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บทคัดย่อ
ระบบยาที่มีความเกี่ยวข้องกับบุคลากรทางการแพทย์ เช่น แพทย์ เภสัชกร พยาบาล ย่อมมีความเสี่ยง
จากระบบงานที่ซับซ้อน ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดอันตรายต่อผู้ป่วยได้ ไม่ว่าจะเป็นไม่ได้รับประสิทธิภาพสูงสุดจาก
การใช้ยา การเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ด้านยาที่ส่งผลต่อชีวิตผู้ป่วย องค์กรจึงต้องดำเนินงานให้มีมาตรฐาน
ตลอดเวลารวมถึงต้องค่อยเฝ้าระวังความเสี่ยงที่สามารถเกิดขึ้นได้ในระบบ ดังนั้นการวิเคราะห์ข้อบกพร่องและ
ผลกระทบ(Failure Mode and Effect Analysis) เป็นเครื่องมือคุณภาพชนิดหนึ่ง ที่ใช้สำหรับการจัดการ
ความเสี่ยงเชิงรุกในองค์กรเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงในระบบยา
วัตถุประสงค์
1. อธิบายหลักการ การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ(Failure Mode and Effect Analysis) ได้
2. ยกตัวอย่างการประยุกต์ใช้ การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ ในการพัฒนาระบบยาของ
โรงพยาบาลได้
3. อธิบายประโยชน์และข้อจำกัดของการใช้ การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ ได้
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วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม
หลังจากศึกษาบทความนี้จบแลว ผูอานสามารถ
1. อธิบายหลักการ การวิเคราะหขอบกพรองและผลกระทบ(Failure Mode and Effect Analysis) ได
2. ยกตัวอยางการประยุกตใช การวิเคราะหขอบกพรองและผลกระทบ ในการพัฒนาระบบยาของ
โรงพยาบาลได
3. อธิบายประโยชนและขอจํากัดของการใช การวิเคราะหขอบกพรองและผลกระทบ ได

บทคัดยอ
ระบบยาที่มีความเกี่ยวของกับบุคลากรทางการแพทย เชน แพทย เภสัชกร พยาบาล ยอมมีความเสี่ยงจาก
ระบบงานที่ซับซอน ซึ่งอาจสงผลใหเกิดอันตรายตอผูปวยได ไมวาจะเปนไมไดรับประสิทธิภาพสูงสุดจากการใชยา
การเกิดเหตุการณไมพึงประสงคดานยาที่สงผลตอชีวิตผูปวย องคกรจึงตองดําเนินงานใหมีมาตรฐานตลอดเวลา
รวมถึงตองคอยเฝาระวังความเสี่ยงที่สามารถเกิดขึ้นไดในระบบ ดังนั้น การวิเคราะหขอบกพรองและผลกระทบ
(Failure Mode and Effect Analysis) เปนเครื่องมือคุณภาพชนิดหนึ่ง ที่ใชสําหรับการจัดการความเสี่ยงเชิงรุกใน
องคกรเพื่อปองกันและลดความเสี่ยงในระบบยา
คําจํากัดความ ความเสี่ยง ( risk), การวิเคราะหขอบกพรองและผลกระทบ( Failure Mode and Effect
Analysis)

บทนํา
ความเสี่ยง (risk)คือ โอกาสหรือความเปนไปไดที่มีศักยภาพในการกอใหเกิดอันตราย ( harm)หรือผลที่ไม
ตองการหรือไมเปนไปตามเปาประสงค (1) ดังนั้นพบวา ความเสี่ยงนั้นมีอยูในทุกๆที่ไมวาจะเปนในชีวิตประจําวัน
รวมถึงโรงพยาบาลเชนเดียวกัน ทั้งนี้เมื่อพิจารณามองในมุมมองของเภสัชกรความเสี่ยงที่พบคือระบบยาของ
โรงพยาบาล เนื่องจากระบบยานั้นมีความซับซอนและมีความเกี่ยวของกับบุคลากรหลากหลายสาขาวิชาชีพ เชน
แพทย เภสัชกร พยาบาล รวมถึงตัวผูปวยคือผูที่รับผลการดําเนินงานของบุคลากรทางการแพทยในโรงพยาบาล
หากเภสัชกรไมสามารถบริหารระบบยาใหมีประสิทธิภาพและความปลอดภัยได ยอมสงผลใหผูปวยไดรับอันตราย
หรือไดรับบริการที่ไมมีมาตรฐาน เชน การจายยาที่มีคูอันตรกิริยากันสงผลใหผูปวยเสียชีวิต (
fatal drug
interactions)การบริหารยาฉีดในกลุม vasopressors ในขนาดที่สูงเกินไปสงผลใหผูปวยตองผาตัดอวัยวะออกไป
เพื่อใหบรรลุตามเปาประสงคที่ผูปวยจะไดรับการรักษาดวยยาที่มีประสิทธิภาพปลอดภัย และมีการใหบริการตาม

มาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานสถานพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 การจัดการความเสี่ยงจึงมีความสําคัญ
และเปนกระบวนการหนึ่งที่ชวยใหการบริหารระบบยาบรรลุตามเปาประสงคและมีคุณภาพ(2, 3)
ดังนั้นเพื่อใหสามารถดําเนินการจัดการความเสี่ยงใหไดอยางมีประสิทธิภาพ จําเปนตองมีเครื่องมือ
(tools)สําหรับใชในการจัดการความเสี่ยง ( risk management)และพัฒนาคุณภาพซึ่งเครื่องมือที่ใชพัฒนางาน
คุณภาพนั้นมีหลากหลายชิ้นใหเลือกใช ตามคําแนะนําของ Institute for Healthcare Improvement(IHI)นั้นได
แนะนําเครื่องมือไวหลายชนิด ไดแก Cause and Effect Diagram, Driver Diagram, Failure Modes and
Effects Analysis (FMEA), Flowchart, Histogram, Pareto Chart, PDSA Worksheet, Project Planning
Form, Run Chart & Control Chart, Scatter Diagram(4)โดยการเลือกใชเครื่องมือแตละชนิดนั้นขึ้นอยูกับ
วัตถุประสงคและความเหมาะสมของแตละสถานการณ อีกทั้งเภสัชกรที่ปฏิบัติงานดานคุณภาพหรือพัฒนาคุณภาพ
นาจะมีความคุนเคยกับการใชแนวคิดตารางวิเคราะหความเสี่ยง (risk matrix)และการวิเคราะหปจจัยสาเหตุ ( root
cause analysis) เปนการจัดการความเสี่ยงเชิงรับซึ่งอาจทําใหไมเพียงพอตอการปองกันและลดความเสี่ยงที่มี
โอกาสเกิดขึ้นไดตลอดเวลา (5) ในเครื่องมือที่ IHI แนะนําพบวามีเครื่องมือหนึ่งที่ใชในการจัดการความเสี่ยงเชิงรุก
(proactive risk assessment) คือ Failure Mode and Effect Analysis ซึ่งหากเภสัชกรสามารถนําแนวคิดมา
ประยุกตใชในระบบยาของโรงพยาบาลได จะสงผลใหผูปวยไดรับการบริการดานยาที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัยและ
มีคุณภาพไดในที่สุด

การวิเคราะหขอบกพรองและผลกระทบ(Failure Mode and Effect Analysis: FMEA)(6)

การวิเคราะหขอบกพรองและผลกระทบ( Failure Mode and Effect Analysis: FMEA) เปนเครื่องมือ
สําหรับวิเคราะหกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจเกิดอันตราย (
harm)หรือความเสี่ยงอยางเปนระบบเชิงรุก
(proactive risk assessment)โดยทุกภาคสวนในองคกรไดมารวมกันประชุม คาดการณ และบันทึกรวมกันวาแต
ละขั้นตอนในระบบ ขั้นตอนใดบางที่มีโอกาสเกิดขอผิดพลาดหรือความลมเหลวในระบบ จากนั้นจึงรวมกันปรับปรุง
พัฒนาระบบเพื่อปองกันความผิดพลาดเหลานั้น โดยเฉพาะขอผิดพลาดที่มีโอกาสเกิดแลวสงผลกระทบอันตราย
รายแรง (severe harm)ตอผูปวยหรือบุคลากรทางการแพทย ใน การวิเคราะหขอบกพรองและผลกระทบ นั้นจึง
จําเปนตองมี 4 องคประกอบตอไปนี้
1. ขั้นตอนในการดําเนินการ (step in the process)
2. ขอบกพรอง/ความลมเหลว คืออะไร (what could go wrong?)
3. สาเหตุของขอบกพรอง /ความลมเหลว ทําไมเหตุการณดังกลาวจึงเกิดขึ้น ( why would the failure
happen?)
4. ผลกระทบจากเหตุการณหรือขั้นตอนดังกลาวคืออะไร ( what would be the consequences of
each failure?)

ขั้นตอนการวิเคราะหขอบกพรองและผลกระทบ(Failure Mode and Effect Analysis)
1. คัดเลือกกระบวนการ/ขั้นตอนการดําเนินการเพื่อประเมินดวย FMEAที่มีโอกาสเกิดทั้งหมด
2. รวบรวมผูที่เกี่ยวของในกระบวนการ/ขั้นตอนการดําเนินการ (mapping out the process)ขั้นตอนนี้
มีวัตถุประสงคเพื่อใหผูที่ปฏิบัติงานในหนางานหรือเกี่ยวของกับการทํางานนั้นๆ โดยตรงเขามารวม
อภิปรายในการวิเคราะห FMEAเพราะจะทําใหผูวิเคราะหทราบกระบวนการ /ขั้นตอนการดําเนินการ
อยางละเอียด
3. ระบุลําดับขั้นตอนของแตละกระบวนการ/ขั้นตอนการดําเนินการเพื่อวิเคราะหFMEA
4. บันทึกแตละกระบวนการ /ขั้นตอนการดําเนินการลงในตาราง Failure Mode and Effect Analysis
(ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 ตาราง Failure Mode and Effect Analysis
No.

Failure
mode

Failure
causes

Failure
effect

Likelihood
of
occurrence(
1–10)

Likelihood
of
detection(
1–10)

Severity(
1–10)

Risk
profile
number:
RPN

Action to
reduce
occurrence of
failure

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
จากตารางที่
1 วิธีการเขียนรายละเอียดของแตละกระบวนการลงในตาราง เมื่อเขียนขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานแตละขั้นตอนเรียบรอยแลว โดยควรผานการประชุมของคณะกรรมการและบุคลากรที่เกี่ยวของในการ
ปฏิบัติงานแตละขั้นตอนดังกลาวซึ่งความหมายของแตละหัวขอในตารางมีดังนี้
• Failure mode(เหตุการณที่บกพรอง)คือ รายการขอบกพรอง/ความลมเหลวที่สามารถเกิดขึ้นได
ในแตละขั้นตอนของการดําเนินการทุกรายการ

• Failure causes(สาเหตุที่บกพรอง)คือ รายการสาเหตุที่เปนไปไดทั้งหมดของเหตุการณที่
บกพรองที่ไดระบุไว
• Failure effect(ผลกระทบจากเหตุการณ ) คือ รายการเหตุการณไมพึงประสงคทั้งหมดของ
เหตุการณที่บกพรองที่ไดระบุไว
• Likelihood of occurrence(โอกาสเกิด) คือ ระดับของโอกาสเกิดเริ่มตั้งแต 0-10ผูวิเคราะหควร
มีการใหคําจํากัดความเพื่อความชัดเจนในการนําไปใชและการสื่อสารในองคกรเชนโดยระดับ 10
คือ โอกาสเกิดเหตุการณมากกวาตั้งแต 1000 เหตุการณ /ป ระดับ 9 คือ โอกาสเกิดเหตุการณ
มากกวา 900-999 เหตุการณ/ป
• Likelihood of detection(โอกาสตรวจพบ) คือ ระดับของโอกาสที่จะตรวจสอบพบขอบกพรอง
แบงระดับออกเปน 0-10 โดยระดับที่ 10 คือ ขอบกพรองที่ไมสามารถถูกตรวจสอบพบไดโดยที่
เหตุการณนั้นเกิดขึ้นจะไมสามารถตรวจสอบไดทั้งนี้ผูวิเคราะหควรมีการใหคําจํากัดความเพื่อ
ความชัดเจนในการนําไปใชและการสื่อสารในองคกร
• Severity(ความรุนแรง)คือ ระดับความรุนแรงของเหตุการณ แบงระดับออกเปน 0-10 โดยระดับ
ที่ 10 นั้นหากเกิดเหตุการณขึ้น จะสงผลใหมีความรุนแรงรายแรงมากที่สุด
• Risk profile number: RPN(ระดับความเสี่ยง)คือ การนําเอารายการขอบกพรอง/ความลมเหลว
แตละเหตุการณมาคํานวณหาตัวเลขเพื่อจัดลําดับความสําคัญที่ควรดําเนินการแกไขกอน-หลัง
โดยการคํานวณจาก ระดับโอกาสเกิด x โอกาสตรวจพบ x ความรุนแรง
• Action to reduce occurrence of failure(กระบวนการลดขอบกพรอง )คือ รายการแนว
ทางการแกไขที่เปนไปไดเพื่อปรับปรุงความปลอดภัยในระบบ (โดยเฉพาะเหตุการณที่มีจํานวน
เลขระดับความเสี่ยงสูงๆ) ทั้งนี้ผูวิเคราะหสามารถใช FMEA วิเคราะหแนวทางการแกไขที่ได
ออกแบบเพิ่มเติมไดวาหากมีการเปลี่ยนแปลงระบบแลวระดับความเสี่ยงจะเปลี่ยนแปลงไป
เทาไหร
5. การนําระดับความเสี่ยงไปใชวางแผนเพื่อปรับปรุง เมื่อพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงแลว พบวาเหตุการณ
ใดที่มีระดับความเสี่ยงสูงๆ ผูวิเคราะหควรใหความสําคัญในการแกไขเหตุการณนั้นๆกอน เมื่อเปรียบเทียบ
กับระดับความเสี่ยงต่ํา เนื่องจากไมคอยสงผลกระทบตอกระบวนการดําเนินงานหลัก แมวาไมไดแกไข
อยางสมบูรณ ดังนั้นจึงอาจแกไขเหตุการณที่มีระดับความเสี่ยงต่ําเปนลําดับทายๆในการแกไข โดยผู
วิเคราะหควรเลือกระดับเหตุการณที่มีคะแนนสูงสุดในลําดับแรกมาเพื่อวางแนวทางแกไข

แนวทางการใช Failure Mode and Effect Analysis ในการแกไขปญหา
การใช
Failure Mode and Effect Analysisในการประยุกตใชปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพขององคกร
สุขภาพ ประกอบดวย 3 กรอบแนวคิด ดังนี้
1. การใช Failure Mode and Effect Analysis เพื่อลดอันตรายจากขอบกพรองหรือความลมเหลวจาก
ระบบ โดยมีแนวทางการดําเนินการแตละเหตุการณ ดังนี้
a. ถาขอบกพรอง/ความลมเหลวมีแนวโนมที่จะเกิดขึ้นควรมีการดําเนินการ
i. ประเมินสาเหตุที่เกิดและพิจารณาวาสาเหตุดังกลาวสามารถกําจัดออกไปจากระบบได
หรือไม
ii. พิจารณาเพิ่มขั้นตอนหรือขอจํากัดในลักษณะของการบังคับ อาจทําโดยเพิ่มเติมขอจํากัด
ทางดานกายภาพ ซึ่งจะทําใหยากตอการเกิดความคลาดเคลื่อน ( error)เชน เครื่องจาย
กาซที่ออกแบบมาใหปากทอที่ตรงกันเทานั้นจึงจะสามารถจายกาซได ทําใหลดความ
ผิดพลาดของการสงกาซใหแกผูปวย
iii. เพิ่มเติมกระบวนการยืนยันในแตละขั้นตอน เชน การตรวจสอบซ้ํา ( double checks)
การแจงเตือน
iv. ปรับเปลี่ยนกระบวนการที่มาจากสาเหตุของขอบกพรอง/ความลมเหลว
b. ถาขอบกพรอง/ความลมเหลว ไมสามารถตรวจพบไดควรมีการดําเนินการ
i. ดําเนินการระบุ เหตุการณอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นกอนที่ขอบกพรอง /ความลมเหลวจะเกิดขึ้น
และตั้ง “ธง” วาเหตุการณดังกลาวอาจสงผลใหเกิดของขอบกพรอง/ความลมเหลว
ii. ดําเนินการปรับปรุง หรือแกไขกระบวนการดังกลาวที่ไดระบุไว เชน การเพิ่มเภสัชกรใน
การดูแลผูปวยบน หอผูปวยโดยมีหนาที่ หยุดยาผูปวยภายใน 1 ชั่วโมง หลังจาก มีคําสั่ง
หยุดใหยาจากแพทย
iii. นําเทคโนโลยีมาชวยในการเตือน เมื่อมีขอจํากัดในการเขาถึงหรือมีขอจํากัดดาน
ความสามารถของบุคลากร
c. ถาขอบกพรอง /ความลมเหลว มีโอกาสเกิดแลวสงผลกระทบอันตรายอยางรุนแรง (
severe
harm)
i. ระบุสัญญาณเตือนลวงหนา ถาหากขอบกพรอง /ความลมเหลวเกิดขึ้น และเตรียมความ
พรอมของผูที่เกี่ยวของ เจาหนาที่ ในการดําเนินการเขาแกไขอยางทันทวงที
ii. มีการใหบริการขอมูลและทรัพยากรที่พรอมใช

2. การใช Failure Mode and Effect Analysis เพื่อประเมินศักยภาพของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น เมื่อ
มีการพิจารณาเปลี่ยนแปลงระบบโดยทีมพิจารณาคํานวณระดับ ความเสี่ยงที่จะเปลี่ยนแปลงเมื่อแกไข
หรือพัฒนาระบบ
3. การใช Failure Mode and Effect Analysis เพื่อติดตามและตามรอยผลการเปลี่ยนแปลงในระบบ
โดยมีเปาหมายที่ชัดเจนในการติดตามผลการเปลี่ยนแปลงในระบบ เชน ระดับ ความเสี่ยงในการสั่งใช
ยา (medication ordering process)ตองลดลงนอยกวา 50% จากคาเริ่มตน
ตัวอยางการวิเคราะหความเสี่ยงดวย Failure Mode and Effect Analysisในกระบวนการสั่งจายยา

รูปที่ 1ตัวอยางการวิเคราะหความเสี่ยงดวย Failure Mode and Effect Analysis ในกระบวนการจายยา(6)
เมื่อพิจารณาจากรูปที่ 1 ในขั้นตอนการสั่งจายยาในโรงพยาบาล ทีมบริหารความเสี่ยงพบวา ในขั้นตอน
การสั่งใชยาของโรงพยาบาล การสั่งจายยามี 3 ขั้นตอน ไดแก 1. การเขียนคําสั่งใชยาสําหรับยารายการใหม 2.
การเขียนคําสั่งใชยาเพื่อหยุดยาหรือเปลี่ยนรายการยาเดิม 3. การเขียนคําสั่งใชยาในขนาดยาที่ไมมีมาตรฐาน เมื่อ
วิเคราะหจากระดับ ความเสี่ยงที่คํานวณไดจาก ระดับโอกาสเกิด x โอกาสตรวจพบ x ความรุนแรง พบวา ใน
ขั้นตอนการเขียนคําสั่งใชยาเพื่อหยุดสั่งใชยาหรือเปลี่ยนรายการยา เพราะมีคะแนนมากที่สุด (250 คะแนน) จึง
ควรดําเนินการวางระบบหรือวางแนวทางการแกไขมากที่สุด โดยมีรูปแบบของเหตุการณที่บกพรอง คือ การเขียน
คําสั่งใชยาเพื่อหยุดยาหรือเปลี่ยนรายการยาเดิมมีสาเหตุมาจาก 1. รายการยาที่จายมาจากหองยาถูกเก็บไวใน
ลิ้นชักหรือตูเก็บยาตลอด 24 ชั่วโมง ลิ้นชักหรือตูเก็บยาจะไมมีการเปลี่ยนแปลงจนกวาจะมีการสงยาขึ้นมาใหมใน

แตละวัน 2.ยาแชเย็นถูกสงไปใหพรอมใชตลอด 24 ชั่วโมง 3. ยาฉีดรูปแบบสําหรับการบริหารหลายครั้ง ( multidose vials)ถูกเก็บในลิ้นชักเก็บยาผูปวยเฉพาะราย และมียาที่พรอมจายในเครื่องชวยจายยา ซึ่งสาเหตุเหลานี้เมื่อ
พิจารณาอาจสงผลใหผูปวยไดรับยาที่ไดมีคําสั่งหยุดใชยาไปแลวหรือไดรับขนาดยาที่ไมถูกตองเมื่อมีคําสั่ง
เปลี่ยนแปลง ซึ่งพบวาโรงพยาบาลจึงออกแบบตารางการเก็บยาคืนทุก 2 วันและกรณีเครื่องชวยจายยาตองมี
กระบวนการยืนยันคําสั่งแพทยทุกครั้งกอนดําเนินการบริหารยาใหผูปวย
กรณีศึกษาการนํา Failure Mode and Effect Analysis ในการพัฒนาระบบยาโรงพยาบาล
กรณีศึกษาที่ 1(7)
Wayne Adachiและ Amy E. Lodolceทําการศึกษาโดยใช Failure mode and effects analysis เพื่อ
พัฒนาระบบความปลอดภัยของการบริหารยาฉีดโดยศึกษาในโรงพยาบาลขนาด 422 เตียง โดยพบวาฝายเภสัช
กรรมมีการใหบริการยาฉีดในรูปแบบของการรวมศูนย ( centralized unit dose)ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ยกเวน
หองผาตัดที่มีการใหยาครั้งแรก ( first doses)ทั้งนี้ฝายเภสัชกรรมมีการใหบริการการกระจายและเตรียมยาดวย
หุนยนตอัตโนมัติซึ่งโรงพยาบาลไดจัดตั้งทีมสหสาขาวิชาชีพขึ้นเพื่อวิเคราะหความเสี่ยงเชิงรุกโดยใช failure mode
and effects analysis โดยมีวัตถุประสงคเพื่อระบุและลดความคลาดเคลื่อนดานยาที่มักพบไดบอย จากการ
รวบรวมรายงานเหตุการณไมพึงประสงคดานยา ( adverse drug events) ในป 2002 พบวา ความคลาดเคลื่อน
ดานยาที่พบไดมากที่สุด 2 อันดับแรก อันดับที่ 1 คือ เหตุการณที่มีสาเหตุมาจากการใหยาผิดขนาด (
wrong
doses)และอันดับที่ 2 คือ ผูปวยไมไดรับยา ( missed doses)รวมกันเปนรอยละ 17 (59 ครั้งจาก 347 ครั้ง) จาก
รายงานความคลาดเคลื่อนดานยาทั้งหมดจากนั้นทีมสหสาขาวิชาชีพจึงเลือกการใหยาผิดขนาดมาวิเคราะหเพื่อ
ดําเนินการแกไขและพัฒนา เมื่อวิเคราะหหาสาเหตุของการใหยาผิดขนาดพบวามาจากขั้นตอนการบริหารยา
(administered)มาจากสาเหตุตางๆ ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 สาเหตุของความความเคลื่อนจากการใหยาผิดขนาดในโรงพยาบาล ป 2002 (n=59)(7)
Cause of Error
No. (%) Errors
Infusion-pump
24 (41)
Epidural-pump
3 (5)
Patient-controlled analgesia-pump
3 (5)
Totalparenteral nutrition-pump
2 (3)
Drug-concentration
7 (12)
Oraldose
9 (15)
Other
11 (19)
จากตารางที่ 2 พบวาสาเหตุการใหยาผิดขนาดนั้นมาจาก เครื่องควบคุมการใหสารละลายอัตโนมัติ
(infusion-pump) มีความคลาดเคลื่อน ซึ่งยาที่พบวามีความคลาดเคลื่อน ไดแก dopamine, heparin, fat

emulsion และ morphine จากนั้นทีมสหสาขาวิชาชีพจึงดําเนินการวิเคราะหกระบวนการขั้นตอนของการใหยา
ทั้งหมด โดยเฉพาะคําสั่งใชยา การเตรียมยา และการบริหาร พบวา failure modeที่มีศักยภาพทําใหเกิดความ
คลาดเคลื่อน ประกอบดวย misinterpreting the order, มีremovingthe wrong medication or wrong
concentrationof the correct medication,using the wrong diluent or drug toprepare the i.v.
infusion, enteringthe wrong concentration or rateon the pumpเมื่อทราบสาเหตุและเหตุการณ ( failure
mode) ที่บกพรองแลว จึงดําเนินการวิเคราะหตอเพื่อหาระดับความเสี่ยงเพื่อเลือกเหตุการณหรือขั้นตอนที่ตอง
ดําเนินการวางแนวทางแกไข โดยกําหนดคะแนนของระดับความรุนแรง โอกาสเกิด และโอกาสตรวจพบ ไวดัง
ตารางที่ 3 และผลคูณจากคะแนนทั้ง 3 ตัวชี้วัด ดังตารางที่ 4 จะพบวาโปรแกรมของ
เครื่องควบคุมการให
สารละลายอัตโนมัติ (programming infusion-pump) มีผลรวมคะแนนมากที่สุดของความคลาดเคลื่อนทั้งหมด
ซี่งพบวามีความซับซอนในการใชงานและไมมีการใชความเขมขนของการใหยาที่เปนมาตรฐาน ทีมสหสาขาวิชาชีพ
จึงเลือกพิจารณาแกไขความคลาดเคลื่อนนี้โดยวางแนวทางการแกไขไวดังตารางที่ 5
ตารางที่ 3ตัวชี้วัดสําหรับแจกแจงระดับความรุนแรงที่ใชใน failure Mode and Effects Analysis(7)
Rating
Potential Effect
Frequency
Likelihood of Error
of Error on Patient
of Error
Reaching Patient
(ความรุนแรง)
(โอกาสเกิด)
(โอกาสที่สงผลถึงตัวผูปวย)
10
Catastrophic
Frequent
Absolute
7-9
Major
Occasional
Probable
4-6
Moderate
Uncommon
Possible
1-3
Minor
Remote
Doubtful
ตารางที่ 4 ระดับความเสี่ยงของความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากการใชเครื่องควบคุมการใหสารละลายอัตโนมัติ(7)
Potential Error
Risk profile number
Obtaining medication
133
Layout of automateddispensing system
149
(Refers to drug placement and arrangement
in theCabinet)
Preparing the infusion
170
Reading the order
191
the pump
246

ตารางที่ 5แนวทางการแกไขเพื่อพัฒนาการใหยาฉีด(7)
Problem
Misinterpreting the order

Action to reduce occurrence of failure
Read with another nurse, use preprinted
order forms, limit the use ofabbreviations
Obtaining medication from automated
Verify loading of system, use
dispensing system
robotictechnology to load system, use
barcoding
Preparing the i.v. infusion
Use more premixed solutions,
developstandardized order sets
Programming the pump
Double-check programming, place adosing
card on the pump, use pumptechnology
with enhanced safetyfeatures
หลังจากทีมสหสาขาวิชาชีพไดกําหนดแนวทางการแกไขเพื่อพัฒนาการใหยาฉีดแลวนั้น ไดดําเนินการ
แกไขเพิ่มเติมของการสั่งใชยาโดยใช preprintedorder forms และวางโปรแกรมการใหยาของ เครื่องควบคุมการ
ใหสารละลายอัตโนมัติโดยเพิ่มขนาดยาต่ําสุดและสูงสุดของยาแตละรายการตามแนวทางการรักษาของโรงพยาบาล
พบวาในป 2003 รายงานความคลาดเคลื่อนดานยาที่เกิดจากเครื่องควบคุมการใหสารละลายอัตโนมัติ ลดลง (ลดลง
14 ครั้ง เหลือ 10 ครั้ง) ดังรูปที่ 2พบวาความคลาดเคลื่อนดานยาที่เกิดจาก wrong drug concentrationนั้นไมมี
รายงานการเกิดอุบัติการณอีกเลยหลังจากไดมีการนํากระบวนการแกไขไปใช แตในสวนของการวางโปรแกรมการ
ใหยาของ เครื่องควบคุมการใหสารละลายอัตโนมัติ ยังพบวา มีรายงาน 9 ครั้งของเหตุการณทั้งหมดที่ไมไดใช
โปรแกรม และ 1 ครั้ง เกิดจากผูใหบริการทางการแพทยเลือกขนาดยาที่สูงกวาขอกําหนดเนื่องจากตั้งโปรแกรมไม
ถูกตองซึ่งตองมีการวิเคราะหหาแนวทางการแกไขตอไป

รูปที่2ผลการเปรียบเทียบรายงานความคลาดเคลื่อนของดานขนาดยา ( wrong-dose errors) ป 2002 (n=59)คือ
แทงกราฟสีขาว กับป 2003 ( n=46)คือ แทงกราฟสีดํา ณ โรงพยาบาล Good Samaritan (PCA = patientcontrolled analgesia, TPN = total parenteral nutrition)(7)

กรณีศึกษาที่ 2(8)
Lisa M. Daniels และคณะ ไดทําการศึกษาการใช failure mode and effect analysisเพื่อลดความเสี่ยง

ของผลการใชยาปฏิชีวนะ (antimicrobial therapy) รวมกับยาตานการแข็งตัวของเลือด ( anticoagulation) แลว
สงผลใหคา INR สูงกวาเปาหมาย ดังรูปที่ 3 พบวามีผูปวยจํานวน 207 ราย ไดรับยาตานการแข็งตัวของเลือดกับยา
ปฏิชีวนะรวมกันเปนเวลาอยางนอย 2 สัปดาห โดยพบวาในกลุมผูปวยเหลานี้ 69 ราย ไดรับ
warfarin กับ
trimethoprim–sulfamethoxazole พบวามีผูปวยรอยละ 17 มีคา INR สูงกวาเปาหมาย และพบอาการไมพึง
ประสงค 1 ราย คา INR 6.6คือ ปสสาวะเปนเลือด ( hematuria) รวมกับตองเลื่อนการตรวจชิ้นเนื้อ ( delayed
biopsy), 21 ราย ไดรับ warfarin กับ metronidazole พบวามีผูปวยรอยละ 15 มีคา INR สูงกวาเปาหมายและ
21 ราย ไดรับ warfarin กับ fluconazole พบวามีผูปวยรอยละ 38 มีคา INR สูงกวาเปาหมาย พบอาการไมถึง
ประสงค 2 ราย มีอาการไมพึงประสงค คือ ถายเปนเลือด (hematochezia) มีคา INR6.3และเลือดออกตามใต
ผิวหนัง(gingivorrhagia)มีคาINR 9.0 จากเหตุการณดังกลาวพบวาคลินิกผูปวยที่ไดรับยาตานการแข็งตัวของเลือด
(anticoagulation clinic)นั้นไมไดรับการแจงเตือน เมื่อมีการสั่งใชยาปฏิชีวนะหรือปรับขนาดยาในผูปวยกลุม
ดังกลาว และผูใหบริการทางการแพทยมีการสังเกตการใชยาปฏิชีวนะรวมกับยาตานการแข็งตัวของเลือดเพียงรอย
ละ 25 เทานั้น

รูป 3ผลของ INR และอาการไมพึงประสงคดานยาจากการใชยาตานการแข็งตัวของเลือดกับยาปฏิชีวนะเปน
เวลานาน(8)

จากผล ของการสรางลําดับขั้นตอนการใหบริการของคลินิกผูปวยที่ไดรับยาตานการแข็งตัวของเลือด
(mapping out the process ofcare) ดังรูป 4และ 5พบวามี failure mode 134 เหตุการณ พบวา 124
เหตุการณมีระดับคะแนนความรุนแรง (severity) เทากับ 10 คะแนน,28 เหตุการณเกิดขึ้นอยางนอยเดือนละ 1
ครั้ง (likelihood of occurrence > 5 คะแนน) และ 115 เหตุการณ ไมมีระบบไมสามารถตรวจสอบได
(likelihood of detection score > 3 คะแนน) โดยพบวา 30 เหตุการณที่มีความเสี่ยงสูง ( risk profile
number >250)นั้นมี 4 เหตุการณที่คะแนนสูงสุด ไดแก 1. ระบบบันทึกรายการใหยาแบบ อิเล็กทรอนิกส
(electronic medical record)ไมไดระบุตัวผูปวยที่ไดรับยาวารฟาริน 2. ผูสั่งจายยาไมไดตระหนักถึงคําแนะนําใน
ผูปวยที่ไดรับยา วารฟาริน เมื่อมีการสั่งใชยาปฏิชีวนะ 3.ผูสั่งจายยาไมไดระวังถึงการเกิดอันตรกิริยาระหวางยา
(drug interaction)4. ผูดูแลผูปวยหรือผูจัดการดานการใชยาวารฟาริน ( warfarin managers)ไมไดตระหนักถึง
การใชยารวมกันเมื่อมีการสั่งจายไปแลว

รูปที่4ขั้นตอนการใหบริการแกผูปวยที่ไดรับยาวารฟาริน (8)

รูปที่5ขั้นตอนการใหบริการแกผูปวยที่ไดรับยาวารฟาริน (ตอ) (8)

หลังจากทราบ failure modeที่พบไดบอยรวมกับเขียนแผนผังขั้นตอนการใหบริการแกผูปวยที่ไดรับยา
วารฟาริน แลวทีมสหสาขาวิชาชีพจึงไดรวมกันคิดแนวทางแกไขปญหาทั้งหมด 20 แนวทางปฏิบัติ ดังรูปที่ 6

รูปที่ 6 รายการสรุป ของการแทรกแซง หรือแนวทางการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นตาม การวิเคราะหขอบกพรองและ
ผลกระทบ (8)

จากรูป 6 พบวามี 4 แนวทางปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด ไดแก 1. การระบุขอมูลผูปวยทุกรายที่
ไดรับยาวารฟารินลงในระบบบันทึกรายการใหยาแบบ อิเล็กทรอนิกส 2. ตองเขาถึงกระบวนการดูแลที่เปน
มาตรฐานในรูปแบบ อิเล็กทรอนิกส สําหรับการติดตามคา INR และการปรับขนาดยาวารฟารินในผูปวยที่ไดรับยา
ปฏิชีวนะ 3. สรางการแจงเตือนในระบบ อิเล็กทรอนิกส สําหรับผูใหบริการเมื่อมีการสั่งจายยาปฏิชีวนะในผูปวยที่
ไดรับยาวารฟารินอยูแลว 4. สรางระบบแจงเตือนอัตโนมัติใหแกผูปวยในคลินิกเมื่อมีการสั่งจายยาปฏิชีวนะ

ประโยชนของการใช Failure Mode and Effect Analysis ในการพัฒนาระบบยาโรงพยาบาล(9, 10)
1. Failure Mode and Effect Analysisเปนเครื่องมือที่ใชในการคนหาความเสี่ยงเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพซึ่ง
สามารถทําไดอยางตอเนื่องเปนระยะ และสามารถลดอุบัติการณเความเสี่ยงในองคกรได
2. การใช Failure Mode and Effect Analysis ชวยใหทีมผูวิเคราะหไดเชื่อมโยงกระบวนการดานอื่นๆ มา
พิจารณาดวยจากการปฏิบัติในมุมมองที่แตกตางกัน
3. การพัฒนาแนวทางการแกไขปญหา หากออกแบบกระบวนการหรือขั้นตอนการแกไขอยางเหมาะสม อาจ
ทําใหโรงพยาบาลไมมีการสูญเสียงบประมาณเพิ่มเติมจากการจัดหาหรือปรับปรุงเครื่องมือทางการแพทย
เพิ่มเติม
4. Failure Mode and Effect Analysisชวยใหเราสามารถลําดับความสําคัญของแตละปญหา เพื่อวางแนว
ทางแกไขไดอยางเปนระบบ
5. เปนเครื่องมือที่สามารถใชในกระบวนการเรียนรูของการทํางานในองคกร ชวยใหบุคลากรในองคเขาใจ
โครงสรางของแตละขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ขอจํากัดและหลุมพรางของการใช Failure Mode and Effect Analysis(11-13)
แมวาการใช Failure Mode and Effect Analysis จะมีประโยชนในการลดความเสี่ยงดานยาและชวยให
ผูปวยปลอดภัย อยางไรก็ตามผูวิเคราะหหรือทีมผูนําเครื่องมือชนิดนี้ไปใช ควรตระหนักถึงขอจํากัดและหลุมพราง
ของการใช Failure Mode and Effect Analysis เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดในการพัฒนาระบบยาโรงพยาบาล
1. ปญหาความนาเชื่อถือ (reliable) ของ Failure Mode and Effect Analysis เนื่องจากการวิเคราะหนั้น
ขึ้นอยูกับวาใครเปนผูประเมิน ความเชี่ยวชาญและมุมมองของผูวิเคราะหอาจประเมิน failure mode
และ Risk profile numberไดแตกตางกัน
2. การกําหนดตัวแปรหรือระดับตัวเลขตางๆในเครื่องมือ มีความเปนนามธรรม (subjective) ผูวิเคราะหอาจ
ใหระดับแตกตางกัน เชน โรงพยาบาล A กําหนดใหระดับความรุนแรงมีคะแนนตั้งแต 1-10 แต
โรงพยาบาล B กําหนดใหระดับความรุนแรงมีคะแนนตั้งแต 1-5 ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการตกลงของผูวิเคราะห
และองคกร ควรมีความชัดเจนตั้งแตกอนเริ่มกระบวนการวิเคราะห
3. ความถูกตอง(validity) ของ Failure Mode and Effect Analysis ในการวิเคราะหนั้นผูวิเคราะหตองมี
ขอบเขตของกระบวนการที่ชัดเจน เชน การสรางแผนผังกระบวนการดําเนินงาน ผูวิเคราะหในทีมควรได
รูปแบบแผนผังที่เหมือนกัน รวมถึงประสบการณของผูเขียนแผนผังงานอาจสงผลใหมีความแตกตางกัน

4. ขอมูลหรืออุบัติการณความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลควรนํามาวิเคราะหรวมดวย เพื่อชวยใหผูวิเคราะห
สามารถระบุ failure mode ไดมากขึ้น หลายครั้งพบวาทีมผูวิเคราะหนั้นไมไดนําขอมูลมาพิจารณาถึง
ปญหาที่เกิดขึ้นในองคกร อีกทั้งขอมูลควรมีความเปนปจจุบันมากที่สุด ณ วันที่วิเคราะห เพราะอาจทําให
ขาดหลักฐานหรือขอมูลที่บงชี้วาเปนปญหา (lack of evidence)
5. ปญหาทางคณิตศาสตรจากการใชคะแนน risk profile number ในการแปลผลเพื่อเลือกปญหาที่ตองวาง
แนวทางแกไข เนื่องจาก risk profile number มาจากผลคูณจาก 3 ตัวแปร ไดแก severity, likelihood
of occurrenceและ likelihood of detection (10x10x10)สงผลใหคะแนนมีชวงคอนขางกวาง อาจทํา
ใหยากตอการตัดสินเลือกปญหานํามาแกไข ดังตารางที่ 6พบวา สถานการณ A มีขั้นตอนหนึ่งไดคะแนน
รวมถึง 256 คะแนน ซึ่งเปนตามหลักการของการจัดการความเสี่ยงโดย FMEA นั้นควรแกไขเปนลําดับ
แรกมากที่สุด แตหากพิจารณาถึงความรุนแรงของเหตุการณที่ควรรีบแกไขแบบเรงดวนมากที่สุดนั้น
สถานการณ B ก็มีหนึ่งขั้นตอนที่ไดคะแนนรวม 216 ก็ควรพิจารณาวางระบบหรือแนวทางแกไขเชนกัน
ทําใหอาจมีประเด็นในดานคาใชจายที่ตองพิจารณา สําหรับการลงทุนเพื่อใหคะแนนลดลง (เชน การเพิ่ม
ขั้นตอนการตรวจสอบมากขึ้นเพื่อลดคะแนนความรุนแรงใหลดจาก 8 ลงเหลือ 7 คะแนน)
ตารางที่ 6 ตัวอยางผลการวิเคราะหrisk profile number
Likelihood of
Likelihood of Risk profile
occurrence
detection
number
3
8
8
192
4
8
8
256
8
3
8
192
9
3
8
216
จากตารางที6่ จะเห็นไดวาหากมีการเปลี่ยนตัวเลขตัวใดตัวหนึ่ง จะสงผลใหคะแนนรวมเปลี่ยนแปลงไป
อยางมาก เชน สถานการณ A เมื่อความรุนแรงเปลี่ยนจาก 3 คะแนนเปน 4 คะแนน เพียง 1 คะแนน จะ
สงผลใหคะแนนรวมเปลี่ยนแปลงไปถึง 64 คะแนน และผลรวมคะแนน เชน 192 คะแนน ก็สามารถมา
จากผลคูณของตัวเลขหลากหลายตัวเลข ซึ่งสงผลตอการแปลผลขอมูล
Failure Mode and Effect Analysis ในการวิเคราะหแตละครั้งใชเวลาคอนขางมาก การวิเคราะหแตละ
ครั้งใชเวลาอยางนอยในหนวยของชั่วโมง อีกทั้งยังตองใชทรัพยากรบุคลากรที่เกี่ยวของในทุกขั้นตอนของ
การปฏิบัติงานมารวมกันวิเคราะหจํานวนมาก

สถานการณ
A
B
6.

7.

Severity

8. หากพิจารณาถึง Failure Mode and Effect Analysis แลวนั้น เครื่องมือชนิดนี้มีความคลายคลึงกับการ
วิเคราะหหาสาเหตุที่แทจริง ( root cause analysis) ที่มีลักษณะของการวิเคราะหความเสี่ยงแบบ
ยอนหลัง (retrospectiverisk analysis)
บทสรุป
Failure Mode and Effect Analysis คือ การวิเคราะหหาความเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดขึ้นในระบบยาของ
โรงพยาบาล จึงจําเปนตองมีการจัดตั้งทีมสหสาขาวิชาชีพขึ้นมาเพื่อรวมกันวิเคราะหเพื่อใหไดขอมูลที่ตรงกับความ
เปนจริงมากที่สุด นอกจากนี้รายงานความเสี่ยงหรือรายงานความคลาดเคลื่อนดานยาที่เกิดขึ้นหากนํามาพิจารณา
รวมกันในการวิเคราะหจะสงผลใหไดประโยชนจากการใช Failure Mode and Effect Analysis มากขึ้น ทั้งนี้
เพื่อใหเกิดประโยชนจากการใช Failure Mode and Effect Analysisใหไดประสิทธิภาพมากที่สุดควรพิจารณา
การนําเครื่องมือคุณภาพชนิดอื่นมาพิจารณารวมกัน (13) ก็จะสงผลใหระบบยาของโรงพยาบาลมีประสิทธิภาพ
คุณภาพ และปลอดภัย อีกทั้งยังชวยลดและปองกันอุบัติการณเหตุการณไมพึงประสงคดานยาในโรงพยาบาล

