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The World Health Organization (WHO) declared patient safety as an important principle in
health care systems. In the context of quality program, medication safety is one of the key issues which
need to be standardized. Later, WHO launched the Nine Patient Safety Solutions, of which
look-alike/sound-alike (LASA) drug names was the first solution to be concerned. In Thailand, the
Ministry of Public Health (MoPH) announced the National Patient Safety Goal (NPSG) 2007 – 2008
policy of with medication safety measure as one of the main issues, and look-alike/sound-alike drug as
one of the priorities for actions. The objectives of this thesis were to study perceptions of pharmacists
in public hospitals toward medication safety measure in the NPSG policy, to study the LASA drug
problems in public hospitals, to study the medication management system (MMS), to solve LASA
problems in public hospitals, and to obtain information necessary for establishing national guideline to
solve LASA problems for all healthcare levels.
Data collection included questionnaire mail survey, in-person interview, expert
brainstorming, and case study in three public hospitals. Questionnaires were mailed to all 971 public
hospitals with 48.40% return rate. We found that the majority knew about the national policy on
medication safety (88.52%). While most hospitals reported complete implementation of medication
safety measure (76.62%), 19.41% reported incomplete implementation. Most hospitals (82.46%)
ranked LASA incidents the most troublesome cause of medication errors. Most given LASA errors
were commonly found in various hospitals. There were 7,964 total drug pairs of LASA medications
with 3,205 unique pairs (40.24 %) identified. Generic name LASA errors were most frequently reported
(1,158 pairs, or 15.05% of total pairs). The activity in MMS most successfully implemented was
separating LASA drugs apart.
In brainstorming on 15 experts to find information necessary for national guideline, the
experts proposed the solutions to solve the LASA drug problems both at national and hospital level. At
national level, they proposed 1) prevention LASA drug problem at drug registration and pre-marketing
phase, 2) monitoring LASA drug problems at post-marketing phase, and 3) establishing a database of
drug monographs and LASA drugs problems. In addition, to motivate hospitals, MoPH official
enforcement on policy to solve LASA problem and incorporating reporting system of the LASA drugs
into the Pay-for-Performance policy of the National Health Security Office were also suggested by the
panel. At hospital level, the experts suggested that the LASA problems be solved by several measures
especially those for drug name problems including avoiding similar drug names in the hospital
formulary, measures for prescribing step, and the use of Tall-man letter. The problems of look-alike
labeling, packaging, and tablets/capsules could be alleviated by products that could be purchased by deal
price. In addition, since the hospitals were mandated to buy a vast majority of drugs from the
Government Pharmaceutical Organization (GPO), LASA problems of GPO products should be
alleviated by hospitals enforcing the GPO to change its products’ labels, packages, and tablet/capsules.
This measure could be used with the private pharmaceutical companies as well. In the 3 case studies,
different techniques to solve LASA problems in each of the 3 hospital were found. These were due to
different contexts, work system, location and human factors.
In conclusion, various measures to solve look-alike/sound-alike medication problems
were implemented by most public hospitals. A more efficient measure to alleviate the problems may be
the utilization of national level databases for drug registration and for healthcare providers. In addition,
a national guideline for practical steps should be established for all healthcare levels.
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ฉัตราภรณ์ ชุ่มจิต : การพัฒนาระบบการจัดการความปลอดภัยของยาทีมีรูปคล้าย เสี ยงพ้อง ในโรงพยาบาลของรัฐ
อาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์ : ภญ.ดร.เยาวลักษณ์ อํารําไพ และ ภก.ผศ.ดร.เจริ ญ ตรี ศกั ดิ. 232 หน้า.
องค์การอนามัยโลก ได้ประกาศให้ความปลอดภัยของผูป้ ่ วยเป็ นหลักการพืนฐานทีสําคัญในระบบบริ การสุ ขภาพ โดย
ความปลอดภัยด้านยาเป็ นประเด็นสําคัญเรื องหนึงทีต้องปฏิบตั ิให้ได้มาตรฐาน ต่อมาองค์การอนามัยโลกได้ประกาศ “ Nine Patient Safety
Solutions” โดยมีเรื องยาทีมีรูปคล้าย เสี ยงพ้อง เป็ นอันดับหนึงทีต้องดําเนินการ สําหรับประเทศไทย ก ระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศ
นโยบายความปลอดภัยของผูป้ ่ วยระดับชาติ ปี พ.ศ. 2550 – 2551 โดยมีมาตรการความปลอดภัยด้านยา เป็ นประเด็นหนึงในนโยบาย ซึ งมี
จุดเน้นทีสําคัญเรื องหนึง คือ ยาทีมีรูปคล้าย เสี ยงพ้อง ทีต้องดําเนินการให้เกิดความปลอดภัยด้านยาในผูป้ ่ วย วัตถุประสงค์ของวิทยานิพนธ์
นี คือ 1) เพือศึกษาการรับรู ้มาตรการความปลอดภัยด้านยา นโยบายความปลอดภัยผูป้ ่ วยระดับชาติของกระทรวงสาธารณสุขของเภสัชกร
ในโรงพยาบาลของรัฐ 2) เพือศึกษาปั ญหายาทีมีรูปคล้าย เสี ยงพ้องในโรงพยาบาลของรัฐ 3) เพือศึกษาแนวทางการนําระบบการจัดการด้าน
ยามาใช้เพือแก้ปัญหายาทีมีรูปคล้าย เสี ยงพ้องในโรงพยาบาลของรัฐ และ 4) เพือหารู ปแบบแนวทางแก้ไขปั ญหายาทีมีรูปคล้าย เสี ยงพ้อง
ในระดับประเทศ
วิธีการเก็บข้อมูลประกอบด้วย การศึกษาเชิงเอกสาร การส่ งแบบสอบถาม การสัมภาษณ์บุคคล การประชุมระดมสมอง
ผูเ้ ชียวชาญ และกรณี ศึกษาใน 3 โรงพยาบาลของรัฐ แบบสอบถามส่ งไปยัง โรงพยาบาลของรัฐ จํานวน 971 แห่ง โดยพบอัตราการตอบ
กลับ 48.40% พบว่า 88.52 % รับรู ้มาตรการความปลอดภัยด้านยา และ 76.62 % มีการดําเนินการตามมาตรการความปลอดภัยด้านยาแล้ว
ขณะที 19.41% มีการดําเนินแล้วแต่ไม่ครบถ้วน โรงพยาบาลส่ วนใหญ่ (82.46%) จัดให้ปัญหายารู ปคล้าย เสี ยงพ้อง เป็ นสาเหตุอบั ดับหนึง
ํ น
ทีทําให้เกิดความคลาดเคลือนทางยา โรงพยาบาลให้ขอ้ มูลคู่ยาทีมีรูปคล้าย เสี ยงพ้อง รู ปแบบต่าง ๆ ทังสิ น 7,964 คู่ โดยเป็ นคู่ยาทีไม่ซากั
3,205 คู่ (40.24%) รู ปแบบปั ญหาทีมีการตอบกลับมามากทีสุ ด คือ ปั ญหาชือสามัญทางยาคล้ายกับชือสามัญทางยา 1,158 คู่ (15.05 % ของคู่
ยาทังหมด) การใช้ระบบการจัดการด้านยาช่วยแก้ไขปั ญหายารู ปคล้าย เสี ยงพ้อง พบว่า วิธีทีใช้แล้วประสบความสําเร็ จมากทีสุ ด คือ การ
แยกสถานทีวางยารู ปคล้าย เสี ยงพ้อง ให้อยูห่ ่างกัน
จากการประชุมระดมสมองผูเ้ ชียวชาญ 15 คนได้แนวทางการแก้ไขปั ญหายารู ปคล้าย เสี ยงพ้อง ทังในระดับประเทศ และ
โรงพยาบาล ดังนี การแก้ไขระดับประเทศ ควรเริ มตังแต่ 1) ป้ องกันปั ญหายารู ปคล้าย เสี ยงพ้อง ในระบบการขึนทะเบียนยาก่อนทียาวาง
จําหน่าย 2) มีระบบติดตามปั ญหายารู ปคล้าย เสี ยงพ้อง หลังจากยาวางจําหน่ายแล้ว และ 3) สร้างระบบฐานข้อมูลยาทังข้อมูลยาทีขึน
ทะเบียน และฐานข้อมูลปั ญหายารู ปคล้าย เสี ยงพ้อง สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุ ขควรมีการกําหนดนโยบายเกียวกับการแก้ไข
ปั ญหาทีชัดเจน เพือให้โรงพยาบาลในสังกัดปฏิบตั ิตาม นําปั ญหายารู ปคล้าย เสี ยงพ้องเข้าเป็ นเกณฑ์คุณภาพด้านยาของสํานักงาน
ในระดับโรงพยาบาล
หลักประกันสุ ขภาพแห่งชาติ เพือให้โรงพยาบาลต่าง ๆ ปฏิบตั ิโดยใช้การได้ผลตอบแทนเพิมขึนเป็ นแรงจูงใจ
ปั ญหายาทีมีรูปคล้าย เสี ยงพ้อง ต้องใช้การแก้ไขหลายวิธีการประกอบกัน โดยการแก้ไขปั ญหาชือยาพ้องกัน โดยหลีกเลียงนํายาทีมีชือพ้อง
กันเข้าโรงพยาบาล การมีมาตรการวิธีการเขียน สังใช้ยาของแพทย์ ทีชัดเจน การใช้อกั ษรแบบ Tall-man letter ทีเป็ นรู ปแบบเดียวกันทัง
ประเทศ ส่ วนการแก้ไขปั ญหาฉลาก บรรจุภณ
ั ฑ์ และเม็ดยาคล้ายกัน การหลีกเลียงยาทีมีรูปลักษณ์คล้ายกัน จะทําได้กรณี ซือด้วยวิธีตกลง
ราคา ควรใช้วิธีการแจ้งปั ญหาให้องค์การเภสัชกรรมทราบเพือแก้ไข เนืองจากการไม่ ซื อยาจากองค์การเภสัชกรรม เป็ นการปฏิบตั ิผิด
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้วยการพัสดุฯ การแจ้งให้บริ ษทั ทราบถึงปั ญหาโดยใช้มาตรการกลุ่ม ผ่าน การซื อยาร่ วมระดับจังหวัดหรื อ
เขตผลักดันให้บริ ษทั ทําการแก้ไขปั ญหา สําหรับกิจกรรมทีใช้แก้ปัญหายารู ปคล้าย เสี ยงพ้องในโรงพยาบาล 3 แห่งทีเป็ นกรณี ศึกษา พบว่า
มีการใช้วิธีการทีแตกต่างกัน ขึนอยูก่ บั บริ บทของโรงพยาบาล ระบบการทํางาน สถานที และบุคลากร
โดยสรุ ป มีการแก้ไขปั ญหายารู ปคล้ายเสี ยงพ้องในโรงพยาบาลส่ วนมาก มาตรการทีมีประสิ ทธิภาพมากกว่าคือการแก้ไข
ทีการขึนทะเบียนยา การสร้างระบบฐานข้อมูลยาทังข้อมูลยาทีขึนทะเบียน และฐานข้อมูลปั ญหายารู ปคล้าย เสี ยงพ้อง สําหรับผูป้ ฏิบตั ิงาน
ทุกระดับ และควรมีแนวทางการปฏิบตั ิระดับประเทศสําหรับผูป้ ฏิบตั ิงานทุกระดับด้วย
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EXECUTIVE SUMMARY
The mailed questionnaires were sent to 971 hospital pharmacists and
waiting feedback mailed questionnaires a long time in order to getting feedback mail
much as possible. With the limitation of using questionnaire, 470 mailed
questionnaires were returned (a response rate of 48.40%). In addition to the mailed
questionnaires, information from another 9 hospitals not returning the mailed
questionnaires was obtained by means of in-person interview. A total of 479
hospitals provided information regarding recognition on medication safety policy,
situation of LASA drug problems and implementation of safety measures in their
hospitals.
This study showed that the most hospitals recognized medication safety
policy through Thai National Patient Safety policy and implemented such policy to
prevent medication errors from LASA medications, HAD and severe ADR and repeated
drug allergy. Medication errors attributable to LASA drug names with several drug
pairs were found.
Data regarding drug pairs associating with LASA medication errors were from
476 of 479 hospitals. Of all 7,964 pairs of LASA medications reported, 3,205 unique
pairs were identified (40.24% of all pairs). Of all 7,964 pairs of LASA medication pairs
reported, generic drug name LASA errors were the most frequently reported type of
LASA medication problems (1,158 of all 7,964 pairs). Among the unique pairs,
however, the problem with the greatest magnitude was LASA errors associating with
similar drug tablets or capsules, regardless of drug names, from different
pharmaceutical companies (419 of all 3,205 unique).
Regarding specific LASA medication errors with the greatest magnitude, 10
unique pairs most frequently reported were selected consisting of 3 brand name and 7
generic name LASA pairs. Among various error types, Losec® and Lasix® was the most
found as reported by 122 hospitals. For package related LASA errors, about 3 to 4
specific types of errors in each unique pair were found. For example, among 182 error
pairs of amoxicillin 250 mg and amoxicillin 500 mg oral solid dosage form (tablet or
capsule) reported from 127 hospitals, 4 types of package-related LASA problems were
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identified including 1) look-alike labels from the same company, 2) look-alike boxes
from the same company, 3) look-alike package foils or blisters from the same
company and 4) look-alike tablets or capsules from the same company.
The steps in MMS mostly likely to succeed when implementing measures
to solve the LASA drug problems were 1) drug storage, followed by 2) drug preparing
and dispensing, 3) drug ordering, prescribing and transcribing medication order, 4) drug
monitoring, 5) medication selection and procurement, and 6) drug administration,
respectively. The solving of the LASA drug problems in various hospitals would not
have a way as the best.
From the observational study, the various activities were applied to solve
LASA drug problem that were separating look-alike drug name or package apart;
making dissimilarity of LASA drug name in computerized database and on printed drug
label; and informing the list of LASA drug names to all staff. It was found that there
were different techniques to solve LASA problems in each hospital due to different
contexts, working system, location and human factors. But LASA drug problems are
moving all the times, so the effective monitoring system in each hospital may be a key
success factor.
Each hospital should find a ways to prevent and solve problems in the own
hospital to reduce the medication error to minimum. The risk management process
should be applied to find problems, assess problems and select solutions to solve the
problems.
The solutions to solve LASA drug problems at national level were further
divided to 3 measures as follows: 1) prevention of LASA drug problems at drug
registration and pre-marketing phase; 2) monitoring LASA drug problems at
post-marketing phase; and 3) developing database of drug monographs and LASA
drugs problems. The solving LASA drug problems in national level, if it can happen it
will help prevent problems before the LASA drugs reach a hospital. Some LASA drugs
can be solved by the drug registration system, the manufacturing of pharmaceutical
companies. However, the prevention of problems in the hospitals still needs to be
conducted continuously. If the monitoring information in overall incidence of the
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country will cause learning problems and prevent recurring incidence in different
hospitals following.
In Thailand, despite the fact that LASA medication errors remain the
possible leading cause of medication safety problem, there has been no authoritative
agent to collect and analyze the nationwide data. The information from the
nationwide data could help push the patient safety policy especially implementing
measures at national level. With its impact greater than the measure carried out by
individual hospitals, national level measure could accelerate product change process
on the manufacturer side, and reduce the burden of collective efforts on the hospital
side. Not only solving the LASA problems at the manufacturer and policy maker level,
such nationwide information could also help individual hospitals solve the problems
that need local measures by means of sharing successful problem-solving methods.
The Thai national level strategies to tackle LASA medication error problem at all
health system levels is therefore in desperate need.

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

viii

ACKNOWLEDGEMENTS
I would like to express my sincere thanks to the people who have given me
support from the beginning of my study, along the way till the completion of my
thesis
First and foremost, I am deeply grateful to Dr.Yaowalak Amrumpai, my
advisor for her guidance, understanding, patience, and kindness during my study at
Silpakorn University. I am deeply grateful to my co-advisor, Asst. Prof. Dr.Charoen
Treesak who helped me develop ideas and patience in editing my language.
I am appreciated by all of my committee members who gave me valuable
comments and suggestions to strengthen study. My appreciation is extended to Asst.
Prof. Dr.Nattiya Kapol, Asst. Prof. Dr.Niyada Kiatying-Augsulee, and Asst. Prof.
Dr.Pagamas Maitreemit.
I would like to thank the staff of lecturers in Community Pharmacy
Department who gave me valuable comment and suggestion in presenting progress
report.
I would like to thank the Drug System Monitoring & Development Program
(DMD) under the Thai Health Promotion Foundation for research funding.
I would like to thank every pharmacist in the public hospital in Thailand
who shared their data of look-alike, sound-alike drugs.
I would like to thank all expert panels in brainstorming meeting for their
opinions to useful for my research
I would like to thank the Pharmacy Department, Damnoen Saduak Hospital
for allowing me on study leave in sometime and also my colleagues at the Pharmacy
Department for taking care a lot of works in my department while I was on study leave
and their encouragement.
I would like to gratitude all teachers who have taught me all of my life,
Anuban Ratchaburi School, Ratchaborikanukroh School, Benchamarachotit Ratchaburi
School, Faculty of Pharmacy, Silpakorn University and Faculty of Pharmaceutical
Sciences, Naresuan University.

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

ix

I would like to thank staff of lecturers in Faculty of Pharmacy, brothers and
sisters Alumni Faculty of Pharmacy, friends of Pharmacy RX10 Silpakorn University
especially , P’Kuad, P’ChooB, P’Boy, P’Nuch, Wa, Aon, Koy, Numphech, Took, Ae,
N’Ounce, N’Nong for encouragement.
Finally, my special thanks to my father, Assoc. Prof. Yont Chumchit, my
mother, Aj.Chamrat Chumchit, and my older brother, Mr.Chatchai Chumchit for their
love and great encouragement in my life.

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

x

