
ระดับความรุนแรงและแนวทางจัดการความคลาดเคลื่อนทางยา 

ในงานจ่ายยาผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 

ความเป็นมา : ความคลาดเคลื่อนทางยาเป็นความเสี่ยงหนึ่งที่ท าให้เกิดอันตรายจากการรักษาต่อผู้ป่วย ซึ่งการ
จัด-จ่ายยาผิดเป็นขั้นตอนหนึ่งของความคลาดเคลื่อนทางยาที่ท าให้ผู้ป่วยได้รับยาผิดได้ในงานจ่ายยาผู้ป่วยนอก 
ดังนั้นเภสัชกรจึงควรวิเคราะห์สาเหตุและขั้นตอนของการเกิดความผิดพลาดในการจัด-จ่ายยา แล้วหาแนวทาง
แก้ปัญหาและการป้องกัน เพ่ือลดการเกิดความคลาดเคลื่อนในการจ่ายยา  

วัตถุประสงค์ : เพ่ือศึกษาประเภทและจ านวนของความคลาดเคลื่อนในการจ่ายยาตามระดับความรุนแรงที่
ส่งผลต่อผู้ป่วย รวมทั้งวิเคราะห์หาสาเหตุและแนวทางจัดการความคลาดเคลื่อนในการจ่ายยาในงานจ่ายยา
ผู้ป่วยนอก 

วิธีการศึกษา : การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงประยุกต์ (Applied Research) ,การวิจัยไปข้างหน้า(Prospective 
Descriptive Study) โดยเก็บรวบรวมข้อมูลความคลาดเคลื่อนในการจ่ายยาตามแบบเก็บข้อมูลการติดตาม
สาเหตุความคลาดเคลื่อนทางยาที่ห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 
2557 ถึง 31 มีนาคม 2558   

ผลการศึกษา : ใบสั่งยาผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ในช่วงที่ท าการศึกษามีใบสั่งยาทั้งหมด
218,310 ใบ(จ านวนรายการยา 716,707 รายการ) ความคลาดเคลื่อนทางยาจากกระบวนการจ่ายยามี 3 ,310 
ครั้ง ประกอบด้วยความคลาดเคลื่อนก่อนจ่ายยา 3,281 ครั้ง(99.12%)   และความคลาดเคลื่อนภายหลังการ
จ่ายยา 29 ครั้ง(0.88%)  ซึ่งระดับที่รุนแรงที่สุด คือ ระดับ E พบจ านวน 1 ครั้ง คือ การจ่ายยาแพ้ซ้ า ส าหรับ
สาเหตุหลักของการเกิดความคลาดเคลื่อนทางยา คือ เกิดจากชื่อยาคล้ายกัน  พบในกระบวนการคิดราคายา
(50%) , กระบวนการจัดยา (34%) และกระบวนการตรวจสอบยา(36.92%)  แนวทางการป้องกันจะพิจารณา
ตั้งแต่การจัดซื้อยาที่มีรูปลักษณ์ไม่คล้ายกัน, การจัดท าบัญชีรายการยาชื่อพ้อง-มองคล้าย การแจ้งเตือนข้อมูล
ความคลาดเคลื่อนทางยา, การเปลี่ยนที่เก็บยา กรณีที่ยาที่เกิดความคลาดเคลื่อนทางยาอยู่ยาใกล้กัน , เปลี่ยน
ชื่อยาที่ฉลากยาให้มีความชัดเจนมากขึ้นและติดรูปเม็ดยา ณ ต าแหน่งเช็คและจ่ายยา 

สรุปผลการศึกษา : ความคลาดเคลื่อนในการจ่ายยาพบ 1.51% ซึ่งเกิดความคลาดเคลื่อนก่อนจ่ายยา 
99.12% ซึ่งเป็นความคลาดเคลื่อนท่ีไม่รุนแรง เนื่องจากสามารถป้องกันได้ แต่ความคลาดเคลื่อนที่ถึงตัวผู้ป่วย
แล้ว เป็นความคลาดเคลื่อนที่รุนแรงกว่า พบ 0.88% การเกิดความคลาดเคลื่อนทางยาก่อนจ่ายยาที่มาก อาจ
ส่งผลต่อความคลาดเคลื่อนภายหลังการจ่ายยาที่มากด้วย ดังนั้นควรมีการจัดการที่ดีในทุกขั้นตอนของการ
ปฏิบัติงาน ตั้งแต่บันทึกรายการยา จัดยา ตรวจสอบยา และจ่ายยา เพ่ือลดความคลาดเคลื่อนทางยาและท าให้
ผู้ป่วยได้รับยาที่ถูกต้อ 



SEVERITY AND MANAGEMENT OF MEDICATION ERRORS 

IN OUTPATIENT NOPPARAT RAJATHANEE HISPITAL 

Background : Medication errors were risk factors that might lead to harm to patients. 
Dispensing errors were the one type of medication errors might cause patient harm from 
getting wrong medicines in Outpatient Pharmacy Department. Therefore , pharmacists 
should find causes and processes of pre and post dispensing errors in order to solve 
problems and find ways to prevent dispensing error. As the result , dispensing errors 
decreased. 

Objective : To determine the frequency, causes and severity of dispensing errors in 
Outpatient Pharmacy Department. In addition, to analyse cause of dispensing errors and 
provision of strategies to prevent dispensing errors. 

Methods : This study was prospective applied research . Dispensing errors were collected 
from medication error record form in dispensing pharmacy department at Nopparat 
Rajathanee Hospital between 1 October 2014 to 31 March 2015.  

Result: There were 218,310 prescriptions(716,707 items) that found 3,310 times in dispensing 
errors. Dispensing errors composed of 3,281 times (99.12%) in pre-dispensing errors and 29 
times (0.88%)  in post-dispensing errors. Most of pre-dispensing errors were B level (98.82%) 
and post-dispensing errors were C level (0.66%). The high severity was level E found 1 time 
(dispensing allergy medicine). The main reason of dispensing errors were look alike – sound 
alike name of medicines. The processes that could cause pre-dispensing errors were key 
patients drug profile in computer system (50%) , preparing medicine(34%) and accuracy 
checking(36.92%). The strategies to decrease dispensing errors were ; Purchasing not look 
alike medicines , List of look alike - sound alike medicines , notification of dispensing errors , 
changing drug store if cause of dispensing errors , printing obvious medicine name in label 
package and showing drug pictures at checking and dispensing points.       

Conclusion:  There were 1.5% dispensing errors that composed of 99.12% pre-dispensing 
errors and 0.88% post-dispensing errors. Pre-dispensing errors were detected by pharmacists 
before reaching wrong medicines to patients so patient harm did not occur. However, post-
dispensing errors were severe level because patients got incorrected medicines. Many pre-



dispensing errors could be the cause of post-dispensing errors increasing. Thus, every 
processes of dispensing should have good management in order to decrease dispensing 
errors and improve patients safety. 

 


