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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ : เพื่อประเมินความคลาดเคลื่อนในการตวงยาน้ าสาหรับเด็กของผูป้ กครอง ปั จจัยทีเ่ กีย่ วข้อง และหาแนว
ทางแก้ไขจากมุมมองของเภสัชกร วิ ธีการ: การวิจยั ประกอบด้วย 3 การศึกษา การศึกษาที่ 1 เป็ นการรวบรวมคาสังใช้
่ ยาน้ า
สาหรับเด็ก 17,746 ครัง้ ทีแ่ พทย์สงจ่
ั ่ ายในระยะเวลา 1 ปี ณ โรงพยาบาลชุมชนแห่งหนึ่ง คาสังใช้
่ ยาทีม่ รี ะดับความหนืด ปริมาตร
อุปกรณ์ตวงยา และหน่ วยการตวงเหมือนกัน ถือเป็ นคาสังรู
่ ปแบบเดียวกัน ผูว้ จิ ยั คัดเลือกคาสังใช้
่ ยาจานวน 34 รูปแบบจาก 59
รูปแบบ (ครอบคลุมร้อยละ 97.36 ของจานวนครัง้ ของการสังใช้
่ ยา) มาประเมินความคลาดเคลื่อนในการตวงยาของผูป้ กครอง ใน
การศึกษาที่ 2 ตัวอย่าง คือ ผูป้ กครองทีม่ าใช้บริการในโรงพยาบาล 400 คนทีถ่ ูกคัดเลือกด้วยวิธสี มุ่ ตามสะดวก แต่ละรายตวงยา
5 รูปแบบคาสังใช้
่ ยาซึ่งคัดเลือกมาอย่างสุ่ม การวิจยั ถือว่าเกิดความคลาดเคลื่อนเมื่อ ปริมาตรทีต่ วั อย่างตวงได้ผดิ ไปจากทีแ่ พทย์
สังจ่
่ ายเกินกว่าร้อยละ 20 (error 20%) และเกิดความคลาดเคลื่อนขนาดสูงเมื่อปริมาตรผิดไปเกินกว่าร้อยละ 40 (error 40%) ผล
การทดสอบถูกนาเสนอและอภิปรายด้วยกระบวนการสนทนากลุ่มโดยเภสัชกรเพื่อหาแนวทางลดความคลาดเคลื่อนในการศึกษา
ที่ 3 ผลการวิ จยั : รูปแบบคาสังใช้
่ ยาทีพ่ บความคลาดเคลื่อนมากทีส่ ุด 3 อันดับแรก คือ การตวงยาความหนืดน้อยด้วยถ้วยตวง
ยาในปริมาตร 1 ช้อนโต๊ะ (ร้อยละ 79.37 ของผูป้ กครอง) การตวงยาความหนืดน้อยด้วยหลอดหยดในปริมาตร 0.3 ซีซี (ร้อยละ
62.29 ของผูป้ กครอง) และการตวงยาความหนืดปานกลางปริมาตรค่อนช้อนชา (ร้อยละ 58.50 ของผูป้ กครอง) เมื่อใช้อตั ราความ
คลาดเคลื่อนฯ ในแต่ละคาสังการใช้
่
ยาประมาณการความคลาดเคลื่อนในภาพรวม พบว่า ใน 1 ปี เกิด error 20% ในการสังใช้
่ ยา
น้ าสาหรับเด็ก 5,590 ครัง้ หรือร้อยละ 32.35 ของจานวนครัง้ ทีส่ งจ่
ั ่ าย โดยเป็ นการตวงได้มากกว่าและน้อยกว่าทีแ่ พทย์สงร้
ั ่ อยละ
19.74 (3,410 ครัง้ ) และ 12.62 (2,180 ครัง้ ) ตามลาดับ การวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติกส์พบว่า ปั จจัยทีเ่ พิม่ โอกาสการเกิด error
20% อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ได้แก่อายุทเ่ี พิม่ ขึน้ (OR=1.02; 95%CI =1.01-1.03) ระดับความหนืดของยาทีส่ งู ขึน้ (OR=1.40;
95%CI =1.06-1.84 และ OR=1.87; 95%CI =1.45-2.41 สาหรับความหนืดระดับปานกลางและระดับมากเมื่อเทียบกับระดับน้อย)
การระบุคาสังใช้
่ ยาในหน่วยเป็ นช้อนโต๊ะ (OR=12.00; 95%CI =6.10-23.60) และปริมาตรทีส่ งจ่
ั ่ ายไม่เป็ นจานวนเต็ม (OR=1.94;
95%CI =1.53-2.48) ส่วนความแตกฉานทางสุขภาพทีเ่ พิม่ ขึน้ ลดโอกาสเกิด error 20% (OR=0.90; 95%CI =0.85-0.96) แนวทาง
ลดความคลาดเคลื่อนฯ ทีใ่ ช้ได้กบั ทุกรูปแบบคาสังใช้
่ ยา คือ การให้ความรูแ้ ก่ผปู้ กครองร่วมกับการใช้เทคนิคการให้คาปรึกษาขัน้
สูงประกอบคาแนะนาโดยเภสัชกร การปรับปรุงคาสังใช้
่ ยาโดยสังจ่
่ ายยาในหน่วยมิลลิลติ รแทนหน่วยช้อนโต๊ะหรือปริมาตรทีต่ วง
ได้ยาก การเปลีย่ นอุปกรณ์ตวงยาเป็ นหลอดตวงยา ตลอดจนการเลือกใช้ยาทีม่ คี วามเข้มข้นสูงขึน้ เพื่อลดความคลาดเคลื่อนจาก
การตวงยาหลายครัง้ สรุป: การตวงยาน้าของผูป้ กครองตามคาสังใช้
่ ยาประมาณหนึ่งในสามเกิดความคลาดเคลื่อน ความสามารถ
ของผู้ปกครอง คาสังใช้
่ ยา และตัวยามีความสัมพันธ์กบั การเกิดความคลาดเคลื่อน และควรได้รบั การพิจารณาในการพัฒนา
มาตรการในการแก้ไขปั ญหานี้
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Abstract
Objectives: To determine dosing error of pediatric liquid medications among caregivers, its related factors and
to identify the measures for the error from the perspective of pharmacists. Method: The research consisted of three
studies. The first study collected 17,746 physician orders of pediatric liquid medications over 1 year period within a
community hospital. The study regarded orders with the same level of viscosity of medication, unit of measurement,
volume and measuring device as the same patterns of prescribing. The researchers selected 34 out of 59 patterns
(covering 97.36% of physician orders) for determination of dosing error among caregivers. In the second study, subjects
were 400 conveniently chosen parents who visited the hospital. Each was tested with 5 randomly selected patterns of
prescribing. The study defined dosing error as measured volume deviating from the prescribed amount more than 20%
(error 20%) and large dosing error as >40% deviation from prescribed amount (error 40%). The results of testing were
presented and considered within a focus group discussion among pharmacists to identify the measures for reducing the
error in the third study. Results: Three patterns of prescribing with the highest dosing error were measuring 1
tablespoonful of low viscosity medication by dosing cup ( 79. 37% of parents) , followed by measuring 0. 3 cc of low
viscosity medication with a dropper ( 62. 29% of parents) and measuring about a teaspoon of moderate viscosity
medication with a teaspoon (58.50% of parents). By using the dosing error rate of each prescribing pattern to estimate
overall magnitude of error, it was found that, within one year, error 20% was committed in 5,590 orders for pediatric
liquid medications or 32.35% with 19.74% (3,410 orders) and 12.62% (2,180 orders) being underdose and overdose
errors, respectively. Logistic regression analysis revealed that factors significantly related to higher odds of error 20%
were higher age ( OR=1.02; 95%CI =1.01-1.03), higher viscosity of medication ( OR=1.40; 95%CI =1.06-1.84 and
OR=1.87; 95%CI =1.45-2.41 for moderate and high viscosity, compared to low viscosity), prescribing in tablespoon unit
(OR=12.00; 95%CI =6.10-23.60) and prescribing in decimal or not in an integer volume (OR=1.94; 95%CI =1.53-2.48).
Higher health literacy was related to decreased odds of error 20% (OR=0.90; 95%CI =0.85-0.96). Strategies for reducing
measuring errors applicable to all prescribing pattern were the provision of relevant education to parents by pharmacists
with the use of advanced counseling techniques, changing prescribing order by using milliliter as a unit of measurement
instead of tablespoon and those difficult to measure, changing measuring devices to oral syringe and prescribing drugs
with higher concentration to reduce errors from multiple measuring. Conclusion: Dosing error of liquid medications was
committed by caregivers one-third of physician orders. Ability of caregivers, drug orders, and medications were related
to the occurrence of errors, and should be considered in developing measures to address this issue.
Keywords: dosing error, pediatric liquid medication, health literacy, parent, hospital pharmacy
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บทนา
ผู้ ป่ วยเด็ ก ร้ อ ยละ 56 ใช้ ย าอย่ า งน้ อ ย 1 ชนิ ด
ภายในระยะเวลาหนึ่งสัปดาห์ (1) การใช้ยาในเด็กต้องระวัง
เป็ น พิเ ศษเนื่ อ งจากอวัย วะในร่ า งกายยัง เจริญ เติบ โตไม่
เต็มที่ ทาให้เด็กมีความไวต่อผลจากยามากกว่าผูใ้ หญ่ และ
เกิดอาการไม่พงึ ประสงค์ได้มากกว่าผูใ้ หญ่ถงึ สามเท่าตัว (2)
เหตุ การณ์ อนั ไม่พึงประสงค์จากยา (adverse drug event:
ADE) ในผูป้ ่ วยเด็กทาให้เกิดอันตรายในระดับรุนแรงถึงร้อย
ละ 12.29 และต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลร้อยละ 2.09
โดยร้ อ ยละ 39.3 ของผู้ ป่ วยกลุ่ ม นี้ มีค วามรุ น แรงระดับ
คุ ก คามชี วิ ต (3) องค์ ก ารอาหารและยาของประเทศ
สหรัฐอเมริกาพบรายงาน ADE ในผูป้ ่ วยเด็กทีอ่ ายุต่ากว่า 2
ปี จานวน 7,111 ครัง้ ภายในระยะเวลา 3 ปี ในจานวนนี้
เสียชีวติ 243 ราย (4) ในประเทศไทยพบรายงาน ADE ใน
ผูป้ ่ วยเด็กทีม่ อี ายุตงั ้ แต่ 1 เดือนถึง 12 ปี ในปี 2554 จานวน
5,204 รายงาน คิดเป็ นร้อยละ 8.32 ของรายงานทัง้ หมด (5)
ผู้ ป่ วยเด็ ก ร้ อ ยละ 16 ที่เ ข้า รับ บริก ารในแผนก
ผูป้ ่ วยนอกเกิด ADE ความคลาดเคลื่อนทางยา (medication
error: ME) ในเด็กทีส่ ามารถป้ องกันได้รอ้ ยละ 60-70 เกิดขึน้
ในขัน้ ตอนการบริหารยาโดยผูป้ กครอง (6-10) ME ร้อยละ
92.7 เกิดขึน้ ที่บ้าน (11) ผู้ปกครองกว่าร้อยละ 50 ตวงยา
น้ าคลาดเคลื่อนไปจากที่แพทย์สงจ่
ั ่ าย (12, 13) ผู้ป่วยเด็ก
ร้อยละ 15 ทีแ่ ผนกผูป้ ่ วยนอกได้รบั ยาในขนาดไม่เหมาะสม
โดยร้อ ยละ 7 และ 8 ได้ร ับ ยาขนาดต่ ากว่า และสูง กว่า ที่
แพทย์สงั ่ ตามลาดับ ซึง่ กว่าร้อยละ 1 ของผูป้ ่ วยกลุ่มนี้ได้รบั
ยามากกว่าสองเท่าของขนาดยาสูงสุดทีก่ าหนดให้ใช้ในเด็ก
(14) ศูนย์พิษวิทยาของประเทศสหรัฐอเมริกาพบรายงาน
ความคลาดเคลื่อนในการตวงยา (dosing error: DE) เกิน
ขนาด 10 เท่าตัว ถึง 3,894 ครัง้ ภายในระยะเวลา 5 ปี
การได้รบั ยาผิดขนาดส่งผลให้การรักษาล้ม เหลว
หรือต้องเปลี่ยนแผนการรักษา ทาให้ค่าใช้จ่ายเพิ่มสูงขึน้
โดยไม่จาเป็ น ผู้ป่ วยที่ได้รบั ยาเกินขนาดอาจเกิด ADE ที่
รุ น แรงและเป็ นอัน ตรายต่ อ ชีวิต ได้ ศู น ย์ พิษ วิท ยาของ
ประเทศสหรัฐอเมริกามีรายงานว่า ME ระดับรุนแรงถึงขัน้
เสียชีวติ เกิดจากการได้รบั ยาเกินขนาดถึงร้อยละ 72 สาเหตุ
หลักของ ME ดังกล่าวเกิดจากการได้รบั ยาเกินขนาดถึง 10
เท่าของขนาดรักษา (15)
ปั จจัยหลักทีท่ าให้เกิด ME ในการบริหารยาน้ าแก่
ผู้ป่วยเด็ก ประกอบด้วย ปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับยา อุปกรณ์
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ตวงยา หน่วยการตวง และปั จจัยส่วนบุคคลของผูป้ กครองผู้
ตวงยา ยาน้าสาหรับเด็กบางชนิดมีรปู แบบและความเข้มข้น
หลากหลายสร้า งความสับ สนในการเลือ กใช้ ระดับ ความ
หนืดของยามีผลต่อความถูกต้องในการตวงยา (16) คาสังใช้
่
ยาบางรู ป แบบที่แ พทย์ ส ัง่ จ่ า ยเพิ่ม ความเสี่ย งต่ อ ความ
คลาดเคลื่อ น เนื่ อ งจากใช้ ห น่ ว ยที่เ ข้า ใจยาก หรือ ไม่ มี
เครื่อ งหมายแสดงปริม าตรที่ ต้อ งการบนอุ ป กรณ์ ต วงยา
(เช่ น 2/3 ช้อ นชา และค่ อ นช้อ นชา) นอกจากนี้ ช นิ ด ของ
อุ ป กรณ์ ต วงยาที่เ ลือ กใช้ ย ัง ก่ อ ให้ เ กิด DE แตกต่ า งกัน
การศึกษาทีผ่ ่านมาพบว่า ผูป้ กครองร้อยละ 73 นิยมตวงยา
โดยใช้ชอ้ นชาในครัวเรือนซึง่ เป็ นอุปกรณ์ท่ไี ม่ได้มาตรฐาน
และก่อให้เกิดความคลาดเคลื่อนมากทีส่ ุด (12, 17) อย่างไร
ก็ตามการตวงยาด้วยอุปกรณ์ตวงยามาตรฐานก็เกิดความ
คลาดเคลื่อนได้เช่นกัน โดยพบว่า ถ้วยตวงยาเป็ นอุปกรณ์ท่ี
ก่อให้เกิดความคลาดเคลื่อนมากทีส่ ุด รองลงมาคือช้อนตวง
ยา (8, 18) ทัง้ นี้อาจเป็ นผลจากลักษณะทางกายภาพของ
อุปกรณ์ตวงยาและหน่วยการตวงทีแ่ พทย์สงจ่
ั ่ าย เช่น มีเส้น
แสดงระดับปริมาตรบนอุปกรณ์ไม่ชดั เจน หรือแพทย์สงจ่
ั ่ าย
ยาในหน่ วยที่ไม่สอดคล้องกับหน่ วยที่ปรากฏบนอุ ป กรณ์
ตวงยา (19)
ปั จจัย ส่วนบุคคลของผู้ปกครองที่ส่งผลต่ อความ
ถูกต้องในการบริหารยาน้ าเด็ก ได้แก่ ข้อจากัดทางด้าน
ภาษาและระดับความแตกฉานทางสุขภาพ (health literacy)
(20) ผูป้ กครองทีม่ คี วามแตกฉานทางสุขภาพระดับต่ า มักมี
แนวโน้ ม เกิดความคลาดเคลื่อน (8, 21) นอกจากนี้ทกั ษะ
การใช้อุปกรณ์ตวงยาและความเข้าใจในหน่ วยการตวงของ
ผูป้ กครองก็สง่ ผลต่อการเกิด DE ด้วยเช่นกัน (19)
แนวทางลด DE ที่มีป ระสิท ธิภ าพที่สุด คือ การ
ปรับ ปรุ ง การสื่อ สารระหว่ า งบุ ค ลากรทางการแพทย์ ก ับ
ผู้ปกครองให้ดีข้นึ (7, 22) โดยการให้คาแนะนาที่ถูกต้อ ง
ร่ ว มกับ การใช้ เ ทคนิ ค การให้ ค าปรึก ษาขัน้ สู ง ประกอบ
คาอธิบาย เช่น การสาธิตวิธกี ารตวงยา การใช้ฉลากรูปภาพ
การขอให้ผปู้ กครองสาธิตแบบย้อนกลับ (17) ซึง่ เพิม่ ความ
ถูกต้องในการตวงยาของผูป้ กครองได้ถงึ ร้อยละ 37-100 (9)
กลุ่ม ผู้ปกครองได้รบั เฉพาะการให้คาปรึกษาขัน้ สูงตวงยา
คลาดเคลื่อ นร้ อ ยละ 33.1 ในขณะที่ก ลุ่ ม ที่ไ ด้ ร ับ เฉพาะ
อุปกรณ์ตวงยาเกิดความคลาดเคลื่อนร้อยละ 19.2 อย่างไรก็
ตามกลุ่มผูป้ กครองทีไ่ ด้รบั ทัง้ การให้คาปรึกษาขัน้ สูงร่วมกับ
อุปกรณ์ตวงยามาตรฐานเกิด DE เพียงร้อยละ 15 (17)

จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่ า การศึก ษา
จานวนจากัดในต่างประเทศเกี่ยวกับ DE ในยาน้ าสาหรับ
เด็กของผูป้ กครอง ความสัมพันธ์ระหว่างความคลาดเคลื่อน
นี้ กับความแตกฉานทางสุขภาพของผูป้ กครอง อุปกรณ์ตวง
ยา และหน่ วยตวงยา ตลอดจนแนวทางลดค ว า ม
คลาดเคลื่ อ นนี้ ยั ง ไม่ พบการศึ ก ษาในประเทศไทย
การศึกษาในประเทศไทยมีเพียงการศึกษาผลของการใช้
ฉลากภาพต่ อ ความเข้า ใจในเทคนิ คการผสมยาปฏิชีวนะ
ชนิ ด ผงแห้ ง เท่ า นั น้ ซึ่ง ไม่ เ กี่ย วข้อ งกับ การตวงยาของ
ผูป้ กครองแต่อย่างใด (23)
ในบริบ ทของสัง คมไทยปั จจุ บนั ผู้ป กครองส่ว น
ใหญ่ทางานนอกบ้าน ผูป้ ่ วยเด็กมักอยู่ในความดูแลของญาติ
ผูใ้ หญ่หรือพีเ่ ลีย้ ง บุคคลเหล่านี้บางส่วนมีขอ้ จากัดเกีย่ วกับ
ความแตกฉานทางสุข ภาพและขาดทัก ษะในการตวงยา
โรงพยาบาลที่ท าวิจ ัย เป็ น โรงพยาบาลชุ ม ชนในจัง หวัด
นครศรีธรรมราชพบว่า มีผู้ป่วยเด็กเข้ารับบริการประมาณ
40 รายต่ อ วัน และมีก ารสัง่ จ่ า ยยาน้ า ส าหรับ เด็ ก หลาย
รายการต่อคนด้วยคาสังใช้
่ ยาที่หลากหลาย ผู้ป่วยบางราย
ได้ร ับ อุ ป กรณ์ ต วงยาหลายรูป แบบในคราวเดีย วกัน จึงมี
โอกาสที่จะเกิด DE ได้สูง แต่ อย่างไรก็ตามยังไม่มีข้อมูล
เกี่ย วกับ ขนาดของปั ญ หาความคลาดเคลื่อ นนี้ ต ลอดจน
ปั จจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วจิ ยั จึงทาการศึกษานี้ขน้ึ ประเมิน DE
ของผู้ปกครอง พร้อมหาแนวทางลดความคลาดเคลื่อ นนี้
ประโยชน์ จ ากงานวิ จ ั ย คื อ ค าสั ง่ ใช้ ย าที่ พ บความ
คลาดเคลื่ อ นสู ง จะได้ ร ับ การเฝ้ าระวัง เป็ นพิ เ ศษตัง้ แต่
กระบวนการสัง่ ใช้ ย าตลอดไปจนถึ ง การให้ค วามรู้ แ ละ
คาแนะนาวิธตี วงยาทีถ่ ูกต้องแก่ผปู้ กครอง แนวทางลด DE
ทีไ่ ด้จะถูกนาไปทดสอบต่อไป

การศึกษาโดยรวม
การวิจยั นี้เป็ นการศึกษาแบบผสมผสานระหว่าง
การวิ จ ัย เชิ ง ส ารวจและการวิจ ัย เชิง คุ ณ ภาพ การวิ จ ัย
ประกอบด้วย 3 การศึกษาย่อย ได้แก่ 1) การรวบรวมคาสัง่
ใช้ยาน้ าสาหรับเด็กที่แพทย์สงจ่
ั ่ าย 2) การประเมิน DE ใน
ของผู้ปกครอง และ 3) การรวบรวมวิธีแก้ไขปั ญหาความ
คลาดเคลื่อนฯ ด้วยการสนทนากลุ่มภายใต้มุมมองเภสัชกร
การวิจยั นี้ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรม
วิจยั ในมนุ ษย์ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์แล้วเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2558

การศึกษาที่ 1 การรวบรวมคาสังใช้
่ ยาน้า
การศึกษานี้เป็ น การวิจยั เชิงสารวจ สถานที่วิจยั
คือ โรงพยาบาลชุมชนขนาด 60 เตียงแห่งหนึ่งในจังหวัด
นครศรีธ รรมราช ผู้ วิจ ัย รวบรวมข้อ มู ล ค าสัง่ ใช้ ย าช่ ว ง
ระหว่างวันที่ 1 มกราคม-31 ธันวาคม 2558 จากโปรแกรม
Hos-Xp โดยคัดเลือกเฉพาะใบสังยาของเด็
่
กอายุไม่เกิน 12
ปี ในแผนกผูป้ ่ วยนอก ทีม่ ยี าน้าชนิดรับประทานอย่างน้อย 1
รายการในแต่ละใบสัง่ ผูว้ จิ ยั รวบรวมข้อมูลดังต่อไปนี้ 1) ชื่อ
ยา 2) สีและรูปแบบของยาน้า 3) กลุ่มยาทางเภสัชวิทยา 4)
กลุ่มยาความเสีย่ งสูง (อ้างอิงตามเอกสาร 24) 5) ดัชนีการ
รักษา (แคบ/ไม่แคบ) 6) ประเภทการใช้ทร่ี ะบุบนฉลาก (ใช้
ต่อเนื่อง/ใช้เมื่อมีอาการ) 7) ปริมาตรยาที่แพทย์สงจ่
ั ่ าย 8)
หน่ วยการตวง 9) อุปกรณ์ตวงยา 10) ระดับความหนืด ซึง่
วัดด้วย Brookfield Synchro-Lectric Viscometer ของบริษทั
Brookfield Engineering Laboratories, Inc., Stouchton,
USA โดยใช้ spindle เบอร์ 1 หมุนด้วย speed 12 รอบต่อ
นาที factor ที่ใ ช้คือ 5 ความหนื ด ของยาแบ่ ง ออกเป็ น 3
กลุ่ม ได้แก่ ความหนื ดน้ อย (<110 centipoise) ปานกลาง
(230-330 centipoise) และมาก (>390 centipoise)
การศึก ษานี้ ถือ ว่ า ค าสัง่ ใช้ย าที่เ หมือ นกัน ใน 4
ประเด็น ได้แ ก่ 1) ความหนื ด ของยาที่ส งั ่ 2) ปริม าตรที่
แพทย์สงให้
ั ่ ตวง 3) อุปกรณ์ตวงยาที่ต้องใช้ 4) หน่ วยการ
ตวงที่ระบุบนฉลากยา เป็ นคาสังใช้
่ ยาที่มรี ูปแบบเดียวกัน
และถือว่ามีความยาก-ง่ายในการตวงเหมือนกัน การศึกษา
แสดงความถีข่ องรูปแบบคาสังใช้
่ ยาโดยใช้สถิตเิ ชิงพรรณนา

ผลการศึกษาที่ 1
โรงพยาบาลทีเ่ ป็ นสถานที่วจิ ยั มียาน้ าสาหรับเด็ก
จานวน 23 รายการ ประกอบด้วย ยาน้ าเชื่อม 15 รายการ
ยาน้ าแขวนตะกอน 7 รายการ และยาน้ าผสม 1 รายการ
การศึกษาพบว่ามีการสังใช้
่ ยาน้ าสาหรับเด็กจานวน 17,746
ครัง้ ในระยะเวลา 1 ปี ทเ่ี ก็บข้อมูล ซึง่ สามารถจัดกลุ่มได้ 59
รู ป แบบค าสัง่ การใช้ย า แต่ ล ะรู ป แบบ คือ ค าสัง่ ใช้ย าที่
เหมือนกัน 4 ประการ (ปริมาตรยา ความหนืด อุปกรณ์ตวง
ยา และหน่ วยการตวง) รูปแบบทีพ่ บมากทีส่ ุด คือ การตวง
ยาน้ า ความหนืด น้ อ ยด้วยช้อ นชาในปริมาตรหนึ่งช้อนชา
(ร้อยละ 36.54 ของจานวนครัง้ ในการสังใช้
่ ยา)
ผู้วจิ ยั เลือกรูปแบบคาสังการใช้
่
ยา 13 รูปแบบทีม่ ี
การสังใช้
่ มากทีส่ ุด (ครอบคลุมจานวนครัง้ ของการสังใช้
่ ยา
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ร้อยละ 90.85) และสุม่ เลือกรูปแบบทีเ่ หลือโดยการจับฉลาก
เพิ่มอีก 21 รูปแบบ รวม 34 รูปแบบซึ่ง ครอบคลุมจานวน
ครัง้ ของการสังใช้
่ ยาร้อยละ 97.36 รูปแบบคาสังใช้
่ ยาทัง้ 34
รูปแบบทีถ่ ูกคัดเลือกจะถูกนาไปทดสอบ DE ของผูป้ กครอง
ในการศึกษาที่ 2 (ระบุอยู่ในตารางที่ 1)

การศึกษาที่ 2 การประเมิ นความคลาดเคลื่อน
การศึกษาทีส่ องทดสอบการตวงยาน้าในผูป้ กครอง
เพื่อหาอัตราการเกิด DE ในแต่ ละรูปแบบคาสังการใช้
่
ยา
โดยมีระเบียบวิธวี จิ ยั ดังต่อไปนี้
ตัวอย่าง
การวิจ ัย คัด เลือ กตัว อย่ า งแบบตามสะดวกจาก
ผูป้ กครองหรือผูด้ ูแลเด็กอายุไม่เกิน 12 ปี ทเ่ี ข้ารับบริการใน
แผนกผู้ป่ วยนอก โรงพยาบาลชุ ม ชนแห่ งหนึ่ ง ในจังหวัด
นครศรีธรรมราช โดยต้องเป็ นผู้ท่ตี วงยาน้ าให้แก่เด็ก และ
ต้อง สามารถอ่าน ฟั ง และสือ่ สารด้วยภาษาไทยกับผูว้ จิ ยั ได้
เกณฑ์ ค ัด ออก คือ ผู้ ป กครองของผู้ ป่ วยเด็ก ที่มีอ าการ
ฉุ ก เฉิ น หรื อ ถู ก ส่ ง ต่ อ และผู้ ป กครองที่ ป ฏิ เ สธเข้ า ร่ ว ม
การศึกษา
ขนาดตัวอย่าง
ขนาดตัวอย่างคานวณจากสูตรสาหรับประมาณ
ค่าตัวแปรเชิงคุณภาพในประชากรกลุ่มเดียว โดยกาหนดให้
อั ต ราการตวงยาถู ก ต้ อ งเท่ า กั บ 0.85 ซึ่ ง อ้ า งอิ ง จาก
การศึกษาที่ผ่านมาซึ่งพบว่า ผู้ปกครองร้อยละ 15 ตวงยา
คลาดเคลื่อน (ตวงผิดไปจากค่าทีค่ วรเป็ นอย่างน้อยร้อยละ
20) (8) ความคลาดเคลื่อ นชนิ ด ที่ 1 เท่ า กับ 0.05 และ
ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ เท่ากับ 0.085 ดังนัน้ ขนาด
ตัวอย่างทีค่ านวณได้ คือ อย่างน้อย 68 คนต่อคาสังใช้
่ ยา 1
รูปแบบ
วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
ผู้วจิ ยั อธิบายข้อมูลการวิจยั ตลอดจนข้อดี-ข้อเสีย
ในการร่วมการวิจยั ให้แก่ตวั อย่าง และแจ้งให้ทราบว่า ข้อมูล
ทีไ่ ด้รบั จะถือเป็ นความลับ หลังจากนัน้ สอบถามความสมัคร
ใจในการเข้าร่วมการวิจยั ด้วยวาจา เมื่อตัวอย่างตกลงเข้า
ร่วมการวิจยั จึงลงลายมือชื่อลงในแบบฟอร์มเข้าร่วมการวิจยั
จากนัน้ ผู้วจิ ยั เก็บข้อมูลส่วนบุคคลและประเมินระดับความ
แตกฉานทางสุ ข ภาพของตัว อย่ า งด้ ว ยแบบสอบถามที่
ดัดแปลงมาจากแบบวัดของอนัญญา มานิตย์ (25) แบบวัด
ประกอบด้ว ย 2 ส่ ว น ในส่ ว นที่ 1 ผู้วิจ ัย ให้ตัว อย่ า งอ่ า น
ข้อความทีพ่ บได้บ่อยในการรักษาพยาบาลโดยทัวไป
่ 4 ข้อ
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(เช่น “รับประทานยาครัง้ ละ 1 เม็ด ทุก 6 ชัวโมง”)
่
หลังจาก
นัน้ ผูว้ จิ ยั ถามคาถามเพื่อทดสอบความเข้าใจ (เช่น หากกิน
ยานี้ครัง้ แรกเวลา 7 โมงเช้า ครัง้ ถัดไปต้องกินเมื่อไหร่) และ
ให้ตวั อย่างตอบคาถามด้วยวาจา ส่วนที่ 2 เป็ นแบบทดสอบ
ความสามารถในการอ่าน โดยตัวอย่างต้องอ่านข้อความที่
ตัดคาบางคาออก และต้องเติมคาในช่องว่างโดยเลือกจาก
ตัวเลือกที่มีให้ (cloze test) คาถามส่วนนี้มี 5 ข้อ แบบวัด
ความแตกฉานทางสุขภาพมีคะแนนเต็ม 9 คะแนน แบบวัด
ความแตกฉานทางสุขภาพผ่านการตรวจสอบความตรงเชิง
เนื้อหาโดยผูท้ รงคุณวุฒิ และถูกนาไปทดสอบในผูป้ ่ วยนอก
ของโรงพยาบาลชุมชน ความเทีย่ งของแบบวัดมีค่า 0.70
การประเมิ นความคลาดเคลือ่ นในการตวงยา
ตัวอย่างแต่ละรายถูกขอให้ตวงยา 5 รูปแบบคาสัง่
การใช้ยา ลาดับคาสังใช้
่ ยาทีท่ ดสอบในตัวอย่างแต่ละรายถูก
กาหนดด้วยวิธกี ารสุ่มเช่นกัน ผู้วจิ ยั แสดงคาสังใช้
่ ยาแบบ
เป็ นลายลักษณ์อกั ษรทีละคาสัง่ พร้อ มด้วยอุปกรณ์ตวงยาที่
สอดคล้องกับคาสังใช้
่ ยาแต่ละรูปแบบ (ประกอบด้วย ช้อน
ชา หลอดตวงยาขนาดความจุ 3 และ 5 มิลลิลติ ร ถ้วยตวง
ยา และหลอดหยด) และขวดบรรจุยาน้าสาหรับเด็กทีม่ รี ะดับ
ความหนื ด สอดคล้องกับ รูป แบบของคาสังใช้
่ ยา การวิจยั
คัดเลือก paracetamol syrup 120 mg/5 ml, co-trimoxazole
suspension 200/ 40mg/ 5 ml แ ล ะ ibuprofen syrup 200
mg/5 ml เป็ นตัวแทนของยาความหนืดน้อย ปานกลาง และ
มาก ตามลาดับ พร้อมกล่าวกับตัวอย่างว่ า “ลองอ่านวิธใี ช้
ยาและตวงยาตามที่ท่านเข้าใจด้วยอุปกรณ์ ท่ใี ห้มา” ขณะ
ทดสอบหากผู้วจิ ยั พบว่า ตัวอย่างตวงยาไม่ถูกต้องหรือใช้
อุปกรณ์ผดิ วิธี ผูว้ จิ ยั จะนะนาวิธตี วงยาทีถ่ ูกต้องแก่ตวั อย่าง
หลังการวิจยั ผูว้ จิ ยั นายาทีต่ วั อย่างตวงได้ไปชังน
่ ้ าหนักแล้ว
คานวณหาปริมาตรโดยหารด้วยความหนาแน่นของยา
การวิจยั นี้ทดสอบปริมาตรของอุปกรณ์ตวงยาทุก
ชิ้นที่ใช้ในการวิจยั ว่า สามารถตวงยาได้โดยมีคลาดเคลื่อน
ไม่เกินร้อยละ 5 การทดสอบทาโดยให้เภสัชกร 3 ท่านตวง
ย า ต า มค าสั ง่ ต่ าง ๆ ใ นกา รวิ จ ั ย และ ค า นวณความ
คลาดเคลื่อนในการตวง หากความคลาดเคลื่อนมากกว่าร้อย
ละ 5 ถือว่า อุปกรณ์ ดงั กล่าวไม่ได้มาตรฐานและจะไม่ถูก
นามาใช้ในการวิจยั
ความคลาดเคลือ่ นในการตวงยา
การวิจ ัย ก าหนดนิ ย ามของ DE โดยอ้า งอิง จาก
การศึกษาที่ผ่านมา (22) DE คือ การตวงยาได้ปริมาตรที่
แตกต่างจากปริมาตรทีแ่ พทย์สงจ่
ั ่ ายเกินกว่าร้อยละ 20 ซึง่

ในบทความนี้ใช้คาย่อว่า error 20% ความคลาดเคลื่อ นนี้
แบ่งได้เป็ น overdose 20% (ตวงยาได้มากกว่าที่แพทย์สงั ่
เกินกว่าร้อยละ 20) และ underdose 20% (ตวงยาได้น้อย
กว่าทีแ่ พทย์สงเกิ
ั ่ นกว่าร้อยละ 20) ส่วน error 40% เกิดเมื่อ
ตัวอย่างตวงยาได้แตกต่างจากที่แพทย์สงเกิ
ั ่ นกว่าร้อยละ
40 ซึ่งแบ่งเป็ น overdose 40% และ underdose 40% การ
วิจยั นี้กาหนดให้คาสังใช้
่ ยาที่ยาก คือ คาสังที
่ ่มปี ริมาตรซึง่
ต้องตวงมากกว่า 1 ครัง้ คาสังใช้
่ ยาทีร่ ะบุหน่วยการตวงเป็ น
ช้อนโต๊ะ และคาสังที
่ ่ระบุปริมาตรไม่เป็ นจานวนเต็ม คาสัง่
ใช้ยาทีไ่ ม่มลี กั ษณะทัง้ สาม ถือว่าเป็ นคาสังใช้
่ ยาปกติ
การวิ เคราะห์ข้อมูล
งานวิจยั แสดงอัตราความคลาดเคลื่อนในการตวง
ยาเป็ นร้อยละ การศึกษาใช้การวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติกส์
ด้ ว ยวิ ธี enter ตั ว แปรตาม คื อ error 20%, error 40%,
overdose 20%, overdose 40%, underdose 20% แ ล ะ
underdose 40% ตามล าดับ ตัว แปรต้ น คือ อายุ ความ
แตกฉานทางสุขภาพ ระดับการศึกษา (แบ่งเป็ น 4 กลุ่ม คือ
น้อยกว่าหรือเท่ากับประถมศึกษา (กลุ่มอ้างอิง) มัธยมศึกษา
ตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลายถึงประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชัน้ ต้น (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง (ปวส.)
ถึงปริญญาตรีหรือสูงกว่า ) ความหนืด (น้อย (กลุ่มอ้างอิง)
ปานกลาง และมาก) ความยากในการตวงยา (คาสังใช้
่ ยา
ปกติ (กลุ่มอ้างอิง) คาสังใช้
่ ยาทีต่ วงมากกว่า 1 ครัง้ คาสังใช้
่
ยาทีป่ ริมาตรไม่เป็ นจานวนเต็ม และคาสังใช้
่ ยาทีร่ ะบุหน่วย
เป็ นช้อนโต๊ะ) ในการวิจยั ระดับนัยสาคัญทางสถิติ คือ 0.05

ผลการศึกษาที่ 2
ข้อมูลทัวไป
่
ตัวอย่างเข้าร่วมการศึกษา 400 ราย ส่วนใหญ่เป็ น
เพศหญิง (304 คน หรือร้อยละ 76.00) อายุเฉลีย่ 35.4±13.1
ปี ตัวอย่างกว่าร้อยละ 80 มีอายุไม่เกิน 50 ปี ตัวอย่างจบ
การศึกษาระดับประถมศึกษา (ร้อยละ 21.30) มัธยมศึกษา
ตอนต้น (ร้อยละ 21.00) มัธยมศึกษาตอนปลาย-ปวช (ร้อย
ละ 24.10) และ ปวส.-ปริญญาตรีหรือสูงกว่า (ร้อยละ 33.40)
ตัวอย่างเป็ นแม่บ้าน/ไม่ได้ทางาน รับจ้าง ทาเกษตรกรรม
ค้า ขาย เป็ น ข้า ราชการ/รัฐ วิส าหกิจ และประกอบธุ ร กิจ
ส่ ว นตั ว ร้ อ ยละ 34.75, 23.50, 14.80, 11.80, 8.00 และ
5.00 ตามลาดับ
ตัวอย่างมีความสัมพันธ์เป็ นบิดาหรือมารดาของ
เด็ก (ร้อยละ 73.50) ตัวอย่างส่วนใหญ่มีเด็กในความดูแล

จานวน 1-2 คน (ร้อยละ 74.75) ตัวอย่างได้คะแนนความ
แตกฉานทางสุขภาพเฉลี่ย 6.60±2.07 (จากคะแนนเต็ม 9
คะแนน) ตัวอย่างร้อยละ 37.80 ได้คะแนน 8-9 คะแนน
ความคลาดเคลื่อนในการตวงยา
ตารางที่ 1 แสดง DE จาแนกตามรูปแบบคาสังใช้
่
ยา ในคาสังใช้
่ ยา 8 คาสัง่ มีตวั อย่างเกินกว่าร้อยละ 50 ตวง
ยาผิด (เกิด error 20%) คาสังดั
่ งกล่าวแสดงในกรอบเข้มใน
ตารางที่ 1 คาสังใช้
่ ยาที่เกิด error 20% (หรือ underdose
20% + overdose 20%) มากที่สุ ด 3 อัน ดับ แรก คือ การ
ตวงยาความหนืดน้ อยด้วยถ้วยตวงยาในปริมาตร 1 ช้อน
โต๊ ะ (ร้อ ยละ 79.37 ของตัว อย่า ง) การตวงยาความหนืด
น้อยด้วยหลอดหยดในปริมาตร 0.3 ซีซี (ร้อยละ 62.29 ของ
ตัวอย่าง) และการตวงยาความหนืดปานกลางในปริมาตร
ค่อนช้อนชา (ร้อยละ 58.50 ของตัวอย่าง)
ค าสังที
่ ่มีค วามผิด พลาดมากมีลัก ษณะที่เ ห็น ได้
อย่ า งชัด เจน คือ 1) ใช้ถ้ว ยตวงที่มีข ีด บอกปริม าตรเป็ น
มิลลิลติ รเพื่อตวงยาที่คาสังระบุ
่ ปริมาตรในหน่ วยของช้อน
โต๊ ะซึ่งไม่สอดคล้องกัน 2) ปริมาตรทีร่ ะบุให้ตวงอยู่ในรูป
ของทศนิ ย มเช่ น 0.3, 1.2, 1.25 หรื อ 1.3 ซี ซี 3) เป็ น
ปริมาตรที่ตวงยาก เช่น ค่อนช้อนชาซึ่งยากต่ อการเข้าใจ
ความหมายและยากต่อการตวงเพราะไม่ มขี ดี ระบุปริมาตร
3.75 ซีซบี นช้อนชา หรือคาสังที
่ ่ระบุปริมาตรครึ่งช้อนชาที่
ตวงยากเพราะแม้มขี ดี บอกระดับบนอุปกรณ์ท่เี ป็ นช้อนชา
แต่กเ็ ป็ นเส้นบาง ๆ ทีด่ ูยาก เป็ นทีน่ ่ าสังเกตว่า คาสังการใช้
่
ยาน้ าที่พบมากที่สุด คือ “1 ช้อนชา” ซึ่งน่ าจะเป็ นคาสังที
่ ่
ตวงง่ายนัน้ มีตวั อย่างตวงผิดร้อยละ 25.81-28.79 (ขึน้ กับ
ความหนืดของยา)
จากตารางที่ 1 การตวงยาความหนืดน้อยและปาน
กลางด้ ว ยช้ อ นชาส่ ว นใหญ่ พ บความคลาดเคลื่อ นชนิ ด
underdose 20% แต่การตวงยาความหนืดมากด้วยช้อนชา
และการตวงยาปริมาตรครึ่งช้อนชาในทุกระดับความหนืด
กลับพบความคลาดเคลื่อนส่วนใหญ่เป็ น overdose 20%
ความคลาดเคลื่อนชนิด underdose 40% พบมาก
ที่สุดในการตวงยาปริมาตรค่อนช้อนชาทัง้ 3 ระดับความ
หนืด (ร้อยละ 22.81-26.42 ของตัวอย่าง) ส่วน overdose
40% พบมากทีส่ ดุ ในการตวงยาความหนืดน้อยปริมาตร 0.3
ซีซดี ว้ ยหลอดหยด (ร้อยละ 44.26 ของตัวอย่าง) รองลงมา
คือการตวงยาความหนืดน้อยด้วยถ้วยตวงยาในปริมาตร 1
ช้อนโต๊ะ (ร้อยละ 38.10 ของตัวอย่าง)
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ตารางที่ 1. ความคลาดเคลื่อนในการตวงยาจาแนกตามรูปแบบคาสังใช้
่ ยา1
ความ
หนืด
น้อย

ปาน
กลาง

มาก

รูปแบบคาสังใช้
่ ยา
ครึง่ ช้อนชา
ค่อนช้อนชา
1 ช้อนชา
1 ช้อนชาครึง่
1 ช้อนชาค่อน
2 ช้อนชา
2 ช้อนชาครึง่
หลอดตวงยา 1 ซีซี
หลอดตวงยา 1.2 ซีซี
หลอดตวงยา 1.25 ซีซี
หลอดตวงยา 1.3 ซีซี
หลอดตวงยา 1.5 ซีซี
หลอดตวงยา 2 ซีซี
หลอดตวงยา 2.5 ซีซี
หลอดตวงยา 3 ซีซี
หลอดตวงยา 4 ซีซี
หลอดตวงยา 5 ซีซี
หลอดตวงยา 6 ซีซี
หลอดตวงยา 7 ซีซี
หลอดหยด 0.3 ซีซี
ถ้วยตวง 1 ช้อนโต๊ะ
ครึง่ ช้อนชา
ค่อนช้อนชา
1 ช้อนชา
1 ช้อนชาครึง่
2 ช้อนชา
หลอดตวงยา 2 ซีซี
ครึง่ ช้อนชา
ค่อนช้อนชา
1 ช้อนชา
1 ช้อนชาครึง่
2 ช้อนชา
หลอดตวงยา 3 ซีซี
หลอดตวงยา 4 ซีซี

ความแตกต่าง
จากทีแ่ พทย์สงั ่
(ค่าเฉลีย่ ±SD)

0.32±0.73
-0.68±1.04
-0.23±0.84
-0.45±1.59
-1.59±1.92
-0.83±1.92
-2.89±2.38
0.08±0.22
0.21±0.35
0.14±0.43
0.21±0.48
0.05±0.34
0.02±0.36
-0.05±0.41
-0.06±0.63
0.01±0.70
-0.21±0.63
-0.24±0.88
-0.17±0.67
0.16±0.17
2.70±8.37
0.33±0.89
-0.91±0.95
-0.24±0.87
-0.18±1.56
-1.11±1.69
-0.07±0.44
0.63±0.80
-0.42±1.18
0.47±0.97
0.58±1.46
0.08±1.93
0.70±0.56
0.58±0.72

ร้อยละของตัวอย่างทีต่ วงยาโดย2
underdose 20% (A)
<-40%

25.00
1.52
6.90
16.95
5.66
23.08
3.70
1.56
5.56
3.39
3.23
4.84
6.35
6.35
1.75
3.28

17.46
1.72
26.42
3.33
5.17
7.41
8.93
22.81
3.39
6.25
1.72

ไม่คลาดเคลือ่ น

-40-(-20.01)%

-20-0%

8.20
21.88
18.18
8.62
22.03
11.32
34.62
5.56
4.69
7.41
5.08
6.45
3.23
4.76
4.76
7.02
12.90
8.20
3.45

22.95
26.56
40.91
48.28
40.68
43.40
28.85
22.22
7.81
11.11
27.12
20.97
25.81
31.75
17.46
24.56
48.39
42.62
48.28
11.48
14.29
29.31
26.42
50.00
41.38
50.00
17.86
13.30
22.81
24.19
16.95
33.33
1.64
8.62

12.70
10.34
30.19
13.33
6.90
16.67
10.71
17.54
4.84
6.78
2.08

A+B
overdose 20% (B)

0.01-20% 20.01-40% >40%

39.34
18.75
30.30
27.59
18.64
35.85
13.46
44.44
56.25
48.15
28.81
56.45
61.29
53.97
69.84
63.16
37.10
45.90
48.28
26.23
6.35
20.69
15.09
21.67
41.38
25.93
57.14
30.00
19.30
50.00
50.85
50.00
52.46
50.00

14.75
7.81
9.09
5.17
1.69
3.77

14.75

16.67
10.94
12.96
22.03
9.68
1.61
3.17

7.41
18.75
14.81
13.56
3.23
3.23

1.75
1.61

18.03
11.11
20.69
1.89
11.67
3.45
5.36
26.70
14.04
16.13
20.34
6.25
36.07
36.21

3.45

1.59
1.75

44.26
38.10
17.24

1.72

30.00
3.51
4.84
1.69
2.08
9.84
3.45

37.7
54.69
28.79
24.14
40.67
20.75
57.7
33.34
35.94
40.74
44.06
22.59
12.91
14.28
12.7
12.27
14.51
11.48
3.45
62.29
79.37
50.00
58.5
28.33
17.24
24.08
25
56.7
57.9
25.81
32.2
16.66
45.91
41.38

1: ขนาดตัวอย่าง คือ 48-66 ในแต่ละคาสังการใช้
่
ยา
2: underdose 20% และ overdose 20% คือ การตวงยาได้น้อยกว่าและมากกว่าปริมาตรทีแ่ พทย์สงร้
ั ่ อยละ 20 ตามลาดับ
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ความคลาดเคลื่อนที่เกิ ดทัง้ หมดในหนึ่ งปี
การวิ จ ั ย นี้ ป ระมาณปริ ม าณของความคลาด
เคลื่อนทีเ่ กิดขึน้ ใน 1 ปี จากอัตราความคลาดเคลื่อนทีพ่ บใน
คาสังใช้
่ ยารูปแบบต่าง ๆ (ตารางที่ 1) คูณด้วยจานวนครัง้
ของจานวนการสังใช้
่ ยารูปแบบนัน้ ในหนึ่งปี คาสังใช้
่ ยาที่
เลือกมาทดสอบมี 34 รูปแบบ (จาก 59 รูปแบบ) ครอบคลุม
การสังใช้
่ ยา 17,278 ครัง้ (ร้อยละ 97.36 ของการสังใช้
่ ยา
ทัง้ หมด 17,746 ครัง้ ) การคานวณพบการเกิด error 20%
5,590 ครัง้ ของการสังใช้
่ ยา (ร้อยละ 32.35 ของการสังใช้
่ ยา
17,278 ครัง้ ) อย่างไรก็ตามหากอนุ มานว่า คาสังใช้
่ ยาอีก
25 รูปแบบทีไ่ ม่ได้ทดสอบนัน้ ไม่เกิดความคลาดเคลื่อนใน
การตวงยาเลย อาจกล่าวได้ว่า เกิดการตวงยาผิด ร้อยละ
31.50 (5,590/17,746) ของการสังใช้
่ ยาทัง้ หมด
ค ว า ม ค ลา ดเค ลื่ อ นที่ พ บ ใ น 1 ปี แ บ่ ง เป็ น
underdose 20% 3,410 ครัง้ และ overdose 20% 2,180
ครัง้ คิด เป็ นร้ อ ยละ 19.74 และ 12.62 ของค าสัง่ ใช้ ย า
17,278 ครัง้ ตามลาดับ การวิจยั นี้พบความคลาดเคลื่อนใน
ระดับ สูง (error 40%) จานวน 1,712 ครัง้ ใน 1 ปี (ร้อยละ
9.91 ของการสัง่ ใช้ ย า) โดยแบ่ ง เป็ น underdose 40%
จานวน 1,069 ครัง้ และ overdose 40% จานวน 643 ครัง้
คิดเป็ นร้อยละ 6.19 และ 3.72 ของการสังใช้
่ ยา ตามลาดับ
ในภาพรวมพบว่าเกิด underdose 20% มากกว่า
overdose 20% ประมาณ 1.6 เท่าตัว คาสังใช้
่ ยาทีม่ จี านวน
ครัง้ ของความคลาดเคลื่อนมากทีส่ ุด 3 ลาดับแรกในเวลา 1
ปี มกั เกิดในการตวงยาที่มคี วามหนืดน้ อยด้วยช้อนชา คือ
การตวงยา 1 ช้อนชา (1,867 ครัง้ ) การตวงยาค่อนช้อนชา
(1,245 ครัง้ ) และการตวงยาครึ่ง ช้อ นชา (603 ครัง้ ) รวม
ความคลาดเคลื่อนทัง้ 3 รูปแบบคิดเป็ นร้อยละ 66.45 ของ
ความคลาดเคลื่อนทัง้ หมด 5,590 ครัง้
ปัจจัยที่สมั พันธ์กบั ความคลาดเคลื่อน
ตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยโลจิ
สติกส์เพื่อทานายการเกิด error 20% และ error 40% ส่วน
ตารางที่ 3 แสดงผลการทานายการเกิด underdose 20%,
underdose 40%, overdose 20% และ overdose 40% อายุ
ที่มากขึ้น เพิ่มโอกาสการเกิด error 20% และ error 40%
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (OR=1.02, 95%CI=1.01-1.03;
OR=1.03, 95%CI=1.02-1.04 ตามล าดั บ ) (ตารางที่ 2)
โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง underdose 20%, underdose 40%,
และ overdose 40% (ตารางที่ 3)

ความแตกฉานทางสุขภาพทีเ่ พิม่ ขึน้ ลดโอกาสเกิด
error 20% (OR=0.90; 95%CI =0.85-0.96) (ตารางที่ 2) ใน
ส่วนทีเ่ ป็ น overdose 20% (ตารางที่ 3) ระดับการศึกษาไม่
มีผ ลต่ อ การเกิด ความคลาดเคลื่อ นทุ ก แบบที่ศึก ษาเมื่อ
ควบคุมตัวแปรต้นอื่น ๆ ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ระดับความหนืดของยาที่เพิ่มขึ้นเพิ่มโอกาสเกิด
error 20% อย่ า งมีนั ย ส าคัญ ทางสถิติ (OR=1.40; 95%CI
=1.06-1.84 แ ล ะ OR=1.87; 95%CI =1.45-2.41 ส า ห รั บ
ความหนืดระดับปานกลางและระดับมากเมื่อเทียบกับระดับ
น้ อ ย) (ตารางที่ 2) จากตารางที่ 3 ยาที่ห นื ด ปานกลางมี
โอกาสเกิ ด underdose 20% มากกว่ า ยาที่ ห นื ด น้ อ ย
(OR=1.71, 95%CI=1.25-2.34) ส่วนยาทีห่ นืดมากมีโอกาส
เกิด overdose 20% มากกว่ า ยาที่ห นื ด น้ อ ย (OR=3.57,
95%CI=2.64-4.82) แต่ลดโอกาสเกิด underdose 20% เมื่อ
เทียบกับยาทีห่ นืดน้อย (OR=0.58, 95%CI=0.39-0.85)
ค า สั ง่ ที่ ต้ อ ง ต ว ง ย า ม า ก ก ว่ า 1 ค รั ้ ง ไ ม่ มี
ความสัมพันธ์กบั การเกิด error 20% และ error 40% อย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิติ (ตารางที่ 2) แต่จากตารางที่ 3 การตวง
ยามากกว่ า 1 ครัง้ ช่ ว ยลดการเกิ ด overdose 20% และ
overdose 40% (OR=0.29, 95% CI=0.18-0.46; OR=0.25,
95% CI=0. 08-0. 74 ต า ม ล า ดั บ ) แ ต่ เพิ่ ม โ อกา สเกิ ด
underdose 20% (OR=1.50, 95% CI=1.08-2.08)
คาสังใช้
่ ยาที่ระบุป ริมาตรไม่เป็ นจานวนเต็มเพิม่
โอกาสการเกิด error 20% และ error 40% อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติ (OR=1.94, 95%CI=1.53-2.48; OR=2.63, 95%CI
=1.84-3.75 ตามลาดับ ) (ตารางที่ 2) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
overdose 20% และ overdose 40% (OR=2.45, 95% CI =
1. 83-3. 30; OR=5.16, 95% CI=3. 04-8. 77 ต า ม ล า ดั บ )
(ตารางที่ 3)
หน่วยตวงยาทีร่ ะบุเป็ นช้อนโต๊ะเพิม่ โอกาสการเกิด
error 20% และ error 40% อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ
( OR=12.00, 95%CI=6. 10- 23. 60; OR=14.44, 95%CI =
7.74-26.92 ตามล าดั บ ) (ตารางที่ 2) โดยเพิ่ ม ความ
คลาดเคลื่อนทุกรูปแบบทีศ่ กึ ษา (ตารางที่ 3)

การศึกษาที่ 3 วิ ธีการแก้ไขปัญหาฯ
การศึกษานี้เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพเพื่อรวบรวม
แนวทางการแก้ไขปั ญหาการเกิดความคลาดเคลื่อนในการ
ตวงยาโดยผูป้ กครองจากมุมมองของเภสัชกร
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ผูใ้ ห้ข้อมูล
การวิจยั คัดเลือกผูใ้ ห้ขอ้ มูลแบบเจาะจง ผูใ้ ห้ขอ้ มูล
คือ เภสัชกร 4 คนซึง่ มีประสบการณ์ในการจ่ายยาน้าสาหรับ
เด็ก ที่แ ผนกผู้ป่ วยนอกอย่ า งน้ อ ย 3 ปี ข้ึน ไป ผู้ใ ห้ข้อ มูล
ทัง้ หมดทางานในโรงพยาบาลชุมชนแห่งหนึ่งในภาคใต้
การสนทนากลุ่ม
ผู้วิจยั ส่งเอกสารแจ้งผลการทดสอบ DE (dosing
error) จากการศึกษาที่ 2 ให้แก่ผู้ให้ขอ้ มูลก่อนการสนทนา
กลุ่มล่วงหน้า 1 สัปดาห์ ในการสนทนากลุ่ม ผู้วจิ ยั ชื่อแรก
เป็ นผู้ดาเนินการการสนทนาโดยนาเสนอคาสังใช้
่ ย าทีละ
รูปแบบพร้อมแสดงผลร้อยละของ DE ทีเ่ กิดขึน้ จากนัน้ ผูใ้ ห้
ข้อมูลร่วมวิเคราะห์ถงึ สาเหตุของความคลาดเคลื่อนดังกล่าว
พร้อ มหาแนวทางแก้ไ ข ขณะสนทนากลุ่ ม ผู้วิจ ัย สัง เกต
พฤติกรรมต่าง ๆ ทีเ่ กิดขึน้ เพื่อประกอบการวิเคราะห์ขอ้ มูล

และบัน ทึก เสีย งการสนทนาตามที่ได้ขออนุ ญาตจากผู้ให้
ข้อมูลแล้ว
การวิ เคราะห์ข้อมูล
การวิเ คราะห์ข้อ มูล ใช้ก ารวิเ คราะห์เ นื้ อ หาจาก
ค าตอบในการสนทนากลุ่ ม เพื่อ จับ ประเด็น แนวทางการ
แก้ไขปั ญหา DE ในต่ละรูปแบบคาสังใช้
่ ยา

ผลการศึกษาที่ 3: วิ ธีการแก้ไขปัญหาฯ
สาเหตุของความคลาดเคลื่อน
เภสัชกรผูใ้ ห้ขอ้ มูลในการสนทนากลุ่ม ได้วเิ คราะห์
สิง่ ทีก่ ่อให้เกิดความคลาดเคลื่อน ซึง่ สรุปได้ดงั นี้
1) ความหนืดของยา: ยาที่หนืดมากเพิม่ การเกิด
ความคลาดเคลื่อนแบบ overdose อย่างชัดเจนทัง้ ในการ
ตวงด้วยช้อนชาและการตวงด้วยหลอดตวงยา

ตารางที่ 2. ผลการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกส์เพื่อทานายการเกิดความคลาดเคลื่อนในการตวงยาทีแ่ ตกต่างจากปริมาตรที่
แพทย์สงเกิ
ั ่ นกว่าร้อยละ 20 และร้อยละ 40
ตวงคลาดเคลื่อนมากกว่า
ตวงคลาดเคลื่อนมากกว่า
ร้อยละ 201 (error 20%)
ร้อยละ 402 (error 40%)
ตัวแปร
adjusted
adjusted
95.0% CI
P
95.0% CI
P
odds ratio
odds ratio
อายุ
1.02
1.01-1.03
<0.001
1.03
1.02-1.04
<0.001
ความแตกฉานทางสุขภาพ
0.90
0.85-0.96
0.001
0.94
0.86-1.02
0.140
3
การศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
1.00
0.73-1.38
0.986
1.14
0.74-1.75
0.550
มัธยมศึกษาตอนปลาย -ปวช.
1.03
0.76-1.40
0.836
1.26
0.84-1.89
0.272
ปวส. - ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
1.05
0.76-1.46
0.752
0.85
0.54-1.35
0.495
ความหนืด3
ปานกลาง
1.40
1.06-1.84
0.018
1.06
0.71-1.58
0.772
มาก
1.87
1.45-2.41
<0.001
1.18
0.82-1.71
0.374
3
ความยากในการตวง
ตวงมากกว่า 1 ครัง้
0.81
0.61-1.06
0.119
0.95
0.62-1.46
0.817
ปริมาตรทีไ่ ม่เป็ นจานวนเต็ม
1.94
1.53-2.48
<0.001
2.63
1.84-3.75
<0.001
หน่วยทีร่ ะบุเป็ นช้อนโต๊ะ
12.00
6.10-23.60
<0.001
14.44
7.74-26.92 <0.001
1: -2 Log likelihood=2207.96; χ2=180.21, df=10, P<0.001; Nagelkerke R2=0.127; Hosmer and Lemeshow test: P=0.115;
ความถูกต้องในการทานาย=ร้อยละ 70.9
2: -2 Log likelihood=1330.82; χ2=143.156, df=8, P<0.001; Nagelkerke R2=0.135; Hosmer and Lemeshow test: P=0.357;
ความถูกต้องในการทานาย=ร้อยละ 87
3: ตัวแปรดัมมี กลุ่มอ้างอิง คือ การศึกษาระดับประถมศึกษาหรือต่ากว่า ระดับความหนืดน้อย และคาสังใช้
่ ยาทีต่ วงไม่ยาก
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ตารางที่ 3. ผลการวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติกส์เพื่อทานายการตวงยาขาดและเกินกว่าทีแ่ พทย์สงั ่
adjusted odds ratio (95% CI)
ตัวแปร
overdose 20%2
overdose 40%3
underdose 20%4
underdose 40%5
อายุ
1.01 (0.99-1.02)
1.02* (1.01-1.04) 1.03* (1.02-1.04)
1.02* (1.01-1.04)
ความแตกฉานทางสุขภาพ
0.92* (0.85-0.99)
0.99 (0.89-1.11)
0.93 (0.86-1.00)
0.90 (0.81-1.01)
1
การศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
1.36 (0.91-2.03)
1.23 (0.70-2.19)
0.77 (0.52-1.15)
1.03 (0.58-1.84)
มัธยมศึกษาตอนปลาย-ปวช.
1.18 (0.79-1.75)
1.34 (0.78-2.30)
0.94 (0.65-1.37)
1.09 (0.62-1.90)
ปวส. - ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
1.28 (0.84-1.94)
0.56 (0.29-1.07)
0.89 (0.59-1.32)
1.24 (0.68-2.26)
ความหนืด1
ปานกลาง
0.87 (0.58-1.30)
0.53 (0.27-1.07)
1.71* (1.25-2.34)
1.55 (0.97-2.47)
มาก
3.57* (2.64-4.82)
1.60 (0.99-2.58)
0.58* (0.39-0.85)
0.84 (0.49-1.44)
1
ความยากในการตวง
ตวงมากกว่า 1 ครัง้
0.29* (0.18-0.46) 0.25* (0.08-0.74) 1.50* (1.08-2.08)
1.36 (0.83-2.21)
ปริมาตรทีไ่ ม่เป็ นจานวนเต็ม
2.45* (1.83-3.30) 5.16* (3.04-8.77) 1.10 (0.80-1.53)
1.10 (0.68-1.79)
หน่วยระบุเป็ นช้อนโต๊ะ
7.69* (4.23-13.86) 21.42* (10.09-44.50) 2.78* (1.48-5.24)
3.63* (1.62-8.11)
*: มีนยั สาคัญทางสถิติ (P<0.05)
1: ตัวแปรดัมมี กลุ่มอ้างอิง คือ การศึกษาระดับประถมศึกษาหรือต่ากว่า ระดับความหนืดน้อย และคาสังใช้
่ ยาทีต่ วงไม่ยาก
2: -2 Log likelihood=1498.99; χ2=232.15, df=10, P<0.001; Nagelkerke R2=0.193; Hosmer and Lemeshow test: P=0.676;
ความถูกต้องในการทานาย=ร้อยละ 81.8
3: -2 Log likelihood=768.66; χ2=176.72, df=10, P<0.001; Nagelkerke R2=0.227; Hosmer and Lemeshow test: P=0.692;
ความถูกต้องในการทานาย=ร้อยละ 93.1
4: -2 Log likelihood=1547.22; χ2=93.62, df=10, P<0.001; Nagelkerke R2=0.086; Hosmer and Lemeshow test: P=0.615;
ความถูกต้องในการทานาย=ร้อยละ 84.0
5: -2 Log likelihood=857.45; χ2=35.08, df=10, P<0.001; Nagelkerke R2=0.049; Hosmer and Lemeshow test: P=0.816;
ความถูกต้องในการทานาย=ร้อยละ 93.60
2) คาสังใช้
่ ยาทีไ่ ม่เป็ นสากลและเข้าใจยาก: คาว่า
“ค่อนช้อนชา” เป็ นคาสังที
่ ผ่ ปู้ กครองอาจไม่เข้าใจจึงตวงยา
ไม่ถูกต้อง ความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่ เป็ นแบบ
underdose
3) คาสังใช้
่ ยาที่ต้องตวงหลายครัง้ : การต้องตวง
หลายครัง้ เกิดในคาสังใช้
่ ยาที่มีปริมาตรสูง การตวงยาใน
ปริมาตรมากลดการเกิดความคลาดเคลื่อนแบบ overdose
เพราะปริ ม าตรที่ ค ลาดเคลื่ อ นต้ อ งมี ม ากขึ้น ถึ ง จะเกิด
overdose ได้ (เช่น การตวงยา 1 ซีซี จะเกิด overdose หาก
ตวงเกินกว่า 0.2 ซีซี แต่หากตวงยา 3 ซีซี ต้องตวงเกิน 0.6
ซีซี จึงจะเกิด overdose อย่างไรก็ตาม การตวงยาหลายครัง้
มีโอกาสเกิดความคาดเคลื่อนแบบ underdose มากขึน้

4) อุปกรณ์ตวงยาใช้ยาก: ตัวอย่างเช่น การตวงยา
ปริมาตรครึ่งช้อนชาด้วยช้อนชานัน้ ขีดบอกปริมาตรครึ่ง
ช้อนเป็ นเส้นบาง ๆ ด้านในของตัวช้อนซึ่งมองเห็นได้ยาก
โดยเฉพาะกับผูส้ งู อายุ ความคลาดเคลื่อนส่วนใหญ่ในกรณี
นี้ คือ overdose
5) อุ ป ก ร ณ์ ต ว ง ย า ไ ม่ เ ห ม า ะ ส ม กั บ ค า สั ง่ :
ตัวอย่างเช่น คาสังใช้
่ ยาปริม าตรค่อนช้อนที่ต้องตวงด้วย
ช้อนชา ซึ่งไม่มีขดี บอกระดับ 3.75 ซีซี หรือการใช้หลอด
ตวงยาขนาด 3 ซีซีเพื่อดูดยาในปริมาตร 1.25 ซีซี (มีขดี
บอกระดับ ปริมาตรเพิ่มครัง้ ละ 0.1 ซีซี จึงมีขดี บอกระดับ
1.2 และ 1.3 ซีซ)ี
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6) ผู้ตวงยาไม่เข้าใจหน่ วยปริมาตรทีใ่ ช้กนั ทัวไป:
่
ผูต้ วงยาบางรายไม่ทราบว่าคาว่า “ml” ทีป่ รากฏบนอุปกรณ์
ตวงยามีความหมายเดียวกับคาว่า “ซีซ”ี ในคาสังการใช้
่
ยา
หรือไม่ทราบว่าคาว่า “ช้อนโต๊ะ” ในคาสังการใช้
่
ยา คือ 15
ml ทีร่ ะบุบนถ้วยตวงยา
7) ผู้ตวงยาใช้อุปกรณ์มาตรฐานไม่เป็ น : ผู้ตวงยา
บางรายไม่สามารถใช้หลอดหยดและหลอดตวงยาได้ถูกต้อง
โดยเฉพาะอย่างยิง่ การตวงยาในปริมาตรทีเ่ ป็ นทศนิยม (0.3
ซีซ)ี ด้วยหลอดหยด หรือการใช้หลอดตวงยาเพื่อดูดยาใน
ปริมาตรที่เป็ นทศนิยม เช่น 1.2 และ 1.3 สาเหตุ ข้อนี้เป็ น
สาเหตุ หลักที่ก่อให้เกิดความคลาดเคลื่อนในคาสังใช้
่ ยาที่
เป็ นสากลรวมทัง้ ปริมาตรและอุปกรณ์ทใ่ี ช้มคี วามเหมาะสม
เช่น การตวงยาในปริมาตร 1 ช้อนชาด้วยช้อนชา การตวง
ยา 1.5 ซีซดี ว้ ยหลอดตวงยา เป็ นต้น

แนวทางการแก้ไข
แนวทางลดความคลาดเคลื่อ นฯ ในมุ ม มองของ
เภสัชกรสามารถสรุปได้ดงั นี้
1) การให้ค วามรู้เกี่ยวกับ วิธีตวงยาที่ถู กต้องแก่
ผู้ป กครองร่ ว มกับ การใช้เ ทคนิ ค การให้ค าปรึก ษาขัน้ สูง
ประกอบค าแนะน า วิธีน้ี สามารถใช้ไ ด้ก ับ ค าสังใช้
่ ย าทุ ก
รูปแบบ เช่น การสาธิตวิธตี วงยาโดยบุคลากรทางการแพทย์
การชี้แ สดงหรือ ใช้ป ากกาสีท าเครื่อ งหมายแสดงระดับ
ปริมาตรที่แพทย์สงจ่
ั ่ ายบนอุปกรณ์ ตวงยา และการขอให้
ผูป้ กครองอธิบายหรือสาธิตการตวงยาแบบย้อนกลับ ดังคา
กล่าว
“การให้ความรู้แก่ผู้ปกครองให้ความถูกต้องมาก
ขึ้น แน่ น อน ต้อ งให้ค วามรู้ ให้เ ค้า ทดลองท า เพราะว่ า ใน
ความคิด พีน่ ะ บางอุ ป กรณ์ เป็ นเครือ่ งมือ ทีต่ ้องใช้เทคนิค
เช่น หลอดหยดอย่างนี้ต้องใช้เทคนิคมากกว่า syringe อีก
ให้เค้าทาให้เราดูเลย ตรวจสอบย้อนกลับว่าเค้าเข้าใจจริง
หรือเปล่า” (เภสัชกรคนที่ 1)
“พี่ว่าเทคนิคการใช้ syringe นีบ่ างคนมันยังไม่ถูก
แม้แต่ขดี สเกล ขีดบน ขีดล่างก็ไม่รู้จะดูตรงไหน ทีบ่ างครัง้
ตวงได้น้อย เค้าอาจไม่ได้ดยู าในระดับสายตา เราควรแนะนา
การใช้อุปกรณ์ ชี้ให้เค้าดูเลยว่า ดูดยาถึงตรงไหน” (เภสัชกร
คนที่ 1)
“คาสังที
่ ส่ เกลเป็ นจานวนเต็มจะตวงถูกกันมาก แต่
สเกลทีเ่ ป็ น ทศนิ ย มจะตวงถู ก น้ อ ยกว่ า เพราะเค้า ไม่ รู้ว่ า
สเกลย่อยมันทีละเท่าไร ถ้าตวง 2.5 ซีซีกบั หลอด 5 ซีซีก็
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ต้องอยู่ระหว่างเลข 3 กับ 4 แต่ไม่รวู้ ่าตรงไหนแน่ เราต้องชี้
ให้เค้าดู” (เภสัชกรคนที่ 2)
“สเกลถ้วยตวงยาอ่ะมันไม่ชดั มองก็ยาก ยิง่ ถ้าสัง่
เป็ นหน่ วยช้อนโต๊ะอีกบางทีกไ็ ม่รวู้ ่าต้องตวงแค่ไหน ผมว่า
จะให้ตวงทีป่ ริมาตรไหนก็เอาปากกาขีดไว้เลย” (เภสัชกรคน
ที่ 2)
2) การปรับปรุงคาสังใช้
่ ยาให้เข้าใจง่ายขึ้น โดย
การระบุหน่ วยปริมาตรเป็ นมิลลิลิตรแทนช้อนโต๊ะ และการ
เปลี่ย นหน่ ว ยที่ร ะบุ บ นฉลากยาให้สอดคล้อ งกับ หน่ ว ยที่
ปรากฏบนอุปกรณ์ตวงยา ดังคากล่าว
“ผูป้ กครองอาจจะไม่รวู้ ่า 1 ช้อนโต๊ะนีเ่ ท่ากับเท่าไร
อาจจะต้องอธิบายเรือ่ งหน่วย ไม่ควรใช้หน่วย 1 ช้อนโต๊ะ แต่
ควรระบุไปเลยว่าเป็ น 15 ซีซี หรือ ml ก็ได้” (เภสัชกรคนที่
3)
“คิดว่าจะต้องแนะนาเรือ่ งหน่ วย ถ้าเรากาหนดใน
ฉลากเป็ นซีซเี ป็ นภาษาไทยใช่มยั ้ แต่มาดูที ่ syringe พิมพ์
มาเป็ น ml อ่ะ เราก็ต้องบอกเค้าว่าอันนี้คือหน่ วยเดียวกัน
หรือทีฉ่ ลากทีเ่ ราพิมพ์เป็ นซีซเี ราควรวงเล็บเป็ นตัวอักษร ml
ด้วยเพือ่ ให้ตรงกัน สรุปคือเราควรปรับฉลากให้สอดคล้อง
กับอุปกรณ์ดว้ ย” (เภสัชกรคนที่ 1)
3) การยกเลิก ค าสังใช้
่ ย าบางรูป แบบที่ตวงยาก
หรือไม่มเี ส้นบอกระดับปริมาตรที่แพทย์สงจ่
ั ่ าย เช่น ค่อน
ช้อนชา ดังคากล่าว
“ค่อนช้อนชาพีว่ ่าเป็ นการกะประมาณโดยทีไ่ ม่รวู้ ่า
ค่อนช้อนมันแค่ไหน และเวลาเราจ่ายเรามักพูดว่ าเกือบจะ
เต็มแต่ไม่เต็ม คนไข้กก็ ลัวว่าจะเต็ม เกินขีดครึง่ ไปนิดนึงก็
จะเต็ม แล้ว เลยแบบยัง้ เอาไว้ก่ อ น พีว่ ่ า ค่ อ นช้อ นควรใช้
syringe ไปเลย ระบุไปว่าเป็ น syringe ตัดคาว่าค่อนช้อนนี้
ออกไปเลย ไม่ตอ้ งใช้แล้ว” (เภสัชกรคนที่ 1)
4) การเปลี่ยนชนิดของอุปกรณ์ตวงยาในคาสัง่ ใช้
ยาที่ตวงยาก เช่น ใช้หลอดตวงยาแทนหลอดหยดในคาสัง่
ใช้ยาที่ระบุปริมาตรเป็ นทศนิยม หรือใช้หลอดตวงยาแทน
ช้อนชาในปริมาตรที่ไม่เป็ นจานวนเต็มหรือไม่มเี ส้นแสดง
ระดับปริมาตรทีแ่ พทย์สงจ่
ั ่ าย ดังคากล่าว
“ลัก ษณะการใช้หลอดหยดคือ การบีบหัวจุกแล้ว
ปล่ อ ยยาใช่ ม ยั ้ ทีน้ ี ค นไข้ เ ค้า อาจไม่ เ ข้า ใจด้ว ยซ้ า ว่ า ควร
ปล่อยยาทีละนิดจนถึงขีด 0.3 แต่เค้าอาจจะเอาทัง้ หมดทีด่ ดู

ได้ป้อนให้ ดังนัน้ ควรจะยกเลิกไปเลย สเกลมันก็เป็ นแบบปั ม๊
ในตัวพลาสติก ดูยาก ยังไม่เคยเห็นสเกลหลอดหยดไหนที ่
เป็ นตัวพิมพ์เลย ผมว่าเลิกใช้ไปเลยดีกว่า ควรเปลีย่ นไปใช้
syringe แทน” (เภสัชกรคนที่ 2)
“ตวงครึง่ ช้อนชาส่วนใหญ่ ขดี ครึง่ อ่ะมองไม่เ ห็น
อาจจะต้องชี้ให้ดู เพราะว่าจริง ๆ ครึง่ ของช้อนชามันจะน้อย
ก้นช้อนมันแคบ ค่อนช้อนยิง่ ดูยากไปใหญ่ จากทีด่ ถู า้ เปลีย่ น
อุปกรณ์เป็ น syringe จะมีความถูกต้องเยอะกว่าในปริมาตร
ทีเ่ ท่ า กัน และความหนื ด เดีย วกัน แบบนี้ ใช้ syringe แทน
ช้อนไปเลยดีกว่า” (เภสัชกรคนที่ 4)
5) แพทย์ควรพิจารณาสังจ่
่ ายยาที่มคี วามเข้มข้น
สูงขึ้นในคาสังใช้
่ ยาที่ต้องตวงปริมาตรมาก เพื่อลดความ
คลาดเคลื่อนจากการตวงยาหลายครัง้ ลง ดังคากล่าว
“ถ้าเราตวงยา 2 ช้อนชาครึง่ ตวงตัง้ 3 ครัง้ พีค่ ดิ ว่า
มือ มัน ล้า แล้ว พอถึง ครึง่ อ่ ะ มัน ไม่ ไ หวแล้ว เราไม่ ค วรจะ
เลือกให้กินหลาย ๆ ครัง้ กรณี 2 ช้อนชาครึง่ นี้ เราเจอไม่
ค่อยบ่อย น่ าจะเป็ นเด็กทีก่ ินยาเม็ดไม่ไ ด้ เราควรเปลีย่ น
ความเข้มข้นไปเลย จะได้ไม่ต้องตวงหลายครัง้ ” (เภสัชกร
คนที่ 1)
6) เภสัช กรผู้ จ่ า ยยาควรมอบอุ ป กรณ์ ต วงยา
มาตรฐานให้ผปู้ ่ วยนากลับไปใช้ทบ่ี า้ น เพื่อป้ องกัน DE จาก
การใช้อุปกรณ์ในครัวเรือน และควรเลือกจ่ายอุปกรณ์ตวงยา
ที่มีข นาดเหมาะสมกับ ปริม าตรที่แ พทย์สงจ่
ั ่ า ย เพื่อ เพิ่ม
ความถูกต้องในการตวงยาให้มากขึน้ ดังคากล่าว
“ในทางปฏิบตั ิส่วนใหญ่ เราก็ไม่ได้ให้ถ้วยตวงไป
ไม่ได้ให้อุปกรณ์ไป เค้าก็ไปตวงกับช้อนทีบ่ า้ น ปริมาตรมัน
ใช้ไม่ได้อยู่แล้ว ผมว่าเราต้องให้ทตี ่ วงไป ยาทีต่ ้องกินเป็ น
ช้อนโต๊ะ ก็ควรให้ถว้ ยตวงไปด้วย” (เภสัชกรคนที่ 2)
“syringe แต่ ล ะขนาดสเกลมัน ต่ า งกัน นะ สเกล
หลอด 5 ซีซี มัน เป็ น 0.2 แต่ ห ลอด 3 ซีซี มัน เป็ น 0.1 พอ
หมอสัง่ 1.5, 2.5 ซีซี ถ้าตวงกับหลอด 3 ซีซี มันมีขดี บอก ถ้า
เราจ่ายหลอด 5 ซีซไี ป ก็ตวงไม่เป๊ ะอยู่ดี เพราะมันไม่มขี ดี
0.5 คนไข้กต็ ้องกะเอาเองอีก ผมว่าถ้าพวกน้อย ๆ จุดเลขคี ่
ให้จ่ายหลอด 3 ซีซไี ปเลย มันมีขดี บอกชัดอยู่แล้ว แต่หลอด
5 ซีซคี ่อยไว้ตวงพวกจุดทีเ่ ป็ นเลขคู่หรือจานวนเต็มละกัน”
(เภสัชกรคนที่ 3)
“ปริมาตรน้อย ๆ ก็เลือกตวงกับหลอดตวงยาเล็ก ๆ
จะดีก ว่ า เหมือ นทีเ่ ราเรีย นมาว่ า พวกปริม าตรน้ อ ย ๆ นี ่

สเกลมันจะละเอียดกว่า มันก็น่าจะตวงถูกต้องกว่าหลอด
ใหญ่ถูกมัย้ ” (เภสัชกรคนที่ 4)

การอภิ ปรายผล
ขนาดของความคลาดเคลื่อน
การวิจยั พบว่า ในโรงพยาบาลทีเ่ ป็ นสถานทีว่ จิ ยั
การสัง่ ใช้ย าเกิด error 20% 5,590 ครัง้ ใน 1 ปี (ร้อ ยละ
32.35 ของจ านวนครัง้ ที่ส งั ่ ยา โดยแบ่ ง เป็ น underdose
20% จานวน 3,410 ครัง้ และ overdose 20% จานวน 2,180
ครัง้ คิด เป็ นร้ อ ยละ 19.74 และ 12.62 ของค าสัง่ ใช้ ย า
ตามลาดับ และพบ underdose 40% จ านวน 1,069 ครัง้
และ overdose 40% จานวน 643 ครัง้ คิดเป็ นร้อยละ 6.19
และ 3.72 ของการสังใช้
่ ยา ตามลาดับ
รู ป แ บ บ ค า สั ง่ ใ ช้ ย า ที่ ผู้ ป กค รอง ต ว ง ย า ไ ด้
คลาดเคลื่อ น (error 20%) และคลาดเคลื่อ นในขนาดสู ง
(error 40%) มากที่สุด คือ การตวงยาความหนืดน้อยด้วย
ถ้ ว ยตวงยาในปริม าตร 1 ช้อ นโต๊ ะ (ร้อ ยละ 79.37 ของ
ตัวอย่าง) สอดคล้องกับการศึกษาในอดีตทีพ่ บว่า ถ้วยตวง
ยาเป็ นอุ ป กรณ์ ตวงยามาตรฐานที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ความ
คลาดเคลื่อนมากที่สุด (26-28) และเกิดความคลาดเคลื่อน
ขนาดสูง มากที่สุด (8) ทัง้ นี้อาจเป็ นผลจากผู้ตวงยาไม่ได้
อ่านปริมาตรในระดับสายตา การขาดความรูเ้ กีย่ วกับหน่วย
ตวงยา หรือเกิดจากความเข้าใจผิดว่าถ้วยตวงยา คือ หน่วย
การวัดรูปแบบหนึ่ง และปริมาตรเต็มถ้วยตวงคือขนาดยาที่
แพทย์ส งั ่ จ่ า ย ซึ่ง สอดคล้อ งกับ การศึก ษาที่ผ่ า นมา (12)
สาเหตุอกี ประการของความคลาดเคลื่อนในคาสังใช้
่ ยาทีร่ ะบุ
หน่ ว ยปริม าตรเป็ น ช้อ นโต๊ ะ คือ ความไม่ ส อดคล้อ งกัน
ระหว่างหน่ วยทีแ่ พทย์สงจ่
ั ่ ายกับหน่ วยทีป่ รากฏบนอุปกรณ์
ตวงยา ทาให้เกิดความสับสนและตวงได้ปริมาตรผิดไปจาก
ทีแ่ พทย์สงจ่
ั ่ าย นอกจากนี้การระบุหน่ วยเป็ นช้อนโต๊ะยังทา
ให้ผู้ปกครองตัดสินใจเลือกใช้อุปกรณ์ในครัวเรือนซึ่งไม่ได้
มาตรฐานตวงยา มีการศึกษาพบว่า คาสังใช้
่ ยาในหน่ ว ย
ช้อนโต๊ะก่อให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการตวงยาเป็ น 2.3
เท่าของหน่วยทีร่ ะบุเป็ นมิลลิลติ ร (26)
คาสังใช้
่ ยาที่ระบุปริมาตรไม่เป็ นจานวนเต็มและ
ค าสัง่ ใช้ ย าที่ ต้ อ งตวงมากกว่ า 1 ครั ง้ ก่ อ ให้ เ กิ ด ความ
คลาดเคลื่อ นจ านวนมาก ผู้ป กครองกว่ า ครึ่ง หนึ่ ง ตวงยา
รูปแบบเหล่านี้คลาดเคลื่อน การวิจยั พบความคลาดเคลื่อน
ในการตวงยาความหนืดน้อยด้วยหลอดหยดในปริมาตร 0.3
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ซีซี ถึง ร้อยละ 62.29 ของผู้ตวง ในการตวงยาความหนืด
ปานกลางในปริมาตรค่อนช้อนชา ร้อยละ 58.50 ของผูต้ วง
และพบความคลาดเคลื่อนในการตวงยาความหนืดน้อยด้วย
ช้อนชาในปริมาตรสองช้อนชาครึง่ ร้อยละ 57.70 ของผูต้ วง
การวิจยั นี้ถอื ว่า คาสังเหล่
่ านี้ลว้ นเป็ นคาสังใช้
่ ยาทีต่ วงยาก
ผลการวิ จ ั ย ที่ พ บสอดคล้ อ งกั บ การศึ ก ษาในอดี ต ที่ ว่ า
ผูป้ กครองมากกว่าร้อยละ 40 ตวงยาน้ าผิดพลาดไปจากที่
แพทย์สงจ่
ั ่ าย (13, 29, 30) ดังนัน้ ผูป้ ่ วยเด็กทีไ่ ด้รบั คาสังใช้
่
ยาเหล่านี้จงึ ต้องได้รบั การเฝ้ าระวังเป็ นพิเศษจากบุคลากร
ทางการแพทย์ ตัง้ แต่ ก ระบวนการสัง่ จ่ า ยยาโดยแพทย์
เรื่อยไปจนถึงขัน้ ตอนการให้คาแนะนาเกี่ยวกับวิธตี วงยาที่
ถูกต้องโดยเภสัชกรผูจ้ ่ายยา
ปั จ จัย ที่เ กี่ยวข้องกับ DE ของผู้ปกครองมีหลาย
ประการ ได้ แ ก่ ชนิ ด ของอุ ป กรณ์ ต วงยา ลัก ษณะทาง
กายภาพของอุปกรณ์ตวงยา (28, 31) ความแตกฉานด้าน
สุขภาพ ตลอดจนทักษะในการใช้อุปกรณ์ตวงยาของผูต้ วง
ยา (19, 32) การตวงยาโดยอาศัยการคาดคะเนปริมาตรด้วย
สายตาอาจทาให้ได้ปริมาตรผิดไปจากทีแ่ พทย์สงจ่
ั ่ าย หลอด
หยดเป็ นอุปกรณ์ทต่ี อ้ งอาศัยทักษะและประสบการณ์ในการ
ใช้แบบเฉพาะตัว เพราะเป็ นอุปกรณ์ท่มี กั สังใช้
่ เฉพาะกลุ่ม
ผู้ป่วยเด็กเล็ก การปรับปริมาตรยาต้องอาศัยทักษะการดูด
ยาเข้ า และหยดออกหลายครัง้ จนกว่ า จะได้ ป ริ ม าตรที่
ต้องการ ดังนัน้ การตวงยาด้วยหลอดหยดของตัวอย่างต่อ
หน้าผูว้ จิ ยั ในเวลาทีจ่ ากัด อาจทาให้ผลทีไ่ ด้คลาดเคลื่อนไป
จากทีแ่ พทย์สงจ่
ั ่ ายมากกว่าความเป็ นจริง การวิจยั นี้ พบว่า
ผู้ป กครองเกิน ครึ่ง ตวงยาความหนืด น้ อ ยด้วยหลอดหยด
คลาดเคลื่อน สอดคล้องกับการศึกษาที่พบว่า การตวงยา
ด้วยหลอดหยดเกิดความคลาดเคลื่อนมากกว่าร้อยละ 50
(33) อย่างไรก็ตามการวิจยั นี้ทดสอบการตวงยาด้วยหลอด
หยดเพียงปริมาตรเดียว ดังนัน้ จึงไม่อาจสรุปได้ชดั เจนว่าจะ
ยังคงเกิดความคลาดเคลื่อนจานวนมากเช่นนี้หรือไม่หาก
ตวงยาในปริมาตรอื่น
ในภาพรวมการตวงยาด้วยช้อนชามักเกิดความ
คลาดเคลื่อนชนิด underdose 20% โดยเฉพาะอย่างยิง่ การ
ตวงในปริมาตรค่อนช้อนชา ซึง่ อาจมีสาเหตุจากการไม่มเี ส้น
แสดงปริม าตรดัง กล่ า วปรากฏบนอุ ป กรณ์ ต วงยา และ
ผู้ป กครองบางส่ ว นยัง เข้า ใจผิด ว่ า ปริม าตรค่ อ นช้ อ นชา
เท่ากับ ¼ ช้อนชาทาให้ตวงยาได้น้อยกว่าที่แพทย์สงจ่
ั ่ าย
นอกจากนี้ยงั พบ underdose 20% ในคาสังใช้
่ ยาทีต่ ้องตวง
มากกว่า 1 ครัง้ ทัง้ นี้อาจเนื่องจากในทางปฏิบตั หิ ลังจากการ
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ตวงยาครัง้ แรกมักมีปริมาณยาน้าเด็กตกค้างในช้อนตวง ทา
ให้ก ารตวงยาครัง้ หลัง ได้ย าปริม าตรที่แ ท้จ ริง น้ อ ยกว่ า ที่
ต้ อ งการ นอกจากนี้ ใ นเด็ ก ที่ ร ับ ประทานยาหลายครัง้
ผู้ปกครองมักไม่ให้ความสาคัญกับปริมาตรยาที่ตวงได้ใน
ครัง้ หลัง มากนั ก ด้ว ยถือ ว่ า ผู้ป่ วยเด็ก ได้ร ับ ประทานยา
บางส่ ว นไปบ้ า งแล้ ว ท าให้ ใ นภาพรวมผู้ ป่ วยได้ ร ับ ยา
ปริม าตรน้ อ ยกว่ าที่แพทย์สงจ่
ั ่ า ย อย่ า งไรก็ตามเป็ นที่น่า
สังเกตว่ามักพบความคลาดเคลื่อนชนิด overdose 20% ใน
การตวงยาปริมาตรครึ่งช้อนชาที่ทุกระดับความหนืด ทัง้ นี้
อาจเป็ น ผลจากลัก ษณะทางกายภาพของช้อนชาที่มีเส้น
บอกระดับปริมาตรครึ่งช้อนชาไม่ชดั เจน ประกอบกับช้อน
ชาที่ใช้ในการวิจยั มีลกั ษณะฐานแคบปลายบานทาให้เส้น
บอกระดับปริมาตรไม่ อยู่บริเวณกึ่งกลางระหว่างความสูง
จากพื้น ช้อ นถึงขอบช้อ นชา ท าให้ก ารคาดคะเนปริมาตร
ด้วยสายตาผิดไปจากความเป็ นจริง
การตวงยาความหนื ด น้ อ ยและปานกลางด้ ว ย
หลอดตวงยาในปริมาตรน้อ ยและปริมาตรที่ไม่เป็ นจานวน
เต็ม มัก พบ overdose 20% ในขณะที่ก ารตวงยาปริม าตร
มากกว่ า 2 มิลลิลิต รมัก พบ underdose 20% ซึ่ง แตกต่ าง
กับ DE ในการตวงยาความหนื ด มากปริม าตร 3 และ 4
มิลลิลติ ร โดยพบ overdose 20% ประมาณร้อยละ 40 และ
แทบไม่พบ underdose 20% เลย อย่างไรก็ตามการวิจยั นี้
ไม่ได้ทดสอบการตวงยาความหนืดมากในปริมาตรน้อยและ
ปริมาตรทีไ่ ม่เป็ นจานวนเต็ม ดังนัน้ จึง ไม่อาจสรุปได้แน่ ชดั
ว่ า จะพบความคลาดเคลื่อ นในลัก ษณะเดีย วกัน หรือ ไม่
อย่างไรก็ตาม เภสัชกรควรเฝ้ าระวังและให้ คาแนะนาเป็ น
พิเ ศษในผู้ป่ วยที่ไ ด้ร ับ ค าสังใช้
่ ย าเหล่ า นี้ เพราะมีโ อกาส
ได้รบั ยาผิดไปจากขนาดทีแ่ พทย์สงจ่
ั ่ าย
การตวงยาด้วยถ้วยตวงยาพบความคลาดเคลื่อน
มากทัง้ ชนิด underdose 20% และ overdose 20% (ร้อย
ละ 30.16 และ 49.21 ของผู้ ต วง ตามล าดับ ) คล้ า ยกับ
การศึก ษาที่ผ่ า นมาซึ่ง พบว่ า ถ้ ว ยตวงยามัก เกิด ความ
คลาดเคลื่อนชนิด overdose 20% (8) ทัง้ นี้อาจเป็ นผลจาก
เส้นบอกระดับปริมาตรบนถ้วยตวงยาที่ไม่ชดั เจน หน่ วย
ปริม าตรที่ปรากฏบนอุ ปกรณ์ ไม่สอดคล้อ งกับคาสังใช้
่ ยา
และการขาดความรู้ว่า หน่ วยตวงยา 1 ช้อนโต๊ะมีปริมาตร
เท่ากับ 15 มิลลิลติ ร ดังนัน้ เพื่อลด DE จึงควรยกเลิกคาสัง่
ใช้ยาในหน่ วยช้อนโต๊ ะ และเปลี่ยนไปสังจ่
่ ายยาในหน่ ว ย
มิลลิลติ ร (34, 35) อย่างไรก็ตามการวิจยั นี้ทดสอบการตวง
ยาด้ว ยถ้ว ยตวงยาในหน่ ว ยช้อ นโต๊ ะ เพีย งปริม าตรเดีย ว

เท่านัน้ ดังนัน้ จึงไม่อาจสรุปได้ว่าจะเกิดความคลาดเคลื่อน
ลักษณะเดียวกันนี้หรือไม่หากมีการสังจ่
่ ายยาในปริมาตรอื่น
ปัจจัยที่มีผลต่อความคลาดเคลื่อน
การวิจยั พบว่า คะแนนความแตกฉานทางสุขภาพ
ที่เพิ่มขึ้น 1 คะแนนลดโอกาสเกิด error 20% ลง 0.9 เท่า
สอดคล้องกับการศึกษาในอดีตทีพ่ บว่า ผูป้ กครองทีม่ รี ะดับ
ความแตกฉานทางสุ ข ภาพต่ า มัก ตวงยาคลาดเคลื่อ น
มากกว่าผูท้ ม่ี รี ะดับความแตกฉานทางสุขภาพสูง (26) การ
วิเคราะห์ถดถอยโดยให้ยาความหนืดน้ อยเป็ นกลุ่มอ้างอิง
พบว่ า ยาที่มีร ะดับ ความหนื ดสูง ขึ้น เพิ่มโอกาสเกิด error
20% มากขึน้ เป็ น 1.40-1.87 เท่าของยาทีม่ คี วามหนืดน้อย
โดยยาทีม่ คี วามหนืดมากมีโอกาสเกิด error 20% สูงกว่ายา
ความหนื ด ปานกลางและยาความหนื ด น้ อ ย ตามล าดับ
โดยเฉพาะเกิด ความคลาดเคลื่อ นชนิ ด overdose 20%
เพิม่ ขึน้ 3.57 เท่าของยาทีม่ คี วามหนืดน้อย ดังนัน้ จึงควรให้
คาแนะนาเกีย่ วกับวิธตี วงยาอย่างใกล้ชดิ ในผูป้ ่ วยทีไ่ ด้รบั ยา
ความหนืดมาก เพราะมีโอกาสได้รบั ยาปริมาตรเกินกว่าที่
แพทย์สงจ่
ั ่ าย
การวิเ คราะห์ถดถอยโดยใช้ค าสังใช้
่ ยาที่ตวงไม่
ยากเป็ นกลุ่มอ้างอิงพบว่า คาสังใช้
่ ยาที่ต้องตวงมากกว่า 1
ครัง้ เพิม่ โอกาสเกิด underdose 20% เป็ น 1.5 เท่าของกลุ่ม
อ้างอิง แต่ มีโอกาสเกิดความคลาดเคลื่อนชนิด overdose
20% และ overdose 40% ลดลง คาสังใช้
่ ยาทีร่ ะบุหน่วยเป็ น
ช้อ นโต๊ ะ มีโ อกาสเกิด ความคลาดเคลื่อ นทุ ก ชนิ ด เพิ่ม ขึ้น
โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ง เพิ่ม โอกาสเกิด overdose 40% เป็ น
21.42 เท่ า ของกลุ่ ม อ้า งอิง ดัง นัน้ เภสัช กรผู้จ่ า ยยาควรชี้
แสดงปริมาตรทีแ่ พทย์สงจ่
ั ่ ายให้ผปู้ กครองทราบทุกครัง้ เมื่อ
มีการสังจ่
่ ายยาในหน่วยช้อนโต๊ะ
แนวทางเพื่อลดความคลาดเคลื่อน
แนวทางลด DE ที่ใช้ได้กบั คาสังใช้
่ ยาทุกรูปแบบ
คื อ การให้ ค วามรู้ แ ละแนะน าวิ ธี ต วงยาที่ ถู ก ต้ อ งแก่
ผูป้ กครองโดยเภสัชกร โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในผูส้ งู อายุหรือผู้
ทีม่ รี ะดับความแตกฉานทางสุขภาพต่ า ร่วมกับใช้วธิ กี ารให้
คาปรึกษาชัน้ สูงประกอบคาแนะนา การปรับเปลีย่ นอุปกรณ์
ตวงยาเป็ นหลอดตวงยา และเปลี่ยนหน่ วยตวงยาจากช้อน
โต๊ ะ เป็ น มิล ลิลิต ร ผลการวิจ ัย จากการศึก ษาที่ 2 พบว่ า
หลอดตวงยาให้ความถูกต้องในการตวงยามากกว่าช้อนชาที่
ปริมาตรเดียวกัน ซึง่ สอดคล้องกับการศึกษาทีพ่ บว่า หลอด
ตวงยาเป็ นอุปกรณ์มาตรฐานทีใ่ ห้ความถูกต้องในการตวงยา
มากทีส่ ดุ (8) วิธกี ารอื่นทีช่ ่วยลด DE คือ การปรับปรุงคาสัง่

ใช้ยาบางรูปแบบตัง้ แต่ขนั ้ ตอนการสังใช้
่ ยา กล่าวคือ แพทย์
ผู้จ่ า ยยาควรยกเลิก การสัง่ ยาในหน่ ว ยช้อ นโต๊ ะ และบาง
ปริมาตรทีไ่ ม่มเี ส้นบอกระดับปริมาตรทีต่ ้องการบนอุปกรณ์
ตวงยา เช่ น ปริม าตรค่อ นช้อ นชา หนึ่ ง ช้อ นชาค่อ น และ
1.25 ซีซี อย่างไรก็ตาม ผู้ให้ขอ้ มูลมีความเห็นว่า สามารถ
ใช้ถ้วยตวงยาเป็ นอุปกรณ์ตวงยาได้ แต่ควรระบุปริมาตรที่
สัง่ จ่ า ยในหน่ ว ยมิล ลิลิต ร เพื่อ ให้ ส อดคล้ อ งกับ หน่ ว ยที่
ปรากฏบนอุ ป กรณ์ ต วงยาและง่ า ยต่ อ ความเข้า ใจของ
ผูป้ กครอง ทัง้ นี้เพราะยาส่วนใหญ่ทแ่ี พทย์สงให้
ั ่ รบั ประทาน
ในหน่วยช้อนโต๊ะมักเป็ นยาทีม่ ชี ่วงดัชนีการรักษากว้าง การ
ตวงยาผิด ไปบ้า งอาจไม่ ส่ ง ผลเสีย ต่ อ ผู้ป่ วยมากนั ก แต่
การศึก ษาของ Litovitz ไม่ แ นะน าให้ใ ช้ถ้ ว ยตวงยาเป็ น
อุปกรณ์ ตวงยาในทุก กรณี อนุ โลมแต่ ใช้เป็ นเพียงภาชนะ
สาหรับบรรจุยาน้าทีต่ วงเสร็จแล้วเท่านัน้ (36)
การจ่ายอุปกรณ์ตวงยาให้ผู้ป่วยกลับบ้านช่วยลด
ความคลาดเคลื่อ นในการตวงยาลงได้ แต่ ค วรเลือ กใช้
อุปกรณ์ทม่ี ขี นาดเหมาะสมกับปริมาตรทีแ่ พทย์สงจ่
ั ่ าย โดย
ควรเลือกจ่ายหลอดตวงยาขนาด 3 มิลลิลติ รสาหรับตวงยา
ในปริม าตรไม่ เ กิน 3 มิล ลิลิต รหรือ ปริม าตรที่มีท ศนิ ย ม
ตาแหน่ งที่ 1 เป็ นเลขคี่ ทัง้ นี้เพราะขีดบอกระดับปริมาตร
ย่อยทีป่ รากฏบนหลอดตวงยามีปริมาตร 0.1 มิลลิลติ ร ซึง่ ผู้
ตวงยาสามารถอ่านปริมาตรได้ทนั ทีโดยไม่ต้องคาดคะเน
ด้วยสายตา ซึ่งสอดคล้องกับคาแนะนาการศึกษาทีผ่ ่านมา
( 17, 27, 31, 37, 38) แ ม้ มี ก า ร ศึ ก ษ า พ บ ว่ า ก า ร ท า
เครื่องหมายแสดงปริมาตรด้วยปากกาสีบ นอุปกรณ์ตวงยา
สามารถลด DE (39) แต่ผใู้ ห้ขอ้ มูลในการวิจยั นี้ไม่แนะนาให้
ใช้วธิ กี ารดังกล่าวกับหลอดตวงยาหรือหลอดหยด เนื่องจาก
เกรงอันตรายจากการปนเปื้ อนของสารเคมีในน้ าหมึกลงใน
ยาน้ า เด็ก ขณะจุ่ ม อุ ป กรณ์ ล งในยา อย่ า งไรก็ต ามยัง คง
แนะนาให้ใช้เทคนิคนี้กบั ถ้วยตวงยาได้เพราะไม่มกี ารสัมผัส
กันระหว่างยาน้ าและสีทป่ี รากฏบนอุปกรณ์ตวงยา การจ่าย
อุปกรณ์ตวงยามาตรฐานให้ผปู้ ่ วยกลับบ้านสามารถลดความ
คลาดเคลื่อนจากการเลือกใช้อุปกรณ์ในครัวเรือนซึ่งไม่ได้
มาตรฐาน คาแนะนานี้สอดคล้องกับการศึกษาในอดีต (17,
40)
ข้อจากัด
ข้อจากัดของการวิจยั มีหลายประการ ประการแรก
การวิจยั นี้ทดสอบ DE ทีค่ วามหนืดเพียง 3 ระดับ โดยใช้ยา
น้ าสาหรับเด็ก 3 รายการเป็ นตัวแทน ซึง่ แตกต่างจากความ
เป็ นจริ ง ที่ ย าน้ า ส าหรับ เด็ ก มี ค วามหนื ด ที่ห ลากหลาย
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นอกจากนี้ การประเมิน DE กระทาภายใต้การสังเกตของ
ผู้วิจยั ตัวอย่างอาจมีความตื่นเต้นหรือวิตกกังวลทาให้ผล
ก า ร ท ด ส อ บ ที่ ไ ด้ แ ต ก ต่ า ง จ า ก ก า ร ต ว ง ย า จ ริ ง ใ น
ชีวติ ประจาวัน นอกจากนี้ DE ทีแ่ ท้จริงอาจน้อยกว่าทีพ่ บใน
การวิจยั เนื่องจากการตวงยาเป็ นทักษะทีผ่ ตู้ วงชานาญขึน้
ได้เมื่อทาซ้า และความผิดพลาดนี้มไิ ด้คงอยู่ตลอดไป
ตัวอย่างแต่ละรายถูกทดสอบด้วย 5 รูปแบบคาสัง่
ต่ อเนื่ องกั น การตวงยาในครั ้ง หลั ง อาจเกิ ด ค ว า ม
คลาดเคลื่อนน้อยกว่าครัง้ แรก เพราะมีการเรียนรูแ้ ละความ
ชานาญมากขึน้ (sequence effect) อย่างไรก็ตามผูว้ จิ ยั สุ่ม
รู ป แบบค าสัง่ ที่ท ดสอบ จึง ท าให้ผ ลจากล าดับ ก่ อ นหลัง
กระจายไปทุกรูปแบบของคาสังที
่ ท่ ดสอบ ทาให้ผลจากการ
เรีย นรู้ มีน้ อ ยลง การวิจ ัย นี้ ก าหนดรู ป แบบค าสัง่ ในการ
ทดสอบด้วยวิธกี ารสุ่ม ดังนัน้ จึง ไม่ได้ควบคุมประสบการณ์
ของตัวอย่าง เช่น จานวนเด็กในความปกครอง อายุเด็ก ซึง่
อาจมีผลต่อความชานาญในการใช้อุปกรณ์ตวงยาบางชนิด
อย่างไรก็ตามผลจากการสุ่มทาให้ตวั อย่างที่ถูกทดสอบใน
แต่ละคาสังใช้
่ ยามีลกั ษณะคล้ายกัน
อุ ป กรณ์ ต วงยาที่น ามาใช้ ใ นการวิจ ัย ผ่ า นการ
ทดสอบแล้วว่าได้มาตรฐานทุกชิน้ ซึง่ แตกต่างจากอุปกรณ์
ทัว่ ไปในท้อ งตลาดที่ส่ว นใหญ่ ไ ม่ ไ ด้ม าตรฐาน เครื่อ งวัด
ความหนื ด Brookfield Synchro-Lectric Viscometer ที่ใ ช้
การวิจยั นี้ไม่มใี นโรงพยาบาลทัวไป
่ ดังนัน้ ในการทาวิจยั ครัง้
ต่อไปจาเป็ นต้องใช้เครื่องมือชนิดอื่น
การวิจ ัย นี้ ไ ม่ ไ ด้แ สดงความสัม พัน ธ์ห รือ ผลของ
ปั จจัยต่าง ๆ เช่น ปริมาณทีต่ ้องตวง อุปกรณ์ทใ่ี ช้ตวงยา สี
ของยา หรือชนิดของยาน้ า ต่ อ DE มากนัก หากต้องการ
ศึก ษาในประเด็น นี้ เพิ่มเติมจาเป็ น ต้อ งทาการศึกษาแบบ
factorial (มี ก ารทดสอบการตวงยาในทุ ก ปริ ม าตร ทุ ก
อุปกรณ์ และทุกปั จจัยอื่น ๆ) แต่อย่างไรก็ตามการศึกษาใน
ลั ก ษณะดั ง กล่ า วอาจไม่ ส อดคล้ อ งกั บ ความเป็ นจริ ง
เนื่องจากคาสังใช้
่ ยาบางรูปแบบอาจไม่ได้มกี ารใช้จริงในทาง
ปฏิบตั ิ เช่น การทดสอบตวงยา 0.3 ซีซดี ้วยช้อนชาในการ
ทดสอบแบบ factorial นอกจากนี้ ควรมีการศึกษาเพิม่ เติม
ในประเด็นอื่นที่มีความสัมพันธ์กบั DE เช่น การตัดสินใจ
เลือกใช้อุปกรณ์ตวงยาของผูป้ กครอง ความเข้าใจในคาสัง่
ใช้ยาของผูป้ กครอง นอกจากนี้ควรทดสอบผลการใช้เทคนิค
การให้คาปรึกษาขัน้ สูงชนิดต่าง ๆ กับการเกิด DE ทัง้ นี้เพื่อ
นากลยุทธ์ทไ่ี ด้ผลดีไปประยุกต์ใช้ต่อไป
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สรุปผล
ความคลาดเคลื่อ นในการตวงยาน้ า เกิด มากถึง
หนึ่งในสามของคาสังการใช้
่
ยา สิง่ ที่มผี ลต่อการเกิดความ
คลาดเคลื่อ นประกอบด้ว ยความสามารถของผู้ป กครอง
คาสังใช้
่ ยา และตัวยา ปั จจัยเหล่านี้ ควรได้รบั การพิจารณา
ในการพัฒนามาตรการในการแก้ไขปั ญหา
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