The study of preparing errors by pharmacy robot and various electronic drug cabinet
IJPS
in hospitalized patients at Srinagarind Hospital
Vol. 16 No. 3 July – September 2020
Chanatepaporn P.
_______________________________________________________________________________________________

Research Article
การศึกษาความคลาดเคลือนการจัดยาของเครืองจัดยาอัตโนมัติและตู้อิเล็กทรอนิ กส์จดั ยา
แบบต่างๆ ในการบริ การจ่ายยาผูป้ ่ วยในทีโรงพยาบาลศรีนคริ นทร์
เพียงเพ็ญ ชนาเทพาพร1*
ภ.ม. เภสัชกรชํานาญการพิเศษ หน่วยบริการจ่ายยา งานเภสัชกรรม โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
* ติ ดต่อผูน้ ิ พนธ์: หน่วยบริการจ่ายยา งานเภสัชกรรม โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
โทรศัพท์: 043-363281 อีเมล: piacha@kku.ac.th

บทคัดย่อ
การศึกษาความคลาดเคลือนการจัดยาของเครืองจัดยาอัตโนมัติและตู้อิเล็กทรอนิ กส์จดั ยาแบบต่างๆ ในการบริการจ่ายยา
ผู้ป่วยในทีโรงพยาบาลศรีนคริ นทร์
เพียงเพ็ญ ชนาเทพาพร1*
ว. เภสัชศาสตร์อสี าน 2563; 16(3) : 39-51
รับบทความ : 16 เมษายน 2563

แก้ไขบทความ: 14 พฤษภาคม 2563

ตอบรับ: 1 กรกฎาคม 2563

ความคลาดเคลือนทางยาเป็ นความเสียงทีทําให้เกิดอันตรายต่อการรักษา วัตถุประสงค์: เพือเปรียบเทียบอัตรา ระดับความ
รุนแรง ประเภท และปั จจัยทีเป็ นสาเหตุของความคลาดเคลือนการจัดยาระหว่าง เครืองจัดยาอัตโนมัติ ตูจ้ ดั ยากึงอัตโนมัตทิ แสดงจอไฟ
ี
LED (ตู้ LED) ตู้บ ริหารจัดการยาความเสียงสูง แบบอิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ (ตู้ HAD) และการจัดยาโดยบุค คล สํา หรับการจัด ยาผู้ป่ วยใน
วิ ธีการดําเนิ นวิ จยั : เป็ นการศึกษาเชิงพรรณนาแบบย้อนหลัง โดยเก็บข้อมูลความคลาดเคลือนก่อนจ่ายยา และในการจ่ายยา ทีเกิดจาก
การจัดยาผิดพลาด โดยเภสัชกรและบุคลากรทางการแพทย์เป็ นผูร้ ายงาน ณ ห้องจ่ายยาผูป้ ่ วยใน โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ระหว่างวันที
1 กรกฎาคม 2561 ถึง วันที 30 มิถุนายน 2562 และมีการเก็บข้อมูลปั จจัยสาเหตุความคลาดเคลือนการจัดยาตามทฤษฎีผงั ก้างปลาทีได้
จากการระดมสมอง ผลการวิ จยั : จากปริมาณการจัดยาด้วยเครืองจัดยาอัตโนมัติ 255,969 ขนาน ตู้ LED 711,313 ขนานยา ตู้ HAD
42,632 ขนาน และจัดยาโดยบุคคล 1,137,194 ขนาน พบอัตราความคลาดเคลือนการจัดยาของเครืองจัดยาอัตโนมัติ น้อยทีสุด รองลงมา
คือ ตู้ HAD ตู้ LED และจัดยาโดยบุคคล ตามลํา ดับ (0.63, 1.17, 7.54 และ 9.16 ครังต่อหมืนขนานยา) เมือเปรียบเทียบอัตราความ
คลาดเคลือนการจัดยา พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.001) ดังนี เครืองจัดยาอัตโนมัติ น้อยกว่าจัดยาโดย
บุคคล ร้อยละ 1,355.24 และเครืองจัดยาอัตโนมัติ น้อยกว่า ตู้ LED ร้อยละ 1,096.83 ส่วนเครืองจัดยาอัตโนมัติ พบน้อยกว่า ตู้ HAD ร้อย
ละ 87 แต่ไม่ม นี ัยสําคัญทางสถิติ โดยพบความแตกต่างของอัตราความคลาดเคลือนการจัดยาอย่างมีนัยสําคัญทางสถิตใิ นระดับความ
รุนแรง B เท่านัน (p < 0.001) ซึงการจัดยาโดยบุคคล และตู้ LED พบประเภทความคลาดเคลือนทังชนิด ความแรง รูปแบบยา จํานวนยา
ผิดคน รายการยาขาด สลับซอง ขณะทีเครืองจัดยาอัตโนมัติ และตู้ HAD พบเพียงผิดชนิด และจํานวน ส่วนเม็ดยาไม่สมบูรณ์พบในเครือง
จัดยาอัตโนมัตเิ ท่านัน และพบปั จจัยด้านบุคลากรและยาทีมีผลต่อความคลาดเคลือนการจัดยาโดยบุคคลมากทีสุด โดยเฉพาะยาทีมีชอพ้
ื อง
มองคล้าย ส่วนปั จจัยด้านใบสังยาและฉลากยามีผลต่อความคลาดเคลือนการจัดยาของตู้ LED และปั จจัยด้านอุปกรณ์ม ีผลต่อ ความ
คลาดเคลือนการจัดยาด้วยเครืองจัดยาอัตโนมัติ และตู้ LED สรุปผลการวิ จยั : การจัดยาด้วยเครืองจัดยาอัตโนมัติ เป็ นวิธที ีมีความ
คลาดเคลือนน้ อ ยทีสุ ด รองลงมาคือ ตู้ HAD ตู้ LED และการจัดยาโดยบุคคล เนืองจากเทคโนโลยีสามารถช่ วยลดสาเหตุท ีเกิด จาก
ข้อผิดพลาดของมนุษย์และยาทีมีชอพ้
ื องมองคล้ายได้
คําสําคัญ: ความคลาดเคลือนทางยา, ความคลาดเคลือนการจัดยา, เครืองจัดยาอัตโนมัต,ิ ตูอ้ เิ ล็กทรอนิกส์จดั ยา
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Medication errors can cause a harmful treatment to patients. Objective: To compare rate, severity level, type and
causal factors of preparing errors between Pharmacy robot, Semi-Automatic Medication Dispenser Station (LED cabinet), High
alert drug Medication Cabinet (HAD cabinet) and manual picking in hospitalized patients. Method: This study was a retrospective
descriptive study. Reports of predispensing and dispensing errors in wrong preparing process were collected in inpatients
pharmacy service unit at Srinagarind Hospital by pharmacists and medical staffs. Data were collected between 1st July 2018 and
30th June 2019. The data for causal factors were collected by using fishbone diagram from brainstorming results. Results:
Medication were prepared by pharmacy robot 255,969 items, LED cabinet 711,313 items, HAD cabinet 42,632 items and manual
picking 1,137,194 items. The pharmacy robot had the least incidence of preparing errors, followed by HAD cabinet, LED cabinet
and manual picking (0.63, 1.17, 7.54 and 9.16 errors per 10,000 prescriptions), respectively. Incidence rate of preparing errors
were statistical difference ( p < 0. 001) ; pharmacy robot had 1,355. 24% error less than manual picking, pharmacy robot had
1,096.83% error less than LED cabinet. However, the pharmacy robot was less error than HAD cabinet 87% with no statistical
significance. The severities of preparing errors were found statistical difference only in level B. (p < 0.001). The type of preparing
errors by manual picking and LED cabinet were wrong drug, strength, dosage form, amount, person, lacking of medicine and
swapping of medicine bag. Pharmacy robot and HAD cabinet found only wrong drug and amount. The product defected were
found only in pharmacy robot. Human errors and drug factors were the most effect for preparing errors in manual picking,
especially the drug which have look alike and sound alike. Prescription and drug label factor were the most effects for preparing
errors in LED cabinet. Equipment factor was the most effect for preparing errors in pharmacy robot and LED cabinet. Conclusion:
The pharmacy robot caused the least incidence of preparing errors, followed by HAD cabinet, LED cabinet and manual picking
in hospitalized patients. Hence, the technology can be come an essential tool to reduce the cause of human error and lookalike sound-alike problems.
Keywords: Medication error, Preparing errors, Pharmacy robot, Electronic drug cabinet
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บทนํา
ความปลอดภัย ในการได้ร ับ ยาของผู้ป่ วยในสถาน
บริการสุขภาพมีความสําคัญและมีความเชือมโยงกับผลลัพธ์ของ
การรักษา โดยหนึงในความปลอดภัยของการรักษาพยาบาล คือ
การลดความคลาดเคลือนทางยา (Khrueawang, 2018) ปั จจุบนั
เป็ นมาตรฐานสําคัญ ในการรับ รองคุณ ภาพของโรงพยาบาล
เนื องจากความคลาดเคลือนทางยาเป็ นเหตุ การณ์ ทีสามารถ
ป้ องกัน ได้ และเกียวกับ การปฏิ บัติ ข องผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ กระบวนการ และระบบ ซึงรวมถึงการสังใช้
ยา การสือสารคําสังใช้ยา การติดฉลาก การบรรจุยา ตังชือยา
การเตรียมยา การส่งมอบยา การกระจายยา การให้ยา การให้
ข้อ มู ล และการติด ตามการใช้ ย า (Tewthanom, 2009) โดย
กระบวนการจัดยาเป็ นขันตอนหนึงของการบริการจัดการยาให้
ผูป้ ่ วย ซึงความเสียงในการจัดยาเป็ นหนึงในความคลาดเคลือน
ทางยาทีอาจเกิดขึนจากหลายปั จจัยได้แก่ การปฏิบตั งิ านทีไม่ได้
มาตรฐาน ปั ญหาการพัฒนาระบบยาในโรงพยาบาล ปั ญหาการ
บริหารจัดการคนในองค์กร (Rurgchaisri et al., 2016)
ความคลาดเคลือนก่อนจ่ายยา (pre-dispensing error)
มีผลต่อการเกิดความคลาดเคลือนในการจ่ายยา (dispensing
error) ในปี งบประมาณ 2560 (1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กันยายน
2560) หน่วยบริการจ่ายยาผูป้ ่ วยในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ พบ
อัต ราคลาดเคลือนก่อนจ่ ายยา และในการจ่ายยา 11.34 และ
1.90 ครังต่อ 10,000 ขนานยา ตามลําดับ โดยเกิดจากขันตอน
จัด ยาถึง ร้ อ ยละ 90.46 และ 99.70 ของอุ บัติ ก ารณ์ ท ังหมด
ตามลําดับ ซึงความคลาดเคลือนก่อนจ่ายยาและในการจ่ายยา
เป็ นบทบาทและความรั บ ผิ ด ชอบของเภสั ช กรโดยตรง
(Chantapattarankul, 2017) การทบทวนและวิเ คราะห์เ ชิง ลึก
ของความคลาดเคลือนทางยาในขันตอนต่างๆ อย่างต่อเนื อง
พร้ อ มเข้ า ใจและทราบปั จจั ย เสี ยงที เกี ยวข้ อ งกั บ ควา ม
คลาดเคลือน เป็ นแนวทางทีได้รบั การแนะนํ าเพือช่วยให้ความ
คลาดเคลือนทางยาลดลงหรือ ไม่ เ กิด ขึนเลย (Somchai et al.,
2007) ซึงวิธีก ารวิเ คราะห์ห าสาเหตุ ข องปั ญหาสามารถใช้
เครืองมือแผนภูมแิ สดงเหตุและผล (cause and effect diagram)
หรือนิยมเรียก “ผังก้างปลา” (fishbone diagram) หรือบางครัง
เรียกอีกอย่า งหนึงว่า “แผนภูม ิอชิ ิกาวา” (ishikawa diagram)
โดยองค์ประกอบ คือ คนงานหรือพนักงาน (man) เครืองมือและ
เครืองจัก รหรือ อุ ป กรณ์ (machine) วัต ถุ ด ิบ (material) และ
กร ะ บ ว น กา ร ทํ า ง า น ( method) ( Juran JM et al., 1974;
Varzakas TH, 2011) ในต่ า งประเทศมีก ารนํ า เครืองจัด ยา
อัต โนมัติ ม าช่ ว ยจัด ยาค่ อ นข้า งมาก โดยในปี 2011 พบว่ า

โรงพยาบาลในสหรัฐอเมริกามีการนําเครืองจัดยาอัตโนมัตมิ าใช้
ถึงร้อยละ 89 โดยรูปแบบของเครืองจัดยาอัตโนมัตแิ ละรูปแบบ
การจ่ายยามีความแตกต่างกันในแต่ละสถานที (Lehnbom et al.,
2019) ส่วนในประเทศไทยเริมมีก ารนํ า มาใช้ในโรงพยาบาล
ต่างๆ และส่วนใหญ่นําเพียงเครืองจัดยาอัตโนมัตมิ าช่วยจัดยา
ซึงโรงพยาบาลศรีน คริน ทร์ไ ด้พ ัฒนาระบบจัดยาด้ว ยการนํ า
เครืองจัดยาอัต โนมัติม าใช้แทนการจัดยาด้วยคนเช่ น กัน แต่
เครืองจัดยาอัตโนมัตไิ ม่สามารถใส่ยาได้ทุกชนิดเพราะมีกล่องใส่
ยาเพีย ง 300 canister และมีข้อ จํา กัด ของยาทีไม่ ท นต่ อ แสง
ความชืน ทีไม่ สามารถใส่ได้ จึง เป็ นทีมาของการพัฒนาตู้ ย า
อิเล็กทรอนิกส์แบบต่างๆ มาช่วยจัดยา ได้แก่ ตูจ้ ดั ยากึงอัตโนมัติ
ที แสดงจอไฟ LED (Semi-Automatic Medication Dispenser
Station หรือ ตู้ LED) และ ตู้บริหารจัดการยาความเสียงสูงแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (ตู้ High alert drug หรือ ตู้ HAD) นอกจากนียังมี
ยาอืนๆ เช่ น ยาแช่ เ ย็น ยา large volume ทีไม่ ส ามารถใส่ใ น
เครืองจัดยาอัตโนมัติ และตูย้ าอิเล็กทรอนิกส์ใดๆ ได้ จึงยังต้อง
ใช้วธิ กี ารจัดยาโดยบุคคล ดังนันระบบจัดยาแบบใหม่นีจึงมีการ
จัดยา 4 วิธี ดัง ตารางที 1 จากการศึกษาก่อนหน้ านี ผู้ว ิจัย ได้
ศึกษาเปรียบเทียบความปลอดภัยหลังการนําเทคโนโลยีมาช่วย
จัดยา พบว่าอัต ราความคลาดเคลือนในการจ่า ยยาภาพรวม
ลดลงถึงร้อยละ 52.30 เมือวิเคราะห์ในหน่ วย 1,000 ขนานยา
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.01) (Chanatepaporn, 2020)
อย่า งไรก็ต ามยัง ไม่ ม ีการศึก ษาถึง ความแตกต่ า งของความ
คลาดเคลือนการจัดยาทัง 4 วิธ ี และในปั จจุบนั ยังไม่มกี ารศึกษา
ความคลาดเคลือนการจัดยาด้วย ตู้ LED และ ตู้ HAD ดัง นัน
ผูว้ จิ ยั จึงสนใจศึกษาความคลาดเคลือนการจัดยาทัง 4 วิธี โดยมี
วัต ถุ ป ระสงค์ เพือศึก ษาอัต ราและระดับ ความรุ น แรงความ
คลาดเคลือนการจัดยา รวมถึงประเภทและปั จจัยสาเหตุทีทําให้
เกิดความคลาดเคลือนการจัดยา และเปรียบเทียบความแตกต่าง
ของความคลาดเคลือนการจัดยาทัง 4 วิธี

วิ ธีดาํ เนิ นการวิ จยั
เ ป็ น ก า ร ศึ ก ษ า เ ชิ ง พ ร ร ณ น า แ บ บ ย้ อ น ห ลั ง
(retrospective descriptive study) เพือศึกษาและเปรียบเทียบ
อัตราความคลาดเคลือน และระดับความรุนแรง ประเภทและ
ปั จจัยทีเป็ นสาเหตุความคลาดเคลือนการจัดยาของเครืองจัดยา
อัต โนมัติ (pharmacy robot) ตู้ LED ตู้ HAD และจัด ยาโดย
บุคคล
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ตารางที 1 ระบบการทํางานของวิธจี ดั ยาแบบต่างๆ
วิ ธีจดั ยา
1. เครืองจัดยาอัตโนมัติ
(บรรจุยาได้ 300
canister)

ชนิ ดยา
- ยาเม็ดทีมีความคงตัวดี และมีอตั รา
การใช้บอ่ ยมาก

ระบบการทํางาน
- จัดยาเป็ นสายรายการยาแต่ ละมือเวลาการให้ยา แบบหนึงซองมียาหลายรายการ
โดยหน้าซองยาจะพิมพ์ ชือผูป้ ่ วย รายการยา และจํานวนยาทีรับประทานต่อ มือการ
ให้ยา เวลาการบริหารยา พร้อมคิวอาร์โค้ด ซึงสายจะนํ าไปตรวจสอบซองยาด้ วย
ระบบรูปภาพ (Vizen) โดยเครืองนีจะช่วยตรวจสอบความถูกต้องของยาด้วยระบบ
การตรวจสอบรูปร่าง ลักษณะ สีและขนาดของเม็ดยา

2. ตู้ HAD

- ยาเสพติดให้โทษประเภท 2 และยา
วัตถุออกฤทธิต่อจิตประสาทประเภท
2 รวมถึ ง รายการยาทีมี ร าคาแพง
หรือ ยาควบคุมพิเศษ

- ผูจ้ ดั ยาจะสแกนบาร์โค้ดตนเองเพือเข้าระบบ จากนันจะเข้ารายชือผู้ป่วยด้วยเลขที
โรงพยาบาลผ่านข้อมูลระบบสารสนเทศทีหน้าจอคอมพิวเตอร์ ซึงตูจ้ ะทําการเปิ ด Bin
location และแสดงไฟกระพริบเฉพาะรายการยานัน เมือบุคลากรหยิบยาเสร็จจะทํา
การปิ ด Bin location นัน พร้อ มกดจ่ายยา ระบบจะทําการประมวลผลและทํ า การ
บันทึกข้อมูลประวัตกิ ารเคลือนไหวของยา (stock-card) ทันที

3. ตู้ LED

- ยาทีมีอตั ราการใช้บ่อย รวมถึงยาที
มีความคงตัวตํา (ไวต่อแสง ชืนง่าย
ยารูป soft gelatin capsule) ยานํา
ยาฉีด และยาใช้ภายนอก
- ยาแช่เย็น ยานํ า ยาใช้ภายนอก ยา
Large volume ยาที มี อ ั ต ราการใช้
น้อยถึงน้อยมาก

- ผูจ้ ดั ยาจะสแกนคิวอาร์โค้ดหรือบาร์โค้ดจากใบสังยา ผูจ้ ดั ยา ฉลากยา จากนันระบบ
จะประมวลผล และส่งสัญญาณไฟกระพริบไปยังตําแหน่งกระบะยารายการนัน พร้อม
บอกตัวเลขจํานวนยาให้หยิบ จากนันผู้จดั จะทําการสแกนบาร์โค้ดทีกระบะยาทีจัด
เพือปิ ดกระบวนจัดยา
- จัดยาโดยบุคคลในตู้ยาหรือชันยา ทีไม่มรี ะบบอิเล็กทรอนิกส์ใดๆ ควบคุม

4. จัดยาโดยบุคคล

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ศึกษาปริม าณใบสังและขนานยา ความคลาดเคลือน
ก่อนจ่ายยา และ ความคลาดเคลือนในการจ่ายยา ของผูป้ ่ วยใน
ทีเกิดจากขันตอนจัดยา ณ ห้องจ่ายยา โรงพยาบาลศรีนครินทร์
ระหว่างวันที 1 กรกฎาคม 2561 ถึง 30 มิถุนายน 2562
ขันตอนการศึกษา
-ประชุม ปรึกษาหารือเภสัช กร 6 ท่าน ระดับหัวหน้ า
งานและหน่ วยงาน เพือระดมสมองในการหาปั จจัยทีเป็ นสาเหตุ
ทําให้เกิดความคลาดเคลือนการจัดยา โดยใช้ทฤษฎีผงั ก้างปลา
-วิธกี ารเก็บข้อมูล: เมือเกิดความคลาดเคลือนการจัด
ยา เภสัช กรทีตรวจพบจะทําการบันทึกความคลาดเคลือนใน
แบบบัน ทึก ความคลาดเคลือนก่ อ นจ่ า ยยา หากความคลาด
เคลือนนันถูกจ่ายออกไปจากห้องจ่ายยา แต่ตรวจพบเจอโดย
บุ ค ลากรทางการแพทย์ ได้แ ก่ พยาบาล แพทย์ รายงาน
เภสัช กรจะบั น ทึ ก ความคลาดเคลือนในแบบบัน ทึก ความ
คลาดเคลือนในการจ่ายยา ซึงการศึกษานีได้ผ่านการรับรองจาก
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ในมนุ ษย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เมือวันที 11 มีนาคม 2563 เลขที HE63115
เครืองมือทีใช้ในการวิ จยั
ทําการเก็บข้อมูลปริมาณงาน ได้แก่ ปริมาณใบสังยา
และขนานยา จากระบบสารสนเทศโรงพยาบาล ส่ว นความ

คลาดเคลือนก่อนจ่ายยา และความคลาดเคลือนในการจ่า ยยา
ของขันตอนการจัดยา ได้จ ากการรายงานของบุค ลากรทาง
ก า ร แ พ ท ย์ โ ดย แ บ่ ง ร ะ ดั บ คว า ม รุ น แ ร ง ต า ม National
Coordinating Council of Medication Error Reporting and
Prevention (NCC MERP)
การวิ เคราะห์ข้อมูล
แสดงผลในรูป การแจกแจง ความถี (จํ า นวนครัง)
ร้อยละ และอัตราความคลาดเคลือนการจัดยา สถิตเิ ปรียบเทียบ
ค่ า สัด ส่ ว นหรื อ อัต ราใช้ ส ถิ ติ Proportion test (Z-test) โดย
p < 0.05 ถือว่ามีค วามแตกต่างกันทางสถิติ และใช้โปรแกรม
STATA version 10.1 ในการวิเคราะห์

ผลการศึกษาวิ จยั
จากปริ ม าณงานการจัด ยา 1,309,821 ใบสัง และ
2,147,108 ขนานยา พบปริม าณ จัดยาโดยบุ คคล มากทีสุด
(ร้อยละ 52.96) รองลงมาคือ ตู้ LED (ร้อยละ 33.13) โดยพบ
ความคลาดเคลือนก่อนจ่ายยา และ ในการจ่ายยา ของขันตอน
การจัด ยาผิด ร้อ ยละ 74.91 (1,409/ 1,881 ครัง) และ 97.44
(190/ 195 ครัง) ตามลําดับ ซึงอัตราความคลาดเคลือน จัดยา
โดยบุ คคล มากทีสุด รองลงมาคือ ตู้ LED (อัต ราความคลาด
เคลือนการจัด ยา 9.16 และ 7.54 ครังต่ อ 10,000 ขนานยา
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ตามลําดับ) ขณะที เครืองจัดยาอัตโนมัติ พบน้ อยทีสุด (อัตรา
ความคลาดเคลือนการจัดยา 0.63 ครังต่อ 10,000 ขนานยา) ดัง
ตารางที 2
เมื อเปรี ย บเที ย บความแตกต่ า งของอัต ราความ
คลาดเคลือนในการจัดยาแต่ละวิธี พบว่า เครืองจัดยาอัตโนมัติ
น้ อยกว่า ตู้ LED ร้อ ยละ 1,096.83 และเครืองจัดยาอัต โนมัติ
น้ อยกว่าจัดยาโดยบุ คคล ร้อยละ 1,355.24 อย่า งมีนัยสํา คัญ
ทางสถิติ (p < 0.001) (ค่าความแตกต่าง -6.91, 95% CI; -7.62
to -6.2 และ -8.54, 95% CI; -9.17 to -7.9 ตามลําดับ) ส่วน ตู้
HAD น้อยกว่า ตู้ LED ร้อยละ 543.85 และ ตู้ HAD น้ อยกว่า
จัด ยาโดยบุ ค คล ร้อ ยละ 682.91 อย่า งมีนั ย สํ า คัญ ทางสถิติ
(p < 0.001) (ค่าความแตกต่ าง -6.36, 95% CI;-7.57 to 5.15
และ -7.99, 95% CI; -9.16 to -6.82 ตามลําดับ ) และ ตู้ LED
น้ อ ยกว่ า จัด ยาโดยบุ ค คล ร้อ ยละ 21.59 อย่ า งมีนั ย สํ า คัญ
ทางสถิติ (p < 0.001) (ค่าความแตกต่าง –1.63, 95% CI;-2.47
to -0.78) และพบเครืองจัดยาอัตโนมัติ น้ อยกว่า HAD ร้อยละ
87.68 แต่ไม่มนี ยั สําคัญทางสถิติ ดังตารางที 3
เมือพิจ ารณาระดับ ความรุ น แรงความคลาดเคลือน
พบว่า ระดับความรุนแรง B (ความคลาดเคลือนทีไม่มผี ลกระทบ
ต่อผูป้ ่ วยหรือไม่ถงึ ตัวผูป้ ่ วย) มีอตั ราความคลาดเคลือนการจัด
ยาใน เครืองจัดยาอัตโนมัติ น้ อยทีสุด รองลงมาคือ ตู้ HAD ตู้
LED และ จัดยาโดยบุคคล (0.63, 1.17, 7.51 และ 9.12 ครังต่อ

10,000 ขนานยา ตามลํ า ดับ ) ขณะที ระดับ ความรุ น แรง C
(ความคลาดเคลือนทีมีผลกระทบต่อผูป้ ่ วยแต่ไม่เ กิดอันตราย)
และระดับความรุนแรง D (ความคลาดเคลือนทีจําเป็ นต้องเริม
การเฝ้ าติดตามดูแ ลผู้ป่ วย) พบเฉพาะ ตู้ LED และจัดยาโดย
บุคคลเท่านัน ซึงระดับความรุนแรง D พบในวิธจี ดั ยาโดยบุคคล
มากกว่ า ตู้ LED (0.04 และ 0.01 ครังต่ อ 10,000 ขนานยา
ตามลําดับ) ดังตารางที 4
จ า ก ค ว า ม แ ต ก ต่ า ง ร ะ ดั บ ค ว า ม รุ น แ ร ง ค ว า ม
คลาดเคลือน พบเพียงระดับความรุนแรง B ทีมีความแตกต่างกัน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ โดยพบเครืองจัดยาอัตโนมัติ น้อยกว่า
ตู้ LED ร้อยละ 1,092.06 และจัดยาโดยบุคคล ร้อยละ 1,347.62
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p < 0.001) (ค่าความแตกต่าง -6.88,
95% CI; -7.59 to -6.18 และ -8.49, 95% CI; -9.13 to -7.86
ตามลําดับ) ตู้ HAD น้อยกว่า ตู้ LED ร้อยละ 541.03 และจัดยา
โดยบุคคล ร้อยละ 679.49 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.001)
(ค่าความแตกต่าง -6.33, 95% CI; -7.54 to -5.13 และ -7.95,
95% CI; -9.11 to -6.78 ตามลําดับ) และตู้ LED น้อยกว่า จัดยา
โดยบุคคล ร้อยละ 21.44 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.001)
(ค่าความแตกต่าง -1.61, 95% CI; -2.46 to -0.77) ส่วนเครือง
จัดยาอัตโนมัติ น้อยกว่าตู้ HAD ร้อยละ 87.30 แต่ไม่มนี ยั สําคัญ
ทางสถิติ ซึงในระดับความรุนแรง C และ D ไม่พบความแตกต่าง
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ดังตารางที 5

ตารางที 2 ปริมาณงานและความคลาดเคลือนในการจัดยา
รายละเอียด
1. ปริมาณการจัดยา
: จํานวนขนานยา
: ร้อยละ
2. ความคลาดเคลือนก่อนจ่ายยา
: จํานวนครัง
: อัตราต่อ 10,000 ขนานยา
: ร้อยละ
3. ความคลาดเคลือนในการจ่ายยา
: จํานวนครัง
: อัตราต่อ 10,000 ขนานยา
: ร้อยละ
4. รวมความคลาดเคลือนการจัดยา
: จํานวนครัง
: อัตราต่อ 10,000 ขนานยา
: ร้อยละ

เครืองจัดยาอัตโนมัติ

ตู้ HAD

ตู้ LED

จัดยาโดยบุคคล

รวม

255,969
11.92

42,632
1.99

711,313
33.13

1,137,194
52.96

2,147,108
100.00

13
0.51
0.92

5
1.17
0.35

491
6.90
34.85

900
7.91
63.88

1,409
6.56
100.00

3
0.12
1.58

0
0.00
0.00

45
0.63
23.68

142
1.25
74.74

190
0.88
100.00

16
0.63
1.00

5
1.17
0.31

536
7.54
33.52

1,042
9.16
65.17

1,599
7.45
100.00
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ตารางที 3 เปรียบเทียบอัตราความคลาดเคลือนการจัดยาด้วยวิธตี ่างๆ
รายละเอียด

อัตราความคลาดเคลือน
การจัดยา
(ต่อ 10,000 ขนานยา)

ค่าความแตกต่าง

ร้อยละ
ความแตกต่าง

p-value

1. เครืองจัดยาอัตโนมัติ
-เครืองจัดยาอัตโนมัติ vs. ตู้ HAD

0.63 vs. 1.17

-87.68

0.218

-เครืองจัดยาอัตโนมัติ vs. ตู้ LED

0.63 vs. 7.54

-1,096.83

<0.001

-เครืองจัดยาอัตโนมัติ vs. จัดยาโดยบุคคล

0.63 vs. 9.16

-0.55
(-1.62 to 0.53)
-6.91
(-7.62 to -6.2)
-8.54
(-9.17 to -7.9)

-1,355.24

<0.001

-6.36
(-7.57 to -5.15)
-7.99
(-9.16 to -6.82)

-543.85

<0.001

-682.91

<0.001

-1.63
(-2.47 to -0.78)

-21.59

<0.001

2. ตู้ HAD
-ตู้ HAD vs. ตู้ LED

1.17 vs. 7.54

-ตู้ HAD vs. จัดยาโดยบุคคล

1.17 vs. 9.16

3. ตู้ LED
-ตู้ LED vs. จัดยาโดยบุคคล

7.54 vs. 9.16

ตารางที 4 ระดับความรุนแรงความคลาดเคลือนในการจัดยา
ระดับความรุนแรง
1. ระดับ B
: จํานวนครัง
: อัตราต่อ 10,000 ขนานยา
: ร้อยละ
2. ระดับ C
: จํานวนครัง
: อัตราต่อ 10,000 ขนานยา
: ร้อยละ
3. ระดับ D
: จํานวนครัง
: อัตราต่อ 10,000 ขนานยา
: ร้อยละ
4. รวมความคลาดเคลือนการจัดยา
: จํานวนครัง
: อัตราต่อ 10,000 ขนานยา
: ร้อยละ

เครืองจัดยา
อัตโนมัติ

ตู้ HAD

ตู้ LED

จัดยาโดย
บุคคล

รวม

16
0.63
100.00

5
1.17
100.00

534
7.51
99.63

1,037
9.12
99.52

1,592
7.41
99.56

-

-

1
0.01
0.19

1
0.01
0.10

2
0.01
0.13

-

-

1
0.01
0.19

4
0.04
0.38

5
0.02
0.31

16
0.63
100.00

5
1.17
100.00

536
7.54
100.00

1,042
9.16
100.00

1,599
7.45
100.00
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ตารางที 5 เปรียบเทียบระดับความรุนแรงความคลาดเคลือนในการจัดยา
ระดับความรุนแรง

1. ระดับ B
- เครืองจัดยาอัตโนมัติ vs. ตู้ HAD

อัตราความคลาดเคลือน
การจัดยา
(ต่ อ 10,000 ขนาน)

ค่าความแตกต่าง

ร้อยละ
ความแตกต่าง

p-value

0.63 vs. 1.17

-0.55
(-1.62 to 0.53)
-6.88
(-7.59 to -6.18)
-8.49
(-9.13 to -7.86)

-87.30

0.212

-1,092.06

<0.001

-1,347.62

<0.001

-6.33
(-7.54 to -5.13)
-7.95
(-9.11 to -6.78)

-541.03

<0.001

-679.49

<0.001

- เครืองจัดยาอัตโนมัติ vs. ตู้ LED

0.63 vs. 7.51

- เครืองจัดยาอัตโนมัติ vs. จัดยาโดยบุคคล

0.63 vs. 9.12

2. ระดับ B
- ตู้ HAD vs. ตู้ LED

1.17 vs. 7.51

- ตู้ HAD vs. จัดยาโดยบุคคล

1.17 vs. 9.12

3. ระดับ B
- ตู้ LED vs. จัดยาโดยบุคคล

7.51 vs. 9.12

-1.61
(-2.46 to -0.77)

-21.44

<0.001

4. ระดับ C
- ตู้ LED vs. จัดยาโดยบุคคล

0.01 vs. 0.01

0.01
(-0.03 to 0.04)

100.00

0.738

5. ระดับ D
- ตู้ LED vs. จัดยาโดยบุคคล

0.01 vs. 0.04

-0.02
(-0.07 to 0.02)

-200.00

0.396

ประเภทความคลาดเคลือน พบจัดยาโดยบุ ค คล มี
ความคลาดเคลือนมากทีสุด ดัง นี ผิดชนิ ด ผิดความแรง ผิด
จํานวน ผิดขนาดยา ผิดรูปแบบ สลับซอง รายการยาขาด โดย
พบผิดชนิดมากทีสุด รองลงมาคือ ผิดจํานวนยา (ร้อยละ 50.38
และ 21.11 ตามลํา ดับ ) ส่วน ตู้ LED พบความคลาดเคลือน
รองลงมา ได้แก่ ผิดชนิด ผิดความแรง ผิดจํานวน ผิดรูปแบบ
รายการยาขาด ผิด คน เป็ นต้ น โดยพบผิด ชนิ ด มากที สุ ด
รองลงมาคือ ผิดจํานวนยา (ร้อยละ 41.42 และ 38.06 ตามลําดับ)
ในขณะทีการจัดยาด้วยตู้ HAD และเครืองจัดยาอัตโนมัติ พบ
เพียง ผิดชนิด และจํานวนยาเท่านัน ยกเว้นผลิตภัณฑ์เม็ดยาไม่
สมบูร ณ์ จ ะพบในการจัดยาด้วยเครืองจัดยาอัต โนมัติด้วย ดัง
ตารางที 6
จากการระดมสมองเพือหาปั จจัยสาเหตุทาํ ให้เกิดความ
คลาดเคลือนการจัดยา สามารถแสดงเป็ นผังก้างปลา (fishbone
diagram) ดังรูปที 1 ซึงสามารถแจกแจงปั จจัยหลักทีเป็ นสาเหตุ
ความคลาดเคลือนการจัด ยาได้ 5 ปั จจัย ดัง นี 1) บุ ค ลากร

2) ใบสังยา/ฉลากยา 3) ยา 4) ระบบงาน 5) อุปกรณ์ โดยพบว่า
ปั จจัยด้านบุคลากรทําให้เกิดความคลาดเคลือนการจัดยามาก
ทีสุดทังในตู้ LED จัดยาโดยบุคคล และตู้ HAD (อัตราความคลาด
เคลือน 7.310, 5.390 และ 1.173 ครังต่อ 10,000 ขนานยา) แต่
ไม่พบในเครืองจัดยาอัตโนมัติ ส่วนปั จจัยด้านยาพบในวิธี จัดยา
โดยบุคคลเท่านัน (3.289 ครังต่อ 10,000 ขนานยา) ขณะทีปั จจัย
ใบสังยา/ฉลากยา พบในตู้ LED เท่านัน (0.014 ครังต่อ 10,000
ขนานยา) ปั จจัยระบบงานด้านยาปนเปื อนพบเกือบทุกวิธกี ารจัด
ยา โดยพบในวิธจี ดั ยาโดยบุคคลมากทีสุด รองลงมา เครืองจัดยา
อัตโนมัติ และตู้ LED (0.325, 0.195 และ 0.183 ครังต่อ 10,000
ขนานยา ตามลําดับ) ยกเว้น ตู้ HAD และพบการวางยาใกล้กนั
ทําให้เกิดความคลาดเคลือนในวิธีการจัดยาโดยบุคคลเท่า นัน
ส่วนปั จจัยด้านอุปกรณ์พ บใน เครืองจัดยาอัตโนมัตแิ ละตู้ LED
(0.430 และ 0.028 ครังต่ อ 10,000 ขนานยา ตามลํา ดับ ) ดัง
ตารางที 7
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ตารางที 6 ประเภทความคลาดเคลือนของการจัดยา
ชนิ ดความคลาดเคลือน
1.ชนิดยา
: จํานวนครัง/อัตราต่อ 10,000 ขนานยา
: ร้อยละ
2.ความแรง
: จํานวนครัง/อัตราต่อ 10,000 ขนานยา
: ร้อยละ
3.จํานวนยา
: จํานวนครัง/อัตราต่อ 10,000 ขนานยา
: ร้อยละ
4.ขนาดยา
: จํานวนครัง/อัตราต่อ 10,000 ขนานยา
: ร้อยละ
5.รูปแบบยา
: จํานวนครัง/อัตราต่อ 10,000 ขนานยา
: ร้อยละ
6.สลับซอง
: จํานวนครัง/อัตราต่อ 10,000 ขนานยา
: ร้อยละ
7.รายการยาขาด
: จํานวนครัง/อัตราต่อ 10,000 ขนานยา
: ร้อยละ
8.เม็ดยาไม่สมบูรณ์
: จํานวนครัง/อัตราต่อ 10,000 ขนานยา
: ร้อยละ
9.ผิดคน
: จํานวนครัง/อัตราต่อ 10,000 ขนานยา
: ร้อยละ
ผลรวม
: จํานวนครัง/อัตราต่อ 10,000 ขนานยา
: ร้อยละ

เครืองจัดยาอัตโนมัติ

ตู้ HAD

ตู้ LED

จัดยาโดยบุคคล

รวม

7/ 0.273
43.75

1/ 0.235
20.00

222/ 3.121
41.42

525/ 4.617
50.38

755/ 3.516
47.22

-

-

72/ 1.012
13.43

207/ 1.820
19.87

279/ 1.299
17.45

8/ 0.313
50.00

4/ 0.938
80.00

204/ 2.868
38.06

220/ 1.935
21.11

436/ 2.031
27.27

-

-

-

5/ 0.044
0.48

5/ 0.023
0.31

-

-

20/ 0.281
3.73

79/ 0.695
7.58

99/ 0.461
6.19

-

-

-

1/ 0.009
0.10

1/ 0.005
0.06

-

-

17/ 0.239
3.17

5/ 0.044
0.48

22/ 0.102
1.38

1/ 0.039
6.25

-

-

-

1/ 0.005
0.06

-

-

1/ 0.014
0.19

-

1/ 0.005
0.06

16/ 0.625
100.00

5/ 1.173
100.00

536/ 7.535
100.00

1,042/ 9.163
100.00

1,599/ 7.447
100.00

รูปที 1 ผังก้างปลาแสดงสาเหตุททํี าให้ความคลาดเคลือนการจัดยา
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ตารางที 7 ปั จจัยทีเป็ นสาเหตุความคลาดเคลือนในการจัดยา
ปัจจัย

สาเหตุ

เครืองจัดยา
อัตโนมัติ
-

ตู้ HAD

ตู้ LED

จัดยาโดย
บุคคล
457/ 4.019
41/ 0.361

รวม

ก.บุคลากร ก-1.ขาดสมาธิหรือขาดความรอบคอบ
3/ 0.704
181/ 2.545
641/ 2.985
ก-2.ขาดทักษะ/ชํานาญงาน/ความรู้
1/ 0.014
42/ 0.196
ก-3.ไม่ปฏิบตั ติ ามแนวทางทีกําหนด
284/ 3.993
284/ 1.323
ก-4.ทํางานหลายอย่าง
1/ 0.235
7/ 0.098
21/ 0.185
29/ 0.135
ก-5.ถูกขัดจังหวะระหว่างการทํางาน
2/ 0.028
8/ 0.070
10/ 0.047
ก-6.เร่งรีบ
1/ 0.235
45/ 0.633
86/ 0.756
132/ 0.615
รวม : จํานวนครัง/อัตราต่อ 10,000 ขนาน
5/ 1.173
520/ 7.310
613/ 5.390
1,138/ 5.300
ยา : ร้อยละ
0.44 (100.00) 45.69 (97.01) 53.87 (58.83) 100.00 (71.17)
ข.ใบสังยา/ ข-1.ใบสังไม่ชดั เจน/คลุมเครือ
1/ 0.014
1/ 0.005
ฉลากยา
รวม : จํานวนครัง/อัตราต่อ 10,000 ขนาน
1/ 0.014
1/ 0.005
ยา : ร้อยละ
100.00 (0.19)
100.00 (0.06)
ค.ยา
ค-1.ยาคล้ายกัน (look alike)
61/ 0.536
61/ 0.284
ค-2.ชือยาคล้ายกัน (sound alike)
172/ 1.512
172/ 0.801
ค-3.ยามีหลายรูปแบบ
37/ 0.325
37/ 0.172
ค-4.ยามีหลายยีห้อ
3/ 0.026
3/ 0.014
ค-5.ยามีหลายขนาด/ความแรง
101/ 0.888
101/ 0.470
รวม : จํานวนครัง/อัตราต่อ 10,000 ขนาน
374/ 3.289
374/ 1.742
ยา : ร้อยละ
100.00 (35.89) 100.00 (23.39)
ง.ระบบงาน ง-1.มียาปนกัน
5/ 0.195
13/ 0.183
37/ 0.325
55/ 0.256
ง-2.จัดวางยาใกล้กนั
18/ 0.158
18/ 0.084
รวม : จํานวนครัง/อัตราต่อ 10,000 ขนานยา
5/ 0.195
13/ 0.183
55/ 0.484
73/ 0.340
: ร้อยละ
6.85 (31.25)
17.81 (2.43) 75.34 (5.28) 100.00 (4.57)
จ.อุปกรณ์ จ-1.Robot มีปัญหา
10/ 0.391
10/ 0.047
จ-2.Vizen มีปัญหา
1/ 0.039
1/ 0.005
จ-3.ตู้ LED มีปัญหา
2/ 0.028
2/ 0.009
รวม : จํานวนครัง/อัตราต่อ 10,000 ขนานยา
11/ 0.430
2/ 0.028
13/ 0.061
: ร้อยละ
84.62 (68.75)
15.38 (0.37)
100.00 (0.81)
ผลรวมทังหมด : จํานวนครัง/อัตราต่อ 10,000 ขนาน 16/ 0.625
1,042/ 9.163 1,599/ 7.447
5/ 1.173
536/ 7.535
ยา
(1,042)
: ร้อยละ
1.00 (100.00) 0.31 (100.00) 33.52 (100.00) 65.17
(100.00) 100.00 (100.00)

อภิ ปรายผลและสรุป

1. เครืองจัดยาอัตโนมัต:ิ พบการจัดยาผิดพลาดเฉพาะ
ชนิด จํานวน และ เม็ดยาไม่ สมบูรณ์ เท่ านัน ซึงการจัดยาผิด
ชนิดเกิดจากมียาปนในภาชนะบรรจุ (canister) โดยเฉพาะยาที
มีรปู พ้องมองคล้ายจะพบค่อนข้างมาก นอกจากนีการจ่ายยาผิด
ชนิดอาจเกิดจากเครืองตรวจสอบภาพ (vizen) มีปัญหา เพราะ
หลอดไฟเสือมจากการใช้ง านเป็ นเวลานาน ทํา ให้การสะท้อน

จากการศึ ก ษา พบว่ า เครื องจั ด ยาอัต โนมั ติ มี
ความคลาดเคลือนการจัดยาน้อยทีสุด รองลงมา คือ ตู้ HAD ตู้
LED และ การจัดยาโดยบุคคล ตามลําดับ เมือนํามาวิเคราะห์เชิง
ลึกตามประเภทและสาเหตุความคลาดเคลือนการจัดยาสามารถ
แจกแจงเป็ นประเด็นได้ดงั นี
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แสงเกิดความคลาดเคลือนเป็ นผลให้เฉดสีทอ่ี านเปลียนไป ส่งผล
ให้มกี ารอ่านผิดพลาด ส่วนการจัดยาผิดจํานวน หรือ จ่ายยาไม่
ครบในซองยาทีนําไปบริหารยา ได้แก่ เม็ดยาไม่ตกลงซองยาแต่
ตกหล่นในซองชือผูป้ ่ วยทีมีการคันไว้ในแต่ละมือเวลาการให้ยา
หรือตกหล่นไปอีกซองยาหนึง ซึงส่วนใหญ่เกิดจากอัตราเร็วหรือ
นําหนักของยามีความคลาดเคลือนทําให้เม็ดยาตกหล่นผิด หรือ
การพบเม็ดยากร่อนไม่สมบูรณ์ ซึงเกิดจากการบดอัดยาภายใน
canister ทําให้มเี ศษผงยาในซองยา หรือการพบเม็ดยาเปลียนสี
หรือ การพบสิงปนเปื อน เช่น เส้นผม อลูมเิ นียมฟอยล์ของแผง
ยา ในซองยา
2. ตู้ HAD: พบความคลาดเคลือนเพียง ผิดชนิด และ
จํานวน เท่านัน โดยสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากบุคลากร เนืองจาก
มีการอ่านชือยาผิด โดยเฉพาะยาทีออกเสียงคล้ายกัน (sound
alike) ได้แก่ pseudoephedrine แต่อ่านเป็ น phenobarbital จึง
เดินไปจัดยาตูย้ าทัวไปแทนการเดินไปจัดยาทีตู้ HAD หรือ การ
จัดยาผิดจํานวนทีเกิดจากความไม่รอบคอบของบุคลากร
3. ตู้ LED: พบความคลาดเคลือนทัง ชนิด จํานวนยา
ความแรง รูปแบบยา รายการยาขาด ผิดคน จากผู้ปฏิบตั งิ าน
บางท่ า นยัง ขาดความตระหนั ก ในการจัด ยาตามแนวทางที
กําหนด โดยไม่ ยอมสแกนบาร์โ ค้ด ขณะทํ า งาน หรือ สแกน
บาร์โค้ดจนไฟกระพริบในกระบะแต่ไม่ยอมหยิบยา แต่ทําการ
สแกนปิ ดใบสังก่อน แล้วส่งเครืองสแกนให้ผปู้ ฏิบตั งิ านคนอืนที
ยืนรอ แล้วค่อยไปหยิบยาเอง เพราะคิดว่ารวดเร็วในการทํางาน
หรือผูจ้ ดั หยิบยาผิดชันโดยยืนมือไปหยิบชันข้างๆหรือชันบนล่างของป้ ายไฟกระพริบ หรือ นํ ายาออกจากกระบะยา ซึงพบ
มากในยานับเม็ด โดยนํากระปุกยามาวางทีเคาน์เตอร์ เมือจัดยา
จะสแกนบาร์โ ค้ดตามปกติ แต่หยิบยาทีเคาน์ เ ตอร์จดั เอง อีก
สาเหตุหนึงทีบุคลากรไม่สแกนเพราะบาร์โค้ดใบสังยาไม่ชดั เจน
หรือเครืองสแกนบาร์โค้ดสแกนติดยากเนืองจากถ่านเริมเสือม
จากการใช้งานไป 1-2 ปี หรือเครืองสแกนบาร์โค้ดอ่านบาร์โค้ด
ได้ไม่ด ี นอกจากนียังพบสาเหตุการคืนยาผิดทีทําให้เกิดยาปน
กันในกระบะยา นํามาสูค่ วามคลาดเคลือนการจัดยา โดยพบมาก
ในกลุ่มยาทีมีชอพ้
ื องมองคล้าย (Look-alike sound- alike)
4. จัดยาโดยบุ คคล: พบประเภทความคลาดเคลือน
หลายชนิดกว่าเครืองจัดยาอัตโนมัติ และตู้อเิ ล็กทรอนิกส์จดั ยา
แบบต่างๆ เนืองจากวิธนี ีขึนอยูก่ บั ปั จจัยด้านบุคลากรมากทีสุด
ซึงความคลาดเคลือนส่ ว นใหญ่ เ กิด จากความผิด พลาดของ
บุคลากร (human error) ได้แก่ การขาดสมาธิหรือความรอบคอบ
การทํางานหลายอย่าง ขาดความรู้ ทักษะและความชํานาญการ

ความเร่งรีบ หรือ การถูกขัดจังหวะ เป็ นต้น ปั จจัยรองลงมาคือ
ปั จจัยด้านยา ซึงการศึกษานีพบว่ายาเป็ นสาเหตุสาํ คัญของการ
จัดยาโดยบุคคล ได้แก่ ชือยาคล้ายกัน ลักษณะยาคล้ายกัน ยามี
หลายความแรง หลายรูปแบบ หลายยีห้อ เป็ นต้น โดยมักพบใน
กลุ่มยาทีมีชอพ้
ื องมองคล้าย นอกจากนีปั จจัยระบบงานด้านยา
ปนเปื อน หรือวางยาใกล้กนั ของยาทีมีช ือพ้องมองคล้ายหรือ
หลายความแรง เป็ นสาเหตุสาํ คัญทําให้เกิดความคลาดเคลือนใน
การจัดยามากกว่าวิธกี ารจัดยาแบบอืนๆ
จากผลการศึก ษาประเภทและสาเหตุ ค วามคลาด
เคลือนการจัดยาเชิงลึก ทําให้ทราบเหตุผลทีการจัดยาด้วยเครือง
จัดยาอัตโนมัติม ีความคลาดเคลือนน้ อยทีสุดนันเกิดจากการมี
ระบบการป้ องกันทีมากกว่าการจัดยาด้วยวิธีอนๆ
ื โดยมีระบบ
การป้ องกันการจัดยาผิดชนิด รูปแบบ ความแรง ขนาดยา ด้วย
การบังคับให้เฉพาะยาทีมีรปู ร่างและขนาดยาตรงกับการตังค่าใน
canister สําหรับยานันๆ ทีสามารถตกหล่นออกมาได้ ทําให้ยาที
มีขนาดใหญ่หรือรูปร่างทีคลาดเคลือนไม่สามารถตกหล่นได้ และ
ใช้ระบบเครืองกลในการไหลของยาออกจาก canister แทนการ
ใช้คนหยิบ ทําให้ลดปั จจัยสาเหตุจากข้อผิดพลาดของคนหยิบ
และการนับจํานวนยาจะใช้ระบบการชังนําหนักของเม็ดยา ทําให้
ลดปั จจัยสาเหตุความผิดพลาดทีเกิดจากคนนับ นอกจากนีการ
จัดยาด้วยวิธนี มีี ระบบการตรวจสอบซําด้วยเครือง vizen สําหรับ
สายยาทีออกมาจากเครืองจัด ยาอัต โนมัติ ทําให้ดกั จับ ความ
คลาดเคลือนการจัดยาของเครืองจัดยาอัตโนมัติ ก่อนนําไปรวม
กับยาทีจัดด้วยวิธอี นื ทําให้มโี อกาสเกิดความคลาดเคลือนน้อย
กว่ า วิ ธี จั ด ยาแบบอื นๆ ส่ ว น ตู้ HAD และตู้ LED มี ร ะบบ
อิเล็กทรอนิกส์ช่วยบอกตําแหน่ งของยาในการจัดยา ซึง ตู้ HAD
เป็ นระบบตู้ แ บบปิ ด ทํา ให้ค นหยิบ ยาจากชันยาอืนๆไม่ ไ ด้
ยกเว้น ตําแหน่งลินชัก (Bin-location) ทีเปิ ดเท่านัน ส่งผลให้การ
ผิดชนิด รูปแบบ ความแรง น้อยลง ขณะทีตู้ LED เป็ นระบบตู้
เปิ ดโล่ง โอกาสคนหยิบ ยาผิดได้จากการมองเห็นไฟกระพริบ
ผิดพลาด หรือการยืนมือไปหยิบยาผิดตําแหน่ ง ซึงวิธกี ารจัดยา
ทัง 3 มีระบบการป้ องกันความคลาดเคลือนมากกว่าการจัดยา
โดยบุคคลทีอาศัยการจัดยาด้วยความรูค้ วามสามารถหรือทักษะ
รายบุค คล ซึงมีความแตกต่า งกัน ไปของผู้ป ฏิบตั ิงาน และใช้
ระบบการจดจําตําแหน่งในการจัดยา
เมือเปรียบเทียบกับงานวิจยั อืนๆ ทีศึกษาระหว่างการ
ใช้ เครืองจัดยาอัตโนมัติ กับการจัดยาโดยบุคคล พบว่าคล้ายกับ
การศึกษาของ วรรณอร ปลอดกระโทก และคณะ ทีเครืองจัดยา
อัตโนมัติม ีความคลาดเคลือน น้ อยกว่าจัดยาโดยบุคคล (2.37
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และ 8.91 ครังต่อ 10,000 ขนานยา) โดยส่วนใหญ่อยูใ่ นระดับ 0
(ไม่มคี วามคลาดเคลือน) และระดับ 1 (มีความคลาดเคลือนแต่ไม่
เป็ นอัน ตรายต่ อ ผู้ป่ วย) ส่ ว นระดับ รุ น แรง พบเครืองจัด ยา
อัต โนมัติ น้ อ ยกว่ า จัดยาโดยบุ คคล (0.18 และ 0.33 ครังต่ อ
10,000 วันนอน) และพบประเภทความคลาดเคลือนของ เครือง
จัดยาอัตโนมัตคิ ล้ายกับการศึกษานี คือ จัดยาชนิดอืนเข้าไปใน
ซอง ไม่ ม ียาในซอง สียาเปลียน แต่แตกต่างกันทีเครืองจัดยา
อัตโนมัติ มีการจ่ายยาผิดจํานวนเพิมขึน 4 เท่า โดยเฉพาะการ
จัดยาเกิน ซึงการศึกษานีพบว่า เครืองจัดยาอัตโนมัติ มีการจัด
ยาผิด จํ า นวนน้ อ ยลง และส่ ว นใหญ่ เ ป็ นการจัด ยาไม่ ค รบ
(Plodkratoke et al., 2010) และใกล้เคียงกับ Goundrey-Smith
ในโรงพยาบาล Wirral Hospital NHS ทีเครืองจัด ยาอัต โนมัติ
สามารถลดความคลาดเคลือนลงร้อยละ 50 โดยทําให้การจัดยา
ผิดชนิด ผิดความแรง หายไป และโรงพยาบาล Wolverhampton
พบเครืองจัดยาอัตโนมัติ สามารถลดความคลาดเคลือนได้รอ้ ยละ
16 โดยลดการจัดยา ผิดชนิด ผิดความแรง ผิดปริมาณ แต่พบ
ผิด ฉลากยามากขึนเนื องจากยัง ใช้ ค นในการติ ด ฉลาก ซึง
แตกต่างจากการศึกษานีทีให้เครืองจัดยาอัตโนมัติ ทําการพิมพ์
ฉลากยาจากเครืองทันที จึงไม่พบการผิดฉลากยา (GoundreySmith, 2008) และมีความสอดคล้องกับ Temple ทีเครืองจัดยา
อัต โนมัติ มีอตั ราความถูกต้องเพิมขึนจากร้อยละ 99.02 เป็ น
99.48 (Temple and Ludwig, 2010) และคล้า ยกับ Ong และ
คณะ ทีพบค่า เฉลียอัตราความคลาดเคลือนก่ อ นจ่า ยยาของ
เครืองจัดยาอัตโนมัติน้อยกว่า การจัดยาโดยบุคคล (0.00 และ
141 ต่อเดือน) หรือ ค่ามัธยฐานของอัตราความคลาดเคลือนก่อน
จ่า ยยาต่ อเดือนของ เครืองจัดยาอัต โนมัติน้อยกว่า จัดยาโดย
บุคคล (0.00 และ 2.73) โดยสามารถลดการผิดจํานวน ผิดความ
แรง ผิดชนิด (Ong et al., 2014) และสอดคล้องกับ RodriguezGonzalez และคณะ ทีพบเครืองจัด ยาอัต โนมัติม ีอตั ราความ
คลาดเคลือนการจ่า ยยาน้ อ ยกว่าการจัด ยาโดยบุ คคล ร้อยละ
0.12 (Rodriguez-Gonzalez et al., 2019)
ส่ว นการศึก ษาความคลาดเคลือนการจัด ยาของ ตู้
HAD และ ตู้ LED นัน ไม่สามารถเปรียบเทียบกับการศึกษาอืน
ได้เนืองจากยังไม่เคยมีการศึกษาจากทีอืนๆ โดยเฉพาะตู้ HAD
โรงพยาบาลศรีนครินทร์เป็ นผูส้ ร้างและออกแบบโปรแกรมการ
ควบคุมการจัดเก็บ จ่ายยา และ การรายงานการเคลือนไหวของ
ยา (stock card) เพือติดตามการรับ-จ่ายยาของยา ดังนันจึงยัง
ไม่มกี ารศึกษาถึงความคลาดเคลือนของตู้ HAD และ ตู้ LED มา
ก่ อ น ส่ ว นการศึ ก ษาวิ ธี จั ด ยาโดยบุ ค คล พบว่ า คล้ า ยกับ

การศึกษาของศริลรัชน์ ฤกษ์ชยั ศรี และคณะ ทีกล่าวว่า ปั จจัย
เชิงสาเหตุทางยา ได้แก่ ยาทีมีชอพ้
ื องมองคล้าย ยาหลายความ
แรง มีความสัม พัน ธ์ต่ อ การเกิด ความคลาดเคลือนการจัด ยา
(Rurgchaisri et al., 2016) และสอดคล้ อ งกับ การศึก ษาของ
ฉัตราภรณ์ ชุ่มจิต ทีจัดให้ปัญหายาชือพ้องมองคล้ายเป็ นสาเหตุ
อัน ดับ หนึ งทีทํ า ให้เ กิด ความคลาดเคลือนทางยา (Chumchit,
2013)
ข้อเสนอแนะเพือป้ องกันความคลาดเคลือนการจัดยา
1. เครืองจัดยาอัตโนมัต:ิ ควรทบทวนรายการยาทีมีรปู
พ้องมองคล้ายสําหรับยาเม็ดเปลือย เพือนําไปตังค่าให้เครืองจัด
ยาอัต โนมัติพ ิม พ์อกั ษร “LASA” บนรายการยาในซองยาเพือ
แยกออกจากยาทัวไป ออกแนวปฏิบ ัติการนํ า ยาเหล่ า นี เข้า
canister ต้องมีการตรวจสอบซําระหว่างเจ้าหน้าทีและเภสัช กร
ทุกครัง (double check) มีการทําป้ ายชือยาบน canister ด้วยสี
ทีมีความแตกต่างจากป้ ายยาทัวไปทีใช้สขี าว เพือให้เกิดความ
ระมัดระวังในการนํายาเข้า canister ระหว่างการเติมยาหรือนํา
ยาเข้าผูป้ ฏิบตั คิ วรสวมหมวกคลุมผมให้เรียบร้อย เพือป้ องกัน
ไม่ ให้เ ส้นผมตกหล่น และ ควรตัดแผงยาด้วยความระมัดระวัง
ไม่ให้อลูมเิ นียมฟอยล์ตกหล่นลงใน canister ระหว่างปฏิบตั หิ าก
พบผงยาในซองยาควรรีบนํ า canister ออกมาตรวจสอบสภาพ
เม็ดยาทันที เพือคัดเลือกยาทีไม่สมบูรณ์ออกก่อนและเทผงยา
ออก การพบยาเม็ดเปลียนสีควรนํามาทบทวนความคงตัวของยา
เพือพิจารณาการนํารายการยานันออกหรือลดจํานวนยาทีใส่ใน
canister เนืองจากยาอาจไม่ทนต่อแสงและความชืนในสภาพเม็ด
เปลือย นอกจากนีถ้าพบการจัดผิดของเครือง ได้แก่ ผิดชนิด
จํานวน หรือการตกหล่นของยาผิดซอง ต้องเรียกบริษทั มาตังค่า
ใหม่ และกรณีเครือง vizen อ่านผลผิดพลาด ควรเรียกบริษทั มา
ตรวจสอบอุปกรณ์ภายในเครือง ซึงอาจต้องเปลียนหลอดไฟใน
เครืองหรือมีการตังค่าใหม่
2. ตู้ HAD: ผู้ ป ฏิ บั ติ ค วรอ่ า นฉลากยาให้ ค รบ จบ
ประโยคของข้อความทัง ชนิด จํานวน และสถานทีเก็บยา ด้วย
การทวน 2-3 รอบ ก่อนเดินไปหยิบยา
3. ตู้ LED: ผูป้ ฏิบตั ไิ ม่ควรนํากระปุกยาออกจากชันยา
สร้างความตระหนักของบุคลากรให้ปฏิบตั ติ ามแนวทางการจัดยา
ทีวางไว้ ผูป้ ฏิบตั คิ วรหยิบยาให้ตรงกับชันไฟกระพริบ และ ควร
ดูยาทีหยิบก่อนใส่ลงภาชนะบรรจุ หากเครืองอ่านบาร์โค้ดสแกน
ไม่ได้ต้องตรวจสอบหมึกพิมพ์เครืองพิมพ์ฉลากยาและใบสังยา
และผูป้ ฏิบตั หิ ลังใช้งานควรนําเครืองอ่านบาร์โค้ดชาร์จในแท่ น
ชาร์จเพือป้ องกันไฟหมด หากสแกนได้น้อยครังในการใช้ง าน
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ว. เภสัชศาสตร์อสี าน
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การศึกษาความคลาดเคลือนการจัดยาของเครืองจัดยาอัตโนมัตแิ ละตู้อเิ ล็กทรอนิกส์จดั ยาแบบต่างๆ
ในการบริการจ่ายยาผูป้ ่ วยในทีโรงพยาบาลศรีนครินทร์
เพียงเพ็ญ ชนาเทพาพร
_______________________________________________________________________________________________

แสดงว่าถ่านเริมเสือมสภาพ ส่วนยาปนในกระบะทีเกิดจากชือ
พ้อ งมองคล้า ยของยา ควรทํา ป้ ายชือกระบะยาด้ว ยสีต่ า งๆ
เพือให้เกิดความสะดุดตาต่างจากยาทัวไปทีเป็ นป้ ายสีขาว พิมพ์
อักษร “LASA” บนฉลากยาทีมีชอพ้
ื องมองคล้ายเพือให้ระวังใน
การคืนยา ออกแนวทางปฏิบตั ติ รวจสอบซําระหว่างเภสัชกรและ
เจ้าหน้าที (double check) ขณะเก็บยาคืน
4. จัดยาโดยบุคคล: ทบทวนกลุ่มยาชือพ้องมองคล้าย
ทุ ก 3-6 เดือน ทําป้ า ยชือกระบะยาเหล่านีด้วยสีต่างๆ เพือให้
เกิดความสะดุดตาขณะจัดยาแทนป้ ายสีขาวสําหรับยาทัวไป มี
การจัดวางยาทีมีชือพ้องมองคล้า ยให้อ ยู่ห่างกัน พิม พ์อ กั ษร
“LASA” บนฉลากยาที มี ช ื อพ้ อ งมองคล้ า ยเพื อเพิ มความ
ระมัดระวัง ออกแนวทางปฏิบตั ใิ ห้การเก็บยาชือพ้องมองคล้ายมี
การตรวจสอบซําระหว่างเภสัชกรและเจ้าหน้าที (double check)
นําระบบ Tallman letter มาทําป้ ายชือยาบนกระบะและฉลากยา
รายการยาทีมีหลายความแรงจะทําสีขาว-ดําทีความแรง เพือ
เพิมการระมัดระวัง การหยิบยา หากมีรายการยาใหม่เ ข้าเภสัช
ตํารับและมีความคล้า ยกัน จะมีการแจ้ง เป็ น จดหมายข่า วให้
บุคลากรห้องจ่ายยาระวัง จัดทําบ้านเลขทีและแผนทียาทีชัดเจน
ไม่วางยาปะปนกัน โดยเฉพาะยานับเม็ดกระปุกทีมีการวางยา
รวมกัน ในกระบะเดีย วกัน ผู้ป ฏิบ ัติค วรอ่ า นฉลากยาให้จ บ
ประโยคของข้อความก่อนหยิบยา และการหยิบยาทุกครังควรดู
ยาทีหยิบก่อนใส่ลงภาชนะบรรจุ หลีกเลียงการสนทนาระหว่าง
จัดยาเพือให้มสี มาธิในการทํางาน ทําการอบรมบุคลากรเพือเพิม
ทักษะการทํางานของผูป้ ฏิบตั งิ าน
จากการทบทวนและวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ลึ ก ของความ
คลาดเคลือนการจัดยา ทําให้ทราบปั ญหาและสาเหตุททํี าให้เกิด
ความคลาดเคลือนในแต่ละวิธี นําไปสู่การวางแผนแนวทางการ
ป้ องกันเพือลดความคลาดเคลือนการจัดยา ส่งผลให้การจัดยามี
ประสิทธิภาพมากขึน กล่าวโดยสรุปเครืองจัดยาอัตโนมัติ และ
อิเล็กทรอนิกส์จดั มือช่วยลดความคลาดเคลือนการจัดยาทีเกิด
จากผูป้ ฏิบตั งิ านและยาทีมีชอพ้
ื องมองคล้าย ทําให้ระบบการจ่าย
ยามีประสิทธิภาพและความปลอดภัยมากขึน
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