
เฝาระวังความคลาดเคลื่อนทางยา…แลวทําอะไรตอ 
นพ.อนุวัฒน ศุภชุติกุล 

สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (พรพ.) 
 
 กลับจากการรบัฟงการนําเสนอผลงานของโรงพยาบาลตางๆ ที่จัดโดย HACC ภาคใต  ไดพบ
กับคุณจรรยา ทวีทอง หัวหนาพยาบาลโรงพยาบาลศูนยยะลา ที่กําลงัจะมารวมประชุมเรื่อง QA การ
พยาบาลที่กรงุเทพ  คุณจรรยาไดตั้งคําถามกับผมวา ที่โรงพยาบาลเก็บขอมูลความคลาดเคลื่อนทางยา
มาหลายป  ตัวเลขก็ขึ้นๆ ลงๆ เม่ือพบปญหาก็ลงไปวิเคราะหหาสาเหตุและแกไขกันไป  ตอนนี้ทีมชัก
จะเร่ิมรูสึกวาสิ่งที่ทําอยูมีคุณคานอยลงไป อยากรูวาควรจะทาํอะไรเพิ่มเติมอีก 
 ผมจึงไดมีโอกาสทบทวนไปดวยวานาจะทาํอะไรมากกวาที่เปนอยู  สิ่งที่อยูในใจก็คอืการเก็บ
ขอมูลความคลาดเคลื่อนทางยามีความจําเปนที่จะทําใหเราทราบขอมูลที่ใกลความจริงวาระบบของเรามี
ปญหาอยางไร  แตก็เปนเพียงบางสวนของปญหา ยังไมใชปญหาทั้งหมด  โดยเฉพาะอยางยิ่งถาไมมี
การเชื่อมโยงไปสูผลทีเ่กิดขึ้นกับผูปวย 
 สิ่งที่ผมคุยกับคุณจรรยา รวมทั้งการกลับมาทบทวนเพิม่เติม คงสรุปไดดังน้ี 
 1. ในการเฝาระวังความคลาดเคลื่อนทางยา ควรสรางความนาเชื่อถือใหมากขึ้น และควร
เชื่อมโยงกับระดับความรนุแรงของผลไมพึงประสงคจากยา (ADE) ที่เกิดขึ้นกับผูปวย  การเพิ่ม
ความนาเชื่อถอือาจจะตองหาวิธีการศึกษาหรือเก็บขอมูลจากหลายๆ แหลงมาประกอบ เชน การ
ประเมินดวยความรูสึกของผูปฏิบัติงาน ไปจนถึงการตรวจสอบขอมูลที่บันทึกไวอยางละเอียด ไปจนถึง
การออกแบบศึกษาวิจัยที่รัดกุมและสุมตวัอยาง 
 2. พิจารณาโอกาสเกิดผลไมพึงประสงคจากยาที่เกดิขึ้นในบริการตางๆ ที่ไมอาจพบได
จากการเฝาระวงัความคลาดเคลื่อนทางยา เชน การใชยา aminoglycoside ในผูปวยสงูอายุหรือผู
ปวยศลัยกรรม ซ่ึงอาจนําไปสูภาวะไตวายไดหากไมมีการปรับขนาดยาใหเหมาะสมกับสภาพของผูปวย 
รวมกันวางระบบที่จะเฝาระวังการใชยาเหลานี้ หรือหาระบบที่จะตรวจพบปญหาทีมี่ความไว 
 3. ศึกษาใหเขาใจความสัมพันธของคนกับโลกรอบตัวเพื่อนําไปสูการออกแบบระบบงาน
ที่เอ้ือตอการทาํงานที่ปลอดภัย มีคุณภาพและประสทิธิภาพ  ศาสตรน้ีเร่ิมจากความรูทางดานวิศวกรรม 
เรียกวา Human Facor Engineering เปนการออกแบบทางวิศวกรรมที่ตอบสนองขอจํากัดของมนุษย
ในดานกายภาพ การรับรู ความทรงจํา ไปจนถึงการตดัสินใจตางๆ   เครื่องมืองายๆ อันหนึ่งเรียกวา 
cognitive walkthrough คือการที่ใหผูทํางานในระบบเรือ่งอะไรก็ได คิดและบนออกมาดังๆ ในระหวางที่
ทํางานนั้น พรอมกับการบันทึกไวอยางละเอียด เชน ตั้งใจจะทําอะไร อยากจะไดอะไร จะไปเอาจากที่
ไหน ตองตรวจสอบดวยการดูอะไรบาง สิ่งที่ไดน้ันตรงความตองการหรือไม มีอะไรที่คับของใจระหวาง
การทํางาน ฯลฯ  ขอมูลที่ไดน้ีจะเปนประโยชนมากในการออกแบบเครื่องมือ แบบฟอรม การจัดวาง 
การเขียนฉลาก ขั้นตอนการทํางาน  จะชวยใหเราติดดินในการวิเคราะหสาเหตุที่เกี่ยวของกับระบบ 
และชวยใหผูปฏิบัติงาน ไมถูกกลาวหา กลาวโทษ หรือเปนเปาของการปรับปรุง 
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 4. วางระบบ drug reconciliation ขึ้นในการดูแลผูปวย  reconcile แปลวาการเจรจาตอรอง 
แตในที่น้ีเปนการระบุบัญชรีายการยาที่ถกูตองที่สุดที่ผูปวยกําลังไดรับ (ระบุชื่อยา ขนาดยา ความถี่ วิธี
ใหยา) และใชบัญชีน้ีเพ่ือใหยาที่ถูกตองแกผูปวยในทุกจุด โดยจะตองมีการตรวจสอบกับคําสั่งแพทย
เม่ือแรกรับ จําหนาย หรือยายหอผูปวย  ขั้นตอนสําคัญประกอบดวยการเกบ็ขอมูลประวตัิการใชยา 
(verify), การทําความกระจางเกี่ยวกับยา ขนาดยา และความถี่ (clarify), และการบันทึกเหตผุลที่ไมมี
การสั่งยาหรือเปลี่ยนแปลงคําสั่งใชยา (reconcile)  เหตุผลที่มาตรการนี้มีความสําคัญก็เพราะ
ความคลาดเคลื่อนทางยาครึง่หน่ึง และผลไมพึงประสงคจากยาหนึ่งในหา เกิดจากการสื่อสารที่ไมดีใน
ชวงเปลี่ยน setting การดูแลผูปวย 
 5. ใชแบบประเมินตนเองเร่ืองระบบยาที่ปลอดภัย ซ่ึงจัดทําขึ้นโดย Institute of Safe 
Medication Practice (ผมเคยแปลไวในเอกสารประกอบการประชุม HA National Forum ครั้งที่ 4 เม่ือ 
พ.ศ. 2546 และทางสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาลแหงประเทศไทยไดนํามาทบทวนเมื่อเร็วๆ น้ี ซ่ึงมี
รายการตรวจสอบระบบของตนเองอยูเกือบสองรอยขอ) และพิจารณาเลือกมาตรการที่เปนไปไดในการ
ปฏิบัติมาดําเนินการ 
 ผมไดนําบทนําของแบบประเมินตนเองดังกลาวมานําเสนอไวที่น้ีดวย 
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แบบประเมินตนเองเรือ่งระบบยาที่ปลอดภัย 

 

 แบบประเมินตนเองชุดนี้จัดทาํขึ้นโดย Institute of Safe Medication Practice เพื่อกระตุนความ
ตระหนักในลักษณะของระบบยาโรงพยาบาลที่ปลอดภัย โดยแบงออกเปน 10 องคประกอบสําคัญ  ลักษณะ
ตางๆ ที่กําหนดไวมิไดมุงหวังใหเปนมาตรฐานขั้นตํ่าของการปฏิบัติ แตแสดงใหเห็นถึงนวตกรรมในการปฏิบัติ
และการพัฒนาระบบในโรงพยาบาลของอเมริกาซึ่งมีคุณคาในการลดความคลาดเคลื่อนตางๆ แมวาจะยังไมได
นําไปปฏิบัติกันอยางกวางขวาง 
 ระบบบางอยางอาจจะไมเหมาะสมหรือยังไมสามารถนํามาปฏิบัติในประเทศไทยไดเต็มที่ การนํา
เสนอขอมูลในที่นี้จึงมุงที่จะใหเกิดการเรียนรูแนวคิดซึ่งเปนที่มาของแนวทางปฏิบัติดังกลาว และประยุกตใชให
เหมาะสมกับสถานการณของประเทศไทย อีกทั้งเห็นทิศทางการพัฒนาในอนาคต 
 

องคประกอบสําคัญของระบบยาที่ปลอดภัย 
 

องคประกอบสําคัญที่ 1: ขอมูลของผูปวย 
 เพื่อเปนแนวทางในการรักษาดวยยาที่เหมาะสม ผูใหบริการสุขภาพจําเปนตองไดรับขอมูลเฉพาะตัว
ผูปวยและขอมูลขาวสารทางคลินิก (เชน อายุ น้ําหนัก การแพยา การวินจิฉัยโรค ภาวะการตั้งครรภ) รวมทั้ง
ขอมูลความเปนไปของการเจบ็ปวย  (เชน ผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ สัญญาณชีพ และ parameter 
อื่นๆ) เพื่อประเมินผลของยาและกระบวนการของโรคที่เปนอยู 
 

องคประกอบที่  2: ขอมูลดานยา 
 เพื่อลดความเสี่ยงของความคลาดเคลื่อน จะตองมีการควบคุมบัญชียาใหรัดกุม มีขอมูลขาวสารดาน
ยาที่เปนปจจุบันซึ่งผูใหบริการสามารถเขาถึงไดงายโดยเอกสารอางอิง, protocol, ชุดคําสั่ง, ระบบขอมูลขาว
สารดานยาในคอมพิวเตอร, แบบบันทึกการใหยา (MAR), และกิจกรรมทางคลินิกที่สม่ําเสมอโดยเภสัชกรซึ่ง
ปฏิบัติงานในหนวยดูแลผูปวย 
 

องคประกอบที่ 3: การส่ือสารคําส่ังใชยาและขอมูลขาวสารดานยาอื่นๆ 
 ความบกพรองในการสื่อสารเปนสาเหตุของความคลาดเคลื่อนจํานวนมาก  องคกรบริการสุขภาพจะ
ตองขจัดอุปสรรคระหวางผูใหบริการและจัดทํามาตรฐานวิธีการสื่อสารคําสั่งใชยาและขอมูลขาวสารดานยา
อื่นๆ 
 

องคประกอบที่ 4 : การเขียนฉลาก การบรรจุหีบหอ และการเรียกชือ่ยา 
 เพื่อชวยใหทราบชื่อยาที่ชัดเจน องคกรบรหิารสุขภาพสงมอบยาที่มีฉลากชัดเจน มีการบรรจุแบบ 
unit-dose และดําเนินการปองกันความคลาดเคลื่อนเนื่องจาก ความคลายกันในลักษณะหรือชือ่เรียก การ
บรรจุที่ไมเหมาะสม การเขียนฉลากที่สับสนหรอืไมมีการเขียนฉลาก 
 

องคประกอบที่ 5: มาตรฐานยา การเก็บ การกระจายยา 
 ความคลาดเคลื่อนจํานวนมากสามารถปองกันไดโดยการลดการเก็บยาไวที่หนวยดูแลผูปวย การ
จํากัดการเขาถึง high-alert drugs และสารเคมีอันตราย และจายยาจากแผนกเภสัชกรรมใหทันเวลาที่ตองการ  
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เมื่อเปนไปได องคกรบริการสุขภาพควรใชสารละลายที่มีจําหนายในทองตลาดและความเขมขนมาตรฐานเพื่อ
ลดกระบวนการที่เสี่ยงตอความผิดพลั้ง เชน การคํานวณและการผสม 
 

องคประกอบที่t 6: การจัดหา ใช และติดตามอุปกรณการใหยา 
 เพื่อปองกันความผิดพลั้งจากอุปกรณการใหยา องคกรผูบรกิารจะตองประเมินความปลอดภัยของ
อุปกรณกอนซือ้ ใหมั่นใจในระบบพิทักษความปลอดภัยเมื่อเกิดปญหาวามีความเหมาะสม  (เชน ปองกันการ
ไหล free-flow, incompatible connections, และ safe default settings) จํากัดความหลากหลายเพื่อชวยใหผู
ใชมีความคุนเคย และกําหนดใหมี independent double checks สําหรับความผิดพลั้งเกี่ยวกับเครื่องมือที่มี
โอกาสเกิดขึ้นและสงผลใหเกิดอันตรายรุนแรงตอผูปวย 
 

องคประกอบที่ 7: ปจจัยส่ิงแวดลอม 
 ปจจัยสิ่งแวดลอมเชน แสงที่ไมพอเพียง พืน้ที่ทํางานที่วุนวาย เสียง การขัดจังหวะ ความเรงดวนใน
การดูแลผูปวย กิจกรรมทีไ่มหยุดยั้ง นํามาสูความคลาดเคลื่อนทางยาเนื่องจากผูใหบริการไมสามารถรักษา
สมาธิได  แบบแผนการจัดกําลังคนและภาระงานที่มากเกินไปก็เปนสาเหตุของความผิดพลั้งตางๆ หลายรูป
แบบ 
 

องคประกอบที่ 8: ความรูความสามารถและการศึกษาของเจาหนาที่ 
 การใหความรูแกเจาหนาที่เปนกลยุทธในการลดความคลาดเคลื่อนดวยตัวเอง และเมื่อประสานเขา
กับกลยุทธการลดความคลาดเคลื่อนเชิงระบบ  กิจกรรมซึ่งมีผลกระทบสูงไดแกการประเมินความรูความ
สามารถพื้นฐานของผูใหบริการ การใหความรูเกี่ยวกับยาใหมๆ ยาที่ไมอยูในบัญชียา high-alert medications 
และการปองกันความคลาดเคลื่อนทางยา 
 

องคประกอบที่  9: การใหความรูแกผูปวย 
 ผูปวยสามารถมีบทบาทสําคัญในการปองกนัความคลาดเคลื่อนทางยาเมื่อไดรับความรูเกี่ยวกับยาที่
ใช และไดรับการสงเสริมใหถามคําถามจนไดคําตอบที่พอใจ  เนือ่งจากผูปวยเปนจุดเชื่อมสุดทายในกระบวน
การ ผูใหบริการควรสอนวิธีการปกปองตนเองจากความคลาดเคลื่อนใหแกผูปวย และใชขอมูล/ขอคิด จากผู
ปวยในกิจกรรมพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัย 
 

องคประกอบที่ 10: กระบวนการคุณภาพและการบริหารความเสี่ยง 
 องคกรบริการคุณภาพตองการระบบที่จะชี้บง รายงาน วิเคราะห และลดความเสี่ยงของความคลาด
เคลื่อนทางยา  จะตองสรางวัฒนธรรมความปลอดภัยที่ปลอดจากการลงโทษเพื่อสงเสริมการเปดเผยความผิด
พลั้งและเกือบพลาด กระตุนการถกแถลงทีส่รางสรรค คนหาคําตอบเชิงระบบที่ไดผล  การมีจุดตรวจสอบเพื่อ
ควบคุมคุณภาพเปนสิ่งจําเปน  ระบบงายๆ ที่ใหมี independent double checks สําหรับกระบวนการที่มี
ความเสี่ยงสูงหรือเสี่ยงตอความผิดพลั้งชวยใหตรวจจับและแกไขไดกอนทีจ่ะเกิดอันตรายกับผูปวย 
 
TG 240 หาดใหญ-กรุงเทพ 
17.53 น. 24 มกราคม 2549 
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