
1. ชื่อเรื่อง ปรับระบบการสั่งยาทันที ลดปัญหาความคลาดเคลื่อนทางยาได้ทันใด 
2. ชื่อเจ้าของผลงาน และต้นสังกัด นางสาวดวงลักษณ์ คงขาว ภ.บ.,วท.ม.(เทคโนโลยีการบริหาร) กลุ่มงานเภสัช
กรรม และคุ้มครองผู้บริโภค รพ.ศรีบรรพต duangluk.k@gmail.com 097-2486063 
3. บทน า การพัฒนาระบบการจัดการด้านยาในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล (รพ.สต.)  เป็นมาตรการ
หนึ่งในหมวด 4 ของการจัดการด้านยา และ RDU ของเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว (5 ดาว 5 ดี) เพ่ือเป็นการประกัน
คุณภาพ ให้ได้มาตรฐาน เพ่ือรองรับผู้รับบริการที่ รพ.สต. เกณฑ์หนึ่งที่เป็นสิ่งส าคัญ และเป็นปัญหา คือ การ
รายงานความคลาดเคลื่อนทางยา (Medication Error: ME) ที่พบว่า ไม่ค่อยรายงาน อาจเนื่องจาก ไม่เห็น
ความส าคัญ ไม่กล้ารายงานเพราะกลัวความผิด หากมีการรายงาน แต่กลับไม่มีการวิเคราะห์ถึงปัญหา เพ่ือหาทาง
แก้ไขปัญหาเชิงระบบ  เครือข่าย คป.สอ.ศรีบรรพต มีรพ.สต. 6 แห่ง เปิดให้บริการคลินิก NCD ที่ รพ.สต.ตาม
นโยบายใกล้บ้าน ใกล้ใจ ส่งต่อผู้ป่วย NCD จาก รพ. ไปรักษาต่อเนื่องที่ รพ.สต.ใกล้บ้าน โดยยังคงคุณภาพการ
บริการเหมือน รพ. โดยมีเภสัชกร/จพง.เภสัชกรรม ไปให้บริการด้านยา ร่วมกับทีม รพ.สต.ในคลินิก ปัญหาหนึ่งที่
พบในการสั่งยา คือ การคัดลอกค าสั่งใน OPD card ด้วยลายมือของพยาบาลที่อ่านยาก ท าให้เกิดปัญหาทั้งในการ
สั่ง-จ่ายยาผิดชนิด และผิดจ านวนบ่อยครั้ง ซึ่งส่งผลกระทบต่อการท างานทั้งของเจ้าหน้าที่ และผู้ป่วยได้รับ
ผลกระทบ  ตัวอย่างเช่น ในเดือนมกราคม 2562 ได้รับรายงานความคลาดเคลื่อนทางยาจากการประเมินความ
เสี่ยงเป็นระดับ D ซึ่งต้องติดตามเฝ้าระวัง (monitor) เนื่องจากผู้ป่วย DM ไม่ได้รับยา DM เป็นเวลา 2-3 เดือน 
เนื่องจากสั่งและจ่ายยาผิดชนิด จึงเป็นเหตุผลให้พูดคุยกับทีม รพ.สต.ทั้งเครือข่ายให้ปรับกระบวนการสั่งยาใหม่ทั้ง
ระบบ เพื่อป้องกันปัญหาความคลาดเคลื่อนทางยาในระดับรุนแรง 
วัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาระบบการสั่งจ่ายยาผู้ป่วยโรคเรื้อรังในคลินิก NCD ให้ถูกต้อง และลดความเคลื่อนทางยา 
4. วัสดุและวิธีการ 
      1. ได้รับรายงานความคลาดเคลื่อนทางยา จากการประเมินความเสี่ยงระดับ D จากท่ีผู้ป่วย DM ไม่ได้รับยา 
Glipizide น าปัญหาที่เกิดขึ้นพูดคุยระหว่างทีมพยาบาล รพ.สต.กับเภสัชกรในไลน์กลุ่ม “เภสัชปฐมภูมิศรีบรรพต” 
เพ่ือแจ้งทราบ และหารือการป้องกันถึงปัญหา เพ่ือปรับระบบการสั่งยาใหม ่ โดยมี รพ.สต.น าร่อง ได้แก่ รพ.สต.
โหล๊ะเร็ด และรพ.สต.สวนโหนด 
      2. จัดประชุมทีม รพ.สต.ของศรีบรรพต เพ่ือพัฒนาระบบยาตามเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว เพ่ือวางระบบการ
จัดการด้านยา รวมถึงพูดคุยถึงปัญหาความคลาดเคลื่อนทางยา และน าผลการปรับปรุงระบบการสั่งยาด้วย OPD 
card ใหมใ่น Family Folder ของ รพ.สต.น าร่องให้ทีมอ่ืนทราบ พร้อมน าไปปฏิบัติทุกแห่ง  
      3. ปรับระบบการสั่งยาใหม่ทั้งหมดทุก รพ.สต. ด้วยการปรับปรุง OPD card จากการคัดลอกค าสั่งด้วยลายมือ
พยาบาล ให้เป็นติดใบสรุปรายการยา NCD ส่งต่อจากห้องยา รพ.ศรีบรรพต ที่ผ่านการตรวจสอบจากเภสัชกรแล้ว 
โดยแนบมากับสมุด NCD หรือใบผลเลือดของผู้ป่วยที่ส่งกลับมารักษาต่อที่ รพ.สต. 
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      4. ปรับระบบการพิมพ์สั่งยาในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของ รพ.สต.ด้วยการกดสั่งยา Re-medication แทน
การพิมพ์รายการยาใหม่รายตัวทุกครั้ง เพียงแก้ไขจ านวนยาให้ถึงวันนัด เพ่ือลดปัญหาการพิมพ์ชื่อยาผิดชนิดได้ แต่
อาจพบปัญหาการสั่งผิดจ านวนบ้าง หากค านวณจ านวนยาไม่ถึงวันนัด 
 เครื่องมือ 

1. รพ.สต. 
 

          
2. โรงพยาบาลศรีบรรพต –ส่งต่อใบสรุปรายการยาที่เป็นปัจจุบันให้ รพ.สต. โดยแนบมากบัสมุดประจ าตัว

ผู้ป่วย NCD หรือแนบกับใบผลเลือด และภายในสมุด NCD มีติดใบรายการยาปัจจุบันไว้แล้วเพ่ือการ
ยืนยันด้วย 

  

ปรับ OPD card NCD แบบใหม่ เป็นแบบตาราง  เพ่ือให้ง่ายต่อ
การสั่งยาได ้สะดวก รวดเร็ว ลดการคัดลอกค าสั่งผิดพลาด และ
ทบทวนผลเลือด Reviewการรักษาได้อย่างต่อเนื่อง OPD Card NCD แบบเก่า มาคัดลอกค าสั่ง

ใหม่ด้วยลายมือทุกครั้ง มีปัญหาการอ่าน
ลายมือยาก และพบ Med Error บ่อย 
รวมถึง Review การรักษาย้อนหลังได้ยาก 



3. พัฒนาระบบการรายงานความคลาดเคลื่อนทางยา (ME) ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2561 ดังนี้ 
3.1 การปรับแบบฟอร์มรายงานความคลาดเคลื่อนทางยาให้ง่าย และสะดวกขึ้น  
3.2 เพ่ิมแบบฟอรม์การวิเคราะห์แก้ไขปัญหาระดับหน่วยงาน 
3.3 เขียนโปรแกรมรายงาน Med Error ผ่าน Google Form เพ่ือประมวลผลอัตโนมัติ  
3.4 ส่งต่อข้อมูลรายงาน ME ภาพรวมเป็น Excel ให้ทุก รพ.สต.ทราบ เพ่ือน าไปวิเคราะห์ปัญหา และ
หาทางแก้ไขเชิงระบบของ รพ.สต.ตนเอง ถ้าเกิดบ่อยเกินไป หรืออยู่ในระดับรุนแรง (ความเสี่ยงระดับ C 
ขึ้นไป) 

  

 

 



4. วางระบบป้องกันความเสี่ยงด้านยาอ่ืนๆ ร่วมด้วยทั้งใน Family Folder และในคอมพิวเตอร์ 
4.1 แจ้งเตือนเฝ้าระวังโรคไต (CKD) โดยใช้สติกเกอร์สี โดยสเีขียว เตือน CKD 1- CKD2,  สติกเกอร์สี

เหลือง เตือน CKD3a-3b, สติกเกอร์สีแดง เตือน CKD4-CKD5 ในผู้ป่วย NCD โดยเขียนค่า GFR ไว้
ด้วย เพ่ือระวังการสั่งยา และมีการแจ้งเตือนในคอมพิวเตอร์ให้ Pop up Alert ตั้งแต่ CKD 3 ขึ้นไป 
เพ่ือให้ระวังการสั่งยา ไม่ให้ใช้ยา NSAIDs  ส่วน CKD4-CKD 5 ให้ระบุวิธีการฟอกไตว่าเป็น CAPD 
หรือ Hemodialysis ถ้าไม่ฟอกก็เข้าระบบ Palliative care ได้ด้วย เพ่ือติดตามการรักษา และเยี่ยม
บ้าน 

       
       4.2 ระบบการแจ้งเตือน pt on Warfarin, G-6-PD, แพ้ยา ทั้งใน Family Folder และในคอมพิวเตอร์ 
พร้อมทั้งแนบรายละเอียดยาที่ต้องระวังเมื่อใช้กับเคสเหล่านี้ 
ตัวอย่างเช่น  pt on Warfarin 

   
 



 
G-6-PD deficiency 

  
 
 
 
 
 



5.ผลลัพธ์  

 
จากผลการรายงานความคลาดเคลื่อนทางยา (ME) ตั้งแต่พัฒนาระบบการรายงาน ME ในคลินิก NCD 

เมื่อเดือนธันวาคม 2561 พบว่า ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2561- พฤษภาคม 2562 (6 เดือน) มีรายงาน ME ทั้งหมด 
39 รายงาน ดังกราฟที่ 1 จ านวนรายงาน ME ในแต่ละเดือน พบว่า มีแนวโน้มลดลงในแต่ละเดือน หลังปรับปรุง 
OPD card ในการสั่งจ่ายยา NCD ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2562 แต่ยังพบปัญหา ME ในการสั่งจ่ายยาทั่วไปแทน 
  

 
  

จากกราฟที่ 2 รายงานชนิดของความคลาดเคลื่อนทางยา พบว่า เป็นการคัดลอกค าสั่งของพยาบาลผิด 15 
รายงาน (38.46%) จ่ายยาผิด 1 รายงาน (2.56%) และพิมพ์ฉลากยาผิด 23 รายงาน (58.97%)  
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กราฟที่ 1 จ านวนการรายงานความคลาดเลือ่นทางยา (ME)  
ระหว่างเดือนธันวาคม 2561-พฤษภาคม 2562 



กราฟที่ 3 แสดงระดับการประเมินความเสี่ยง (A-I) 

  
จากกราฟที่ 3 การประเมินระดับความเสี่ยง พบว่า ส่วนใหญ่เป็นความเสี่ยงระดับ B คือ เกิด ME ขึ้น แต่

ยังไม่ถึงผู้ป่วย 38 รายงาน (97.40%) ความเสี่ยงระดับ D ถึงผู้ป่วย ประเมินแล้วเฝ้าระวัง 1 รายงาน (2.60%) ใน
เดือนมกราคม 2562 ได้แก่ เคส DM ไม่ได้รับยา Glipizide แต่ได้รับยา Ferrous แทน เป็นเวลา 2-3 Visit แต่
ประเมินอาการของผู้ป่วยไม่พบภาวะทั้ง Hyperglycemia  สาเหตุจากปัญหาด้านการ Re-medication ของทีมฯ 
ผิดพลาด จึงโทรตรวจสอบการสั่งยากับเภสัชกรทีโ่รงพยาบาล เพ่ือยืนยันความถูกต้อง หลังเกิดเหตุการณ์ได้ปรับ
ระบบการสั่งยา NCD ในคลินิกใหม่ด้วยการปรับปรุง OPD card ตั้งแต่กุมภาพันธ์ 2562 ไม่มีการคัดลอกค าสั่งด้วย
ลายมือพยาบาล ท าให้ไม่พบความคลาดเคลื่อนทางยาในระดับท่ีรุนแรงอีกเลย และพบว่าท าให้การสั่งยาเป็นไป
ด้วยความสะดวก รวดเร็ว และง่ายกับทีมรักษา พร้อมทั้งติดตามระบบการเฝ้าระวังการใช้ยาด้านอื่นๆ ร่วมด้วย 
เช่น CKD, Warfarin, G-6-PD เพ่ือความปลอดภัยในการใช้ยา เมื่อรับการรักษาที่ รพ.สต.ติดดาว 
6.วิจารณ์  
   6.1 ต้องมีการส่งคืนข้อมูลรายงานความคลาดเคลื่อนทางยาในคลินิก NCD ให้ รพ.สต.ทุกเดือน พร้อมให้
ค าแนะน าในการป้องกันปัญหาจากเภสัชกรทีเ่ป็นปรึกษา   
 6.2 ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที ่รพ.สต.รายงานความคลาดเคลื่อนทางยาด้วยตนเอง นอกเหนือจากการรายงานของเภสัช
กร/จพง.เภสัชกรรมที่ไปปฏิบัติที่คลินิก ทั้งในและนอกเวลาราชการ เพ่ือน าไปวิเคราะห์ปัญหา และแก้ไขเชิงระบบ
ของตนเอง  
 6.3 ยังพบรายงาน ME ด้านการผิดจ านวน ควรมีการพัฒนาระบบ IT ในโปรแกรม J ให้สามารถจ านวนยาได้เอง
อัตโนมัติเมื่อใส่จ านวนวันนัดแทน  
 6.4 ยังไม่ได้รับความร่วมมือของเจ้าหน้าที่คีย์ข้อมูลในการใช้ค าสั่ง Re-medication ในโปรแกรม J ในการสั่งยา 
NCD ท าให้ยังพบการคีย์ผิดชนิดรายการยา และจ านวนยา  
7.สรุป การพัฒนาระบบการสั่งยาNCD ด้วย OPD card ใหม่ สามารถลดความคลาดเคลื่อนในการสั่งยาในระดับ
รุนแรงได้  
8.เอกสารอ้างอิง - 


