (ครั้ง)
19
39
169
118
อัตรา/1000 ใบสั่งยา 0.018
0.037 0.16 0.11
1
การคัดลอกคาสั่ง (ครั้ง)
53
33
118
73
อัตรา/1000 ใบสั่งยา 0.050
0.031 0.11 0.068
การบริหารยา (ครั้ง)
56
91
246
198
อัตรา/1000 ใบสั่งยา 0.053
0.087 0.23 0.20
รวม (ครั้ง)
228
368
1087 661
อัตรา/1000 ใบสั่งยา
0.22
0.35 1.03 0.63
1: เป็นความคลาดเคลื่อนทั้งที่เกิดจากเภสัชกรและพยาบาลรวมกัน

0.0124.00
23
0.022
40
0.039
56
0.052
185
0.19
304
0.29

รวม
1,154
1.09
397
0.38
334
0.32
767
0.73
2652
2.51
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ผู้ป่วยนอก ควรทาโดยการสุ่มตัวอย่างผู้ป่วยนอกที่ได้รับยา
จากฝ่ายเภสัชกรรมแล้ว และตรวจสอบความถูกต้องในการ
จ่ายยา การจ่ายยาผิดที่พบมากที่สุดห้าอันดับแรกของการ
ศึกษานี้ คือ การจ่ายผิดตัวยา (135 ครั้ง หรือ 0.13 ต่อ 1000
ใบสั่งยา) การจ่ายผิดความแรง (94 ครั้ง หรือ 0.089 ต่อ
1000 ใบสั่งยา) การส่งมอบยาไม่ครบรายการ (72 ครั้ง หรือ
0.068 ต่อ 1000 ใบสั่งยา) จานานยาผิด (44 ครั้ง หรือ 0.041
ต่อ 1000 ใบสั่งยา) และรูปแบบยาผิด (20 ครั้ง หรือ 0.019
ต่อ 1000 ใบสั่งยา)
ส่วนความคลาดเคลื่อนในการคัดลอกคาสั่งใช้ยาพบ
ได้ทั้งในส่วนของการคัดลอกคาสั่งลงในเอกสารการให้ยาของ
พยาบาลและการคัดลอกคาสั่งลงในประวัติการใช้ยาโดยเภสัช
กร การคัดลอกที่ผิดพลาดนั้นเป็นการคัดลอกรายการผิด 108
ครั้ง (0.10 ต่อ 1000 ใบสั่งยา) ผิดวิธใี ช้ยา 63 ครั้ง (0.060
ต่อ 1000 ใบสั่งยา) ผิดความแรง 65 ครั้ง (0.061 ต่อ 1000
ใบสั่งยา) ผิดรูปแบบยา 50 ครั้ง (0.047 ต่อ 1000 ใบสั่งยา)
และจานวนยาผิด 48 ครั้ง (0.045 ต่อ 1000 ใบสั่งยา)
ส่วนความคลาดเคลื่อนจากการบริหารยาพบในส่วน
ของพยาบาลบนหอผู้ปว่ ยในประมาณร้อยละ 98 ความคลาด
เคลื่อนในการบริหารยาทีพ่ บมากที่สุดหกอันดับแรก ได้แก่
การไม่ได้ให้ยาผูป้ ่วย (125 ครั้ง หรือ 0.12 ต่อ 1000 ใบสั่ง
ยา) การไม่ได้คัดลอกคาสั่ง (96 ครั้ง หรือ 0.090 ต่อ 1000
ใบสั่งยา) การคัดลอกคาสั่งไม่ครบถ้วน (56 ครั้ง หรือ 0.053
ต่อ 1000 ใบสั่งยา) การให้ยาผิดเวลา (53 ครั้ง หรือ 0.050
ต่อ 1000 ใบสั่งยา) การจัดยาไม่ครบ (35 ครั้ง หรือ 0.033
ต่อ 1000 ใบสั่งยา) และการให้ยาที่แพทย์ไม่ได้สั่ง (35 ครั้ง
หรือ 0.033 ต่อ 1000 ใบสั่งยา) ตามลาดับ
ความคลาดเคลื่อนจาแนกตามเวลา
ความคลาดเคลื่อนทางยาจาแนกตามแยกตามเวลาที่เกิด
แสดงอยู่ในตารางที่ 1 เวลาที่เกิดความคลาดเคลื่อนในการสั่ง
ยา จ่ายยา คัดลอกคาสั่งยา และบริหารยามากที่สุด คือ เวลา
10.01-14.00. โดยมีอัตราการเกิดความคลาดเคลื่อนในช่วง
เวลาดังกล่าวเท่ากับ 0.53, 0.16, 0.11 (รวมข้อมูลความ
คลาดเคลื่อนจากเภสัชกรและพยาบาลเข้าด้วยกัน) และ 0.23
ต่อ 1000 ใบสั่งยา ตามลาดับ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ช่วงเวลา
ดังกล่าวมีจานวนผู้ป่วยและใบสั่งที่มากที่สุดของวัน อีกทัง้
ช่วงดังกล่าว มีเจ้าหน้าที่น้อยลงเพราะเจ้าหน้าที่เริม่ ทยอยกัน
7

พักรับประทานอาหารกลางวัน คลาดเคลื่อนในการสั่งยา จ่าย
ยา คัดลอกคาสั่งยา และบริหารยาร้อยละ 48.00, 42.57,
35.33 และ 32.07 เกิดในช่วงเวลา 10.01-14.00
ความคลาดเคลื่อนทางยาจาแนกตามแผนก
ความคลาดเคลื่อนในการสั่งใช้ยาของแพทย์ส่วนใหญ่
ตรวจพบในใบสั่งยาที่ส่งมายังแผนกเภสัชกรรม แผนกทีม่ ี
ความคลาดเคลื่อนในการสั่งยามากที่สุดห้าอันดับแรก คือ
แผนกอายุรกรรม (306 ครั้ง หรือ 0.029 ต่อ 1000 ใบสั่งยา)
แผนกออร์โธปิดิกซ์ (184 ครั้ง หรือ 0.017 ต่อ 1000 ใบสั่ง
ยา) แผนกศัลยกรรม (155 ครั้ง หรือ 0.015 ต่อ 1000 ใบสัง่
ยา) แผนก PCU (110 ครัง้ หรือ 0.010 ต่อ 1000 ใบสั่งยา)
และแผนกหู คอ จมูก (74 ครั้ง หรือ 0.007 ต่อ 1000 ใบสั่ง
ยา) ความคลาดเคลื่อนจากทั้ง 5 แผนก (จากทั้งหมด 14
แผนก) คิดเป็นร้อยละ 71.84 ของความคลาดเคลื่อนในการ
สั่งใช้ยาที่พบทั้งหมด แผนกอายุรกรรมเป็นแผนกที่มีผู้ปว่ ย
มากที่สุดและมีการใช้ยาทีห่ ลากหลายมากที่สุด จึงพบความ
คลาดเคลื่อนชนิดนี้สูงที่สุด
ห้องจ่ายยาของโรงพยาบาลที่ศึกษามี 3 ห้อง คือ ห้อง
ยาผู้ป่วยนอก ห้องยาผูป้ ่วยใน และห้องยาแผนกอายุรกรรม
ซึ่งพบความคลาดเคลื่อน 25, 170 และ 202 ครั้งตามลาดับ
คิดเป็นอัตราต่อ 1000 ใบสั่งยา เท่ากับ 0.024, 0.16 และ
0.19 ตามลาดับ ห้องจ่ายยาแผนกอายุรกรรมมีความคลาด
เคลื่อนในการจ่ายยามากที่สุด เนื่องจากเป็นห้องที่ให้บริการ
คลินิกผู้ป่วยนอกเฉพาะโรคอายุรกรรม ได้แก่ คลินิกโรคไต
โรคทางเดินอาหาร โรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด
และโรควัณโรค ซึ่งผู้ปว่ ยคลินิกเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วย
โรคทางอายุรกรรมมากกว่าหนึ่งโรค จึงมีจานวนยาต่อใบสั่ง
ยาค่อนข้างมาก คือเฉลี่ย 8 รายการต่อใบสั่ง จึงมีโอกาส
ผิดพลาดในการจ่ายยาได้มาก ส่วนห้องจ่ายยาผูป้ ่วยในให้
บริการผู้ป่วยในแผนกศัลยกรรม ออร์โธปิดิกซ์ หู คอ และ
จมูก สูตินรีเวช จักษุ รังสีรักษา เป็นต้น โดยมีรายการยา
เฉลี่ย 5 รายการต่อใบสั่ง ข้อมูลความคลาดเคลื่อนในการจ่าย
ยาที่พบทั้งหมดนั้น ร้อยละ 90 ถูกรายงานโดยพยาบาลที่
ตรวจพบความคลาดเคลื่อนของยาที่จ่ายไปยังหอผู้ปว่ ย ส่วน
ห้องจ่ายยาผู้ปว่ ยนอกจะพบความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุด ทั้ง
นี้เพราะ การค้นหาความคลาดเคลื่อนทาในเชิงตั้งรับ โดยการ
รับรายงานจากผู้ป่วยหรือแพทย์ว่าพบความคลาดเคลื่อนขึ้น
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ทาให้โอกาสพบความคลาดเคลือ่ นมีน้อย
ความคลาดเคลื่อนในการคัดลอกคาสั่ง
(ทั้งจาก
เภสัชกรและพยาบาล) เกิดในการรักษาพยาบาลผู้ปว่ ยใน
เท่านั้น ความคลาดเคลื่อนชนิดนี้พบมากที่สุดในการคัดลอก
คาสั่งสาหรับผู้ป่วยในหอต่อไปนี้ หอพิเศษรวมอายุรกรรม
(37 ครั้ง หรือ 0.035 ต่อ 1000 ใบสั่งยา) หออายุรกรรมหญิง
(29 ครั้ง หรือ 0.027 ต่อ 1000 ใบสั่งยา) หอโสต ศอ นาสิก
สามัญ (22 ครั้ง หรือ 0.020 ต่อ 1000 ใบสั่งยา) หอสูติกรรม
5 ก (19 ครัง้ หรือ 0.018 ต่อ 1000 ใบสั่งยา) หอสูติกรรม 6
ข (15 ครั้ง หรือ 0.014 ต่อ 1000 ใบสั่งยา) และหออายุรก
รรมชาย (15 ครั้ง หรือ 0.014 ต่อ 1000 ใบสั่งยา)
ความคลาดเคลื่อนในการคัดลอกคาสั่งที่พบในหอผู้ปว่ ยทัง้ 6
หอ (จากทั้งหมด 40 หอผู้ปว่ ย) คิดเป็นร้อยละ 41.02 ของ
ความคลาดเคลื่อนในการคัดลอกคาสั่งทั้งหมดที่พบ
ความคลาดเคลื่อนในการบริหารยาถูกรายงานมาก
ที่สุดจาก 6 หอผู้ป่วยต่อไปนี้ หอพิเศษรวมอายุรกรรม (43
ครั้ง หรือ 0.041 ต่อ 1000 ใบสัง่ ยา) หอโสต ศอ นาสิก (33
ครั้ง หรือ 0.031 ต่อ 1000 ใบสัง่ ยา) หอพิเศษรวม 8 ข (31
ครั้ง หรือ 0.029 ต่อ 1000 ใบสั่งยา) หอจักษุสามัญ ข (29
ครั้ง หรือ 0.027 ต่อ 1000 ใบสั่งยา) หอจักษุสามัญ ก (28
ครั้ง หรือ 0.027 ต่อ 1000 ใบสั่งยา) และหอศัลยกรรมหัวใจ
ชั้น 3 (28 ครั้ง หรือ 0.027 ต่อ 1000 ใบสั่งยา) ความคลาด
เคลื่อนที่พบในหอผูป้ ่วยทั้ง 6 หอ (จากทั้งหมด 40 หอผู้ป่วย)
คิดเป็นร้อยละ 25.03 ของความคลาดเคลื่อนในการบริหารยา
ทั้งหมดที่พบ
ตารางที่ 2 แสดงความรุนแรงของความคลาดเคลื่อน
ทางยา ความคลาดเคลื่อนทางยาร้อยละ 67.31 (1,785 ครั้ง)
มีความรุนแรงระดับ B คือ ความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้นแต่ยังไม่
เป็นอันตรายต่อผู้ป่วย เนื่องจากยังไปไม่ถึงตัวผู้ปว่ ย ความ
คลาดเคลื่อนที่มีความรุนแรงระดับ A มี 546 เหตุการณ์ (ร้อย
ละ 20.59) เมื่อผู้ปฏิบัตงิ านวิเคราะห์ถงึ สาเหตุทที่ าให้เกิด
ความคลาดเคลื่อนระดับ A และ B ดังกล่าว พบว่า โดยมาก
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดจาก การไม่ปฏิบตั ิตามแนวทางการ
ทางานที่ได้วางเอาไว้ เมื่อทางโรงพยาบาลนาข้อมูลความ
คลาดเคลื่อนที่พบมาอภิปรายร่วมกันในคณะกรรมการพัฒนา
ระบบยา ทาให้ได้ข้อสรุปเพื่อปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติงาน
ในเรื่องต่าง ๆ ในโรงพยาบาลให้เหมาะสมขึ้น เช่น แนว
ทางการรับคืนยา แนวปฏิบัติเมื่อพบว่าใบสั่งยาที่มคี วามไม่

ตารางที่ 2. ระดับความรุนแรงของความคลาดเคลื่อนทางยา
ระดับความ
จานวนเหตุการณ์
อัตรา/
รุนแรง
(ครั้ง)
1000ใบสั่งยา)
A
546 (20.59%)
0.517
B
1785 (67.31%)
1.690
C
256 (9.65%)
0.242
D
55 (2.07%)
0.052
E
10 (0.38%)
0.009
ชัดเจน แนวทางการใช้คาย่อ แนวปฏิบัติสาหรับการไม่เขียน
ขนาดยาเป็นอัตราส่วน และแนวปฏิบัตใิ นการบริหารยาทีม่ ี
ความเสี่ยงสูง เป็นต้น
ความคลาดเคลื่อนที่มีความรุนแรงระดับ C เป็น
เหตุการณ์ที่ถึงผู้ป่วยแล้ว แต่ยังไม่เป็นอันตรายต่อผู้ป่วย การ
ศึกษานี้พบความคลาดเคลื่อนระดับนี้ 256 เหตุการณ์ (ร้อย
ละ 9.65) ความคลาดเคลื่อนระดับ D เป็นความคลาดเคลื่อน
ถึงตัวผูป้ ่วยแต่ยังไม่เป็นอันตราย แต่ต้องมีการติดตามผู้ป่วย
เพิ่มเติม การศึกษานี้พบ 55 เหตุการณ์ (ร้อยละ 2.07) คิด
เป็นอัตรา 0.052 ครั้งต่อ 1000 ใบสั่งยา ความคลาดเคลื่อน
ระดับ E เป็นความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นและเป็นอันตรายกับ
ผู้ป่วยชั่วคราวจนจาเป็นต้องได้รบั การรักษาและแก้ไข การ
ศึกษานี้ พบ 10 เหตุการณ์ (ร้อยละ 0.38) หรือ 0.009 ต่อ
1000 ใบสั่งยา ตัวอย่างของความคลาดเคลื่อนระดับ E คือ
ผู้ป่วยเบาหวานได้รับยาฉีด insulin แบบปกติแทนยาฉีดชนิด
ผสม การติดตามอาการไม่พบอาการผิดปกติใด ๆ ในผู้ปว่ ย
หรือเหตุการณ์ทแี่ พทย์สั่งปรับขนาดยาฉีดเบาหวาน แต่ผู้
ปฏิบัติงานไม่ได้คัดลอกคาสั่งไปยังเอกสารการบริหารยา ทา
ให้ผู้ปว่ ยได้รับยาขนาดเดิมไปหนึ่งครั้ง
กรณีที่พบความคลาดเคลื่อนระดับ E ขึ้นไป ผู้เกี่ยว
ข้องต้องวิเคราะห์สาเหตุราก เพือ่ ให้ได้ข้อสรุปในการปรับปรุง
แนวปฏิบตั ิแล้วและปรับปรุงระบบในภาพใหญ่ ผลการดาเนิน
งานในส่วนนีท้ าให้มีการปรับปรุงในหลายประเด็น เช่น การ
พัฒนาระบบกระจายยาผู้ป่วยใน เพื่อลดขั้นตอนการถ่ายทอด
คาสั่ง การพัฒนาระบบการประสานรายการยา (medication
reconciliation) ในผู้ป่วยในเพือ่ แก้ปัญหาความคลาดเคลื่อน
ในการที่ผู้ป่วยไม่ได้รับยาอย่างต่อเนื่อง หรือได้รับยาซ้าซ้อน
เป็นต้น
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การอภิปรายและสรุปผล
การรายงานความคลาดเคลื่อนทางยาโดยผู้พบเห็น
ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ในการศึกษานี้เป็นระบบรายงานโดย
สมัครใจ การศึกษาพบความคลาดเคลื่อนทางยาในการสั่งยา
จ่ายยา คัดลอกคาสั่งการใช้ยา และการบริหารยา ร้อยละ
1.093, 0.38, 0.32 และ 0.73 ต่อ 1000 ใบสั่งยาตามลาดับ
การศึกษาโดยวิธีการสังเกตบนหอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิงใน
โรงพยาบาลสมุทรสาคร พบอัตราความคลาดเคลื่อนในการ
จ่ายยา บริหารยา และสั่งใช้ยาร้อยละ 0.68, 4.55 และ 1.42
ตามลาดับ (5) ส่วนในโรงพยาบาลเสนา พบความคลาด
เคลื่อนในการจ่ายยาผูป้ ่วยในร้อยละ 0.11 (6) จะเห็นได้ว่า
อัตราความคลาดเคลื่อนในการจ่ายยามีความแตกต่างกันมาก
เนื่องจากความแตกต่างในระบบการรายงาน วิธีการตรวจหา
ความคลาดเคลื่อน การกาหนดประเภทความคลาดเคลื่อน
การนิยามความคลาดเคลื่อน ปริมาณผู้ป่วย วัฒนธรรม
คุณภาพองค์กร ตลอดจนช่วงเวลาที่ทาการศึกษา การศึกษา
ครั้งนี้พบว่า แผนกและเวลาที่พบความคลาดเคลื่อนมากที่สุด
คือ แผนกอายุรกรรม และเวลา10.01-14.00น. ตามลาดับ
ความคลาดเคลื่อนทางยาที่พบในการศึกษานี้ ร้อย
ละ 88 มีความรุนแรงเป็นระดับ A และ B ซึ่งเป็นความคลาด
เคลื่อนที่ตรวจพบได้ก่อนที่จะบริหารยาให้ผู้ปว่ ย ความคลาด
เคลื่อนเหล่านี้ควรถูกคัดแยกจากความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้น
จริงแล้วกับผู้ป่วย เพื่อทีจ่ ะทาให้กระบวนการค้นหาสาเหตุ
ของปัญหา จุดอ่อนของระบบ และกลวิธีป้องกันแก้ไขปัญหามี
ประสิทธิภาพมากขึ้น สาหรับความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นจริง
และถึงตัวผู้ป่วยแล้ว (ระดับ C ถึง E) เป็นความคลาดเคลื่อน
ที่ต้องมีระบบการจัดการความเสี่ยง เพื่อป้องกันมิให้ผู้ปว่ ย
เกิดอันตรายที่ร้ายแรงถึงแก่ชวี ิต หรือต้องเข้ารับการรักษา
ในโรงพยาบาล การศึกษาในโรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์
(7) พบความคลาดเคลื่อนในระดับ B และ C ร้อยละ 64.74
และ 22.89 ตามลาดับ และพบ 1 ราย (ร้อยละ 0.21) ที่อยูใ่ น
ระดับ F โดยความคลาดเคลื่อนในการสั่งใช้ยาและจ่ายยามี
ความรุนแรงในระดับ B ร้อยละ 84.87 และ 62.90 ตามลาดับ
ส่วนความคลาดเคลื่อนในการบริหารยาอยู่ระดับ C ร้อยละ
48.89 ผลการวิจยั ข้างต้นสอดคล้องกับการศึกษานี้
ประเภทของความคลาดเคลื่อนในการสั่งยาที่พบมาก
ที่สุด คือ การเขียนใบสั่งใบสั่งยาไม่ครบถ้วน การสั่งยาซ้า
ซ้อน และการระบุวิธใี ช้ผิด กลุม่ งานเภสัชกรรมได้ดาเนินการ
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แก้ปัญหาโดยจัดทาบัญชียาโรงพยาบาลให้มีความชัดเจนและ
จัดทาคูม่ ือการสั่งใช้ยาโดยแสดงในเวปไซด์ของโรงพยาบาล
นอกจากนี้ยังมีโครงการปรับเปลีย่ นระบบการสั่งใช้ยาด้วยมือ
เป็นระบบคอมพิวเตอร์ในปี 2554 เพื่อแก้ปัญหาการสั่งใช้ยา
ซ้าซ้อน
ความคลาดเคลื่อนในการจ่ายยาซึ่งพบมากที่สุดคือ
จ่ายยาผิดตัว เช่น การสลับตัวยาระหว่าง ceftriaxone กับ
ceftazidime หรือ tear natural กับ tear natural free หรือ
dobutamine กับ dopamine ฝ่ายเภสัชกรรมควรมีรายการยา
ที่ควรระวังเหล่านี้ และเภสัชกรควรมีการตรวจสอบการจ่าย
ยาเหล่านี้ซ้า รวมถึงมีป้ายเตือนในยาทีม่ ีความเสี่ยงสูงในการ
จ่ายยาผิด สาเหตุส่วนหนึง่ ของการเกิดความคลาดเคลื่อนนี้
คือ เภสัชกรไม่ได้ทบทวนคาสั่งใช้ยาอย่างสมบูรณ์ โดยทบ
ทวนเฉพาะชื่อยาและวิธใี ช้ยา
แผนกที่มีรายงานความคลาดเคลื่อนทางยามากที่สุด
คือ แผนกอายุรกรรม เนื่องจากผู้ป่วยมากกว่าแผนกอื่น อีก
ทั้งจานวนยาต่อใบสั่งยา และความซับซ้อนของการใช้ยายัง
มากกว่าแผนกอื่น เวลาที่ทาให้เกิดความคลาดเคลื่อนมากที่
สุดคือเวลา 10.01-14.00น. ซึง่ เป็นเวลาที่มีปริมาณใบสั่งยา
มากที่สุดในขณะที่เจ้าหน้าที่เริ่มจะลงพัก ฝ่ายเภสัชกรรมได้
แก้ไขปัญหาโดยปรับปรุงเวลาการพักเป็น 3 ผลัดห่างกัน 30
นาที และให้สามารถสะสมเวลาพักได้ คือ หากเจ้าหน้าที่
ท่านใดพักเพียง 30 นาที ก็สามารถเลิกงานก่อนเวลาได้ 30
นาที เป็นต้น
การวิเคราะห์สาเหตุของความคลาดเคลื่อนในการ
จ่ายยาโดยบุคลากรในฝ่ายเภสัชกรรมสรุปได้ว่า มีสาเหตุ 3
ด้าน คือ 1) ด้านบุคลากร เพราะ ลายมือแพทย์อ่านยาก
หรือไม่ชัดเจน หรือเกิดจากการคัดลอกคาสั่งการใช้ยาของ
แพทย์โดยพยาบาลซึ่งไม่ได้ทบทวนใบสั่งยาให้สมบูรณ์ และ
การพิมพ์ฉลากยาคลาดเคลื่อน 2) ด้านกระบวนการทางาน มี
สาเหตุจากการสื่อสารที่ไม่ชัดเจน ภาระงานที่มากเกินจานวน
เภสัชกร การใช้คาย่อที่ไม่เป็นไปตามข้อตกลงการใช้คาย่อใน
การสั่งใช้ยา 3) ด้านยามีสาเหตุจาก ชื่อยาที่ใกล้เคียงกัน หรือ
ออกเสียงคล้ายกันทาให้เกิดความสับสน เช่น neurontin กับ
neurobion เป็นต้น จากการประชุมผู้เกีย่ วข้องได้มขี ้อแนะนา
ให้ปรับชื่อยาที่ใกล้เคียงกันโดยใช้ tall man letter คือ ทาให้
ชื่อที่คล้ายกันเกิดความแตกต่างกันในการจัดเรียงตัวอักษร
และขนาดตัวอักษร เช่น เขียนชื่อยาว่า glipiZIDE และ
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glyBURIDE สาเหตุด้านยายังเกิดจากการที่ฉลากยาที่ภาชนะ
บรรจุยามีสีหรือตัวอักษรของชื่อยาคล้ายกัน โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งยาทีม่ ีผู้ผลิตรายเดียวกัน เช่น ยาฉีด ampicillin กับยาฉีด
dicloxacillin และยา sul-am กับ sulcef รวมถึงยาที่เภสัชกร
ผลิตเองในโรงพยาบาล เช่น special mouth wash กับ
alcohol 70% ก็มีความคล้ายคลึงกัน จึงควรแต่งสีให้แตกต่าง
กัน หัวหน้ากลุม่ งานเภสัชกรรมควรรายงานคณะกรรมการ
เภสัชกรรมและการบาบัด ให้พจิ ารณาปัญหาดังกล่าวในการ
คัดเลือกยา เพื่อลดปัญหาความคลาดเคลื่อน รวมถึงการขอ
ความร่วมมือจากบริษัทผู้ผลิต ให้ปรับปรุงลักษณะของผลิต
ภัณฑ์ดังกล่าว การรวบรวมความคลาดเคลื่อนในการจ่ายยาที่
รายงานโดยสมัครใจจาก 89 โรงพยาบาลในประเทศอังกฤษ
พบว่า ความคลาดเคลื่อนร้อยละ 33 เกิดจากการที่ยามีชื่อ
คล้ายกันหรือรูปร่างคล้ายกัน ร้อยละ 23 เกิดจากกาลังคนที่
ไม่พอ ร้อยละ 20 เกิดจากการที่บุคลากรขาดประสบการณ์
และร้อยละ 14 เกิดจากการคัดลอกคาสั่งไม่ถูกต้อง (8)
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่พัฒนาขึ้นในการศึกษานี้
สามารถจาแนกความคลาดเคลื่อนตามแผนกที่เกิดเหตุการณ์
เวลา ประเภท และระดับความรุนแรงได้อย่างรวดเร็ว นอก
จากนี้ โปรแกรมสามารถคัดกรองข้อมูลรายละเอียดทีต่ ้องการ
ทราบได้อย่างรวดเร็ว เวลาทีใ่ ช้ทารายงานทุกประเภท คือ
ประมาณ 30-45 นาที รายงานสรุปรายละเอียดเหตุการณ์
ความคลาดเคลื่อนจะถูกจัดส่งทุกเดือนให้แก่แพทย์ผ่านทาง
ประธานแผนกต่าง ๆ ทั้งยังส่งให้เภสัชกรผ่านทางหัวหน้า
งานเภสัชกรรมผู้ปว่ ยนอกและผูป้ ่วยใน และส่งให้พยาบาล
ผ่านคณะกรรมการยาของพยาบาล รายงานนี้ทาให้ทุกส่วน
ในโรงพยาบาลมีความตื่นตัว ให้ความสนใจกับแนวทางแก้ไข
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น การใช้โปรแกรมดังกล่าวจึงถือเป็น
นวัตกรรมที่นามาใช้ในงานประจา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การทางาน อย่างไรก็ตาม การให้เวลาแก่ผู้ปฏิบตั ิงานในการ
ทาเข้าใจและเรียนรู้ระบบที่พฒ
ั นาขึ้นใหม่มีความจาเป็นอย่าง
มาก ผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลของโปรแกรมสามารถ
นามาสู่การปรับเปลี่ยนการทางานที่เป็นรูปธรรม ทาให้เกิด
ความร่วมมือจากทุกฝ่ายมากขึ้น เช่น มีวาระการประชุมเรื่อง
ความคลาดเคลื่อนทางยาในที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพโรงพยาบาล การมีวาระการกระตุ้นการรายงานผ่าน
ระบบ intranet ของคณะกรรมการยาของฝ่ายการพยาบาล

และการให้ความร่วมมือของหัวหน้าหอผู้ปว่ ยในการรณรงค์
การลงข้อมูลของพยาบาลผู้ปฏิบตั ิ เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม ผูว้ ิจยั เชื่อว่า ข้อมูลความคลาด
เคลื่อนทางยาที่พบยังมีปริมาณที่น้อยกว่าความเป็นจริง การ
วิจัยในอดีตประมาณว่า ความคลาดเคลื่อนร้อยละ 25 เท่านั้น
ที่จะถูกรายงานด้วยระบบสมัครใจ (9) การหาความคลาด
เคลือ่ นที่แท้จริงควรต้องใช้วิธีการอื่นประกอบด้วย เช่น การ
ใช้ trigger tool หรือการสังเกตโดยตรง สาเหตุที่บุคลากรที่
พบความคลาดเคลื่อนไม่รายงานสิ่งที่พบ อาจเนื่องมาจาก
ความเหนื่อยล้าจากภาระงาน ทัศนคติที่เชื่อว่าความคลาด
เคลื่อนเป็นเรื่องไม่ควรเปิดเผยเพราะเป็นความผิด หรือการ
กรอกข้อมูลในระบบรายงานไม่สะดวก เมื่อเปรียบเทียบข้อ
มูลความคลาดเคลื่อนทางยาที่ถกู รายงานในปี 2549 กับปี
2552 พบว่ามีการรายงานความคลาดเคลื่อนในการสั่งใช้ยา
เพิ่มขึ้นจากเฉลี่ยจากเดือนละ 40 เป็น 75 เหตุการณ์ การ
รายงานความคลาดเคลื่อนในการจ่ายยาเพิม่ จาก 10 เป็น 35
เหตุการณ์ การรายงานความคลาดเคลื่อนในการคัดลอกคา
สั่งเพิ่มจาก 15 เป็น 25 เหตุการณ์ และการรายงานความ
คลาดเคลื่อนในการบริหารยาเพิม่ จาก 20 เป็น 90เหตุการณ์
รวมการรายงานทั้งหมดเพิม่ จากเดือนละ 85 เป็น 225 เหตุ
การณ์ จะเห็นว่าปริมาณการรายงานมีมากขึ้น 2.6 เท่า ทั้งนี้
อาจเนื่องมาจากวัฒนธรรมเรื่องคุณภาพงานบริการที่พฒ
ั นา
อย่างต่อเนื่องในองค์กร และระบบรายงานใหม่ที่พฒ
ั นาขึ้นมี
ความสะดวก ในอดีตการรวบรวมรายงานจะทาด้วยมือแล้ว
นาข้อมูลมาป้อนในคอมพิวเตอร์อีกครั้ง ซึ่งต้องใช้เวลาส่วนนี้
เฉลี่ย 2 -3 ชัว่ โมงต่อรายงานใน 1 เดือน ส่วนคุณภาพของ
การรายงานเหตุการณ์ พบว่า การรายงานในทัง้ สองช่วงเวลา
มีรายละเอียดใกล้เคียงกัน
การนาโปรแกรม Microsoft Access มาใช้พัฒนา
ระบบรายงานมีข้อดีในเรื่องการลดเวลาการสรุปรายงาน โดย
ระบบสามารถวิเคราะห์ความคลาดเคลื่อนจาแนกตาม เวลา
แผนก และสาเหตุได้ละเอียดกว่าระบบการรายงานมือ อย่าง
ไรก็ตาม ข้อจากัดในการใช้โปรแกรมทีพ่ ัฒนาขึ้น คือ ระบบนี้
รองรับฐานข้อมูลได้จากัด ดังนั้นในอนาคตอาจจะต้องมีการ
โอนถ่ายข้อมูลหรือประยุกต์ซอฟแวร์อื่นมาเพื่อการรองรับ
ปริมาณรายงานที่อาจมากขึ้นต่อไป
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Medication Errors Reported by the Computer Program
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Panyachat Sausukpaiboon
Department of Pharmacy, Rajavithi Hospital

Abstract
Objective: To describe medication errors identified after the implementation of computer technology in the
reporting and processing of data in a large hospital. Methods: The researcher together with a computer technology
officer designed and developed the computer program with the Microsoft Access 2003. Management of medication error
data was divided into 2 parts: first, the entry of medication error data by relevant parties into the intranet system of the
hospital and second, the transfer of recorded data and information processing by the developed program. Results:
During one year of study, the total number of reported medication errors was 2,652. There were 1,154 prescribing errors
(1.09 per 1,000 prescriptions), 334 transcribing errors (0.32 per 1,000 prescriptions, 142 and 192 errors identified as
errors by pharmacists and nurses respectively), 397 dispensing errors (0.38 per 1,000 prescriptions), and 767
administration errors (0.73 per 1,000 prescriptions. The severity of identified medication errors was classified as level A
in 546 events (0.52 per 1,000 prescriptions), level B in 1,785 events (1.69 per 1,000 prescriptions), level C in 256 events
(0.24 per 1,000 prescriptions), level D in 56 events (0.052 per 1,000 prescriptions) and level E in 10 events (0.009 per
1,000 prescriptions). The developed program could also summarize the number of medication errors classified by time
and departments. Conclusion: The developed program is a tool for collecting and processing medication errors to give
an input for further analysis to solve the problems. The program has been used in place of the old manual system and is
considered innovation for quality improvement of pharmacy services.
Keyword: reporting system, medication error program, quality improvement
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