
 

ชื่อเรื่อง  การเฝาระวังความคลาดเคลื่อนทางยาในกลุมชื่อพองมองคลาย 
 หนวยงาน   ฝายเภสัชกรรม  โรงพยาบาลคํามวง   จังหวัดกาฬสินธุ 
 
คําจํากัดความ 

ยาท่ีมีชื่อพอง มองคลาย (LASA drugs) หมายถึงกลุมยาที่ช่ือมองดูคลายคลึงกัน อาจเปน 
ตัวสะกดหรือตัวอักษรเริ่มตน รวมทั้งกลุมยาการออกเสียงใกลเคียงกัน ทั้งชื่อการคาและชื่อสามัญ
ทางยา หรือรูปแบบหรือภาชนะบรรจุซ่ึงคลายกันกับยารายการอื่น   ซ่ึงอาจกอใหเกิดความเสี่ยงใน
การเกิดความผิดพลาดในกระบวนการรักษาได 
 
ปญหา/โอกาส 

ความคลาดเคลื่อนทางยาเปนความเสี่ยงหนึ่งที่ทําใหเกิดอันตรายตอการรักษาดวยการใชยา 
ซ่ึงสามารถเกิดขึ้นไดที่หลายๆ จุดในระบบการใชยาที่เกี่ยวของกับสหวิชาชีพ  ความคลาดเคลื่อน
ทางยาเปนความเสี่ยงที่สามารถปองกันไดโดยการพัฒนาการออกแบบระบบและกระบวนการดูแล
ผูปวย ประเภทของการเกิดความคลาดเคลื่อนทางยาจะมีตั้งแตไมมีความคลาดเคลื่อน มีความคลาด
เคลื่อนทางยาแตไมเปนอันตรายตอผูปวย มีความคลาดเคลื่อนและเปนอันตราย จนกระทั่งมีความ
คลาดเคลื่อนและเปนอันตรายจนเสียชีวิต (แบงเปนระดับ A-I)   เนื่องจากมีความคลาดเคลื่อนทางยา
ที่เกิดจากกระบวนการจัดยาของผูปวย บอยครั้งซึ่งอาจเปนสาเหตุทําใหผูปวยอาจไดรับยาผิดใน
กรณีที่ขาดการตรวจสอบซ้ํารวมกันระหวางทีมสหวิชาชีพ หรือเกิดจากความเรงรีบ ดังนั้นฝายเภสัช
กรรมุมชนไดเล็งเห็นความสําคัญถึงปญหาดังกลาว  จึงไดหาแนวทางรวมกันในการปองกันการเกิด
ความคลาดเคลื่อนทางยาในกลุมชื่อพองมองคลาย สําหรับผูปวย  เพื่อใหผูปวยไดรับยาที่ถูกตอง  
และเกิดความปลอดภัยจากการใชยา สงผลที่ดีตอการบรรเทาและรักษาโรค 
 

เดือน พ.ค.52 มิ.ย.52 ก.ค.52 ส.ค.52 ก.ย.52 
รอยละความคลาดเคลื่อน
ทางยาในกลุมชื่อพองมอง
คลาย IPD 

0.41 0.35 0.21 0.50 0.26 

รอยละความคลาดเคลื่อน
ทางยาในกลุมชื่อพองมอง
คลาย (OPD ตอ 1,000 
ใบสั่งยา) 

1.54 1.05 1.40 1.64 1.22 



 

กราฟแสดงความคลาดเคล่ือนทางยาในกลุม
ชื่อพองมองคลายกอนการเปล่ียนแปลง OPD

0

0.5

1

1.5

2

พ.ค.-52 มิ.ย.-52 ก.ค.-52 ส.ค.-52 ก.ย.-52

ความคลาดเคล่ือนทาง
ยากอนทํากิจกรรม

เปาหมาย  1.2/1000

 
 

กราฟแสดงความคลาดเคล่ือนทางยาในกลุม
ชื่อพองมองคลาย IPD
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ละ 0.05

 
 
วิเคราะหสาเหตุ   
1. ความรีบเรงในการปฏิบัติงาน  
2. ความคลายคลึงกันของชื่อยาและลักษณะยา  
 
กิจกรรมดําเนินการ  
1. จัดทําบัญชียาชื่อพองมองคลาย (LASA)  
2. การใชตัวอักษรหนาและสีตาง 
3. ระบุความแรงของยาขึ้นกอนในกรณีที่ยาชื่อเดียวกันในโปรแกรม Hos xp  เชน Enalapril  , 

Amitriptyline 



 

4. ในกรณีที่เปนยาชนิดเดียวกันแตความแรงตางกันและราคาเทากัน พิจารณาตัดออกจากบัญชียา 
เชน ampiciilin 500 mg inj.  กับ ampiciilin 1 g inj. ใหมีแค ampiciilin 1 g inj. 

5. จัดเก็บยาที่มีปญหาไวในสถานที่ที่แยกเฉพาะ แยกเก็บใหหางกัน 
 
ระยะเวลาดําเนินการ    ตุลาคม 2552 ถึง   พฤษภาคม  2553 
 
วัตถุประสงค 

1. เพื่อปรับเปลี่ยนกระบวนการทํางานของฝายเภสัชกรรมใหการจายยามีความปลอดภัยมาก
ยิ่งขึ้น 

2. เพื่อลดจํานวนการเกิด Medication error จากการสั่งใชยาที่คลายกัน 
3. เพื่อเฝาระวังความคลาดเคลื่อนทางยาจากการจัดยาที่มีช่ือพอง มองคลาย (Look-Alike, 

Sound-Alike) 
 
แนวทางในการพัฒนางานงาน 

1. จัดตั้งคณะกรรมการยา ฝายเภสัชกรรมจัดตั้งผูรับผิดชอบการดูแลรายการยา LASA drugs 
ประกอบดวย เภสัชกร 2 คน โดยแบงกันดูแลในสวนของผูปวยในและผูปวยนอก 

2. กําหนดหนาที่ความรับผิดชอบของทีมดูแล LASA medication 
2.1 คนหาและทบทวนรายการยา LASA ในโรงพยาบาลอยางนอยปละครั้ง 
2.2 พิจารณา LASA ในกระบวนการจัดซื้อยาใหมของ รพ.  
2.3 ใหความรูแกบุคลากรทางการแพทยที่เกี่ยวของกับการใชและบรรจุยา LASAอยาง

สม่ําเสมอ 
2.4 ตรวจสอบทุกขั้นตอนการใชยาวาไดรับการดูแลโดยบุคลากรที่เหมาะสม 

3. วางแนวทางปฏิบัติทางคลินิก 
3.1  กรณียาที่มีลักษณะคลายกัน (Look-Alike drugs) 

3.1.1 กระบวนการจัดซื้อ การคัดเลือกยา และการจัดหายา 
การจัดซื้อ การคัดเลือกยา และการจัดหา ตองคํานึงเรื่องความเสี่ยงของยากลุมดังกลาว 
และอาจตองคํานึงถึงชื่อการคาของยาที่ตางกันทุกครั้งที่โรงพยาบาลมีการปรับเปลี่ยน
รายการยา 
 
 



 

3.1.2 กระบวนการสั่งใชยา 
• หลีกเลี่ยงการสั่งใชยาโดยใชช่ือการคา 
• กํากับขนาดยาทุกครั้งที่มีการสั่งใชยาที่มีหลายขนาด 

3.1.3 กระบวนการจัดยา/จายยา 
• ทุกครั้งที่มีการจัดยา ผูจัดตองอานฉลากอยางนอย 2 คร้ังคือ เมื่อหยิบ กอนจัด/

บริหารและกอนเก็บ 
• อยาอาศัยความคุนเคย การจําตําแหนงที่เก็บยา 
• พิจารณาความสอดคลองระหวางยาที่บริหารกับการวินิจฉัยโรคหรือความมุง

หมายของการสั่งใชยานั้นเสมอ และตรวจสอบทุกครั้งหากผิดสังเกต 
เก็บยาที่พบปญหาบอยแยกจากกัน ไมจําเปนตองเครงครัดอักษร ตําแหนง ช้ัน 

• เพื่อลดความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากการถายทอดคําสั่ง หรือลายมือที่อานยาก 
ใหใชการพิมพหรือการสั่งใชยาทางคอมพิวเตอร 

• ใชสัญลักษณ ใหเห็นความตางหรือสะดุดตา เพื่อปองกันความผิดพลาดจาก
การจัดยาที่เขียนคลายกัน มีการติดปาย “LASA ระวังจับผิดกับ.......” ในชั้น
วางยาในกลุม LASA 

• ใช silent ในตะกราที่มีการจัดยาในกลุม LASA ที่จัดผิดบอย 5 อันดับแรก 
 

3.2 กรณียาที่ออกเสียงคลายกัน (Sound-Alike drugs) 
3.2.1 กระบวนการสั่งใชยา 

• ลดการสั่งใชยาโดยวาจาหรือทางโทรศัพท เพื่อปองกันความผิดพลาดจากการ
ส่ังใชยาที่มีการออกเสียงคลายกัน 

• หลีกเลี่ยงการสั่งใชยาโดยใชช่ือการคา 
• การพิมพคําสั่งการสั่งใชยาใหช่ือสามัญตัวใหญ และอาจตามดวยช่ือการคาตัว

เล็กกวา 
• ใชหลักการอักษรเล็กใหญ “Tall man” เนนความตางที่สําคัญ  
• ระบุความแรงของยาขึ้นกอนในกรณีที่ยาชื่อเดียวกัน 

       3.2.2  กระบวนการจัดยา/จายยา 
• เพื่อลดความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากการถายทอดคําสั่ง หรือลายมือที่อานยาก 

ใหใชการพิมพหรือการสั่งใชยาทางคอมพิวเตอร 



 

• พิจารณาความสอดคลองระหวางยาที่บริหารกับการวินิจฉัยโรคหรือความมุง
หมายของการสั่งใชยานั้นเสมอ และตรวจสอบทุกครั้งหากผิดสังเกต 

• ทุกครั้งที่มีการจัดยา ผูจัดตองอานฉลากอยางนอย 3 คร้ังคือ เมื่อหยิบ กอนจัด/
บริหารและกอนเก็บ 

• หลีกเลี่ยงการจัดยาโดยวิธีการบอกทางวาจา เนื่องจากเสี่ยงตอการไดยินพลาด
ได 

 
4. การจัดเก็บขอมูลและการประเมินผล 

4.1 ผูรับผิดชอบบันทึกอุบัติการณเกิด medication error ที่เกี่ยวของกับ LASA drugs 
4.2 วิเคราะหสาเหตุการเกิดปญหาอยางทุก 3 เดือน 
4.3 จัดทําแนวทางการแกไขปญหา เสนอในที่ประชุมเพื่อแกไข ประเมินผลและติดตาม

ตอไป 
 
ตัวชี้วัดคุณภาพ 
ของการเกิด medication error ที่เกี่ยวของกับ LASA drugs ซ่ึงเกิดจากกระบวนการรักษาของ
โรงพยาบาล 
ผลลัพธของการดําเนินการ 
 

เดือน เปา ต.ค.5
2 

พ.ย.5
2 

ธ.ค.
52 

ม.ค.
53 

ก.พ
53 

มี.ค.5
2 

เม.ย.
53 

พ.ค. 
53 

อัตราความคลาดเคลื่อน
ทางยาในกลุมชื่อพอง
มองคลาย (IPD) 
 

0.15% 0.15 0.19 0.18 0.17 0.30 0.16 0.08 0.00 

อัตราความคลาดเคลื่อน
ทางยาในกลุมชื่อพอง
มองคลาย  
(OPD ตอ 1,000 ใบสั่ง
ยา) 

1.2/1000 0.44 0.71 0.5 0.91 0.92 0.76 0.70 0.50 

 



 

  อัตราความคลาดเคลื่อนทางยา   (OPD)   = จํานวนครั้งที่เกิดความคลาดเคลื่อนกอนจายยา X  1000 
                    จํานวนใบสั่งยาในโรงพยาบาลตอเดือน 

  อัตราความคลาดเคลื่อนทางยา   (IPD)   = จํานวนครั้งที่เกิดความคลาดเคลื่อนกอนจายยา X  100 
                    จํานวนวันนอนโรงพยาบาลตอเดือน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กราฟแสดงความคลาดเคล่ือนทางยาในกลุมชื่อพอง
มองคลาย  OPD

0

0.5

1

1.5

ต.ค.-52 พ.ย.-52 ธ.ค.-52 ม.ค.-53 ก.พ53 มี.ค52 เม.ย.-53 พ.ค.-53

ความคลาดเคลื่อนหลัง
ทํากิจกรรม

เปาหมาย 1.2/1000

 
 

กราฟแสดงความคลาดเคล่ือนทางยาในกลุมชื่อพอง
มองคลาย IPD
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เปาหมาย รอยละ 0.15

 



 

บทเรียนท่ีไดรับ 
• การปองกันความคลาดเคลื่อนทางยาอยางมีประสิทธิภาพ ตองทําอยางตอเนื่อง  

โดยควรนํามาวิเคราะหทั้งกระบวนการโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ  เนื่องจากเปนระบบงานที่มีความ
ตอเนื่องกัน  สงผลที่จะกอความคลาดเคลื่อนทางยาตอ ๆ  กันจนถึงผูปวยได 

• แนวทางการดําเนินงานเพื่อลดความคลาดเคลื่อนทางยาควรสนับสนุนใหมีการ 
รายงานความคลาดเคลื่อนทางยาโดยปราศจากการตําหนิและลงโทษ ในทุกขั้นตอนที่เกิดขึ้น เพื่อนํา
ขอมูลนั้นมาวิเคราะหถึงสาเหตุที่แทจริง อันจะนําไปสูการพัฒนาระบบยาที่มีประสิทธิภาพ ผูปวย
ปลอดภัย 

• การศึกษาดูงาน การถอดบทเรียนและการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางโรงพยาบาล 
เกี่ยวกับแนวทางหรือนวัตกรรมในการลดความคลาดเคลื่อนทางยา สามารถนํามาปฏิบัติเพื่อให
เหมาะสมกับบริบทของแตละโรงพยาบาลเพื่อลดความคลาดเคลื่อนทางยาได และควรหาวิธีการอื่น
เพิ่มเติมสม่ําเสมอ เพื่อลดความคลาดเคลื่อนทางยาในขั้นตอนการสั่งใชยา  (Prescribing error)  และ
ขั้นตอนการใหยา (Administration error)  ดวย เพื่อประสิทธิภาพในการลดความคลาดเคลื่อนทางยา 
(Medication error) ที่สมบูรณและครอบคลุมทั้งระบบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


