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ระบบป้ องกันการคลาดเคลือ่ นทางยา (Medication error)
คณะกรรมการพัฒนาระบบยา (Medication Management System;MMS)
คำสั่งโรงพยำบำลอ่ำงทอง ที่ ๑๙๗/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓ ธันวำคม ๒๕๕๖
ประกอบด้วย
๑. นำงสำวประกำย สัญโญชน์วทิ ย์
๒.นำยประกิต ชัยกิจอุรำใจ
๓.นำงรัตน์เกล้ำ สุ มำนิก
๔.นำงสำวชลธร ไชยโชติ
๕.นำงสำวรัชดำภรณ์ ตันติมำลำ
๖.นำงสำวณัฐภรณ์ พรประเสริ ฐสุ ข
๗.นำงสุ นียพ์ ร แคล้วปลอดทุกข์
๘.นำงลัดดำ พงษ์เผือก
๙.นำงสำวดวงตำ นิ่มศรี ทอง
๑๐.นำงสมคิด อมรเมตตำจิต
๑๑.นำงจรวยพร ฉิมฉวี
๑๒.นำงสำวยุพำ พลเสน
๑๓.นำงสำวนิสำ ภู่อำภรณ์
๑๔.นำงนันทยำ สิ ทธิ
๑๕.นำงสำววรรณี เมฆกระจ่ำง
๑๖.นำงพนำรัตน์ ชุติมำนุกลู
๑๗.นำงสำวสุ นนั ทำ ค้ำทวี
๑๘.นำงสำวณัฐธิดำ จินดำพล
๑๙.นำงสำวธีรีญำณ์ สุ วรรณนิโรจน์
๒๐.นำงสำวอุทุมพร เชื้ อเล็ก

นำยแพทย์ชำนำญกำรพิเศษ
ประธำน
นำยแพทย์ชำนำญกำรพิเศษ
รองประธำน
นำยแพทย์ชำนำญกำรพิเศษ
กรรมกำร
นำยแพทย์ชำนำญกำร
กรรมกำร
นำยแพทย์ชำนำญกำร
กรรมกำร
นำยแพทย์ชำนำญกำร
กรรมกำร
พยำบำลวิชำชีพชำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร
พยำบำลวิชำชีพชำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร
พยำบำลวิชำชีพชำนำญกำร
กรรมกำร
พยำบำลวิชำชีพชำนำญกำร
กรรมกำร
พยำบำลวิชำชีพชำนำญกำร
กรรมกำร
พยำบำลวิชำชีพชำนำญกำร
กรรมกำร
พยำบำลวิชำชีพชำนำญกำร
กรรมกำร
พยำบำลวิชำชีพชำนำญกำร
กรรมกำร
พยำบำลวิชำชีพชำนำญกำร
กรรมกำร
เภสัชกรชำนำญกำร
กรรมกำร
เภสัชกรชำนำญกำร
กรรมกำร
เภสัชกรปฏิบตั ิกำร
กรรมกำร
เภสัชกรชำนำญกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
เภสัชกรชำนำญกำร กรรมกำรและผูช้ ่วยเลขำนุกำร

โดยมีอำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบดังนี้
๑.พัฒนำระบบกำรจัดกำรควำมคลำดเคลื่อนทำงยำ (Medication Error;ME)
๒.พัฒนำระบบกำรจัดกำรยำที่มีควำมเสี่ ยงสู ง (High Alert Drug;HAD)
๓.พัฒนำระบบกำรเฝ้ ำระวัง อำกำรไม่พึงประสงค์จำกกำรใช้ยำ(Adverse Drug Reac Tion;ADR) และกำร
ป้ องกันกำรแพ้ยำซ้ ำ
๔.พัฒนำระบบบริ หำรจัดกำรควำมต่อเนื่ องของยำ (Medication Reconciliation;MR)
๕.พัฒนำระบบกำรกระจำยยำให้เป็ นไปตำมมำตรฐำนวิชำชีพของทุกวิชำชีพ
๖.พัฒนำระบบกำรดูแลยำสำรองหอผูป้ ่ วย (Stock Ward)
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๗.กำกับ/ติดตำม ผลกำรพัฒนำคุณภำพระบบยำของโรงพยำบำล
๘.รำยงำนผลและเสนอแนะแนวทำงกำรพัฒนำระบบยำต่อคณะกรรมกำร PTC เพื่อรับทรำบ/วำงแนวทำง
แก้ปัญหำ/กำหนดนโยบำย

เป้ าหมาย
ทำให้เกิดควำมคลำดเคลื่อนทำงยำน้อยที่สุด สำมำรถตรวจสอบ แก้ไขและป้ องกันควำมคลำดเคลื่อนทำงยำ
ได้ก่อนที่จะเกิดอันตรำยต่อผูใ้ ช้บริ กำร

นโยบายในระดับองค์ กรและการป้ องกันการคลาดเคลือ่ นทางยา
1. รพ.มีเจตนำรมณ์ และมีควำมรับผิดชอบอย่ำงแน่วแน่ในกำรเสริ มสร้ำงควำมปลอดภัย กำรป้ องกันหรื อลด
อันตรำยจำกกำรใช้ยำของผูร้ ับบริ กำร โดยมีคณะกรรมกำรที่รับผิดชอบชัดเจน
2. กำหนดบทบำท หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของบุคลำกรในแต่ละสำยงำน
3. รพ. มีกำรกำหนดบัญชียำของโรงพยำบำล ตลอดจนเกณฑ์ในกำรจัดหำเพื่อให้ยำและเวชภัณฑ์ที่ใช้มีคุณภำพ
ดีและมีปริ มำณที่เพียงพอ และจัดทำบัญชี รำยกำรยำของโรงพยำบำลเพื่อเผยแพร่ แก่บุคลำกำรที่เกี่ยวข้อง
4. กลุ่มงำนเภสัชกรรมของโรงพยำบำลเปิ ดให้บริ กำรจ่ำยยำผูป้ ่ วยนอกและผูป้ ่ วยในโดยเภสัชกรตลอด
24 ชัว่ โมง
5. ส่ งเสริ มให้มีกำรรำยงำนเมื่อมีควำมคลำดเคลื่อนทำงยำเกิดขึ้น แล้วนำมำหำสำเหตุและแนวทำงแก้ไข อย่ำง
สม่ำเสมอ โดยมีระบบรำยงำนควำมคลำดเคลื่อนที่สำมำรถนำมำใช้วเิ ครำะห์ให้เกิดกำรเรี ยนรู ้เพื่อป้ องกัน
กำรควำมคลำดเคลื่อนทำงยำในอนำคต
6. พิจำรณำนำเทคโนโลยีและบริ กำรต่ำงๆมำใช้ในองค์กรเพื่อสร้ำงเสริ มควำมปลอดภัยของผูป้ ่ วยและควำม
คลำดเคลื่อนทำงยำ

คาจากัดความ
ควำมคลำดเคลื่อนทำงยำ ( Medication Error) คือเหตุกำรณ์ใดๆ ที่สำมำรถป้ องกันได้ ที่อำจเป็ นสำเหตุหรื อ
กำรนำไปสู่ กำรใช้ยำที่ไม่เหมำะสม หรื อเป็ นอันตรำยแก่ผปู ้ ่ วย ในขณะที่ยำอยูใ่ นกำรควบคุมของบุคลำกร
สำธำรณสุ ข ผูป้ ่ วยหรื อผูร้ ับบริ กำร เหตุกำรณ์เหล่ำนี้ อำจเกี่ยวข้องกับกำรปฏิบตั ิทำงวิชำชีพ ผลิตภัณฑ์สุขภำพ
กระบวนกำรและระบบ ซึ่ งรวมถึงกำรสั่งใช้ยำ กำรสื่ อสำรคำสั่งใช้ยำ กำรติดฉลำกยำ กำรบรรจุยำ กำรตัง่ ชื่อยำ
กำรเตรี ยมยำ กำรส่ งมอบยำ กำรกระจำยยำ กำรให้ขอ้ มูล กำรติดตำม และกำรใช้ยำ
ในโรงพยำบำลอ่ำงทองได้แบ่งคลำดเคลื่อนทำงยำออกเป็ นประเภทใหญ่ๆได้แก่
1. ควำมคลำดเคลื่อนในกำรสัง่ ใช้ยำ ( Prescribing error)
2. ควำมคลำดเคลื่อนในกระบวนกำรทำงำน ( Processing error)
3. ควำมคลำดเคลื่อนในกำรจ่ำยยำ ( dispensing error)
4. ควำมคลำดเคลื่อนในกำรให้ยำ ( Administration error)
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โดยจัดลำดับควำมคลำดเคลื่อนทำงยำที่เกิดขึ้นออกเป็ น 9 ระดับ ดังนี้
ระดับที่ A : ไม่มีควำมคลำดเคลื่อนเกิดขึ้น แต่มีเหตุกำรณ์ที่ทำให้เกิดควำมคลำดเคลื่อนได้ มีควำมคลำดเคลื่อน
แต่ไม่เป็ นอันตรำยต่อผูป้ ่ วย
ระดับที่ B : มีควำมคลำดเคลื่อนเกิดขึ้น แต่ไม่เป็ นอันตรำยต่อผูป้ ่ วย เนื่องจำกควำมคลำดเคลื่อนไปไม่ถึงผูป้ ่ วย
ระดับที่ C : มีควำมคลำดเคลื่อนเกิดขึ้น แต่ไม่เป็ นอันตรำยต่อผูป้ ่ วย ถึงแม้ควำมคลำดเคลื่อนนั้นไปถึงผูป้ ่ วยแล้ว
ระดับที่ D : มีควำมคลำดเคลื่อนเกิดขึ้น แต่ไม่เป็ นอันตรำยต่อผูป้ ่ วย แต่ยงั จำเป็ นต้องมีกำรติดตำมผูป้ ่ วยเพิ่มเติม
ระดับที่ E : มีควำมคลำดเคลื่อนเกิดขึ้น และเป็ นอันตรำยต่อผูป้ ่ วยเพียงชัว่ ครำว รวมถึงจำเป็ นต้องได้รับกำร
รักษำหรื อแก้ไขเพิ่มเติม
ระดับที่ F : มีควำมคลำดเคลื่อนเกิดขึ้น และเป็ นอันตรำยต่อผูป้ ่ วยเพียงชัว่ ครำว รวมถึงจำเป็ นต้องได้รับกำร
รักษำในโรงพยำบำลหรื อยืดระยะเวลำในกำรรักษำตัวในโรงพยำบำลออกไป
ระดับที่ G : มีควำมคลำดเคลื่อนเกิดขึ้น และเป็ นอันตรำยต่อผูป้ ่ วยถำวร
ระดับที่ H : มีควำมคลำดเคลื่อนเกิดขึ้น และเป็ นอันตรำยต่อผูป้ ่ วยจนเกือบถึงแก่ชีวติ
ระดับที่ I : มีควำมคลำดเคลื่อนเกิดขึ้น และเป็ นอันตรำยต่อผูป้ ่ วยจนถึงเสี ยชีวติ
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ควำมคลำดเคลื่อนทำงยำมีรำยละเอียดควำมคลำดเคลื่อนแต่ละประเภท แสดงดังนี้

1.

ความคลาดเคลือ่ นในการสั่ งใช้ ยา ( Prescribing error)

คือ

1. กำรเขียนคำสั่งกำรใช้ยำด้วยลำยมือที่อ่ำนยำก อ่ำนไม่ออก ในหัวข้อ ชื่ อยำ/ควำมแรง/วิธีใช้/จำนวน
2. กำรสั่งใช้ยำโดยไม่ระบุควำมแรง/วิธีใช้/จำนวน
3. กำรสั่งใช้ยำผิดรำยกำร/ผิดขนำด/ผิดวิธีใช้/ผิดรู ปแบบ/ผิดจำนวน/เลือกควำมเข้มข้นผิด/เลือกอัตรำเร็ วใน
กำรให้ยำผิด
4. กำรสัง่ ใช้ยำที่ผปู ้ ่ วยมีประวัติแพ้
5. กำรสั่งยำที่มีปฏิกิริยำระหว่ำงกัน (ตำมข้อกำหนด)
6. กำรสัง่ ยำที่ไม่มีในบัญชีโรงพยำบำล
7. กำรสั่งยำซ้ ำซ้อน
8. กำรสั่งยำผิดคน
9. กำรเลือกใช้ยำผิด (โดยใช้หลักกำรเลือกใช้ยำตำมข้อบ่งใช้ ข้อห้ำมใช้ เช่น ยำที่หำ้ มใช้ในหญิงมีครรภ์)

การป้ องกันความคลาดเคลือ่ นในการสั่ งใช้ ยา
1. ผูส้ ั่งใช้ยำควรทบทวนข้อมูลของผูป้ ่ วยอีกทั้งข้อมูลพื้นฐำน (เช่นกำรแพ้ยำ) และข้อมูลกำรติดตำมสภำวะของ
ผูป้ ่ วย รวมถึงยำที่ผปู ้ ่ วยใช้ท้ งั หมดก่อนสั่งใช้ยำเพิ่มเติมแก่ผปู ้ ่ วย เพื่อป้ องกันกำรสั่งใช้ยำที่ป่วยมีประวัติแพ้มำ
ก่อน หรื อยำที่อำจเกิดปฏิกิริยำกับยำที่ผปู ้ ่ วยใช้อยูก่ ่อนแล้ว ในกรณี มีกำรสัง่ ใช้ยำที่ไม่ชำนำญหรื อไม่ใส่
สำขำวิชำเฉพำะของผูส้ ั่งใช้ยำควรจะมีกำรปรึ กษำผูท้ ี่เชี่ยวชำญ
2. ผูส้ ั่งใช้ยำควรมีกำรทบทวนชื่ อผูป้ ่ วยให้ถูกต้องก่อนจะมีกำรสั่งใช้ยำ ในบำงกรณี ให้ระบุวตั ถุประสงค์ของกำรสั่ง
ใช้ยำลงใน Progress note หรื อ OPD card เพื่อให้เภสัชกร พยำบำล และผูป้ ่ วยแน่ใจได้วำ่ ได้รับยำที่ถูกต้อง
3. ผูส้ ั่งใช้ยำควรเขียนคำสั่งใช้ยำที่อ่ำนได้ง่ำย ลำยมือชัดเจน ครบถ้วน ไม่ควรออกคำสั่งใช้ยำโดยวำจำ ยกเว้นใน
กรณี ฉุกเฉินและให้สงั่ เป็ น stat dose หรื อ order for one day เท่ำนั้น ผูร้ ับคำสัง่ ใช้ยำควรบันทึกคำสัง่ ใช้ยำ
ทั้งหมดและทวนคำสั่งใช้ยำซ้ ำอีกครั้งให้ผใู ้ ช้ยำฟัง และผูส้ ั่งใช้ยำต้องเขียนคำสั่งใช้ยำให้เร็ วที่สุด หรื อมำเขียน
ภำยใน 24 ชัว่ โมง หลังจำกกำรสั่งด้วยวำจำ
4. ผูส้ ั่งใช้ยำควรสั่งยำให้ครบถ้วนทั้งชื่อยำ ควำมแรง (โดยเฉพำะรำยกำรยำที่มีต้ งั แต่ 2 ควำมแรงขึ้นไป)
วิธีใช้ และจำนวน
5. ผูส้ งั่ ใช้ยำไม่ควรเขียนตัวเลข ”0” ตำมหลังจุดทศนิยม (เช่น 1.0) แต่ควรเขียนตัวเลข “0” นำหน้ำจุดทศนิยมใน
กรณี ที่นอ้ ยกว่ำ “1” (เช่น 0.1)
6. ผูส้ ั่งใช้ยำควรใช้คำว่ำ “unit” แทนตัวย่อ u
7. ในกรณี พบปั ญหำ หรื อไม่แน่ใจในคำสั่งใช้ยำ เภสัชกรหรื อพยำบำลควรสอบถำมผูส้ ั่งใช้ยำได้ทนั ที หรื อมีระบบ
ตำมได้ตลอดเวลำ ถ้ำเป็ นผูป้ ่ วยนอก ให้เภสัชกร เขียนใบขอคำปรึ กษำเรื่ องยำ ส่ วนในกรณี ผปู ้ ่ วยใน ให้เภสัชกร
เขียน consultation form แต่ถำ้ เป็ นเรื่ องฉุ กเฉิ นให้เภสัชกร / พยำบำล ติดต่อผูส้ งั่ ใช้ยำได้ทนั ที
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8. กรณี พิจำรณำสั่งยำที่ตอ้ งมีกำรหัก แบ่ง หรื อบด ควรเลือกรู ปแบบยำที่ใช้ให้เหมำะสมเพื่อประสิ ทธิ ภำพในกำร
รักษำ เนื่องจำกยำบำงชนิดมีขอ้ ห้ำมในกำรหักหรื อบด (เอกสารหมายเลข 2)
9. จัดทำรำยกำรยำที่ควรรับทำนก่อนอำหำร พร้อมอำหำรคำแรก หลังอำหำรทันที และรำยกำรยำที่ไม่ควรทำน
พร้อมกับนมหรื อยำลดกรด (เอกสารหมายเลข 3)
10. กำรสั่งใช้ยำที่มีปฏิกิริยำระหว่ำงกัน(Drug interaction) ให้บุคลำกรที่เกี่ยวข้องดำเนินกำรแก้ไข ตำมวิธีปฏิบตั ิ
(เอกสารหมายเลข 4)
11. ยำที่จดั อยูใ่ นกลุ่ม High alert drug ให้บุคลำกรที่เกี่ยวข้องดำเนินกำรแก้ไข ตำมคู่มือกำรใช้ยำที่มีควำมเสี่ ยงสู ง
( High alert drug )
12. กรณี แพทย์/พยำบำล
สัมภำษณ์ผปู ้ ่ วยแล้วพบว่ำผูป้ ่ วยเคยมีประวัติแพ้ยำ
แต่ยงั ไม่เคยมีประวัติแพ้ยำใน
โรงพยำบำลอ่ำงทอง ให้แจ้งเภสัชกรเพื่อประเมินและเข้ำระบบป้ องกันกำรแพ้ยำของโรงพยำบำลปฏิบตั ิตำม
ระบบป้ องกันกำรแพ้ยำซ้ ำ (เอกสารหมายเลข 5)

2.

ความคลาดเคลือ่ นในกระบวนการทางาน (Processing error)

แบ่งเป็ นงำนจ่ำยยำผูป้ ่ วยนอก และงำนจ่ำยยำผูป้ ่ วยใน
งานจ่ ายยาผู้ป่วยนอก
ขั้นตอนที่เจ้ำหน้ำที่ตอ้ ง key ยำ และจัดยำ ควำมคลำดเคลื่อนที่เกิดได้แก่
1. key ยำผิดรำยกำร ควำมแรง วิธีใช้ จำนวน ไม่ครบรำยกำร
2. จัดยำผิดรำยกำร ควำมแรง จำนวน จัดยำไม่ใส่ ฉลำกช่วย จัดยำไม่ครบรำยกำร
ขั้นตอนเภสัชกรตรวจสอบยำก่อนจ่ำยยำให้แก่ผปู ้ ่ วย (ตรวจพบโดยเภสัชกรที่จ่ำยยำ)
1. ตรวจสอบยำผิดรำยกำร
2. ตรวจสอบยำผิดควำมแรง
3. ตรวจสอบยำผิดจำนวน
4. ตรวจสอบยำยำผิดวิธีใช้
5. ตรวจสอบยำไม่ครบรำยกำร
6. ตรวจสอบยำไม่ใส่ ฉลำกช่วย
7. ตรวจสอบยำที่เป็ น high alert drug และ Fatal drug interaction ไม่เป็ นไปตำมแนวทำงที่กำหนด
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งานจ่ ายยาผู้ป่วยใน
ในกระบวนกำรนี้เกี่ยวข้องกับกำรทำงำนของ 2 กลุ่มงำน คือกลุ่มงำนพยำบำล และกลุ่มงำนเภสัชกรรม โดย
ในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มงำนพยำบำล ได้มีกำรแบ่งออกเป็ นขั้นตอนต่ำงๆ ดังนี้
1. ควำมคลำดเคลื่อนที่เกิดจำกใบแจ้งกำรให้ยำ ( Med sheet/ ใบ Order)
 ไม่ได้รับคำสั่งแพทย์/ลืมรับ
 กำรลอกคำสั่งลง MAR/Kardex ผิด
 ไม่ใช้ปำกกำแดงกรณี High Alert Drug
 ไม่ใส่ ชื่อ – HN ผูป้ ่ วยใน order ก่อนส่ งไปซื้ อยำ
 เตรี ยมยำไม่ครบรำยกำร / เตรี ยมยำเกิน
2. ขั้นตอนกำรเตรี ยมยำ
- ลืมเขียนป้ ำยติดสำรน้ ำ / ขวดยำที่ผสมแล้ว
- กำรผสมยำผิดควำมเข้มข้น
- กำรผสมยำผิดสำรละลำย
- กำรเตรี ยมยำผิดรำยกำร
- กำรผสมยำผิดภำชนะบรรจุ
- กำรเตรี ยมยำผิดเทคนิค
- กำรจัดยำให้ผปู้ ่ วยผิดจำนวน
- กำรเตรี ยมยำผิดคน
- กำรเตรี ยมยำไม่ครบรำยกำร / เตรี ยมยำเกิน
- กำรเตรี ยมยำผิดเวลำ / เตรี ยมยำที่แพทย์สงั่ หยุด
- กำรเตรี ยมยำที่หมดอำยุ / เสื่ อมสภำพให้ผปู้ ่ วย
3. ไม่ได้บนั ทึกกำรให้ยำ / บันทึกกำรให้ยำผิดพลำด
ในส่ วนของกลุ่มงำนเภสัชกรรมแบ่งออกเป็ นขั้นตอนต่ำง ๆ ดังนี้
1. เภสัชกรบันทึก patient medication profile ไม่ถูกต้อง (ตรวจสอบโดยเภสัชกรคนที่ 2)
2. เจ้ำหน้ำที่ key ยำผิดรำยกำร ควำมแรง วิธีใช้ จำนวน ไม่ครบรำยกำร
3. เจ้ำหน้ำที่จดั ยำผิดรำยกำร ควำมแรง จำนวน จัดยำไม่ใส่ ฉลำกช่วย จัดยำไม่ครบรำยกำร
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การป้องกันการคลาดเคลือ่ นในกระบวนการทางาน
1. พยำบำลผูท้ ี่มีหน้ำที่ในกำรทำหัตกำร หรื อจัดยำให้ผปู ้ ่ วย ควรจะมีกำรตรวจสอบคำสั่งใช้ยำอีกครั้งจำก chart
ผูป้ ่ วยโดยตรง
2. กำรป้ องกันกำรเตรี ยมยำที่ไม่เหมำะสมหรื อไม่ถูกต้อง เช่น
- ผสมยำผิดควำมเข้มข้น
- ไม่เขย่ำยำน้ ำแขวนตะกอนก่อนให้ยำ
- ใช้ยำหมดอำยุ หรื อเสื่ อมสภำพ เช่นยำที่ตอ้ งเก็บในตูเ้ ย็นแต่ไว้ที่อุณหภูมิห้อง
- ผสมยำในสำรละลำยที่เข้ำกันไม่ได้
- ให้ยำที่จำเป็ นที่ตอ้ งมีกำรเจือจำง(dilute) ก่อนให้ยำ โดยไม่ได้เจือจำง
- บดยำที่หำ้ มบดโดยเฉพำะรู ปแบบยำที่ค่อยๆปลดปล่อยตัวยำ (sustain release) เช่น Theophylline SR
มักพบปั ญหำนี้ในผูป้ ่ วยที่ให้ยำทำง tube feed
โดยกำรจัดทำให้ยำทำงสำยยำงละรำยกำรยำที่หำ้ มบด แบ่ง หรื อเคี้ยว (เอกสารหมายเลข 2)
กำรจัดเตรี ยมแนวทำงกำรบริ หำรยำฉี ดของโรงพยำบำลอ่ำงทอง (Download ใน web โรงพยาบาล <http://ath4/>)
3. สำหรับผูป้ ่ วยใน เภสัชกรที่บนั ทึก Patient Medication Profile และกำหนดปริ มำณจ่ำยยำต้องตรวจสอบชื่อยำ
ควำมแรง รู ปแบบยำ วิธีใช้ที่แพทย์สั่งใช้กบั คำสั่งที่เป็ นลำยมือผูส้ ั่งใช้โดยตรง จำกสำเนำของ Doctor’ order
sheet สำหรับผูป้ ่ วยนอกเภสัชกรคนที่ 1 ต้องตรวจสอบชื่อยำ ควำมแรง รู ปแบบยำ วิธีใช้และจำนวน จำก
ฉลำกยำกับยำ ยำกับคำสั่งกำรใช้ยำจำกใบสั่งยำที่เป็ นลำยมือจำกผูส้ ั่งใช้โดยตรง
4. เภสัชกรควรจะสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลผูป้ ่ วยที่ครบถ้วน เพียงพอ และกำรวินิจฉัยโรค ที่ง่ำยขึ้น นำระบบ
เทคโนโลยีมำใช้ในกำรพัฒนำงำน
5. มีระบบกำรบันทึกประวัติกำรแพ้ยำของผูป้ ่ วย และกำรตรวจสอบประวัติกำรแพ้ยำของผูป้ ่ วย โดยอำศัย
คอมพิวเตอร์และมีระบบกำรเตือนเมื่อพบปั ญหำ
6. ยำที่มีปฏิกิริยำระหว่ำงกัน (Drug interaction) ให้บุคลำกรที่เกี่ยวข้องดำเนินกำรแก้ไข ตำมวิธีปฏิบตั ิ
(เอกสารหมายเลข 4)
7. ยำที่จดั อยูใ่ นกลุ่ม high alert drug ให้บุคลำกรที่เกี่ยวข้องดำเนินกำรแก้ไข ตำมคู่มือกำรใช้ยำที่มีควำมเสี่ ยงสู ง
(high alert drug)
แนวทำงกำรพัฒนำ
1. กำรจัดให้มีกำรฝึ กอบรม หรื อให้ควำมรู ้แก่เภสัชกร เจ้ำหน้ำที่ที่พิมพ์ฉลำกยำ / จัดยำ พยำบำล เกี่ยวกับยำที่มี
ชื่อยำเขียนหรื อออกเสี ยงคล้ำยกัน ยำที่เข้ำรพ. ใหม่ เนื่องจำกเมื่อนำข้อมูลมำวิเครำะห์พบว่ำมักจะพบควำม
ผิดพลำดในยำเหล่ำนี้
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3. ความคลาดเคลือ่ นในการจ่ ายยา ( Dispensing error)
คือ ควำมคลำดเคลื่อนในกำรจ่ำยยำของฝ่ ำยเภสัชกรรม ที่จ่ำยยำไม่ถูกต้องตำมที่ระบุในคำสั่งใช้ยำ ได้แก่ ผิด
ชนิดยำ รู ปแบบยำ ควำมแรงของยำ ขนำดยำ วิธีใช้ยำ จำนวนยำที่สั่งจ่ำย จ่ำยผิดตัวผูป้ ่ วย จ่ำยยำที่เสื่ อมสภำพ
หรื อหมดอำยุ จ่ำยยำที่ไม่มีคำสัง่ ใช้ยำ(Unauthorized drug) จ่ำยยำไม่ครบรำยกำร ไม่ใส่ ฉลำกช่วย ฉลำกยำผิด
ชื่อผูป้ ่ วยผิด หรื อ ชื่อยำผิด ภำยหลังที่จ่ำยออกจำกฝ่ ำยเภสัชกรรมแล้ว

การป้ องกันความคลาดเคลือ่ นในการจ่ ายยา
1. เภสัชกรควรมีกำรประเมินควำมถูกต้องเหมำะสมของคำสั่งกำรใช้ยำ ถ้ำไม้แน่ใจหรื อมีขอ้ สงสัยควรจะ
ปรึ กษำผูส้ ั่งใช้ยำทันที
2. เภสัชกรหรื อเจ้ำหน้ำที่ที่ได้รับกำรฝึ กอบรมเป็ นผูจ้ ่ำยยำผูป้ ่ วยทุกรำย โดยเภสัชกรจะตรวจสอบชื่อและ
นำมกุล และถำมประวัติกำรพ้ยำในอดีตทุกรำย รวจทั้งตรวจสอบรำยกำรยำ ควำมแรงทุกรำยกำร พร้อม
ทั้งเซ็นต์ชื่อที่มุมขวำด้ำนบนของใบสั่งยำ เพื่อลดควำมคลำดเคลื่อนในกรจ่ำยยำผิด
3. เพื่อป้ องกันกำรแพ้ยำซ้ ำ ให้ปฏิบตั ิตำมระบบป้ องกันกำรแพ้ยำซ้ ำ ( เอกสารหมายเลข 5)
4. ยำที่มีปฏิกิริยำระหว่ำงกัน (Drug interaction) ให้บุคลำกรที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินกำรแก้ไข ตำมวิธีปฏิบตั ิ
( เอกสารหมายเลข 4)
5. ยำที่มีควำมเสี่ ยงสู ง(ตำมรำยกำรที่มีควำมเสี่ ยงสู งของ รพ. อ่ำงทอง)ให้มีกำรติดสติ๊กเกอร์ สีแดงและแยก
ออกจำกยำอื่น ๆ และดำเนินกำรแก้ไขตำมคู่มือกำรใช้ยำที่มีควำมเสี่ ยงสู ง
6. พยำบำลบนหอผูป้ ่ วยหลังจำกที่ได้รับยำจำกกลุ่มงำนเภสัชกรรม ต้องมีกำรตรวจสอบยำที่ได้รับทันทีถำ้
พบควำมผิดพลำดให้โทรศัพท์แจ้งเพื่อให้เภสัชกรตรวจสอบว่ำมีควำมผิดพลำดจริ งหรื อไม่ แล้วลง
บันทึกในโปรแกรมควำมเสี่ ยงของโรงพยำบำล
7. สำหรับผูป้ ่ วนอกทุกใบสั่งยำที่มีควำมเสี่ ยงสู งจะตรวจสอบโดยเภสัชกร 2 คน
8. เพื่อลดควำมคลำดเคลื่อนทำงยำตั้งแต่วนั ที่ 1 มีนำคม 2554 เพิม่ กำรขึ้นเวรดึกของเภสัชกร ทำให้ถือว่ำ
กลุ่มงำนเภสัชกรรมให้บริ กำรโดยเภสัชกร 24 ชัว่ โมง
แนวทำงกำรพัฒนำ
1. เพิ่มจำนวนกำรสุ่ มตัวอย่ำงตรวจสอบยำที่ผปู ้ ่ วยนอกได้รับให้มำกขึ้น
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4. ความคลาดเคลือ่ นในการให้ ยา ( Administration error)
ควำมคลำดเคลื่อนในกำรให้ยำ ขั้นตอนนี้ไม่มีผตู ้ รวจสอบซ้ ำ ต่ำงจำกควำมคลำดเคลื่อนในกำรสัง่ ใช้ยำและ
กำรจ่ำยยำ โอกำสเกิดควำมเสี ยหำยต่อผูป้ ่ วยจึงสู งกว่ำในขั้นตอนอื่น โดยส่ วนใหญ่พยำบำลเป็ นจุดสุ ดท้ำยของกำร
สกัดควำมผิดพลำดไม่ให้ถึงตัวผูป้ ่ วย ภำระหนักจึงตกกับพยำบำลมำกกว่ำสมำชิกอื่นในระบบยำ ควำมคลำดเคลื่อน
ในกำรให้ยำเป็ นประเภทที่เก็บข้อมูลยำกที่สุด
ความหมาย
ความคลาดเคลือ่ นในการให้ ยา ( Administration error) หมำยถึง กำรให้ยำที่แตกต่ำงไปจำกคำสั่งใช้ยำของ
ผูส้ ั่งใช้ยำที่เขียนไว้ในบันทึกประวัติกำรรักษำผูป้ ่ วย หรื อ ควำมคลำดเคลื่อนที่ผปู ้ ่ วยได้รับยำที่ผดิ ไปจำกควำมตั้งใจ
ในกำรสั่งใช้ยำของผูส้ ั่งใช้ยำ
ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนหลังที่ตดั สิ นใจได้แล้วว่ำยำที่จะให้กบั ผูป้ ่ วยมีควำมเหมำะสม จึงทำกำรให้ยำดังกล่ำวควำม
คลำดเคลื่อนในขั้นตอนนี้ ให้ยดึ หลักกำรประกันควำมถูกต้องด้ำนบริ หำรยำตำมหลัก 6R ดังนี้
หลักกำร 6R
ชนิดควำมคลำดเคลื่อนทำงยำ
Right patient
หลักกำรที่ 1 กำรประกันควำมถูกต้องด้ำนผูป้ ่ วย
Right drug
หลักกำรที่ 2 กำรประกันว่ำผูป้ ่ วยจะได้รับยำที่
มีคุณภำพ เป็ นไปตำมเงื่อนไขของผูป้ ่ วยหรื อ
ถูกต้องตำมที่แพทย์ตอ้ งกำร
Right dose
หลักกำรที่ 3 กำรประกันว่ำผูป้ ่ วยจะได้รับยำที่
มี ควำมแรง ควำมเข้มข้น ขนำดยำตำมควำม
เหมำะสม และเป็ นไปตำมที่แพทย์ตอ้ งกำร
Right time
หลักกำรที่ 4 กำรประกันว่ำผูป้ ่ วยจะได้รับยำ
ถูกต้องตำมเวลำที่เหมำะสม

Right rout
หลักกำรที่ 5 กำรประกันว่ำผูป้ ่ วยจะได้รับยำ
ถูกช่องทำง หรื อวิธีบริ หำรยำที่เหมำะสม
Right technique
หลักกำรที่ 6 กำรประกันว่ำผูป้ ่ วยจะได้รับกำร
บริ หำรยำด้วยเทคนิคที่เหมำะสม

- กำรสัง่ จ่ำยยำ กำรกระจำยยำ กำรส่งมอบยำ และกำรบริ หำรยำให้ผปู ้ ่ วยผิดคน
-

กำรให้ยำผิดชนิด
- กำรให้ยำที่หมดอำยุ
กำรให้ยำผูป้ ่ วยมีประวัติกำรแพ้
- กำรให้ยำที่เสื่ อมคุณภำพ
กำรให้ยำที่แพทย์ไม่ได้สงั่ เช่นยำที่ผปู ้ ่ วยนำติดตัวมำ

-

กำรให้ยำผิดขนำด
- กำรเจือจำงคลำดเคลื่อน
ผิดควำมแรง
- กำรให้ยำที่แพทย์สงั่ หยุด
ผิดควำมเข้มข้น
- กำรต่อยำโดยที่แพทย์ไม่ได้สงั่
กำรลืมให้ยำ โดยข้ำมไปให้เวลำใหม่
ไม่สำมำรถใช้ยำที่มีเทคนิคกำรบริ หำรพิเศษ เช่นยำพ่น
กำรให้ยำคลำดเคลื่อนไปจำกเวลำที่กำหนด
กำรลืมให้ยำและมีกำรให้เมื่อนึกขึ้นได้
กำรหยดให้ยำเร็ วกว่ำที่แพทย์กำหนด
กำรหยดให้ยำนำกว่ำที่แพทย์กำหนด
กำรให้ยำคลำดเคลื่อนระหว่ำงกำรให้ก่อนหรื อหลังอำหำร
กำรให้ยำผิดช่องทำง เช่น IV, IM, IT. ID, Sc, Oral, SL และ Inhaler
กำรใช้ยำหยอดตำ ยำหยอดหูผดิ ข้ำง หรื อไม่เป็ นไปตำมที่ แพทย์สงั่
กำรใช้ยำหยอดตำ ยำหยอดหู สลับกัน
กำรผสมยำเข้ำด้วยกันโดยไม่เหมำะสม
กำรบริ หำรยำที่เข้ำกันไม่ได้ทำง Y-site หรื อร่ วมสำยเดียวกัน
กำรบริ กำรยำด้วยเทคนิคที่ไม่เหมำะสม ส่งผลให้เกิดเหตุกำรณ์ที่ไม่พึงประสงค์
กำรเดินยำเร็ วกว่ำที่ควรเป็ น
กำรบดยำที่ไม่ควรบด หรื อยำที่เข้ำกันไม่ได้ทำงกำยภำพ
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รายละเอียดความคลาดเคลือ่ น
กำรให้ยำผูป้ ่ วยผิดคน มักเกิดจำก
- กำรเตรี ยมยำหลำยคน หลำยชนิดยำ วำงลงในถำดเดียวกัน
- สติ๊กเกอร์ หรื อฉลำกเขียนชื่อยำ ชื่อผูป้ ่ วยหรื อเตียงไม่ชดั เจน
- ผูป้ ่ วยมีกำรย้ำยเตียง และกำรให้ยำโดยไม่มีกำรยืนยันผูป้ ่ วย อีกครั้ง
กำรให้ยำซึ่ งผูส้ ั่งใช้ยำไม่ได้สงั่ ยกเว้น
- กรณี ที่แพทย์ยงั ไม่เขียนคำสัง่ สัง่ ใช้ยำ แต่มีกำรสัง่ ยำทำงโทรศัพท์ โดยพยำบำลต้องปฏิบตั ิงำนตำมระบบ
ป้ องกันควำมคลำดเคลื่อนทำงยำ ดังนี้
- เขียนคำสัง่ รคส. ลงใน doctor order sheet ด้วยปำกกกำสี น้ ำเงิน พร้อมลงชื่อผูเ้ ขียนบันทึกดังกล่ำว
- อ่ำนทวนกลับ จำกสิ่ งที่บนั ทึกเพื่อให้เข้ำใจถูกต้องตรงกันทั้ง 2 ฝ่ ำย
- ต้องระบุควำมแรงยำเสมอ ถึงแม้วำ่ บัญชียำรพ. จะมีควำมแรงเดียวกันก็ตำม
- กรณี มี Clinical Practice Guideline (CPG) ที่ชดั เจน เช่น กำรให้ methylergometrine และ oxytocin ในผูป้ ่ วย
คลอดปกติ
- กำรให้ยำ Paracetamol ในผูป้ ่ วยที่ไม่มีขอ้ ห้ำมใช้
กำรให้ยำผิดชนิด มักเกิดจำก
- กำรคัดลอกคำสั่งแพทย์ลงในบัตรให้ยำไม่ถูกต้อง โดยเฉพำะชื่อยำที่ออกเสี ยงใกล้เคียงกัน เช่น Ceftriaxone
กับ Ceftazidime Losec กับ Lasix
- กำรเตรี ยมยำผิดพลำด เนื่ องจำกรู ปแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ใกล้เคียงกัน Vitamin Bco inj. กับ Haloperidol inj. ที่
รู ปแบบ Amp. ขนำดเท่ำกัน และเป็ น Amp. ยำสี ชำทั้งคู่
กำรให้ยำผิดขนำด
หมำยถึงกำรให้ยำที่ขนำดสู งหรื อต่ำเกินกว่ำที่ผสู ้ ั่งใช้ยำระบุ ยกเว้ น กรณี ผปู้ ่ วยสั่งใช้ยำไม่ถูกขนำดให้ชดั เจน
ควำมคลำดเคลื่อนนี้รวมถึง ควำมแรงและควำมเข้มข้นของยำผิด
- เช่น NTG injection 25 mg/5 ml แพทย์สั่ง 1 : 10 หมำยถึง 1 mg : diluent 10 ml แต่เจือจำงเป็ น 1
ml (5 mg) : diluent 10 ml
กำรให้ยำผิดเวลำ หมำยถึง กำรให้ยำผิดไปจำกเวลำที่กำหนดไว้ในนโยบำยกำรให้ยำของโรงพยำบำลโดยทำง
โรงพยำบำลอ่ำงทองได้กำหนดไว้ดงั นี้
- ยำเร่ งด่วนได้แก่
ยำที่มีผลต่อชีวติ ผูป้ ่ วย (Emergency drug) ต้องบริ หำรยำทันทีนบั ตั้งแต่มีคำสั่งแพทย์ ได้แก่ยำที่ใช้ใน
กำร CPR เช่น Adrenaline, Atropine , Sodium Bicarbonate , Calcium gluconate, Magnesium sulfate
ยำที่แพทย์มีคำสั่ง STAT ต้องบริ หำรยำภำยใน 30 นำที
- ยำทัว่ ไป ต้องบริ หำรยำ เร็ วหรื อช้ำกว่ำเวลำที่กำหนดในตำรำงกำรให้ยำไม่เกิน 1 ชัว่ โมง
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กำรให้ยำในอัตรำเร็ วที่ผิด เช่นกำรหยดยำทำงหลอดเลือดดำด้วยอัตรำเร็ วที่ผดิ เช่น Gentamicin 240 mg IV drip in
1 hr. แต่ยำหมดในเวลำ 30 นำที ยอมรับควำมคลำดเคลื่อนในอัตรำเร็ วที่มำกกว่ำหรื อน้อยกว่ำเวลำปกติไม่เกิน 20 %
หรื อ 1/5 ของระยะเวลำกำรให้ยำ )
กำรให้ยำผิดวิถีทำง เช่น แพทย์สงั่ ให้หยอดหูแต่นำไปหยอดตำ , แพทย์สงั่ Tramal 50 mg IV แต่ไปให้ทำง IM ,
Paracetamol injection IM นำไปให้ IV
กำรให้ยำผิดเทคนิค เช่น กำรบด หัก หรื อแบ่งยำที่มีขอ้ ห้ำม ตำมเอกสำรหมำยเลข 2

ขั้นตอนที่ 2 หลังการให้ ยา ต้องติดตำมผล หรื ออำกำรผิดปกติ ควำมคลำดเคลื่อนได้แก่ ขำดกำรติดตำมผลของ
กำรใช้ยำ ( Monitoring drug effect ) ที่เกิดขึ้น โดยเฉพำะยำกลุ่มเสี่ ยง
แนวทำงกำรป้ องกันและติดตำม
โดยกำรติดตำมผลของยำ ตำม Parameter ที่กำหนด หลังจำกผูไ้ ด้ยำกลุ่มเสี่ ยง ตำมคู่มือกำรใช้ยำที่มีควำม
เสี่ ยงสู ง ( High alert drug )
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สรุป Medication error
ควำมคลำดเคลื่อนใน
กำรสั่งใช้ยำ
( Prescribing error )
แพทย์
ชนิดของความคลาดเคลือ่ น
1. กำรเขียนคำสั่งใช้ยำด้วย
ลำยมือที่อ่ำนยำก อ่ำน
ไม่ออกในหัวข้อ ชื่ อยำ /
ควำมแรง / วิธีใช้ /
จำนวน
2. กำรสั่งใช้ยำโดยไม่ระบุ
ควำมรุ นแรง / วิธีใช้ /
จำนวน
3. กำรสั่งใช้ยำผิดรำยกำร /
ผิดขนำด / ผิดวิธีใช้ /
ผิดรู ปแบบ และผิด
จำนวน
4. กำรสั่งยำที่ผปู ้ ่ วยมี
ประวัติแพ้
5. กำรสั่งยำที่มีปฏิกิริยำ
ระหว่ำงกัน
6. กำรสั่งยำที่ไม่มีในบัญชี
โรงพยำบำล
7. กำรสั่งยำซ้ ำซ้อน
8. กำรสัง่ ยำไม่ครบรำยกำร
9. กำรสั่งยำผิดคน

ควำมคลำดเคลื่อนใน
กระบวนกำรทำงำน
( Processing error )
กลุ่มงำนกำรพยำบำล
กลุ่มงำนเภสัชกรรม
ชนิดของความคลาดเคลือ่ น
กลุ่มงานการพยาบาล
1. กำรคัดลอกคำสั่งผิดพลำด
2. กำรเตรี ยมยำผิดพลำด
กลุ่มงานเภสั ชกรรม
1. กำรบันทึก patient
medication profile ไม่ถูกต้อง
( เฉพำะผูป้ ่ วยใน )
2. กำร key ขอยำไม่ถูกต้อง
3. กำรจัดยำไม่ถูกต้อง
4. กำรตรวจสอบยำโดยเภสัช
กรคนที่ 1 ไม่ถูกต้อง ตรวจ
พบโดยเภสัชกรคนที่ 2 ก่อน
จ่ำยยำ ( เฉพำะผูป้ ่ วยนอก )

ควำมคลำดเคลื่อนใน
กำรจ่ำยยำ
( Dispensing error )
กลุ่มงำนเภสัชกรรม
ชนิดของความคลาดเคลือ่ น
1. จ่ำยยำผิดรำยกำร /
รู ปแบบ ควำมแรง / วิธีใช้ /
จำนวน
2. จ่ำยยำผิดคน
3. จ่ำยยำที่เสื่ อมสภำพหรื อ
หมดอำยุ
4, จ่ำยยำที่ไม่มีคำสั่งใช้ยำ
5. จ่ำยยำโดยใส่ ฉลำกช่วย
ไม่ครบ
6. ฉลำกยำผิด ดังนี้ ชื่อ
ผูป้ ่ วยผิด ชื่อยำผิด
7. จ่ำยยำไม่ครบรำยกำร
8. จ่ำยยำผิด ward /หน่วยงำน
(เฉพำะผูป้ ่ วยใน)

ควำมคลำดเคลื่อนใน
กำรให้ยำ
( Administration error )
กลุ่มงำนกำรพยำบำล
ชนิดของความคลาดเคลือ่ น
1. กำรใช้ยำผิดคน
2. กำรให้ยำผิดรำยกำร
3. กำรให้ยำผิดขนำด
4. กำรให้ยำผิดเวลำ
5. กำรให้ยำผิดช่องทำง
6. กำรให้ยำผิดเทคนิ ค
กำรไม่ติดตำมพำรำมิเตอร์
หลังจำกผูป้ ่ วยได้รับยำ
High alert
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ภาคผนวก
เอกสารสาหรับระบบป้ องกันความคลาดเคลือ่ นทางยา
1. คำย่อชื่อยำที่ รพ. อนุ ญำตให้ใช้ และคำย่อชื่อยำที่ รพ. ไม่อนุญำตให้ใช้ ( เอกสำรหมำยเลข 1 )
3. กรณี พิจำรณำสั่งยำที่ตอ้ งมีกำรหัก แบ่ง หรื อบด เช่นกำรให้ยำทำงสำยยำง ควรเลือกรู ปแบบยำที่ใช้
ให้เหมำะสมเพื่อประสิ ทธิภำพในกำรรักษำ เนื่องจำกยำบำงชนิดมีขอ้ ห้ำมในกำรหักหรรื อบด
( เอกสำรหมำยเลข 2 )
4. จัดทำรำยกำรยำที่ควรรับประทำนก่อนอำหำร พร้อมอำหำรคำแรก หลังอำหำรทันที และรำยกำรยำที่
ไม่ควรทำนพร้อมกับนมหรื อยำลดกรด ( เอกสำรหมำยเลข 3 )
5. กำรสั่งใช้ยำที่มีปฏิกิริยำระหว่ำงกัน ( Drug interaction ) ให้บุคลำกรที่เกี่ยวข้องดำเนินกำรแก้ไข
ตำมวิธีปฏิบตั ิ ( เอกสำรหมำยเลข 4 )
6. ระบบป้ องกันกำรแพ้ยำซ้ ำ ( เอกสำรหมำยเลข 5 )
7. กำรจัดเตรี ยมแนวทำงกำรบริ หำรยำฉี ดเพื่อลดควำมเสี่ ยง (Download ใน web โรงพยำบำล <http://ath4/>)
8. ยำที่จดั อยูใ่ นกลุ่ม High alert drug สำหรับโรงพยำบำลอ่ำงทองมีท้ งั สิ้ น 53 รำยกำร ให้บุคลำกร
ที่เกี่ยวข้องดำเนินกำรแก้ไข ตำมคู่มือกำรใช้ยำที่มีควำมเสี่ ยงสู ง ( High alert drug ) (Download ใน web
โรงพยำบำล <http://ath4/>)
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ภาคผนวก
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เอกสารหมายเลข 1
ชื่อย่อทีใ่ ห้ ใช้ ในโรงพยาบาลอ่ างทอง
1. 2-PAM
20. NaF
2. 5-FU
21. NaHCO3
3. ASA
22. NPH
23. NSE
4. CaCO3
5. CPM
6. CPZ
7. D2, D5, D10
8. DMPA
9. FeSO4-FF
10. GG
11. HCTZ

24. NTG (High alert)
25. OMVI
26. PEG
27. Pen V
28. PTU
29. RI
30. TA cream

12. KCl (High alert)
13. LCD

31. Vit B 1, B 1
32. Vit B 1-6-12

14. MgSO4(High alert) 33. Vit B 6, B 6
15. MOM
34. Vit Bco, Bco
16. MST (HAD)
35. Vit C
17. MTX
36. Vit E
37. Vit K
18. MTV
19. NAC
38. ZnSO4
39. น้ ำเกลือต่ำงๆ-สำรน้ ำต่ำงๆ เช่น RLS, NSS,
D5W
40. กลุ่ม
42. กลุ่ม Vaccine :
Immunoglobulin :
MMR , BCG , DPT,
HBIG, HRIG, ERIG,
DT, JE, HBV,
TIG, IVIG, Anti-D, TAT dT ,PCEC
41. กลุ่ม TB Drug:INH,
RFP, PZA, ETB,PAS

43. กลุ่ม Anti-HIV :
3TC, AZT, d4T, EFV ,
IDV, NVP, RTV

ชื่ อย่ อทีไ่ ม่ อนุญาตให้ ใช้ ในโรงพยาบาลอ่ างทอง
1. A10, A25
Amitriptyline
2. ADR
Adrenaline
3. AM
Alum milk
4. BP
Benzoyl Peroxide
5. CCC
Colchicine
6. Dig (High alert) Digoxin
7. DB (High alert) Dobutamine
8. DA (High alert) Dopamine
9. E5
Enalapril
10. GB
Glibenclamide
11. IDC
Indomethacin
Isosorbide
12. ISDN
dinitrate,Isordil
13. MFM
Metformin
14. MO (High
alert)
Morphine
15. NTD
Nitroderm
16. OCP
Oral Contraceptive Pill
17. PCM
Paracetamol
18. PNM
Prenamed
19. PPNL, PP, P Propranolol,Inderal

เดือนตุลำคม 2557
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เอกสารหมายเลข 2 A
รายการยาทีห่ ้ ามหักแบ่ ง บด เคีย้ ว หรือ ทาให้ เม็ดยาแตกโดยเด็ดขาด
-

Alfuzosin (Xatral XL) Tablet 10 mg
Bupropion (Quomem ) Tablet 150 mg
Diclofenac (Voltaren SR) Tablet 75 mg
Doxazocin (Cardura XL) Tablet 4 mg
Dutasteride (Avodart) Capsule 0.5 mg
Morphine sulphate Tablet ( MST ) Tablet 30 mg
Nifedipine ( Adalat CR) Tablet 30 mg
Tolterodine (Detrusitol SR) Capsule 4 mg

รายการยาทีส่ ามารถหักแบ่ งหรือแกะแคปซูลออกได้ แต่ ห้ามบด เคีย้ วหรือ ทาให้ เม็ดยาแตก
-

Isosorbide-5-Mononitrate ( Imdur) Tablet 60 mg
Itraconazole (Sporal) Capsule 100 mg
Morphine sulphate ( Kapanol ) Capsule 20 mg
Omeprazole Capsule 20 mg
Phenytoin ( Dilantin) Capsule 100 mg
Sodium Valproate ( Depakine Chrono) Tablet 500 mg
Theophylline Tablet 200 mg
Verapamil (Isoptin) Tablet 240 mg
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เอกสารหมายเลข 2 B
รายการยาทีค่ วรหลีกเลีย่ งการหักแบ่ ง บด เคีย้ ว หรือทาให้ เม็ดยาแตก
ชื่อสามัญ
Amoxycillin+Clavulanic acid
Enalapril
GPO-vir
Aspirin

ชื่อการค้ า
Amoksiklav,
Augmentin,Cavumox
Enaril

ยำมีคุณสมบัติช้ืนง่ำย ถ้ำแบ่ง หรื อ
บดยำจะเหนียว

Aspent

Misoprostol

Cytotec 

Bisacodyl tablet
Diclofenac 25 mg

Dulcolax
Voltaren

Sulfasalazine 500 ng

สาเหตุทไี่ ม่ ควรหักแบ่ ง บด เคีย้ วหรือ
ทาให้ เม็ดยาแตก

ถ้ำจำเป็ นให้บด หรื อ หักเม็ดยำได้ แต่ควรระวัง
กำรระคำยเคืองกระเพำะอำหำร

Salazopyrin EN 

enteric-coated tablet
Cyclophosphamide
Methotrexate 2.5 mg

Endoxan 

Isosorbide dinitrate SL

IsordilSL

Nifedipine 5 mg

Adalat

เป็ นยำเคมีบำบัด ควรหลีกเลี่ยงกำรสัมผัสยำ หำก
จำเป็ นต้องบดหรื อหักควรมีอุปกรณ์ป้องกัน
เป็ นยำอมใต้ลิ้น ไม่ควรบดหรื อเคี้ยวเม็ดยำ
สำมำรถเปิ ดหรื อเจำะแคปซูล
เพื่อนำของเหลวที่เป็ นยำมำใช้ได้
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หยุดให้ อาหารทางสายยาง
ล้ างสายยางด้ วยนา้ อย่ างน้ อย 30 มล.

เอกสารหมายเลข 2 C

ต้ องเว้ นระยะที่จะบริหารยาหรือไม่
มียาในรูปแบบยานา้ หรือไม่

มี

ให้ ยาในรูปแบบยานา้
โดยให้ เจือจางด้ วยนา้
อย่ างน้ อย 30 มล.
เพื่อลด osmolarity

ไม่ มี
รูปแบบของยาที่มีใน ร.พ.

ยาแคปซูล

แกะเปลือก
แคปซูลออกและ
นาผงยามา
ละลาย นา้
15-30 มล.

ยาแคปซูลชนิดนิ่ม

ยาเม็ด

เจาะแคปซูลแล้ วบีบเอาตัว
ยาออกมา หรือ ละลาย
แคปซูลในนา้ อุ่น 15-30 มล.
แล้ วเอาเปลือกแคปซูลออก

มียาเม็ดที่สามารถนามา
บดได้ หรือไม่

ไม่ มี
มี

ให้ เลือก
บริหารยา
ด้ วยวิธี
อื่น เช่ น
ยาฉีด

นาเม็ดยามาบดให้ เป็ นผง
และผสมกับนา้ 15 -30 มล.

ชะล้ างโกร่ งหรือถ้ วยยา และ/ หรือ ดูดนา้ เข้ า syringe ฉีดล้ างสายยางเพื่อประกันว่ าจะได้ ยาเต็มขนาด

ยาที่จะให้ เกิดปฏิกิริยากับ
ยาอื่นหรือไม่

ไม่ มี

Flush สายยางด้ วยนา้
อย่ างน้ อย 15-30 มล.
ก่ อนและหลังการเปลี่ยน
ยาแต่ ละตัว

ให้ ยาแต่ ละตัวห่ างกันอย่ างน้ อย 2 ชม. และ
ให้ Flush สายยางด้ วยนา้ อย่ างน้ อย 15-30
มล.ก่ อนและหลังการเปลี่ยนยาแต่ ละตัว
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เอกสารหมายเลข 2 D
รายการยาที่ห้ามบดหรือทาให้ แตก หรือ ห้ ามให้ ทางสายให้ อาหาร
ตัวยาสาคัญ
 Alfuzosin
Amoxycillin+Clavulanic acid
Aspirin 81 mg ( enteric coated)
Aspirin 300 mg ( enteric coated )
Bisacodyl tablet
 Bupropion

Clomiphene

ชื่อการค้ า
Xatral XL 
Amoksiklav
Augmentin

ตัวยาสาคัญ
Methotrexate (MTX)2.5 mg
Misoprostol

Clomid



Cytotec 

 Morphine Tablet 30 mg

MST continus

 Nifedipine 30 mg
 Omeprazole capsule 20 mg

Adalat CR
Losec, Miracid

Aspent
Dulcolax
Quomem 

ชื่อการค้ า

ให้ ยาทั้ง pellet ทางสาย NG ตามวิธีทกี่ าหนด
Phenytoin 100 mg

Dilantin Kapseal

Cyclophosphamide
 Diclofenac 75 mg
 Doxazocin 4 mg

Endoxan 
Voltaren SR
Cardura XL

ยาทีบ่ ดได้ Phenytoin 50 mg tablet
โดยให้ ทุก 6-8 ชม.
Risedronate 35 mg
 Sodium Valproate 500 mg
Sulfasalazine 500 ng

ยาทีบ่ ดได้ Doxazocin 2 mg
 Dutasteride 0.5 mg
 Esomeprazole tablet

Avodart
Nexium 

 Tamsulosin 0.4 mg
 Tolterodine 4 mg

Harnal
Detrusitol SR

 Theophylline 200 mg

Theo-dur
Nuelin SR

ให้ นายาทั้งเม็ดใส่ ในนา้ 25 ml เขย่ าให้ เม็ด
ยาแตกตัวก่อนนาไป feed
GPO-vir

 Isosorbide dinitrate SL
 Isosorbide-5-Mononitrate

IsordilSL
Imdur

ยาทีบ่ ดได้ Aminophylline 100 mg
โดยให้ ทุก 6-8 ชม.
 Verapamil 240 mg

Actonel 
Depakine Chrono
Salazopyrin 

Isoptin 

 = ห้ำมบดให้ทำงสำยยำงไม่วำ่ กรณี ใด
ยาทีบ่ ดได้ Isosorbide 10 mg
Isotretinoin 20 mg

Roaccutane 
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มาตรฐานการให้ ยารับประทาน “ก่อนอาหาร”

เอกสารหมายเลข 3

กลุ่มที่ 1 รายการยาทีต่ ้ องรับประทานก่ อนอาหาร 30-60 นาที หรือตอนท้ องว่ าง
รายการยา
เหตุผลทีต่ ้ องทานก่ อนอาหาร
Azithromycin capsule 250 mg
อำหำรกระตุน้ กระเพำะอำหำรให้หลัง่ กรดมำทำลำยยำ ลดกำรดูดซึมลงอย่ำงน้อย 50%
Captopril 25 mg
อำหำรลดกำรดูดซึมของยำถึงร้อยละ 30-40
Dicloxacillin
อำหำรลดกำรดูดซึมของยำ
Domperidone
กำรให้ยำก่อนอำหำร 15-30 นำทีจะทำให้ยำมีเวลำถูกดูดซึมและออกฤทธิ์ไม่ให้ผปู ้ ่ วยอำเจียนเวลำ
รับประทำนอำหำร หรื อช่วยลดอำกำรแน่นท้องหลังรับประทำนอำหำรได้ ยกเว้นกรณี ที่สงั่ ใช้เพื่อ
วัตถุประสงค์อื่น เช่น กระตุน้ น้ ำนม สำมำรถให้หลังอำหำรได้
Eltroxin
อำหำรลดกำรดูดซึมของยำ
Gemfibrozil
อำหำรลดกำรดูดซึมของยำ หำกให้หลังอำหำร AUC เฉลี่ยลดลง 14-44%
Glibenclamide
ควรรับประทำนก่อนอำหำรประมำณครึ่ งชัว่ โมง เนื่องจำก onset ในกำรออกฤทธิ์ของยำ คือ 15-60
นำที กำรรับประทำนยำก่อนอำหำรจะทำให้ยำออกฤทธิ์ลดน้ ำตำลในเลือดในเวลำใกล้เคียงกับระดับ
น้ ำตำลที่จะเพิ่มขึ้นจำกอำหำรที่รับประทำน
Glipizide
Omeprazole
แนะนำว่ำให้กินยำก่อนอำหำร 30 นำทีเพื่อให้เกิดประสิ ทธิภำพมำกสุด ถึงแม้วำ่ อำหำรมีผลเพียงแค่
ลดอัตรำเร็ วของกำรดูดซึมยำ แต่ไม่มีผลต่อปริ มำณยำที่ถูกดูดซึม ยกเว้นกรณี ให้พร้อม Sucralfate
ควรให้ Sucralfate ก่อนอำหำรและ Omeprazole หลังอำหำร
Esomeprazole
อำหำรลดกำรดูดซึมของยำ 33-53%
Lercanidipine
อำหำรประเภทไขมันและคำร์โบไฮเดรตเพิ่มกำรดูดซึมยำเป็ น 4 และ 2 เท่ำ ตำมลำดับ
Penicillin V
อำหำรลดกำรดูดซึมของยำ
Sucralfate
รับประทำนยำก่อนอำหำร 1 ชัว่ โมง และก่อนนอน เพรำะอำหำรทำให้ยำออกฤทธิ์ไม่ดี เนื่องจำกยำ
ต้องไปเคลือบกระเพำะอำหำร
รับประทำนยำพร้อมน้ ำ 1 แก้ว ก่อนอำหำรเช้ำ 30 นำที (อำหำรจะจับกับยำทำให้กำรดูดซึมลดลง)
Risedonate (Actonel)
Roxithromycin
อำหำรลดกำรดูดซึมของยำ ยกเว้นกรณี ระคำยเคืองทำงเดินอำหำรเปลี่ยนให้หลังอำหำร
(กำรรับประทำนยำหลังอำหำร 15 นำที จะทำให้ระดับยำที่ peak ลดลงและถึง peak ช้ำลง ค่ำ oral
bioavailibityลดลง 21%)
กลุ่มที่ 2 ยาทีส่ ามารถรับประทานก่ อน / หลังอาหาร
Azithromycin Suspension
สำมำรถรับประทำนพร้อมหรื อไม่พร้อมอำหำร

หลีกเลี่ยงกำรให้ยำ cefdinir ร่ วมกับผลิตภัณฑ์ที่มีธำตุเหล็ก
Cefdinir (Omnicef )

อำหำรทำให้กำรดูดซึมยำช้ำลง แต่ไม่มีผลต่อปริ มำณยำที่ถูกดูดซึม
Cilostazol (Pletaal )
Cyproheptadine
ควรรับประทำนก่อนอำหำรเมื่อต้องกำรใช้เป็ นยำเจริ ญอำหำร
Isosorbide dinitrate 10 mg
รับประทำนยำขณะท้องว่ำง ก่อนอำหำร 1 ชัว่ โมง หรื อหลังอำหำร 2 ชัว่ โมง เพื่อให้ยำออกฤทธิ์ได้
ทันที ยกเว้นกรณี ทำนก่อนอำหำรแล้วปวดศีรษะมำกเปลี่ยนเป็ นทำนหลังอำหำรได้
Metformin
รับประทำนยำขณะท้องว่ำง เพรำะอำหำรลดกำรดูดซึมยำ แต่อำจรับประทำนพร้อมอำหำรหรื อหลัง
อำหำรได้ เพื่อลดกำรระคำยเคืองกระเพำะอำหำร
ยำดังกล่ำวข้ำงต้น กลุ่มงำนเภสัชกรรมตั้งข้อมูลพื้นฐำนเป็ น ac ทั้งหมด
ยำกลุ่มที่ 1 หำกแพทย์สงั่ เป็ น pc ให้หอ้ งยำเปลี่ยนเป็ น ac (ถ้ำแพทย์ตอ้ งกำรให้หลังอำหำรจะขีดเส้นใต้ pc)
กรณี ผปู ้ ่ วยในให้พยำบำลให้ยำตำมข้อมูลพื้นฐำน
ยำกลุ่มที่ 2 ให้แก้ไขฉลำก และให้ยำตำมแพทย์สงั่ ac/pc (หำกแพทย์ไม่ระบุวธิ ีใช้ยำให้เป็ น ac ตำมข้อมูลพื้นฐำน)
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มาตรฐานการให้ ยารับประทาน
กลุ่มที่ 3 รายการยาทีต่ ้ องรับประทานพร้ อมอาหารคาแรก
รายการยา
เหตุผลทีต่ ้ องทานพร้ อมอาหารคาแรก
- เพื่อยับยั้งกำรสลำยตัวของอำหำรจำพวกแป้ งไปเป็ นน้ ำตำลโมเลกุลเดี่ยว
Acarbose (Glucobay)
กลุ่มที่ 4 รายการยาทีก่ นิ พร้ อมอาหารหรือหลังอาหารทันที
Allopurinol
Aspirin
Calcium carbonate (กรณี Phosphate binder)
Carbamazepine ( Tegretol )
Chloroquine
Daflon
Doxycycline
Erythromycin state / base ( IF GI occurs )
Ferrous sulfate, Ferrous Fumarate ( IF GI occurs )
Griseofulvin
Ibuprofen

Indomethacin
Itraconazole
Ketoconazole
Loxoprofen
Metronazole
Naproxen
Piroxicam, Cerecoxib, Etoricoxib
Prednisolone
Quinine
Spironolactone

กลุ่มที่ 5 ยาทีห่ ้ ามกินพร้ อมอาหารประเภทนม ยาลดกรด แคลเซียมหรือแมกนีเซียมเป็ นส่ วนประกอบ
ห้ำมกินพร้อม นม ยาลดกรด
Bisacodyl ( Dulcolax)tablet
Ciprofloxacin
ห้ำมกินพร้อม นม ยาลดกรด แคลเซียม และแมกนีเซียม
Doxycycline
ห้ำมกินพร้อม นม ยาลดกรด ยำระบำยที่มีส่วนประกอบ หรือ oral iron products
Ferrous sulfate, Ferrous Fumarate
ห้ำมกินพร้อม นม ยาลดกรด
Moxifloxacin
ห้ำมกินพร้อม นม ยาลดกรด แคลเซียม และแมกนีเซียม
Norfloxacin
ห้ำมกินพร้อม นม ยาลดกรด แคลเซียม และแมกนีเซียม

ห้ำมกินพร้อม นม ยาลดกรด
Prenatal (Prenamed )
Tetracycline
ห้ำมกินพร้อม นม ยาลดกรด ยำระบำยที่มีส่วนประกอบ หรือ oral iron products
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เอกสารหมายเลข 4
ปฏิกริ ิยาระหว่ างยา (Drug Interaction; DI)
นิยาม ปฏิกริ ิยาระหว่างยา (Drug Interaction) หมำยถึง ปรำกฏกำรณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อระดับยำหรื อพำรำมิเตอร์ ทำงเภสัช
จลนศำสตร์ ของยำ หรื อฤทธิ์ ทำงเภสัชวิทยำของยำตัวหนึ่งในร่ ำงกำยเปลี่ยนแปลงไปเมื่อได้รับยำตัวอื่นร่ วมด้วย
Fatal Drug Interaction หมำยถึง กำรใช้คู่ยำที่มีปฏิกิริยำรุ นแรง ซึ่ งอำจมีผลทำให้ผปู ้ ่ วยเสี ยชีวติ ให้ปฏิบตั ิดงั นี้
1. เมื่อแพทย์มีกำรสั่งยำที่เป็ น Fatal Drug Interaction ให้เภสัชกรส่ ง consultation form เพื่อยืนยันคำสั่ง และแสดง
เหตุผลที่ตอ้ งกำรใช้
2. กรณี ที่แพทย์ยนื ยันกำรสัง่ ใช้ยำเภสัชกรต้องให้คำแนะนำแก่ผปู ้ ่ วยตำมแนวทำงที่กำหนด
Pharmacokinetic drug interaction หมำยถึง ปฏิกิริยำระหว่ำงยำในด้ำนเภสัชจลนศำสตร์ ซึ่ งยำมีผลรบกวนกำรดูดซึ มเข้ำสู่
ร่ ำงกำย โดยคัดเลือกคู่ยำที่มีควำมสำคัญในระดับ 2
- สำหรับผูป้ ่ วยนอกเภสัชกรทำกำรแก้ไขคู่ยำที่เกิด drug interaction ได้โดยอัตโนมัติ โดยจะพิมพ์ฉลำกยำให้ถูกต้อง
ตำมหลักวิชำกำร
- สำหรับผูป้ ่ วยในหำกแพทย์สั่งยำที่ผลรบกวนกำรดูดซึ มกัน ให้เภสัชกรติด Pharmacist’s note แนบไปกับ Patient
Medication Profile ให้พยำบำลปรับกำรให้ยำตำมที่เภสัชกรทำกำรเปลี่ยนแปลงแล้ว
Drug-Food interaction หมำยถึง ปฏิกิริยำระหว่ำงยำกับอำหำร ซึ่ งอำหำรมีผลรบกวนกำรดูดซึ มของยำ กรณี พบว่ำมีคำสั่งใช้
ยำที่เกี่ยวข้องกับมื้ออำหำรไม่เหมำะสมกับกำรออกฤทธิ์ ของยำ ให้ปฏิบตั ิดงั นี้
- สำหรับผูป้ ่ วยนอกเภสัชกรทำกำรแก้ไขคู่ยำที่เกิด drug interaction ได้โดยอัตโนมัติ โดยจะพิมพ์ฉลำกยำให้ถูกต้อง
ตำมหลักวิชำกำร
- สำหรับผูป้ ่ วยในหำกแพทย์ไม่ระบุวธิ ี รับประทำนยำให้พยำบำลให้ยำตำมข้อมูลพื้นฐำนหน้ำซองยำ แต่ถำ้ แพทย์สั่งยำ
ไม่ตรงตำมข้อมูลพื้นฐำนเภสัชกรติด Pharmacist’s note แนบไปกับซองยำให้พยำบำลปรับกำรให้ยำตำมที่เภสัชกรทำ
กำรเปลี่ยนแปลงแล้ว
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Fatal Drug interaction
เรี ยน นพ. / พญ. ............................................................................................................ วันที่ .......................................
ชื่อ – สกุล ผูป้ ่ วย ............................................................................................................ HN …………………………
ห้ ามใช้ ยาคู่ต่อไปนี้
□ Ergot derivatives เช่น Ergotamine (Cafergot®) +□ Protease inhibitors (PIs) ทุกชนิด ( indinavir, Lopinavir,ritonavir,
Kaletra® (Lopinavir/ritonavir) ยำมีผลเพิ่มระดับของยำ Ergotamine
derivatives ทำให้มีอำกำรของErgotism ประกอบด้วย peripheral
vasospasm และ ischemia
+□ Non nucleoside reverse transcriptase inhibitors (NNRTIs) เฉพาะ
Efavirenz ยำมีผลเพิ่มระดับของยำ Ergotamine derivatives ทำให้มี
อำกำรของErgotism ประกอบด้วย peripheral vasospasm และ ischemia
เฝ้ าระวังการใช้ ยาคู่ต่อไปนี้
□ Atorvastatin > 10 mg
□ simvastatin > 10 mg
□ Warfarin*
( INR = …………….)

□ Digoxin*

ระวังกำรให้คู่กนั เนื่องจำกอำจทำให้เกิด myopathy ได้
ระวังกำรให้คู่กนั เนื่องจำกอำจทำให้เกิด myopathy ได้
ติดตำมระดับ INR อย่ำงใกล้ชิดระหว่ำง 6-8 สัปดำห์แรกที่เริ่ มใช้
Amiodarone ร่ วมด้วย มักต้องลดขนำดยำ Warfarin ลงร้อย ละ
30 – 50 เมื่อเริ่ มใช้ยำร่ วมกัน ผลของปฏิกิริยำคงอยูน่ ำน
1.5 – 4 เดือน หลังหยุดยำ Amiodarone
+□ Co-trimoxazole ติดตำมระดับ INR อย่ำงใกล้ชิด หรื อเปลี่ยนไปใช้ยำต้ำนจุลชีพตัวอื่น
+□ Metronidazole มีรำยงำนกำรเกิดเลือดออก ควรติดตำมระดับ INR อย่ำงใกล้ชิด
อำจลดขนำดยำ Warfarin หรื อเปลี่ยนไปใช้ยำต้ำนจุลชีพตัวอื่น
+□ Fluconazole, Itraconazole, Ketoconazole ติดตำมระดับ INR อย่ำงใกล้ชิดและถี่ข้ ึน
อำจเพิ่ม INR 2-3 เท่ำ
+□ ASA > 500 mg/day เฝ้ ำระวังกำรเกิด bleeding ควรติดตำมระดับ INR อย่ำงใกล้ชิด
+□ NSAIDs (Diclofenac, Ibuprofen, Indomethacin, Mefenamic acid, Naproxen,
Piroxicam)
เฝ้ ำระวังกำรเกิด bleeding ให้คำแนะนำแก่ผปู ้ ่ วยในกำรสังเกตอำกำร
เลือดออกผิดปกติ
+□ Amiodarone* ทำให้ระดับยำ Digoxin ในเลือดเพิ่มขึ้น เพิ่มกำรเกิดพิษของdigoxin
พิจำรณำปรับลดขนำดยำ Digoxin ขณะใช้ร่วมกับ Amiodarone
+□ Furosemide, □ HCTZ เพิม่ กำรขับ potassium, magnesium ออกทำงปั สสำวะ ทำให้เกิด
electrolyte disturbance, เกิด digitalis-induced arrhythmias ติดตำม
ระดับ potassium ป้ องกันกำรสูญเสี ย Potassium เพื่อไม่ให้เกิด
Digoxin toxicity เปลี่ยนใช้ยำกลุ่ม Potassium sparing diuretics แทน
+ Gemfibrozil
+ Gemfibrozil
+□ Amiodarone*

ควำมคิดเห็นของแพทย์..................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ นพ. /พญ........................................................................................
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เอกสารหมายเลข 5
ระบบป้ องกันการแพ้ยาซ้า
อำกำรไม่พึงประสงค์จำกกำรใช้ยำ (Adverse drug reaction หรื อ ADR) มีควำมหมำยคือ ปฏิกิริยำที่
เกิดขึ้นโดยมิได้ต้ งั ใจและเป็ นอันตรำยต่อร่ ำงกำยมนุษย์และเกิดขึ้นเมื่อใช้ยำในขนำดปกติ เพื่อกำรป้ องกัน
วินิจฉัย บรรเทำ หรื อบำบัดรักษำโรคหรื อเพื่อเปลี่ยนแปลงแก้ไขกำรทำงำนของอวัยวะในร่ ำงกำยมนุษย์ แต่
ไม่รวมถึงกำรใช้ยำในขนำดสู งจำกอุบตั ิเหตุหรื อโดยจงใจหรื อจำกกำรใช้ยำในทำงที่ผิด แบ่งเป็ น 2 ชนิดที่
สำคัญ คือ
1. Type A (dose-related, augmented) reactions = SIDE EFFECT (อำกำรข้ำงเคียง)
- มักเกิดจำกฤทธิ์ ทำงเภสัชวิทยำของยำ
- คำดเดำถึง ADR ที่จะเกิดขึ้นได้
- เมื่อเพิ่มขนำดยำจะเพิ่มควำมรุ นแรงของ ADR
- สำมำรถป้ องกันและหลีกเลี่ยงได้
- เช่น อำกำรไอแห้งๆจำกกำรใช้ยำ Enalapril
2. Type B (non-dose related, bizarre) reactions = ALLERGY (แพ้ยำ)
- ไม่เกี่ยวข้องกับฤทธิ์ ทำงเภสัชวิทยำของยำ
- ไม่สำมำรถคำดเดำถึง ADR ที่จะเกิดขึ้นได้
- ไม่ข้ ึนกับขนำดยำ
- เช่น Steven Johnson syndrome จำกกำรใช้ Bactrim
ผูป้ ่ วยนอกเกิด ADR หรื อมำด้วย ADR หรื อให้ประวัติแพ้ยำในอดีต
แพทย์,พยำบำล พบอำกำรที่สงสัยจะเป็ น ADR หรื อผูป้ ่ วยแจ้งแพ้ยำในอดีต
ส่ งพบเภสัชกร
ในเวลำรำชกำร ส่ งห้อง CONSULT โทร 311
นอกเวลำรำชกำร ส่ งห้องจ่ำยยำผูป้ ่ วยใน โทร 693, 694
ผูป้ ่ วยในเกิด ADR ขณะอยู่ รพ.หรื อมำ admit ด้วย ADR หรื อให้ประวัติแพ้ยำในอดีต
แพทย์,พยำบำล พบอำกำรที่สงสัยจะเป็ น ADR หรื อผูป้ ่ วยแจ้งแพ้ยำในอดีต
แจ้งเภสัชกร 8.30-16.30 น. โทร 693,694 (IPD)
นอกเวลำรำชกำร ส่ งห้องจ่ำยยำผูป้ ่ วยใน โทร 693, 694
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ระบบป้ องกันการแพ้ยาซ้า
ไม่น่ำแพ้ยำ

เกิดในอดีต

ข้อมูลไม่เพียงพอ

บัตรเตือนเรื่ องยำ

แพ้ยำ

บัตรแพ้ยำ

รำยงำนผูป้ ่ วย
สงสัยจะเป็ น ADR
เกิดในตอนนี้

ไม่ใช่ ADR
รุ นแรง

บัตรเตือนเรื่ องยำ :
ระบุเป็ นอำกำรข้ำงเคียง

Side Effect
ไม่รุนแรง
ไม่สำมำรถสรุ ปได้
แพ้ยำ

ออกบัตร
บัตรแพ้ยำ
บัตรเตือนเรื่ องยำ

OPD Card
“ ผูป้ ่ วยแพ้ยำ ”
“ ระวังกำรใช้ยำ ”

บัตรเตือนเรื่ องยำ
บัตรแพ้ยำ

LAN
ลง
ไม่ลง

สำหรับผูป้ ่ วยในหำกผูป้ ่ วยเคยมีประวัติแพ้ยำโดยมีกำรติดสติ๊กเกอร์ “ ผูป้ ่ วยแพ้ยำ ” หรื อ
“ ระวังกำรใช้ยำ ” ติดที่ OPD card แล้วแสดงว่ำผ่ำนกำรประเมินจำกเภสัชกรแล้ว ให้ติดป้ ำย “ ผูป้ ่ วยแพ้ยำ
” และเขียนชื่อยำที่แพ้ลงในป้ ำยก่อนติดไว้ที่หน้ำแฟ้ มประวัติ แต่ถำ้ ผูป้ ่ วยแจ้งแพ้ยำในอดีตแต่ยงั ไม่เคย
ได้รับกำรประเมินจำกเภสัชกร ให้โทรแจ้งเภสัชกร ระหว่ำงรอเภสัชกรมำประเมินให้ติดป้ ำย “ ผูป้ ่ วยให้
ประวัติแพ้ยำ ” และเขียนชื่อยำที่แพ้ลงในป้ ำยก่อนติดไว้ที่หน้ำแฟ้ มประวัติ
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