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บันทึกการประกาศใช้ 

แก้ไขครั้งท่ี วัน/เดือน/ปี รายละเอียด 

 1 มีนาคม 2565 ประกาศใช้เอกสารทั้งฉบับ 

   

   

   

 

บันทึกการแก้ไข/ทบทวนเอกสาร 

 

 

แก้ไข 
ครั้งที ่

 
วัน/เดือน/ปี 

 
หน้าที ่ รายละเอียดการแก้ไข/ทบทวน ผู้แก้ไข/ทบทวน 
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1. วัตถุประสงค์ (Purpose ) 
1.1  เพ่ือให้ผู้ป่วยได้รับยาถูกต้อง เหมาะสม ปลอดภัย 
1.2  เพ่ือทราบอุบัติการณ์ความคลาดเคลื่อนทางยาในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการใช้ยา 
1.3  เพ่ือวิเคราะห์หาสาเหตุของความคลาดเคลื่อนทางยาและหาแนวทางการป้องกันการเกิดความ

คลาดเคลื่อนซ้ า 
 

2. การใช้งาน ( Application) 
เป็นเอกสารที่ใช้ค้นหาข้อมูลความคลาดเคลื่อนทางยาตั้งแต่กระบวนการการสั่งใช้ยา(Prescribing) การ

ถ่ายทอดค าสั่งใช้ยา (Transcribing)  การจัดยา/พิมพ์ยา/ตรวจรายการยาก่อนจ่ายยา (Pre-dispensing) การ
จ่ายยา (Dispensing)  การบริหารยา (Administration) ที่เกิดจากแพทย์ เภสัชกร พยาบาล และบุคลากรอ่ืนๆ 
ที่เก่ียวข้อง  จากการเก็บข้อมูลภายในห้องจ่ายยาและรายงานการเกิดอุบัติการณ์ความคลาดเคลื่อนของศูนย์
การแพทย์มหิดลบ ารุงรักษ์ จังหวัดนครสวรรค์  

 
3. เอกสารอ้างอิง ( Reference) 

3.1 ธิดา นิงสานนท์, ภบ. และคณะ.  ตัวชีวัดระบบยาในโรงพยาบาล.  สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล  
(ประเทศไทย).  กรุงเทพฯ.  2537 
3.2 ธิดา นิงสานนท์, ภบ. และคณะ.  การป้องกันความคลาดเคลื่อนทางยาเพ่ือความปลอดภัยของ 
ผู้ป่วย.  สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย).  กรุงเทพฯ.  2549 

 
4. ค าจ ากัดความ ( Terminology and Abbreviation) 

4.1 ความคลาดเคลื่อนทางยา (Medication Error) หมายถึง   เหตุการณ์ที่สามารถป้องกันได้ ซึ่ง 
อาจจะเป็นสาเหตุหรือน าไปสู่การใช้ยาที่ไม่เหมาะสม หรือเกิดอันตรายแก่ผู้ป่วย ในขณะที่ยานั้นอยู่ในความ
รับผิดชอบของผู้ให้บริการ ผู้ป่วย หรือ ผู้บริโภค เหตุการณ์ดังกล่าวอาจจะเกี่ยวกับการปฏิบัติของผู้ประกอบ
วิชาชีพ ผลิตภัณฑ์ กระบวนการ และ ระบบ อันได้แก่ การสั่งใช้ การสื่อสารค าสั่ง การเขียนฉลาก/บรรจุ/ตั้งชื่อ
ผลิตภัณฑ์ การผสม การจ่าย การกระจาย การให้ยา (หรือการบริหารยา) การให้ข้อมูล การติดตาม และการใช้
ยา 

4.2 ความคลาดเคลื่อนจากการสั่งใช้ยา  (Prescribing error)  หมายถึง ความคลาดเคลื่อนที่ขึ้นกับ 
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ค าสั่งใช้ยาที่มีผลหรืออาจน าไปสู่ความคลาดเคลื่อนทางยาในขั้นตอนอ่ืนๆ หรือเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่
สามารถป้องกันได้ เนื่องจากการสั่งใช้ยานั้นไม่เป็นไปตามมาตรฐานทางวิชาการ ส่งผลให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลง
ค าสั่งใช้ยาดังกล่าวใหม่ หรือวิเคราะห์ได้ว่าเกี่ยวข้องกับความคลาดเคลื่อนที่เกิดข้ึน 

4.3 ความคลาดเคลื่อนในกระบวนการถ่ายทอดค าสั่ง (Transcribing Error) หมายถึง   ความคลาด
เคลื่อนของกระบวนการคัดลอกค าสั่งใช้ยาจากค าสั่งใช้ยาต้นฉบับที่ผู้สั่งใช้ยาเขียน อาจเกิดจากการไม่ได้คัดลอก 
หรือ คัดลอกผิด ได้แก่ การคัดลอกค าสั่งใช้ยาลงใบแจ้งการใช้ยาผิด เป็นต้น 

4.4 ความคลาดเคลื่อนในกระบวนการก่อนจ่ายยา (Pre-dispensing error) หมายถึง ความคลาด 
เคลื่อนที่เกิดข้ึนในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งของกระบวนการจัดยา/พิมพ์ยา ในหน่วยงานเภสัชกรรม เช่น การ
เตรียมยา การเขียน / พิมพ์ฉลาก  การจัดยาตามค าสั่งใช้ยา แต่หน่วยงานสามารถตรวจพบความคลาดเคลื่อน
ดังกล่าว และแก้ไขให้ถูกต้องก่อนจ่ายยา ให้ผู้ป่วยหรือบุคลากรทางการแพทย์ 

4.5 ความคลาดเคลื่อนจากการจ่ายยา (Dispensing error)  หมายถึง ความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นใน 
ขั้นตอนการจ่ายยา หรือการส่งมอบยาที่เตรียมส าหรับผู้ป่วยเฉพาะรายที่ถึงผู้ป่วยหรือบุคลากรทางการแพทย์
แล้วอันเนื่องมาจากไม่ตรงตามค าสั่งใช้ยา รวมทั้งกรณีท่ีแม้ว่าจ่ายหรือส่งมอบยาตรงตามค าสั่งใช้ยา แต่เกิดความ
คลาดเคลื่อนขึ้นเนื่องจากค าสั่งใช้ยาไม่เป็นไปตามมาตรฐานทางวิชาการ ซึ่งเภสัชกรควรตรวจพบและยืนยัน
ความถูกต้องของค าสั่งใช้ยานั้นกับแพทย์ก่อน 

4.6 ความคลาดเคลื่อนจากการให้ยา (Administration error) หมายถึง ความคลาดเคลื่อนที่ 
เกิดข้ึนในขั้นตอนการให้ยาแก่ผู้ป่วยภายในโรงพยาบาล (ไม่รวมคลาดเคลื่อนที่เกิดจากผู้ป่วยใช้ยาเองที่บ้าน) โดย
เป็นผลให้ไม่เป็นไปตามหลักการให้ยาในด้าน ถูกคน ถูกยา ถูกขนาด ถูกเวลา ถูกวิถีทาง ถูกเทคนิค หรือไม่
เป็นไปตามเป้าประสงค์ของการรักษา รวมถึงการที่ผู้ป่วยไม่ได้รับยาตามที่แพทย์สั่ง หรือได้รับยาที่ไม่ได้อยู่ใน
ค าสั่งแพทย์ 

 
5 หลักการ (Principle) 

 การบริการจ่ายยาของศูนย์แพทย์มหิดลบ ารุงรักษ์ นครสวรรค์  มีเป้าหมายส าคัญคือ ผู้มารับบริการ
ได้รับยาที่ถูกต้องเหมาะสมปลอดภัย  และความคลาดเคลื่อนทางยาก็จัดเป็นประเด็นความเสี่ยงที่ส าคัญต่อผู้มา
รับบริการ ทางแผนกเภสัชกรรมจึงจัดท าการจัดการความคลาดเคลื่อนทางยาขึ้นน ามาเป็นข้อมูลมาวิเคราะห์ใน
ลักษณะทั้งการตั้งรับและเชิงรุก เพ่ือพัฒนาระบบป้องกันการเกิดความคลาดเคลื่อนทางยาในอนาคต เพ่ือให้เกิด
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ประโยชน์ส าหรับการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับผู้มารับบริการ เกิดความปลอดภัยต่อผู้มารับบริการมาก
ที่สุด 

 
6 ขั้นตอนการปฏิบัติ (Procedure) 

6.1 การสั่งใช้ยา 
6.1.1 ค าสั่งใช้ยาควรมีความสมบูรณ์ คือ มีชื่อยา รูปแบบของยา ขนาด ความแรง ปริมาณ วิธีการ  ให้ 

ยา อัตราการให้ ความถี่ในการให้ยา  การเขียนค าสั่งหรือลงข้อมูลการใช้ยาในระบบ Hosxp ควรลงข้อมูล
รายละเอียดให้ครบถ้วน  ได้แก่ ชื่อยา ความแรง วิธีการใช้ยา จ านวน ในกรณีที่ผู้ป่วยมียาเดิมเหลือควรเขียนแจ้ง
ไว้ในใบสั่งยาให้ทางแผนกเภสัชกรรมทราบเพ่ือความสะดวกในการท างาน  

6.1.2 ระบุข้อบ่งชี้ในการใช้ยาตามอาการ (ยา prn) ส าหรับแต่ละค าสั่งให้ชัดเจน 
  6.1.3 ก่อนสั่งหรือให้ยา ที่ไม่คุ้นเคยให้เปิดคู่มือ หรือ ปรึกษาเภสัชกรเก่ียวกับขนาดยา วิธีให้และข้อควร
ระวัง           
  6.1.4 การเปลี่ยนแปลงค าสั่งใช้ยา ให้มีการสื่อสารที่ชัดเจนทั้งทางวาจาหรือลายลักษณ์อักษร ท า
สัญลักษณ์ท่ีชัดเจนว่ามีการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงค าสั่งใช้ยา เช่น รคส.(ชื่อแพทย์) 

6.2 การป้องกันความคลาดเคลื่อนในกระบวนการถ่ายทอดค าสั่ง 
6.2.1  การรับค าสั่ง ต้องไม่คาดเดาค าสั่งการรักษา  หากมีข้อสงสัยให้ติดต่อแพทย์เพ่ือขอค ายืนยัน

เกี่ยวกับชื่อยา ขนาดยา วิธีใช้ ข้อบ่งชี้ และกรณีท่ีมีค าสั่งใช้ยาซ้ าซ้อน ซึ่งอาจเกิดจากผู้ป่วยได้รับการดูแลโดย
แพทย์หลายแผนก ให้ขอค ายืนยันค าสั่งแพทย์ ก่อนใช้ยา 
        6.2.2  หลีกเลี่ยงการใช้ค าสั่งการรักษาด้วยวาจา หรือสั่งการรักษาทางโทรศัพท์  ถ้าจ าเป็นต้องสั่งจะต้อง
มีการทบทวนค าสั่งทุกครั้งเพ่ือยืนยันขนาดยา วิธีการก าหนดการให้ยา และค าแนะน าอ่ืนๆ  ท าการบันทึกค าสั่ง
การรักษาแล้วทวนค าสั่งการรักษาโดยการอ่านทวนกลับจากสิ่งที่บันทึกให้เป็นที่เข้าใจถูกต้องตรงกันทั้งฝ่ายผู้ให้
ค าสั่งและฝ่ายผู้รับค าสั่ง พร้อมลงชื่อผู้รับค าสั่งจากแพทย์และเวลาที่รับค าสั่ง 

6.2.3  มีระบบป้องกันการสั่งใช้ยาที่ผู้ป่วยมีประวัติแพ้  และระบบป้องกันการสั่งใช้ยาที่มีปฏิกิริยาต่อ
กัน  ดังนั้นขณะเรียกดูข้อมูลในคอมพิวเตอร์ หากพบ Message Alert ขึ้นที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ ควรน าข้อมูล
ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในการดูแลผู้ป่วย ไม่ละเลย มองข้ามความส าคัญ  โดยเฉพาะข้อมูลเตือนเกี่ยวกับอาการ
แพ้ยาของผู้ป่วย และ ข้อมูลการเกิดปฏิกิริยาระหว่างยา   

6.3 การป้องกันความคลาดเคลื่อนในกระบวนการก่อนจ่ายยา 
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6.3.1 การพิมพ์ยาหรือจัดยามีการตรวจสอบใบยา/รายการยาให้ละเอียด  โดยตรวจสอบทั้ง ชื่อผู้ป่วย 
ชนิดของยา ขนาดยา  วิธีการให้  จ านวน การเก็บรักษา  ให้ถูกต้องก่อนถึงเภสัชกร 

6.3.2 หากข้อมูลในใบสั่งยาไม่ชัดเจนต้องท าการตรวจสอบ โดยปรึกษาเภสัชกรก่อนท าการพิมพ์ยาและ
จัดยา 

6.4 การป้องกันความคลาดเคลื่อนจากการจ่ายยา 
6.4.1  มีการตรวจสอบค าสั่งใช้ยาโดยเภสัชกร  โดยตรวจสอบทั้ง ชื่อผู้ป่วย ชนิดของยา ขนาดยา เวลา 

วิธีการให้ อัตราการให้ ความถี่ในการให้ยา  รวมถึงดูข้อห้าม การแพ้ยา ปฏิกิริยาระหว่างยา เพื่อให้ใช้ยาได้อย่าง
เหมาะสม ก่อนจ่ายยา 

6.4.2  หากข้อมูลในใบสั่งยาไม่ชัดเจนต้องท าการตรวจสอบ กลับไปยังแพทย์ผู้สั่งใช้ยาก่อนท าการจ่าย
ยา  ยกเว้นกรณีฉุกเฉินที่ไม่สามารถติดต่อแพทย์ผู้สั่งใช้ยาได้  ให้เภสัชกรถามความเห็นไปยังแพทย์ที่เก่ียวข้อง
ท่านอ่ืนซึ่งเชี่ยวชาญในสาขานั้น 

 
6.5 การป้องกันความคลาดเคลื่อนจากการให้ยา  
6.5.1  ตรวจสอบความถูกต้องเมื่อรับยาจากห้องจ่ายยา ทั้งชื่อผู้ป่วย ชนิดของยา ความแรง รูปแบบยา

เตรียม จ านวน  หากเป็นยาใหม่ที่ไม่คุ้นเคยและไม่มีฉลากยาหรือข้อมูลยาระบุว่าเป็นยาที่แพทย์สั่งหรือไม่  ให้
สอบถามกลับไปยังห้องจ่ายยาเพ่ือยืนยันความถูกต้องของยาทุกครั้ง 

6.5.2  ส ารองยาไว้เท่าที่จ าเป็น คืนยาทั้งหมดที่ยุติการใช้แล้วกลับไปท่ีห้องจ่ายยา เพ่ือลดโอกาสในการ
เกิดความคลาดเคลื่อน กรณีผู้ป่วยในหากมีการย้ายเตียงผู้ป่วย  ให้ตรวจสอบว่ามีการย้ายยาของผู้ป่วยรายนั้นไป
ไว้ในช่องเก็บยาที่ถูกต้อง กรณียาเสพติด ให้เก็บแยกจากยาอ่ืน และมีการติดฉลากระบุชื่อยาที่ชัดเจน เห็น
เด่นชัด ยาแช่เย็น ยาที่ป้องกันแสง ยาที่มีความเสี่ยงสูง(HAD) ควรจัดเก็บตามวิธีการที่ระบุในคู่มือการใช้ยา 

6.5.3  การจัดเตรียมยา ต้องมีตรวจสอบความถูกต้องในการจัดเตรียมยา  โดยเฉพาะกรณียาฉีดจะต้อง
มีการอ่านฉลากยาซ้ า เพื่อตรวจสอบความถูกต้องก่อนผสมยา จัดเตรียมยาด้วยความระมัดระวัง ให้เกิดความ
ถูกต้องทั้งชนิดยา ชนิดของสารละลายที่ใช้ ความเข้มข้นที่ต้องการ  และมีการติดฉลากชี้บ่งเพ่ือป้องกันการให้ยา
ผิดคน ผิดชนิด ผิดขนาด ผิดเวลา ผิดวิธ ีหลีกเลี่ยงการผสมยาหลายชนิดเข้าด้วยกันโดยไม่จ าเป็นเพื่อป้องกัน
ปัญหาความเข้ากันไม่ได้ของยา 

6.5.4  การบริหารยาต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องก่อนให้ ทั้งชื่อผู้ป่วย ชนิดของยา รูปแบบยา
เตรียม ความแรง ขนาดยา เวลาที่ให้ วิธีบริหารยา รวมถึงเทคนิคการให้ยา 
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        หมายเหตุ 
    กรณียารับประทาน ควรดูแลให้ผู้ป่วยรับประทานยาต่อหน้า 
    กรณียาฉีด จะต้องค านึงถึงอัตราเร็วในการให้ยาทุกครั้ง   

7 เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 

7.1 ตารางแสดงประเภทของความคลาดเคลื่อนตามระดับความรุนแรง 

 

ไม่มีความคลาดเคลื่อน 

Category A :ไม่มีความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้น แต่มีเหตุการณ์ที่อาจท าให้เกิดความ
คลาดเคลื่อนได้ 

มีความคลาดเคลื่อนแต่ไม่เป็นอันตราย 

Category B : มีความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้น แต่ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ป่วย เนื่องจาก
ความคลาดเคลื่อนไปไม่ถึงผู้ป่วย 

Category C : มีความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้น แต่ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ป่วย ถึงแม้ว่า
ความคลาดเคลื่อนนั้นจะไปถึงผู้ป่วยแล้ว 

Category D : มีความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้น แต่ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ป่วย แต่ยังจ าเป็นต้อง
ติดตามผู้ป่วยเพิ่มเติม 

มีความคลาดเคลื่อน และเป็นอันตราย 

Category E : มีความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้น และเป็นอันตรายต่อผู้ป่วยเพียงชั่วคราว รวมถึง
จ าเป็นต้องได้รับการรักษาหรือแก้ไขเพิ่มเติม 

Category F : มีความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้น และเป็นอันตรายต่อผู้ป่วยเพียงชั่วคราว รวมถึง
จ าเป็นต้องได้รับการรักษาในโรงพยาบาล หรือยืดระยะเวลาในการรักษาตัวในโรงพยาบาลออกไป 

Category G : มีความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้น และเป็นอันตรายต่อผู้ป่วยถาวร 

Category H : มีความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้น และเป็นอันตรายต่อผู้ป่วยจนเกือบถึงแก่ชีวิต  

มีความคลาดเคลื่อนและเป็นอันตรายจนเสียชีวิต 

Category I :   มีความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้น และเป็นอันตรายต่อผู้ป่วยจนถึงแก่ชีวิต 
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7.2 ขั้นตอนการเก็บข้อมูลความคลาดเคลื่อนทางยาห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอก 
  
                   
         
 
 
 
 
                         
                                                
                               
 
 
 
                                                                                    
 
 
               
                              
                
              
 
 
 
           

                       
    

เภสัชกรรวบรวมข้อมลูความคลาดเคลื่อนทางยาที่เกิดขึ้นทุกเดือน 
 

    แพทย์เขียนใบสั่งยา แพทย์พิมพ์ใบสั่งยา 

ผู้ปฏิบัติงานบริหารพิมพ์ตามใบสั่งยาแพทย์และ
ตรวจสอบรายการยาความถูกต้องเบื้องต้น 

ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบความถูกต้อง
เบื้องต้นของใบสั่งยาแพทย์ 

ผู้ปฏิบัติงานเภสัชกรรมจัดยาตาม
ฉลากยา 

เภสัชกรตรวจสอบความถูกต้อง 

กรณีเกิดความคลาดเคลื่อนทางยา 
Prescribsing error  

- บันทึกความคลาดเคลื่อนในแบบฟอร์ม
การเก็บข้อมูลใหต้รงตามหัวข้อความ
คลาดเคลื่อนนั้น      

Predispensing error  

-  บันทึกความคลาดเคลื่อนใน
แบบฟอร์มการเก็บข้อมูลให้ตรงตาม
หัวข้อความคลาดเคลื่อนนั้น 

 
เภสัชกรจ่ายยาและให้ค าแนะน า

การใช้ยาแก่ผู้ป่วย 

Prescribsing error  

- แพทย์พิมพ์ใบสั่งยา 
 

Prescribsing error  

- แพทย์พิมพ์ใบสั่งยา 
 

 
Predispensing error  

 

Predispensing error  
 

น าข้อมูลที่ไดไ้ปวิเคราะห์หาสาเหตุของความคลาดเคลื่อนทางยา น าเข้าคณะ
กรรมความเสี่ยงเพื่อหากลยุทธ์ป้องกันไม่ให้เกิดความคลาดเคลื่อนซ้ า 
และน าไปสู่การปรับปรุงวิธีการปฏบิัติงานให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น ต่อไป 
 

 
Dispensing error  
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ขั้นตอนการเก็บข้อมูลความคลาดเคลื่อนทางยาห้องจ่ายยาผู้ป่วยใน 
   
                   
         
 
 
 
 
                         
                                                
                               
 
 
 
                                                                                    
 
 
               
                              
                
              
 
 
 
           

                       
    

    แพทย์เขียนใบสั่งยา 

เภสัชกรรับใบค าสั่งแพทย์ แล้วบันทึก
ข้อมูลลงใน  Drug Profile ของผู้ป่วย 

ผู้ปฏิบัติงานเภสัชกรรมจัดยาตาม
ฉลากยา 

เภสัชกรตรวจสอบความถูกต้อง
ของรายการยาที่พิมพ ์

เภสัชกรตรวจสอบความถูกต้องและ
น ายาใส่ในตู้แตล่ะ Ward 

Prescribsing error  
 

 
Predispensing error  

 

ผู้ปฏิบัติงานพิมพร์ายการยาตามใบค าสั่งแพทย์
ลงในคอมพิวเตอร์และตรวจสอบความถูกต้อง

ของรายการยาเบื้องต้น 

Predispensing  error  
 

Dispensing error  
 

พยาบาล รับค าสั่งแพทย ์

กรณีเกิดความคลาดเคลื่อนทางยา 
Prescribsing error  

- บันทึกความคลาดเคลื่อนในแบบฟอร์ม
การเก็บข้อมูลใหต้รงตามหัวข้อความ
คลาดเคลื่อนนั้น      

Predispensing error  

-  บันทึกความคลาดเคลื่อนใน
แบบฟอร์มการเก็บข้อมูลให้ตรงตาม
หัวข้อความคลาดเคลื่อนนั้น 

 

เภสัชกรรวบรวมข้อมลูความคลาดเคลื่อนทางยาที่เกิดขึ้นทุกเดือน 
 

น าข้อมูลที่ไดไ้ปวิเคราะห์หาสาเหตุของความคลาดเคลื่อนทางยา น าเข้าคณะ
กรรมความเสี่ยงเพื่อหากลยุทธ์ป้องกันไม่ให้เกิดความคลาดเคลื่อนซ้ า 
และน าไปสู่การปรับปรุงวิธีการปฏบิัติงานให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น ต่อไป 
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  7.3 แบบรายงานความคลาดเคลื่อนทางยา 
 


