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ระบบป้องกนัการคลาดเคลือ่นทางยา (Medication error) 
คณะกรรมการพฒันาระบบยา (Medication Management System;MMS) 
ค ำสั่งโรงพยำบำลอ่ำงทอง ท่ี ๑๙๗/๒๕๕๗  ลงวนัท่ี ๓ ธนัวำคม ๒๕๕๖ 

 ประกอบดว้ย 
 ๑. นำงสำวประกำย  สัญโญชน์วทิย ์ นำยแพทยช์ ำนำญกำรพิเศษ ประธำน 
 ๒.นำยประกิต  ชยักิจอุรำใจ  นำยแพทยช์ ำนำญกำรพิเศษ รองประธำน 
 ๓.นำงรัตน์เกลำ้  สุมำนิก   นำยแพทยช์ ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
 ๔.นำงสำวชลธร  ไชยโชติ  นำยแพทยช์ ำนำญกำร  กรรมกำร 
 ๕.นำงสำวรัชดำภรณ์  ตนัติมำลำ  นำยแพทยช์ ำนำญกำร  กรรมกำร 
 ๖.นำงสำวณฐัภรณ์  พรประเสริฐสุข นำยแพทยช์ ำนำญกำร  กรรมกำร 

๗.นำงสุนียพ์ร  แคลว้ปลอดทุกข ์  พยำบำลวชิำชีพช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
 ๘.นำงลดัดำ  พงษเ์ผอืก   พยำบำลวชิำชีพช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 

๙.นำงสำวดวงตำ  น่ิมศรีทอง  พยำบำลวชิำชีพช ำนำญกำร กรรมกำร 
 ๑๐.นำงสมคิด  อมรเมตตำจิต  พยำบำลวชิำชีพช ำนำญกำร กรรมกำร 
 ๑๑.นำงจรวยพร  ฉิมฉวี   พยำบำลวชิำชีพช ำนำญกำร กรรมกำร 
 ๑๒.นำงสำวยพุำ  พลเสน   พยำบำลวชิำชีพช ำนำญกำร กรรมกำร 
 ๑๓.นำงสำวนิสำ  ภู่อำภรณ์  พยำบำลวชิำชีพช ำนำญกำร กรรมกำร 
 ๑๔.นำงนนัทยำ  สิทธิ   พยำบำลวชิำชีพช ำนำญกำร กรรมกำร 

๑๕.นำงสำววรรณี  เมฆกระจ่ำง  พยำบำลวชิำชีพช ำนำญกำร กรรมกำร 
 ๑๖.นำงพนำรัตน์  ชุติมำนุกลู  เภสัชกรช ำนำญกำร  กรรมกำร 
 ๑๗.นำงสำวสุนนัทำ  คำ้ทวี  เภสัชกรช ำนำญกำร  กรรมกำร 
 ๑๘.นำงสำวณฐัธิดำ  จินดำพล  เภสัชกรปฏิบติักำร  กรรมกำร 
 ๑๙.นำงสำวธีรีญำณ์  สุวรรณนิโรจน์ เภสัชกรช ำนำญกำร กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 ๒๐.นำงสำวอุทุมพร  เช้ือเล็ก  เภสัชกรช ำนำญกำร     กรรมกำรและผูช่้วยเลขำนุกำร 

 
โดยมีอ ำนำจหนำ้ท่ีและควำมรับผดิชอบดงัน้ี 

 ๑.พฒันำระบบกำรจดักำรควำมคลำดเคล่ือนทำงยำ  (Medication Error;ME) 
 ๒.พฒันำระบบกำรจดักำรยำท่ีมีควำมเส่ียงสูง (High Alert Drug;HAD) 
 ๓.พฒันำระบบกำรเฝ้ำระวงั  อำกำรไม่พึงประสงคจ์ำกกำรใชย้ำ(Adverse Drug Reac Tion;ADR) และกำร
ป้องกนักำรแพย้ำซ ้ ำ 
 ๔.พฒันำระบบบริหำรจดักำรควำมต่อเน่ืองของยำ (Medication Reconciliation;MR) 
 ๕.พฒันำระบบกำรกระจำยยำใหเ้ป็นไปตำมมำตรฐำนวชิำชีพของทุกวชิำชีพ 
 ๖.พฒันำระบบกำรดูแลยำส ำรองหอผูป่้วย (Stock Ward) 
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 ๗.ก ำกบั/ติดตำม  ผลกำรพฒันำคุณภำพระบบยำของโรงพยำบำล 
 ๘.รำยงำนผลและเสนอแนะแนวทำงกำรพฒันำระบบยำต่อคณะกรรมกำร PTC เพื่อรับทรำบ/วำงแนวทำง
แกปั้ญหำ/ก ำหนดนโยบำย 
     

เป้าหมาย 
 ท ำใหเ้กิดควำมคลำดเคล่ือนทำงยำนอ้ยท่ีสุด สำมำรถตรวจสอบ แกไ้ขและป้องกนัควำมคลำดเคล่ือนทำงยำ
ไดก่้อนท่ีจะเกิดอนัตรำยต่อผูใ้ชบ้ริกำร  
 

นโยบายในระดับองค์กรและการป้องกนัการคลาดเคลือ่นทางยา 
1. รพ.มีเจตนำรมณ์ และมีควำมรับผดิชอบอยำ่งแน่วแน่ในกำรเสริมสร้ำงควำมปลอดภยั กำรป้องกนัหรือลด

อนัตรำยจำกกำรใชย้ำของผูรั้บบริกำร โดยมีคณะกรรมกำรท่ีรับผิดชอบชดัเจน 
2. ก ำหนดบทบำท หนำ้ท่ี และควำมรับผดิชอบของบุคลำกรในแต่ละสำยงำน 
3. รพ. มีกำรก ำหนดบญัชียำของโรงพยำบำล ตลอดจนเกณฑใ์นกำรจดัหำเพื่อใหย้ำและเวชภณัฑท่ี์ใชมี้คุณภำพ

ดีและมีปริมำณท่ีเพียงพอ และจดัท ำบญัชีรำยกำรยำของโรงพยำบำลเพื่อเผยแพร่แก่บุคลำกำรท่ีเก่ียวขอ้ง 
4. กลุ่มงำนเภสัชกรรมของโรงพยำบำลเปิดใหบ้ริกำรจ่ำยยำผูป่้วยนอกและผูป่้วยในโดยเภสัชกรตลอด           

24 ชัว่โมง 
5. ส่งเสริมใหมี้กำรรำยงำนเม่ือมีควำมคลำดเคล่ือนทำงยำเกิดข้ึน แลว้น ำมำหำสำเหตุและแนวทำงแกไ้ข อยำ่ง

สม ่ำเสมอ โดยมีระบบรำยงำนควำมคลำดเคล่ือนท่ีสำมำรถน ำมำใชว้เิครำะห์ใหเ้กิดกำรเรียนรู้เพื่อป้องกนั
กำรควำมคลำดเคล่ือนทำงยำในอนำคต 

6. พิจำรณำน ำเทคโนโลยแีละบริกำรต่ำงๆมำใชใ้นองคก์รเพื่อสร้ำงเสริมควำมปลอดภยัของผูป่้วยและควำม
คลำดเคล่ือนทำงยำ 

 

ค าจ ากดัความ 
  ควำมคลำดเคล่ือนทำงยำ ( Medication Error) คือเหตุกำรณ์ใดๆ ท่ีสำมำรถป้องกนัได ้ท่ีอำจเป็นสำเหตุหรือ
กำรน ำไปสู่กำรใชย้ำท่ีไม่เหมำะสม หรือเป็นอนัตรำยแก่ผูป่้วย ในขณะท่ียำอยูใ่นกำรควบคุมของบุคลำกร
สำธำรณสุข ผูป่้วยหรือผูรั้บบริกำร เหตุกำรณ์เหล่ำน้ีอำจเก่ียวขอ้งกบักำรปฏิบติัทำงวชิำชีพ ผลิตภณัฑสุ์ขภำพ 
กระบวนกำรและระบบ ซ่ึงรวมถึงกำรสั่งใชย้ำ กำรส่ือสำรค ำสั่งใชย้ำ กำรติดฉลำกยำ กำรบรรจุยำ กำรตัง่ช่ือยำ 
กำรเตรียมยำ  กำรส่งมอบยำ กำรกระจำยยำ กำรใหข้อ้มูล กำรติดตำม และกำรใชย้ำ 
 ในโรงพยำบำลอ่ำงทองไดแ้บ่งคลำดเคล่ือนทำงยำออกเป็นประเภทใหญ่ๆไดแ้ก่ 

1. ควำมคลำดเคล่ือนในกำรสั่งใชย้ำ ( Prescribing error) 
2. ควำมคลำดเคล่ือนในกระบวนกำรท ำงำน ( Processing error) 
3. ควำมคลำดเคล่ือนในกำรจ่ำยยำ ( dispensing error) 
4.  ควำมคลำดเคล่ือนในกำรให้ยำ ( Administration error) 
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โดยจดัล ำดบัควำมคลำดเคล่ือนทำงยำท่ีเกิดข้ึนออกเป็น 9 ระดบั ดงัน้ี 
ระดบัท่ี A  :  ไม่มีควำมคลำดเคล่ือนเกิดข้ึน แต่มีเหตุกำรณ์ท่ีท ำใหเ้กิดควำมคลำดเคล่ือนได ้มีควำมคลำดเคล่ือน 

แต่ไม่เป็นอนัตรำยต่อผูป่้วย 
ระดบัท่ี B  :  มีควำมคลำดเคล่ือนเกิดข้ึน แต่ไม่เป็นอนัตรำยต่อผูป่้วย เน่ืองจำกควำมคลำดเคล่ือนไปไม่ถึงผูป่้วย 
ระดบัท่ี C  :  มีควำมคลำดเคล่ือนเกิดข้ึน แต่ไม่เป็นอนัตรำยต่อผูป่้วย ถึงแมค้วำมคลำดเคล่ือนนั้นไปถึงผูป่้วยแลว้ 
ระดบัท่ี D  :  มีควำมคลำดเคล่ือนเกิดข้ึน แต่ไม่เป็นอนัตรำยต่อผูป่้วย แต่ยงัจ ำเป็นตอ้งมีกำรติดตำมผูป่้วยเพิ่มเติม 
ระดบัท่ี E  :  มีควำมคลำดเคล่ือนเกิดข้ึน และเป็นอนัตรำยต่อผูป่้วยเพียงชัว่ครำว รวมถึงจ ำเป็นตอ้งไดรั้บกำร
รักษำหรือแกไ้ขเพิ่มเติม 
ระดบัท่ี F  :  มีควำมคลำดเคล่ือนเกิดข้ึน และเป็นอนัตรำยต่อผูป่้วยเพียงชัว่ครำว รวมถึงจ ำเป็นตอ้งไดรั้บกำร
รักษำในโรงพยำบำลหรือยดืระยะเวลำในกำรรักษำตวัในโรงพยำบำลออกไป 
ระดบัท่ี G :  มีควำมคลำดเคล่ือนเกิดข้ึน และเป็นอนัตรำยต่อผูป่้วยถำวร 
ระดบัท่ี H  :  มีควำมคลำดเคล่ือนเกิดข้ึน และเป็นอนัตรำยต่อผูป่้วยจนเกือบถึงแก่ชีวติ 
ระดบัท่ี I  :  มีควำมคลำดเคล่ือนเกิดข้ึน และเป็นอนัตรำยต่อผูป่้วยจนถึงเสียชีวติ 
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ควำมคลำดเคล่ือนทำงยำมีรำยละเอียดควำมคลำดเคล่ือนแต่ละประเภท แสดงดงัน้ี 

1. ความคลาดเคลือ่นในการส่ังใช้ยา ( Prescribing error) 
คือ 1. กำรเขียนค ำสั่งกำรใชย้ำดว้ยลำยมือท่ีอ่ำนยำก อ่ำนไม่ออก ในหวัขอ้ ช่ือยำ/ควำมแรง/วธีิใช/้จ  ำนวน 
 2. กำรสั่งใชย้ำโดยไม่ระบุควำมแรง/วธีิใช/้จ  ำนวน 
 3. กำรสั่งใชย้ำผดิรำยกำร/ผิดขนำด/ผิดวธีิใช/้ผดิรูปแบบ/ผิดจ ำนวน/เลือกควำมเขม้ขน้ผิด/เลือกอตัรำเร็วใน

กำรใหย้ำผดิ 
 4. กำรสั่งใชย้ำท่ีผูป่้วยมีประวติัแพ ้
 5. กำรสั่งยำท่ีมีปฏิกิริยำระหวำ่งกนั (ตำมขอ้ก ำหนด) 
 6. กำรสั่งยำท่ีไม่มีในบญัชีโรงพยำบำล 
 7. กำรสั่งยำซ ้ ำซอ้น 
 8. กำรสั่งยำผดิคน 
 9. กำรเลือกใชย้ำผดิ (โดยใชห้ลกักำรเลือกใชย้ำตำมขอ้บ่งใช ้ขอ้หำ้มใช ้เช่น ยำท่ีหำ้มใชใ้นหญิงมีครรภ)์ 
 

การป้องกนัความคลาดเคลือ่นในการส่ังใช้ยา 
1. ผูส้ั่งใชย้ำควรทบทวนขอ้มูลของผูป่้วยอีกทั้งขอ้มูลพื้นฐำน (เช่นกำรแพย้ำ) และขอ้มูลกำรติดตำมสภำวะของ

ผูป่้วย รวมถึงยำท่ีผูป่้วยใชท้ั้งหมดก่อนสั่งใชย้ำเพิ่มเติมแก่ผูป่้วย เพื่อป้องกนักำรสั่งใชย้ำท่ีป่วยมีประวติัแพม้ำ
ก่อน หรือยำท่ีอำจเกิดปฏิกิริยำกบัยำท่ีผูป่้วยใชอ้ยูก่่อนแลว้ ในกรณีมีกำรสั่งใชย้ำท่ีไม่ช ำนำญหรือไม่ใส่
สำขำวชิำเฉพำะของผูส้ั่งใชย้ำควรจะมีกำรปรึกษำผูท่ี้เช่ียวชำญ 

2. ผูส้ั่งใชย้ำควรมีกำรทบทวนช่ือผูป่้วยใหถู้กตอ้งก่อนจะมีกำรสั่งใชย้ำ ในบำงกรณีให้ระบุวตัถุประสงคข์องกำรสั่ง
ใชย้ำลงใน Progress note หรือ OPD card เพื่อใหเ้ภสัชกร พยำบำล และผูป่้วยแน่ใจไดว้ำ่ไดรั้บยำท่ีถูกตอ้ง 

3. ผูส้ั่งใชย้ำควรเขียนค ำสั่งใชย้ำท่ีอ่ำนไดง่้ำย ลำยมือชดัเจน ครบถว้น ไม่ควรออกค ำสั่งใชย้ำโดยวำจำ ยกเวน้ใน
กรณีฉุกเฉินและใหส้ั่งเป็น stat dose หรือ order for one day  เท่ำนั้น ผูรั้บค ำสั่งใชย้ำควรบนัทึกค ำสั่งใชย้ำ
ทั้งหมดและทวนค ำสั่งใชย้ำซ ้ ำอีกคร้ังใหผู้ใ้ชย้ำฟัง และผูส้ั่งใชย้ำตอ้งเขียนค ำสั่งใชย้ำใหเ้ร็วท่ีสุด หรือมำเขียน
ภำยใน 24 ชัว่โมง หลงัจำกกำรสั่งดว้ยวำจำ 

4. ผูส้ั่งใชย้ำควรสั่งยำใหค้รบถว้นทั้งช่ือยำ ควำมแรง (โดยเฉพำะรำยกำรยำท่ีมีตั้งแต่ 2 ควำมแรงข้ึนไป)           
วธีิใช ้และจ ำนวน 

5. ผูส้ั่งใชย้ำไม่ควรเขียนตวัเลข ”0” ตำมหลงัจุดทศนิยม (เช่น 1.0) แต่ควรเขียนตวัเลข “0” น ำหนำ้จุดทศนิยมใน
กรณีท่ีนอ้ยกวำ่ “1” (เช่น 0.1) 

6. ผูส้ั่งใชย้ำควรใชค้  ำวำ่ “unit” แทนตวัยอ่ u 
7. ในกรณีพบปัญหำ หรือไม่แน่ใจในค ำสั่งใชย้ำ เภสัชกรหรือพยำบำลควรสอบถำมผูส้ั่งใชย้ำไดท้นัที หรือมีระบบ

ตำมไดต้ลอดเวลำ ถำ้เป็นผูป่้วยนอก ใหเ้ภสัชกร เขียนใบขอค ำปรึกษำเร่ืองยำ ส่วนในกรณีผูป่้วยใน ใหเ้ภสัชกร
เขียน consultation form  แต่ถำ้เป็นเร่ืองฉุกเฉินใหเ้ภสัชกร / พยำบำล ติดต่อผูส้ั่งใชย้ำไดท้นัที 
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8. กรณีพิจำรณำสั่งยำท่ีตอ้งมีกำรหกั แบ่ง หรือบด ควรเลือกรูปแบบยำท่ีใชใ้หเ้หมำะสมเพื่อประสิทธิภำพในกำร
รักษำ เน่ืองจำกยำบำงชนิดมีขอ้หำ้มในกำรหกัหรือบด  (เอกสารหมายเลข 2) 

9. จดัท ำรำยกำรยำท่ีควรรับทำนก่อนอำหำร พร้อมอำหำรค ำแรก หลงัอำหำรทนัที และรำยกำรยำท่ีไม่ควรทำน
พร้อมกบันมหรือยำลดกรด (เอกสารหมายเลข 3) 

10. กำรสั่งใชย้ำท่ีมีปฏิกิริยำระหวำ่งกนั(Drug interaction) ใหบุ้คลำกรท่ีเก่ียวขอ้งด ำเนินกำรแกไ้ข ตำมวธีิปฏิบติั  
(เอกสารหมายเลข 4) 

11. ยำท่ีจดัอยูใ่นกลุ่ม High alert drug ใหบุ้คลำกรท่ีเก่ียวขอ้งด ำเนินกำรแกไ้ข ตำมคู่มือกำรใชย้ำท่ีมีควำมเส่ียงสูง     
( High alert drug ) 

12. กรณีแพทย/์พยำบำล สัมภำษณ์ผูป่้วยแลว้พบวำ่ผูป่้วยเคยมีประวติัแพย้ำ แต่ยงัไม่เคยมีประวติัแพย้ำใน
โรงพยำบำลอ่ำงทอง ให้แจง้เภสัชกรเพื่อประเมินและเขำ้ระบบป้องกนักำรแพย้ำของโรงพยำบำลปฏิบติัตำม
ระบบป้องกนักำรแพย้ำซ ้ ำ (เอกสารหมายเลข 5) 

 

2.  ความคลาดเคลือ่นในกระบวนการท างาน (Processing error) 
 แบ่งเป็นงำนจ่ำยยำผูป่้วยนอก และงำนจ่ำยยำผูป่้วยใน 
งานจ่ายยาผู้ป่วยนอก 
 ขั้นตอนท่ีเจำ้หนำ้ท่ีตอ้ง key  ยำ และจดัยำ ควำมคลำดเคล่ือนท่ีเกิดไดแ้ก่ 

1. key ยำผดิรำยกำร ควำมแรง วธีิใช ้จ  ำนวน ไม่ครบรำยกำร 
2. จดัยำผดิรำยกำร ควำมแรง จ ำนวน จดัยำไม่ใส่ฉลำกช่วย จดัยำไม่ครบรำยกำร 
ขั้นตอนเภสัชกรตรวจสอบยำก่อนจ่ำยยำใหแ้ก่ผูป่้วย (ตรวจพบโดยเภสัชกรท่ีจ่ำยยำ) 

1. ตรวจสอบยำผดิรำยกำร 
2. ตรวจสอบยำผดิควำมแรง 
3. ตรวจสอบยำผดิจ ำนวน 
4. ตรวจสอบยำยำผดิวธีิใช ้
5. ตรวจสอบยำไม่ครบรำยกำร 
6. ตรวจสอบยำไม่ใส่ฉลำกช่วย 
7. ตรวจสอบยำท่ีเป็น high alert drug และ Fatal drug interaction ไม่เป็นไปตำมแนวทำงท่ีก ำหนด 
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งานจ่ายยาผู้ป่วยใน 
 ในกระบวนกำรน้ีเก่ียวขอ้งกบักำรท ำงำนของ 2 กลุ่มงำน คือกลุ่มงำนพยำบำล และกลุ่มงำนเภสัชกรรม โดย
ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุ่มงำนพยำบำล ไดมี้กำรแบ่งออกเป็นขั้นตอนต่ำงๆ ดงัน้ี 

1. ควำมคลำดเคล่ือนท่ีเกิดจำกใบแจง้กำรใหย้ำ ( Med sheet/ ใบ Order) 
 ไม่ไดรั้บค ำสั่งแพทย/์ลืมรับ  
 กำรลอกค ำสั่งลง MAR/Kardex ผดิ  
 ไม่ใชป้ำกกำแดงกรณี High Alert Drug 
 ไม่ใส่ช่ือ – HN ผูป่้วยใน order ก่อนส่งไปซ้ือยำ  
 เตรียมยำไม่ครบรำยกำร / เตรียมยำเกิน 

2. ขั้นตอนกำรเตรียมยำ 
- ลืมเขียนป้ำยติดสำรน ้ำ / ขวดยำท่ีผสมแลว้ 
- กำรผสมยำผดิควำมเขม้ขน้ 
- กำรผสมยำผดิสำรละลำย 
- กำรเตรียมยำผดิรำยกำร 
- กำรผสมยำผดิภำชนะบรรจุ 
- กำรเตรียมยำผดิเทคนิค 
- กำรจดัยำใหผู้ป่้วยผดิจ ำนวน 
- กำรเตรียมยำผดิคน 
- กำรเตรียมยำไม่ครบรำยกำร / เตรียมยำเกิน 
- กำรเตรียมยำผดิเวลำ / เตรียมยำท่ีแพทยส์ั่งหยดุ 
- กำรเตรียมยำท่ีหมดอำย ุ/ เส่ือมสภำพใหผู้ป่้วย 

3. ไม่ไดบ้นัทึกกำรใหย้ำ / บนัทึกกำรใหย้ำผดิพลำด 
ในส่วนของกลุ่มงำนเภสัชกรรมแบ่งออกเป็นขั้นตอนต่ำง ๆ ดงัน้ี 

1. เภสัชกรบนัทึก patient medication profile ไม่ถูกตอ้ง (ตรวจสอบโดยเภสัชกรคนท่ี 2) 
2. เจำ้หนำ้ท่ี key ยำผดิรำยกำร ควำมแรง วธีิใช ้จ  ำนวน ไม่ครบรำยกำร 
3. เจำ้หนำ้ท่ีจดัยำผดิรำยกำร ควำมแรง จ ำนวน จดัยำไม่ใส่ฉลำกช่วย จดัยำไม่ครบรำยกำร 
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การป้องกนัการคลาดเคลือ่นในกระบวนการท างาน 
1. พยำบำลผูท่ี้มีหนำ้ท่ีในกำรท ำหตักำร หรือจดัยำใหผู้ป่้วย ควรจะมีกำรตรวจสอบค ำสั่งใชย้ำอีกคร้ังจำก chart 

ผูป่้วยโดยตรง 
2. กำรป้องกนักำรเตรียมยำท่ีไม่เหมำะสมหรือไม่ถูกตอ้ง เช่น 

- ผสมยำผดิควำมเขม้ขน้ 
- ไม่เขยำ่ยำน ้ำแขวนตะกอนก่อนใหย้ำ 
- ใชย้ำหมดอำย ุหรือเส่ือมสภำพ เช่นยำท่ีตอ้งเก็บในตูเ้ยน็แต่ไวท่ี้อุณหภูมิห้อง 
- ผสมยำในสำรละลำยท่ีเขำ้กนัไม่ได ้
- ใหย้ำท่ีจ ำเป็นท่ีตอ้งมีกำรเจือจำง(dilute) ก่อนใหย้ำ โดยไม่ไดเ้จือจำง 
- บดยำท่ีหำ้มบดโดยเฉพำะรูปแบบยำท่ีค่อยๆปลดปล่อยตวัยำ (sustain release) เช่น Theophylline SR 

มกัพบปัญหำน้ีในผูป่้วยท่ีให้ยำทำง tube feed 
โดยกำรจดัท ำใหย้ำทำงสำยยำงละรำยกำรยำท่ีหำ้มบด แบ่ง หรือเค้ียว (เอกสารหมายเลข 2) 
กำรจดัเตรียมแนวทำงกำรบริหำรยำฉีดของโรงพยำบำลอ่ำงทอง (Download ใน web โรงพยาบาล <http://ath4/>) 

3. ส ำหรับผูป่้วยใน เภสัชกรท่ีบนัทึก Patient Medication Profile และก ำหนดปริมำณจ่ำยยำตอ้งตรวจสอบช่ือยำ 
ควำมแรง รูปแบบยำ วธีิใชท่ี้แพทยส์ั่งใชก้บัค ำสั่งท่ีเป็นลำยมือผูส้ั่งใชโ้ดยตรง จำกส ำเนำของ Doctor’ order 
sheet ส ำหรับผูป่้วยนอกเภสัชกรคนท่ี 1 ตอ้งตรวจสอบช่ือยำ ควำมแรง รูปแบบยำ วิธีใชแ้ละจ ำนวน จำก
ฉลำกยำกบัยำ ยำกบัค ำสั่งกำรใชย้ำจำกใบสั่งยำท่ีเป็นลำยมือจำกผูส้ั่งใชโ้ดยตรง 

4. เภสัชกรควรจะสำมำรถเขำ้ถึงขอ้มูลผูป่้วยท่ีครบถว้น เพียงพอ และกำรวนิิจฉยัโรค ท่ีง่ำยข้ึน น ำระบบ
เทคโนโลยมีำใชใ้นกำรพฒันำงำน 

5. มีระบบกำรบนัทึกประวติักำรแพย้ำของผูป่้วย และกำรตรวจสอบประวติักำรแพย้ำของผูป่้วย โดยอำศยั
คอมพิวเตอร์และมีระบบกำรเตือนเม่ือพบปัญหำ 

6. ยำท่ีมีปฏิกิริยำระหวำ่งกนั (Drug interaction) ใหบุ้คลำกรท่ีเก่ียวขอ้งด ำเนินกำรแกไ้ข ตำมวธีิปฏิบติั   
(เอกสารหมายเลข 4) 

7. ยำท่ีจดัอยูใ่นกลุ่ม high alert drug ใหบุ้คลำกรท่ีเก่ียวขอ้งด ำเนินกำรแกไ้ข ตำมคู่มือกำรใชย้ำท่ีมีควำมเส่ียงสูง 
(high alert drug)        

แนวทำงกำรพฒันำ  
1. กำรจดัใหมี้กำรฝึกอบรม หรือใหค้วำมรู้แก่เภสัชกร เจำ้หนำ้ท่ีท่ีพิมพฉ์ลำกยำ / จดัยำ พยำบำล เก่ียวกบัยำท่ีมี

ช่ือยำเขียนหรือออกเสียงคลำ้ยกนั ยำท่ีเขำ้รพ. ใหม่ เน่ืองจำกเม่ือน ำขอ้มูลมำวเิครำะห์พบวำ่มกัจะพบควำม
ผดิพลำดในยำเหล่ำน้ี 
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3. ความคลาดเคลือ่นในการจ่ายยา ( Dispensing error) 
คือ ควำมคลำดเคล่ือนในกำรจ่ำยยำของฝ่ำยเภสัชกรรม ท่ีจ่ำยยำไม่ถูกตอ้งตำมท่ีระบุในค ำสั่งใชย้ำ ไดแ้ก่ ผดิ
ชนิดยำ รูปแบบยำ ควำมแรงของยำ ขนำดยำ วธีิใชย้ำ จ  ำนวนยำท่ีสั่งจ่ำย จ่ำยผดิตวัผูป่้วย จ่ำยยำท่ีเส่ือมสภำพ
หรือหมดอำย ุจ่ำยยำท่ีไม่มีค  ำสั่งใชย้ำ(Unauthorized drug) จ่ำยยำไม่ครบรำยกำร ไม่ใส่ฉลำกช่วย ฉลำกยำผดิ 
ช่ือผูป่้วยผดิ หรือ ช่ือยำผดิ ภำยหลงัท่ีจ่ำยออกจำกฝ่ำยเภสัชกรรมแลว้ 

การป้องกนัความคลาดเคลือ่นในการจ่ายยา 
1. เภสัชกรควรมีกำรประเมินควำมถูกตอ้งเหมำะสมของค ำสั่งกำรใชย้ำ ถำ้ไมแ้น่ใจหรือมีขอ้สงสัยควรจะ

ปรึกษำผูส้ั่งใชย้ำทนัที 
2. เภสัชกรหรือเจำ้หนำ้ท่ีท่ีไดรั้บกำรฝึกอบรมเป็นผูจ่้ำยยำผูป่้วยทุกรำย โดยเภสัชกรจะตรวจสอบช่ือและ

นำมกุล และถำมประวติักำรพย้ำในอดีตทุกรำย รวจทั้งตรวจสอบรำยกำรยำ ควำมแรงทุกรำยกำร พร้อม
ทั้งเซ็นตช่ื์อท่ีมุมขวำดำ้นบนของใบสั่งยำ เพื่อลดควำมคลำดเคล่ือนในกรจ่ำยยำผดิ 

3. เพื่อป้องกนักำรแพย้ำซ ้ ำ ใหป้ฏิบติัตำมระบบป้องกนักำรแพย้ำซ ้ ำ ( เอกสารหมายเลข 5) 
4. ยำท่ีมีปฏิกิริยำระหวำ่งกนั (Drug interaction) ใหบุ้คลำกรท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อด ำเนินกำรแกไ้ข ตำมวธีิปฏิบติั 

( เอกสารหมายเลข 4) 
5. ยำท่ีมีควำมเส่ียงสูง(ตำมรำยกำรท่ีมีควำมเส่ียงสูงของ รพ. อ่ำงทอง)ใหมี้กำรติดสต๊ิกเกอร์สีแดงและแยก

ออกจำกยำอ่ืน ๆ และด ำเนินกำรแกไ้ขตำมคู่มือกำรใชย้ำท่ีมีควำมเส่ียงสูง 
6. พยำบำลบนหอผูป่้วยหลงัจำกท่ีไดรั้บยำจำกกลุ่มงำนเภสัชกรรม ตอ้งมีกำรตรวจสอบยำท่ีไดรั้บทนัทีถำ้

พบควำมผดิพลำดใหโ้ทรศพัทแ์จง้เพื่อให้เภสัชกรตรวจสอบวำ่มีควำมผดิพลำดจริงหรือไม่ แลว้ลง
บนัทึกในโปรแกรมควำมเส่ียงของโรงพยำบำล 

7. ส ำหรับผูป่้วนอกทุกใบสั่งยำท่ีมีควำมเส่ียงสูงจะตรวจสอบโดยเภสัชกร 2 คน  
8. เพื่อลดควำมคลำดเคล่ือนทำงยำตั้งแต่วนัท่ี 1 มีนำคม 2554 เพิ่มกำรข้ึนเวรดึกของเภสัชกร ท ำใหถื้อวำ่

กลุ่มงำนเภสัชกรรมใหบ้ริกำรโดยเภสัชกร 24 ชัว่โมง 
 
แนวทำงกำรพฒันำ  
1. เพิ่มจ ำนวนกำรสุ่มตวัอยำ่งตรวจสอบยำท่ีผูป่้วยนอกไดรั้บใหม้ำกข้ึน 
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4.  ความคลาดเคลือ่นในการให้ยา ( Administration error)  
ควำมคลำดเคล่ือนในกำรใหย้ำ ขั้นตอนน้ีไม่มีผูต้รวจสอบซ ้ ำ ต่ำงจำกควำมคลำดเคล่ือนในกำรสั่งใชย้ำและ

กำรจ่ำยยำ โอกำสเกิดควำมเสียหำยต่อผูป่้วยจึงสูงกวำ่ในขั้นตอนอ่ืน โดยส่วนใหญ่พยำบำลเป็นจุดสุดทำ้ยของกำร
สกดัควำมผดิพลำดไมใ่หถึ้งตวัผูป่้วย ภำระหนกัจึงตกกบัพยำบำลมำกกวำ่สมำชิกอ่ืนในระบบยำ ควำมคลำดเคล่ือน
ในกำรใหย้ำเป็นประเภทท่ีเก็บขอ้มูลยำกท่ีสุด 
ความหมาย 
 ความคลาดเคลือ่นในการให้ยา ( Administration error) หมำยถึง กำรใหย้ำท่ีแตกต่ำงไปจำกค ำสั่งใชย้ำของ
ผูส้ั่งใชย้ำท่ีเขียนไวใ้นบนัทึกประวติักำรรักษำผูป่้วย หรือ ควำมคลำดเคล่ือนท่ีผูป่้วยไดรั้บยำท่ีผดิไปจำกควำมตั้งใจ
ในกำรสั่งใชย้ำของผูส้ั่งใชย้ำ 
ขั้นตอนที ่1  ขั้นตอนหลงัท่ีตดัสินใจไดแ้ลว้วำ่ยำท่ีจะใหก้บัผูป่้วยมีควำมเหมำะสม จึงท ำกำรใหย้ำดงักล่ำวควำม
คลำดเคล่ือนในขั้นตอนน้ี ให้ยดึหลกักำรประกนัควำมถูกตอ้งดำ้นบริหำรยำตำมหลกั 6R ดงัน้ี 
หลกักำร 6R ชนิดควำมคลำดเคล่ือนทำงยำ 
Right patient  
หลกักำรท่ี 1 กำรประกนัควำมถูกตอ้งดำ้นผูป่้วย 

     -      กำรสัง่จ่ำยยำ กำรกระจำยยำ กำรส่งมอบยำ และกำรบริหำรยำใหผู้ป่้วยผดิคน 

Right drug 
หลกักำรท่ี 2 กำรประกนัวำ่ผูป่้วยจะไดรั้บยำท่ี
มีคุณภำพ เป็นไปตำมเง่ือนไขของผูป่้วยหรือ
ถูกตอ้งตำมท่ีแพทยต์อ้งกำร 

- กำรใหย้ำผิดชนิด                                    -      กำรใหย้ำท่ีหมดอำย ุ
- กำรใหย้ำผูป่้วยมีประวติักำรแพ ้             -      กำรใหย้ำท่ีเส่ือมคุณภำพ 
- กำรใหย้ำท่ีแพทยไ์ม่ไดส้ัง่ เช่นยำท่ีผูป่้วยน ำติดตวัมำ     

Right dose 
หลกักำรท่ี 3 กำรประกนัวำ่ผูป่้วยจะไดรั้บยำท่ี
มี ควำมแรง ควำมเขม้ขน้ ขนำดยำตำมควำม
เหมำะสม และเป็นไปตำมท่ีแพทยต์อ้งกำร 

- กำรใหย้ำผิดขนำด                                 -       กำรเจือจำงคลำดเคล่ือน 
- ผดิควำมแรง                                          -       กำรใหย้ำท่ีแพทยส์ัง่หยดุ 
- ผิดควำมเขม้ขน้                                     -       กำรต่อยำโดยท่ีแพทยไ์ม่ไดส้ัง่ 
- กำรลืมใหย้ำ โดยขำ้มไปใหเ้วลำใหม่ 
- ไม่สำมำรถใชย้ำท่ีมีเทคนิคกำรบริหำรพิเศษ เช่นยำพน่ 

Right time  
หลกักำรท่ี 4 กำรประกนัวำ่ผูป่้วยจะไดรั้บยำ
ถูกตอ้งตำมเวลำท่ีเหมำะสม 

- กำรใหย้ำคลำดเคล่ือนไปจำกเวลำท่ีก ำหนด 
- กำรลืมใหย้ำและมีกำรใหเ้ม่ือนึกข้ึนได ้
- กำรหยดใหย้ำเร็วกวำ่ท่ีแพทยก์ ำหนด 
- กำรหยดใหย้ำนำกวำ่ท่ีแพทยก์ ำหนด 
- กำรใหย้ำคลำดเคล่ือนระหวำ่งกำรใหก่้อนหรือหลงัอำหำร 

Right rout  
หลกักำรท่ี 5 กำรประกนัวำ่ผูป่้วยจะไดรั้บยำ
ถูกช่องทำง หรือวธีิบริหำรยำท่ีเหมำะสม 

- กำรใหย้ำผิดช่องทำง เช่น IV, IM, IT. ID, Sc, Oral, SL และ Inhaler  
- กำรใชย้ำหยอดตำ ยำหยอดหูผดิขำ้ง หรือไม่เป็นไปตำมท่ี  แพทยส์ัง่ 
- กำรใชย้ำหยอดตำ ยำหยอดหู สลบักนั 

Right technique 
หลกักำรท่ี 6 กำรประกนัวำ่ผูป่้วยจะไดรั้บกำร
บริหำรยำดว้ยเทคนิคท่ีเหมำะสม 

- กำรผสมยำเขำ้ดว้ยกนัโดยไม่เหมำะสม 
- กำรบริหำรยำท่ีเขำ้กนัไม่ไดท้ำง Y-site หรือร่วมสำยเดียวกนั 
- กำรบริกำรยำดว้ยเทคนิคท่ีไม่เหมำะสม ส่งผลใหเ้กิดเหตุกำรณ์ท่ีไม่พึงประสงค ์
- กำรเดินยำเร็วกวำ่ท่ีควรเป็น 
- กำรบดยำท่ีไม่ควรบด หรือยำท่ีเขำ้กนัไม่ไดท้ำงกำยภำพ 
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รายละเอยีดความคลาดเคลือ่น 
กำรใหย้ำผูป่้วยผดิคน มกัเกิดจำก 

- กำรเตรียมยำหลำยคน หลำยชนิดยำ วำงลงในถำดเดียวกนั 
- สต๊ิกเกอร์ หรือฉลำกเขียนช่ือยำ ช่ือผูป่้วยหรือเตียงไม่ชดัเจน 
- ผูป่้วยมีกำรยำ้ยเตียง และกำรใหย้ำโดยไม่มีกำรยนืยนัผูป่้วย อีกคร้ัง 

กำรใหย้ำซ่ึงผูส้ั่งใชย้ำไม่ไดส้ัง่ ยกเวน้ 
- กรณีท่ีแพทยย์งัไม่เขียนค ำสั่งสั่งใชย้ำ แต่มีกำรสั่งยำทำงโทรศพัท ์โดยพยำบำลตอ้งปฏิบติังำนตำมระบบ

ป้องกนัควำมคลำดเคล่ือนทำงยำ ดงัน้ี 
- เขียนค ำสั่ง รคส. ลงใน doctor order sheet ดว้ยปำกกกำสีน ้ำเงิน พร้อมลงช่ือผูเ้ขียนบนัทึกดงักล่ำว 
- อ่ำนทวนกลบั จำกส่ิงท่ีบนัทึกเพื่อใหเ้ขำ้ใจถูกตอ้งตรงกนัทั้ง 2 ฝ่ำย 
- ตอ้งระบุควำมแรงยำเสมอ ถึงแมว้ำ่บญัชียำรพ. จะมีควำมแรงเดียวกนัก็ตำม 

- กรณีมี Clinical Practice Guideline (CPG) ท่ีชดัเจน เช่น กำรให ้methylergometrine และ oxytocin ในผูป่้วย
คลอดปกติ 

- กำรใหย้ำ Paracetamol ในผูป่้วยท่ีไม่มีขอ้หำ้มใช ้
กำรใหย้ำผดิชนิด มกัเกิดจำก 

- กำรคดัลอกค ำสั่งแพทยล์งในบตัรใหย้ำไม่ถูกตอ้ง โดยเฉพำะช่ือยำท่ีออกเสียงใกลเ้คียงกนั เช่น Ceftriaxone 
กบั Ceftazidime Losec กบั Lasix 

- กำรเตรียมยำผดิพลำด เน่ืองจำกรูปแบบบรรจุภณัฑใ์กลเ้คียงกนั Vitamin Bco inj. กบั Haloperidol inj. ท่ี
รูปแบบ Amp. ขนำดเท่ำกนั และเป็น Amp. ยำสีชำทั้งคู่ 

กำรใหย้ำผดิขนำด  
หมำยถึงกำรใหย้ำท่ีขนำดสูงหรือต ่ำเกินกวำ่ท่ีผูส้ั่งใชย้ำระบุ ยกเว้น กรณีผูป่้วยสั่งใชย้ำไม่ถูกขนำดใหช้ดัเจน 
ควำมคลำดเคล่ือนน้ีรวมถึง ควำมแรงและควำมเขม้ขน้ของยำผดิ 

- เช่น NTG injection 25 mg/5 ml แพทยส์ั่ง 1 : 10 หมำยถึง 1 mg : diluent  10 ml  แต่เจือจำงเป็น 1 
ml (5 mg) : diluent 10 ml 

กำรใหย้ำผดิเวลำ  หมำยถึง กำรใหย้ำผดิไปจำกเวลำท่ีก ำหนดไวใ้นนโยบำยกำรใหย้ำของโรงพยำบำลโดยทำง
โรงพยำบำลอ่ำงทองไดก้ ำหนดไวด้งัน้ี 

-     ยำเร่งด่วนไดแ้ก่ 
        ยำท่ีมีผลต่อชีวติผูป่้วย (Emergency drug) ตอ้งบริหำรยำทนัทนีบัตั้งแต่มีค ำสั่งแพทย ์ไดแ้ก่ยำท่ีใชใ้น
กำร CPR เช่น Adrenaline, Atropine , Sodium Bicarbonate , Calcium gluconate, Magnesium sulfate 
         ยำท่ีแพทยมี์ค ำสั่ง STAT ตอ้งบริหำรยำภำยใน 30 นำที 

- ยำทัว่ไป ตอ้งบริหำรยำ เร็วหรือชำ้กวำ่เวลำท่ีก ำหนดในตำรำงกำรใหย้ำไม่เกิน 1 ชัว่โมง 
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กำรใหย้ำในอตัรำเร็วท่ีผิด   เช่นกำรหยดยำทำงหลอดเลือดด ำดว้ยอตัรำเร็วท่ีผดิ เช่น Gentamicin 240 mg IV drip in  
1 hr. แต่ยำหมดในเวลำ 30 นำที ยอมรับควำมคลำดเคล่ือนในอตัรำเร็วท่ีมำกกวำ่หรือนอ้ยกวำ่เวลำปกติไม่เกิน 20 % 
หรือ 1/5 ของระยะเวลำกำรใหย้ำ ) 
กำรใหย้ำผดิวถีิทำง  เช่น   แพทยส์ั่งใหห้ยอดหูแต่น ำไปหยอดตำ , แพทยส์ั่ง  Tramal  50  mg IV แต่ไปใหท้ำง IM , 
Paracetamol  injection IM น ำไปให ้IV  
กำรใหย้ำผดิเทคนิค  เช่น กำรบด หกั หรือแบ่งยำท่ีมีขอ้หำ้ม ตำมเอกสำรหมำยเลข 2 
 

ขั้นตอนที ่2 หลงัการให้ยา  ตอ้งติดตำมผล หรืออำกำรผิดปกติ ควำมคลำดเคล่ือนไดแ้ก่  ขำดกำรติดตำมผลของ
กำรใชย้ำ ( Monitoring drug effect  ) ท่ีเกิดข้ึน โดยเฉพำะยำกลุ่มเส่ียง 
แนวทำงกำรป้องกนัและติดตำม 

โดยกำรติดตำมผลของยำ ตำม Parameter ท่ีก ำหนด หลงัจำกผูไ้ดย้ำกลุ่มเส่ียง ตำมคู่มือกำรใชย้ำท่ีมีควำม
เส่ียงสูง ( High alert drug ) 
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สรุป Medication error 
 

ควำมคลำดเคล่ือนใน 
กำรสั่งใชย้ำ  

( Prescribing error ) 

ควำมคลำดเคล่ือนใน
กระบวนกำรท ำงำน  
( Processing error ) 

ควำมคลำดเคล่ือนใน 
กำรจ่ำยยำ  

( Dispensing error ) 

ควำมคลำดเคล่ือนใน 
กำรใหย้ำ 

 ( Administration error ) 
แพทย ์ กลุ่มงำนกำรพยำบำล 

กลุ่มงำนเภสัชกรรม 
กลุ่มงำนเภสัชกรรม กลุ่มงำนกำรพยำบำล 

 
ชนิดของความคลาดเคลือ่น 

1. กำรเขียนค ำสั่งใชย้ำดว้ย  
ลำยมือท่ีอ่ำนยำก อ่ำน
ไม่ออกในหวัขอ้ ช่ือยำ / 
ควำมแรง / วธีิใช ้/ 
จ  ำนวน 

2. กำรสั่งใชย้ำโดยไม่ระบุ
ควำมรุนแรง / วธีิใช ้/ 
จ  ำนวน 

3. กำรสั่งใชย้ำผดิรำยกำร /  
ผดิขนำด / ผดิวธีิใช ้/       
ผดิรูปแบบ และผดิ
จ ำนวน 

4. กำรสั่งยำท่ีผูป่้วยมี    

ประวติัแพ ้

5. กำรสั่งยำท่ีมีปฏิกิริยำ
ระหวำ่งกนั 

6. กำรสั่งยำท่ีไม่มีในบญัชี
โรงพยำบำล 

7. กำรสั่งยำซ ้ ำซอ้น 

8. กำรสั่งยำไม่ครบรำยกำร 

9. กำรสั่งยำผดิคน 
 

ชนิดของความคลาดเคลือ่น 

กลุ่มงานการพยาบาล 

1. กำรคดัลอกค ำสั่งผดิพลำด 

2. กำรเตรียมยำผดิพลำด 

กลุ่มงานเภสัชกรรม 

1. กำรบนัทึก patient  

medication  profile ไม่ถูกตอ้ง   
( เฉพำะผูป่้วยใน ) 
2. กำร key ขอยำไม่ถูกตอ้ง 

3. กำรจดัยำไม่ถูกตอ้ง 

4. กำรตรวจสอบยำโดยเภสัช
กรคนท่ี 1 ไม่ถูกตอ้ง ตรวจ
พบโดยเภสัชกรคนท่ี 2 ก่อน
จ่ำยยำ  ( เฉพำะผูป่้วยนอก )  

ชนิดของความคลาดเคลือ่น 

1. จ่ำยยำผดิรำยกำร / 
รูปแบบ ควำมแรง / วธีิใช ้/ 
จ  ำนวน 

2. จ่ำยยำผดิคน 

3. จ่ำยยำท่ีเส่ือมสภำพหรือ
หมดอำยุ 
4, จ่ำยยำท่ีไม่มีค  ำสั่งใชย้ำ 

5. จ่ำยยำโดยใส่ฉลำกช่วย   
ไม่ครบ 

6. ฉลำกยำผดิ ดงัน้ี ช่ือ
ผูป่้วยผดิ  ช่ือยำผดิ 

7. จ่ำยยำไม่ครบรำยกำร 

8. จ่ำยยำผดิ ward /หน่วยงำน 
(เฉพำะผูป่้วยใน) 
 

ชนิดของความคลาดเคลือ่น 

1. กำรใชย้ำผดิคน 

2. กำรใหย้ำผดิรำยกำร 

3. กำรใหย้ำผดิขนำด 

4. กำรใหย้ำผดิเวลำ  
5. กำรใหย้ำผดิช่องทำง 

6. กำรใหย้ำผดิเทคนิค 

กำรไม่ติดตำมพำรำมิเตอร์
หลงัจำกผูป่้วยไดรั้บยำ         
High alert 
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ภาคผนวก 

 

เอกสารส าหรับระบบป้องกนัความคลาดเคลือ่นทางยา 
 1.  ค ำยอ่ช่ือยำท่ี รพ. อนุญำตใหใ้ช ้และค ำยอ่ช่ือยำท่ี รพ. ไม่อนุญำตใหใ้ช ้( เอกสำรหมำยเลข  1 ) 

3.  กรณีพิจำรณำสั่งยำท่ีตอ้งมีกำรหกั แบ่ง หรือบด เช่นกำรใหย้ำทำงสำยยำง ควรเลือกรูปแบบยำท่ีใช ้ 
     ใหเ้หมำะสมเพื่อประสิทธิภำพในกำรรักษำ เน่ืองจำกยำบำงชนิดมีขอ้หำ้มในกำรหกัหรรือบด                         
      ( เอกสำรหมำยเลข 2 ) 
4.  จดัท ำรำยกำรยำท่ีควรรับประทำนก่อนอำหำร พร้อมอำหำรค ำแรก หลงัอำหำรทนัที และรำยกำรยำท่ี 
     ไม่ควรทำนพร้อมกบันมหรือยำลดกรด ( เอกสำรหมำยเลข 3 ) 
5.  กำรสั่งใชย้ำท่ีมีปฏิกิริยำระหวำ่งกนั ( Drug  interaction ) ใหบุ้คลำกรท่ีเก่ียวขอ้งด ำเนินกำรแกไ้ข  
     ตำมวธีิปฏิบติั ( เอกสำรหมำยเลข 4 ) 
6.  ระบบป้องกนักำรแพย้ำซ ้ ำ ( เอกสำรหมำยเลข 5 ) 
7.  กำรจดัเตรียมแนวทำงกำรบริหำรยำฉีดเพื่อลดควำมเส่ียง (Download ใน web โรงพยำบำล <http://ath4/>) 
8.  ยำท่ีจดัอยูใ่นกลุ่ม  High  alert  drug  ส ำหรับโรงพยำบำลอ่ำงทองมีทั้งส้ิน 53 รำยกำร  ใหบุ้คลำกร      
     ท่ีเก่ียวขอ้งด ำเนินกำรแกไ้ข ตำมคู่มือกำรใชย้ำท่ีมีควำมเส่ียงสูง ( High  alert  drug ) (Download ใน web 
โรงพยำบำล <http://ath4/>) 
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  เอกสารหมายเลข 1 

ช่ือย่อทีใ่ห้ใช้ในโรงพยาบาลอ่างทอง ช่ือย่อทีไ่ม่อนุญาตให้ใช้ในโรงพยาบาลอ่างทอง 

1. 2-PAM 20. NaF   1. A10, A25  Amitriptyline 

2. 5-FU 21. NaHCO3   2. ADR Adrenaline 

3. ASA 22. NPH   3. AM Alum milk 

4. CaCO3 23. NSE    4. BP Benzoyl Peroxide 
5. CPM 24. NTG (High alert)   5. CCC Colchicine 

6. CPZ 25. OMVI   6. Dig (High alert) Digoxin 

7. D2, D5, D10 26. PEG   7. DB (High alert) Dobutamine 

8. DMPA 27. Pen V   8. DA (High alert) Dopamine 
9. FeSO4-FF 28. PTU   9. E5 Enalapril 

10. GG 29. RI   10. GB Glibenclamide 

11. HCTZ 30. TA cream   11. IDC Indomethacin 

12. KCl (High alert) 31. Vit B 1, B 1   12. ISDN 
Isosorbide 
dinitrate,Isordil 

13. LCD 32. Vit B 1-6-12   13. MFM Metformin 

14. MgSO4(High alert) 33. Vit B 6, B 6   
14. MO (High 
alert) Morphine 

15. MOM 34. Vit Bco, Bco   15. NTD Nitroderm 

16. MST (HAD) 35. Vit C   16. OCP Oral Contraceptive Pill 
17. MTX 36. Vit E   17. PCM Paracetamol 

18. MTV 37. Vit K   18. PNM Prenamed 

19. NAC 38. ZnSO4   19. PPNL, PP, P Propranolol,Inderal 

39. น ้ำเกลือต่ำงๆ-สำรน ้ำต่ำงๆ เช่น RLS, NSS, 
D5W   

   

40. กลุ่ม 
Immunoglobulin : 
HBIG, HRIG, ERIG, 
TIG, IVIG, Anti-D, TAT 

42. กลุ่ม Vaccine : 
MMR , BCG , DPT, 
DT, JE, HBV, 
dT ,PCEC      

41. กลุ่ม TB Drug:INH, 
RFP, PZA, ETB,PAS 

43. กลุ่ม Anti-HIV : 
3TC, AZT, d4T, EFV , 
IDV, NVP, RTV     เดือนตุลำคม 2557 
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เอกสารหมายเลข 2 A 

 

รายการยาทีห้่ามหักแบ่ง บด เคีย้ว หรือ ท าให้เมด็ยาแตกโดยเดด็ขาด 
- 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 
 

รายการยาทีส่ามารถหักแบ่งหรือแกะแคปซูลออกได้ แต่ห้ามบด เคีย้วหรือ ท าให้เมด็ยาแตก 
- 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 

 
รายการยาทีค่วรหลกีเลีย่งการหักแบ่ง บด เคีย้ว หรือท าให้เมด็ยาแตก 

 
ช่ือสามัญ ช่ือการค้า สาเหตุทีไ่ม่ควรหักแบ่ง บด เคีย้วหรือ 

ท าให้เม็ดยาแตก 
Amoxycillin+Clavulanic acid 
 
Enalapril 
GPO-vir 

Amoksiklav, 
Augmentin,Cavumox 

Enaril 

ยำมีคุณสมบติัช้ืนง่ำย ถำ้แบ่ง หรือ  
บดยำจะเหนียว 

Aspirin 
Misoprostol 
Bisacodyl tablet 
Diclofenac 25 mg 
Sulfasalazine 500 ng 

Aspent 
Cytotec   
Dulcolax 
Voltaren 

Salazopyrin EN  
enteric-coated tablet 

ถำ้จ ำเป็นใหบ้ด หรือ หกัเมด็ยำได ้แต่ควรระวงั
กำรระคำยเคืองกระเพำะอำหำร 

Cyclophosphamide 
Methotrexate 2.5 mg 
 

Endoxan  เป็นยำเคมีบ ำบดั ควรหลีกเล่ียงกำรสัมผสัยำ หำก
จ ำเป็นตอ้งบดหรือหกัควรมีอุปกรณ์ป้องกนั 

Isosorbide dinitrate SL IsordilSL เป็นยำอมใตล้ิ้น  ไม่ควรบดหรือเค้ียวเมด็ยำ 
Nifedipine  5 mg Adalat  สำมำรถเปิดหรือเจำะแคปซูล 

เพื่อน ำของเหลวท่ีเป็นยำมำใชไ้ด ้
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      เอกสารหมายเลข 2 C 

 
 

                    ต้องเว้นระยะที่จะบริหารยาหรือไม่ 

 
                                                                                   มี 
                                                                                                                                                         
                                                           ไม่ม ี                                                                           

ไม่มี                                                                                   
                                                                        มี 
                                                                             
 
      

 
 
 
 
 
 
                                                            
                                                             ไม่มี 
 
                                  

ยาแคปซูลชนิดน่ิม 

เจาะแคปซูลแล้วบีบเอาตัว
ยาออกมา หรือ ละลาย

แคปซูลในน า้อุ่น 15-30 มล.
แล้วเอาเปลือกแคปซูลออก 

ยาเม็ด 

มียาเม็ดที่สามารถน ามา
บดได้หรือไม่ 

หยุดให้อาหารทางสายยาง 
ล้างสายยางด้วยน า้อย่างน้อย 30 มล. 

มียาในรูปแบบยาน า้หรือไม่ 

ให้ยาในรูปแบบยาน า้
โดยให้เจอืจางด้วยน า้
อย่างน้อย 30 มล. 
เพื่อลด osmolarity 

ยาแคปซูล 

แกะเปลือก
แคปซูลออกและ

น าผงยามา
ละลาย น า้  
15-30 มล. 

รูปแบบของยาที่มีใน ร.พ. 

น าเม็ดยามาบดให้เป็นผง
และผสมกับน า้  15 -30 มล. 

ให้เลือก
บริหารยา
ด้วยวธีิ
อื่น เช่น 
ยาฉีด 

ชะล้างโกร่งหรือถ้วยยา และ/ หรือ ดดูน า้เข้า syringe ฉีดล้างสายยางเพื่อประกนัว่าจะได้ยาเต็มขนาด 

ยาที่จะให้เกิดปฏกิิริยากับ
ยาอื่นหรือไม่ 

Flush สายยางด้วยน า้
อย่างน้อย 15-30 มล. 

ก่อนและหลังการเปลี่ยน
ยาแต่ละตัว 

ให้ยาแต่ละตวัห่างกนัอย่างน้อย 2 ชม. และ
ให้ Flush สายยางด้วยน า้อย่างน้อย 15-30 
มล.ก่อนและหลังการเปลี่ยนยาแต่ละตัว 
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เอกสารหมายเลข 2 D 

 

รายการยาที่ห้ามบดหรือท าให้แตก หรือ ห้ามให้ทางสายให้อาหาร 
 

 ตวัยาส าคญั ช่ือการค้า  ตวัยาส าคญั ช่ือการค้า 
 Alfuzosin Xatral  XL   Methotrexate (MTX)2.5 mg  
 Amoxycillin+Clavulanic acid 

 
Amoksiklav 
Augmentin 

 Misoprostol Cytotec  

 Aspirin 81 mg ( enteric coated) 
Aspirin 300 mg ( enteric coated ) 

 
Aspent 

 Morphine Tablet 30 mg 
 

MST continus 

 Bisacodyl tablet Dulcolax  Nifedipine  30 mg  Adalat CR  
 Bupropion Quomem   Omeprazole capsule 20 mg 

    
ให้ยาทั้ง pellet ทางสาย NG ตามวธีิทีก่ าหนด 

Losec, Miracid 

 Clomiphene Clomid   Phenytoin 100 mg  
 
ยาทีบ่ดได้ Phenytoin 50 mg tablet 
โดยให้ทุก 6-8 ชม.  

Dilantin  Kapseal 

 Cyclophosphamide Endoxan   Risedronate 35 mg Actonel  
 Diclofenac  75 mg  Voltaren  SR   Sodium Valproate 500 mg Depakine Chrono 
 Doxazocin  4 mg 

   
ยาทีบ่ดได้ Doxazocin 2 mg 

Cardura XL    Sulfasalazine 500 ng Salazopyrin  

 Dutasteride 0.5 mg Avodart  Tamsulosin 0.4 mg Harnal 
 Esomeprazole tablet 

      
ให้น ายาทั้งเมด็ใส่ในน า้ 25 ml  เขย่าให้เมด็
ยาแตกตวัก่อนน าไป feed 

Nexium   Tolterodine 4 mg Detrusitol SR 

 GPO-vir    Theophylline 200 mg  
        
ยาทีบ่ดได้ Aminophylline 100 mg 
โดยให้ทุก 6-8 ชม. 

Theo-dur 

Nuelin SR 

 Isosorbide dinitrate SL IsordilSL  Verapamil  240 mg Isoptin  
 Isosorbide-5-Mononitrate  

   
ยาทีบ่ดได้ Isosorbide 10 mg 

Imdur   
 = หำ้มบดใหท้ำงสำยยำงไม่วำ่กรณีใด 
 
  Isotretinoin 20 mg Roaccutane   
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มาตรฐานการให้ยารับประทาน “ก่อนอาหาร”   เอกสารหมายเลข 3 

กลุ่มที ่1  รายการยาทีต้่องรับประทานก่อนอาหาร 30-60 นาท ีหรือตอนท้องว่าง  

รายการยา เหตุผลทีต้่องทานก่อนอาหาร 
Azithromycin capsule 250 mg อำหำรกระตุน้กระเพำะอำหำรใหห้ลัง่กรดมำท ำลำยยำ  ลดกำรดูดซึมลงอยำ่งนอ้ย  50% 
Captopril 25 mg อำหำรลดกำรดูดซึมของยำถึงร้อยละ 30-40 
Dicloxacillin อำหำรลดกำรดูดซึมของยำ 
Domperidone กำรใหย้ำก่อนอำหำร 15-30 นำทีจะท ำใหย้ำมีเวลำถูกดูดซึมและออกฤทธ์ิไม่ใหผู้ป่้วยอำเจียนเวลำ

รับประทำนอำหำร หรือช่วยลดอำกำรแน่นทอ้งหลงัรับประทำนอำหำรได ้ ยกเวน้กรณีท่ีสัง่ใชเ้พ่ือ
วตัถุประสงคอ่ื์น เช่น กระตุน้น ้ ำนม สำมำรถใหห้ลงัอำหำรได ้

Eltroxin อำหำรลดกำรดูดซึมของยำ  
Gemfibrozil อำหำรลดกำรดูดซึมของยำ  หำกใหห้ลงัอำหำร AUC เฉล่ียลดลง 14-44% 
Glibenclamide ควรรับประทำนก่อนอำหำรประมำณคร่ึงชัว่โมง เน่ืองจำก onset ในกำรออกฤทธ์ิของยำ คือ 15-60 

นำที กำรรับประทำนยำก่อนอำหำรจะท ำใหย้ำออกฤทธ์ิลดน ้ ำตำลในเลือดในเวลำใกลเ้คียงกบัระดบั
น ้ ำตำลท่ีจะเพ่ิมข้ึนจำกอำหำรท่ีรับประทำน 

 
Glipizide 
Omeprazole แนะน ำวำ่ใหกิ้นยำก่อนอำหำร 30 นำทีเพ่ือใหเ้กิดประสิทธิภำพมำกสุด  ถึงแมว้ำ่อำหำรมีผลเพียงแค่

ลดอตัรำเร็วของกำรดูดซึมยำ แต่ไม่มีผลต่อปริมำณยำท่ีถูกดูดซึม   ยกเวน้กรณีใหพ้ร้อม Sucralfate 
ควรให ้Sucralfate ก่อนอำหำรและ Omeprazole หลงัอำหำร   

Esomeprazole อำหำรลดกำรดูดซึมของยำ  33-53% 
Lercanidipine อำหำรประเภทไขมนัและคำร์โบไฮเดรตเพ่ิมกำรดูดซึมยำเป็น 4 และ 2 เท่ำ ตำมล ำดบั 
Penicillin V อำหำรลดกำรดูดซึมของยำ 
Sucralfate รับประทำนยำก่อนอำหำร 1 ชัว่โมง  และก่อนนอน  เพรำะอำหำรท ำใหย้ำออกฤทธ์ิไม่ดี  เน่ืองจำกยำ

ตอ้งไปเคลือบกระเพำะอำหำร 

Risedonate (Actonel) รับประทำนยำพร้อมน ้ ำ 1 แกว้  ก่อนอำหำรเชำ้ 30 นำที  (อำหำรจะจบักบัยำท ำใหก้ำรดูดซึมลดลง) 
Roxithromycin อำหำรลดกำรดูดซึมของยำ ยกเวน้กรณีระคำยเคืองทำงเดินอำหำรเปล่ียนใหห้ลงัอำหำร 

(กำรรับประทำนยำหลงัอำหำร 15 นำที จะท ำใหร้ะดบัยำท่ี peak ลดลงและถึง peak ชำ้ลง ค่ำ oral 
bioavailibityลดลง 21%) 

กลุ่มที ่2  ยาทีส่ามารถรับประทานก่อน / หลงัอาหาร   
Azithromycin Suspension  สำมำรถรับประทำนพร้อมหรือไม่พร้อมอำหำร 
Cefdinir (Omnicef) หลีกเล่ียงกำรใหย้ำ cefdinir ร่วมกบัผลิตภณัฑท่ี์มีธำตุเหลก็ 

Cilostazol (Pletaal) อำหำรท ำใหก้ำรดูดซึมยำชำ้ลง  แต่ไม่มีผลต่อปริมำณยำท่ีถูกดูดซึม 
Cyproheptadine ควรรับประทำนก่อนอำหำรเม่ือตอ้งกำรใชเ้ป็นยำเจริญอำหำร 
Isosorbide dinitrate 10 mg รับประทำนยำขณะทอ้งวำ่ง  ก่อนอำหำร 1 ชัว่โมง  หรือหลงัอำหำร 2 ชัว่โมง  เพ่ือใหย้ำออกฤทธ์ิได้

ทนัที  ยกเวน้กรณีทำนก่อนอำหำรแลว้ปวดศีรษะมำกเปล่ียนเป็นทำนหลงัอำหำรได ้
Metformin รับประทำนยำขณะทอ้งวำ่ง  เพรำะอำหำรลดกำรดูดซึมยำ  แต่อำจรับประทำนพร้อมอำหำรหรือหลงั

อำหำรได ้ เพื่อลดกำรระคำยเคืองกระเพำะอำหำร 
ยำดงักล่ำวขำ้งตน้  กลุ่มงำนเภสชักรรมตั้งขอ้มูลพ้ืนฐำนเป็น ac ทั้งหมด   
ยำกลุ่มท่ี 1 หำกแพทยส์ัง่เป็น pc ใหห้อ้งยำเปล่ียนเป็น ac  (ถำ้แพทยต์อ้งกำรใหห้ลงัอำหำรจะขีดเสน้ใต ้pc)  

กรณีผูป่้วยในใหพ้ยำบำลใหย้ำตำมขอ้มูลพ้ืนฐำน 
ยำกลุ่มท่ี 2 ใหแ้กไ้ขฉลำก  และใหย้ำตำมแพทยส์ัง่ ac/pc  (หำกแพทยไ์ม่ระบุวธีิใชย้ำใหเ้ป็น ac ตำมขอ้มูลพ้ืนฐำน) 
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มาตรฐานการให้ยารับประทาน  
กลุ่มที ่3  รายการยาทีต้่องรับประทานพร้อมอาหารค าแรก  

รายการยา เหตุผลทีต้่องทานพร้อมอาหารค าแรก 

Acarbose (Glucobay) - เพ่ือยบัย ั้งกำรสลำยตวัของอำหำรจ ำพวกแป้งไปเป็นน ้ ำตำลโมเลกลุเด่ียว 
 

กลุ่มที ่4  รายการยาทีก่นิพร้อมอาหารหรือหลงัอาหารทนัท ี
Allopurinol Indomethacin 
Aspirin Itraconazole 
Calcium carbonate (กรณี Phosphate binder) Ketoconazole 
Carbamazepine ( Tegretol ) Loxoprofen 

Chloroquine Metronazole 
Daflon Naproxen 
Doxycycline Piroxicam, Cerecoxib, Etoricoxib 
Erythromycin state / base  ( IF GI occurs ) Prednisolone 
Ferrous sulfate, Ferrous Fumarate ( IF GI occurs ) Quinine 
Griseofulvin Spironolactone 
Ibuprofen  

 
กลุ่มที ่5 ยาทีห้่ามกนิพร้อมอาหารประเภทนม ยาลดกรด แคลเซียมหรือแมกนีเซียมเป็นส่วนประกอบ 

Bisacodyl ( Dulcolax)tablet หำ้มกินพร้อม นม ยาลดกรด 
Ciprofloxacin หำ้มกินพร้อม นม ยาลดกรด แคลเซียม และแมกนีเซียม 
Doxycycline หำ้มกินพร้อม นม ยาลดกรด ยำระบำยท่ีมีส่วนประกอบ หรือ oral iron products 
Ferrous sulfate, Ferrous Fumarate หำ้มกินพร้อม นม ยาลดกรด 
Moxifloxacin หำ้มกินพร้อม นม ยาลดกรด แคลเซียม และแมกนีเซียม 
Norfloxacin หำ้มกินพร้อม นม ยาลดกรด แคลเซียม และแมกนีเซียม 

Prenatal (Prenamed) หำ้มกินพร้อม นม ยาลดกรด 
Tetracycline หำ้มกินพร้อม นม ยาลดกรด ยำระบำยท่ีมีส่วนประกอบ หรือ oral iron products 
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เอกสารหมายเลข 4  
ปฏกิริิยาระหว่างยา (Drug Interaction; DI) 

 
นิยาม  ปฏิกริิยาระหว่างยา (Drug Interaction)  หมำยถึง ปรำกฏกำรณ์ท่ีเกิดข้ึนเม่ือระดบัยำหรือพำรำมิเตอร์ทำงเภสัช
จลนศำสตร์ของยำ หรือฤทธ์ิทำงเภสัชวทิยำของยำตวัหน่ึงในร่ำงกำยเปล่ียนแปลงไปเม่ือไดรั้บยำตวัอ่ืนร่วมดว้ย 
 
Fatal Drug Interaction หมำยถึง กำรใชคู้่ยำท่ีมีปฏิกิริยำรุนแรง ซ่ึงอำจมีผลท ำใหผู้ป่้วยเสียชีวติ ใหป้ฏิบติัดงัน้ี 

1. เม่ือแพทยมี์กำรสั่งยำท่ีเป็น Fatal Drug Interaction ใหเ้ภสัชกรส่ง consultation form เพื่อยนืยนัค ำสั่ง และแสดง
เหตุผลท่ีตอ้งกำรใช ้

2. กรณีท่ีแพทยย์นืยนักำรสั่งใชย้ำเภสัชกรตอ้งให้ค  ำแนะน ำแก่ผูป่้วยตำมแนวทำงท่ีก ำหนด 
 
Pharmacokinetic drug interaction หมำยถึง ปฏิกิริยำระหวำ่งยำในดำ้นเภสัชจลนศำสตร์ ซ่ึงยำมีผลรบกวนกำรดูดซึมเขำ้สู่
ร่ำงกำย โดยคดัเลือกคู่ยำท่ีมีควำมส ำคญัในระดบั 2 

- ส ำหรับผูป่้วยนอกเภสัชกรท ำกำรแกไ้ขคู่ยำท่ีเกิด drug interaction ไดโ้ดยอตัโนมติั โดยจะพิมพฉ์ลำกยำใหถู้กตอ้ง
ตำมหลกัวชิำกำร 

- ส ำหรับผูป่้วยในหำกแพทยส์ั่งยำท่ีผลรบกวนกำรดูดซึมกนั ใหเ้ภสัชกรติด Pharmacist’s note แนบไปกบั Patient 
Medication Profile ใหพ้ยำบำลปรับกำรใหย้ำตำมท่ีเภสัชกรท ำกำรเปล่ียนแปลงแลว้ 

 
Drug-Food interaction  หมำยถึง ปฏิกิริยำระหวำ่งยำกบัอำหำร ซ่ึงอำหำรมีผลรบกวนกำรดูดซึมของยำ กรณีพบวำ่มีค ำสั่งใช้
ยำท่ีเก่ียวขอ้งกบัม้ืออำหำรไม่เหมำะสมกบักำรออกฤทธ์ิของยำ ใหป้ฏิบติัดงัน้ี 

- ส ำหรับผูป่้วยนอกเภสัชกรท ำกำรแกไ้ขคู่ยำท่ีเกิด drug interaction ไดโ้ดยอตัโนมติั โดยจะพิมพฉ์ลำกยำใหถู้กตอ้ง
ตำมหลกัวชิำกำร 

- ส ำหรับผูป่้วยในหำกแพทยไ์ม่ระบุวธีิรับประทำนยำใหพ้ยำบำลใหย้ำตำมขอ้มูลพื้นฐำนหนำ้ซองยำ แต่ถำ้แพทยส์ั่งยำ
ไม่ตรงตำมขอ้มูลพื้นฐำนเภสัชกรติด Pharmacist’s note แนบไปกบัซองยำใหพ้ยำบำลปรับกำรใหย้ำตำมท่ีเภสัชกรท ำ
กำรเปล่ียนแปลงแลว้ 
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Fatal Drug interaction 
 เรียน นพ. / พญ. ............................................................................................................ วนัท่ี ....................................... 
 ช่ือ – สกลุ ผูป่้วย ............................................................................................................ HN ………………………… 
 ห้ามใช้ยาคู่ต่อไปนี ้
 □ Ergot derivatives เช่น Ergotamine (Cafergot®) +□ Protease inhibitors (PIs) ทุกชนิด ( indinavir, Lopinavir,ritonavir,  

Kaletra® (Lopinavir/ritonavir) ยำมีผลเพ่ิมระดบัของยำ Ergotamine 
derivatives ท ำให้มีอำกำรของErgotism ประกอบดว้ย peripheral 
vasospasm และ ischemia 

+□ Non nucleoside reverse transcriptase inhibitors (NNRTIs) เฉพาะ     
Efavirenz  ยำมีผลเพ่ิมระดบัของยำ Ergotamine derivatives ท ำให้มี
อำกำรของErgotism ประกอบดว้ย peripheral vasospasm และ ischemia 

 
 เฝ้าระวงัการใช้ยาคู่ต่อไปนี ้
 □ Atorvastatin > 10 mg  +     Gemfibrozil           ระวงักำรใหคู้่กนัเน่ืองจำกอำจท ำใหเ้กิด myopathy ได ้
 □ simvastatin > 10 mg  +     Gemfibrozil        ระวงักำรใหคู้่กนัเน่ืองจำกอำจท ำใหเ้กิด myopathy ได ้
 □ Warfarin*   +□ Amiodarone*        ติดตำมระดบั INR อยำ่งใกลชิ้ดระหวำ่ง 6-8 สปัดำห์แรกท่ีเร่ิมใช ้
                   ( INR = …………….)                                                             Amiodarone     ร่วมดว้ย มกัตอ้งลดขนำดยำ Warfarin ลงร้อย ละ               
                                                                                                                    30 – 50 เม่ือเร่ิมใชย้ำร่วมกนั ผลของปฏิกิริยำคงอยูน่ำน                                 
                                                                                                                    1.5 – 4 เดือน หลงัหยดุยำ Amiodarone 
                    +□ Co-trimoxazole    ติดตำมระดบั INR อยำ่งใกลชิ้ด หรือเปล่ียนไปใชย้ำตำ้นจุลชีพตวัอ่ืน 

 +□ Metronidazole       มีรำยงำนกำรเกิดเลือดออก ควรติดตำมระดบั INR อยำ่งใกลชิ้ด     
                                       อำจลดขนำดยำ Warfarin  หรือเปล่ียนไปใชย้ำตำ้นจุลชีพตวัอ่ืน 
 +□ Fluconazole, Itraconazole, Ketoconazole ติดตำมระดบั INR อยำ่งใกลชิ้ดและถ่ีข้ึน      
                                       อำจเพ่ิม INR 2-3 เท่ำ 
 +□ ASA > 500 mg/day  เฝ้ำระวงักำรเกิด bleeding ควรติดตำมระดบั INR อยำ่งใกลชิ้ด 
 +□ NSAIDs (Diclofenac, Ibuprofen, Indomethacin, Mefenamic acid, Naproxen,    
         Piroxicam)            เฝ้ำระวงักำรเกิด bleeding ใหค้  ำแนะน ำแก่ผูป่้วยในกำรสงัเกตอำกำร  
                                       เลือดออกผิดปกติ 

□ Digoxin*                                +□ Amiodarone*        ท ำใหร้ะดบัยำ Digoxin ในเลือดเพ่ิมข้ึน เพ่ิมกำรเกิดพิษของdigoxin   
                                                                                                    พิจำรณำปรับลดขนำดยำ Digoxin ขณะใชร่้วมกบั  Amiodarone          
                                                              +□ Furosemide, □  HCTZ เพ่ิมกำรขบั potassium, magnesium ออกทำงปัสสำวะ ท ำใหเ้กิด   
                                                                                                    electrolyte disturbance, เกิด  digitalis-induced arrhythmias ติดตำม       
                                                                                                    ระดบั potassium ป้องกนักำรสูญเสีย Potassium เพ่ือไม่ใหเ้กิด  

      Digoxin toxicity เปล่ียนใชย้ำกลุ่ม Potassium sparing diuretics แทน 
 

ควำมคิดเห็นของแพทย.์................................................................................................................................................................................. 
....................................................................................................................................................................................................................... 
                                                                                                      ลงช่ือ นพ. /พญ........................................................................................ 
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เอกสารหมายเลข 5  

ระบบป้องกนัการแพ้ยาซ ้า 
 

 อำกำรไม่พึงประสงคจ์ำกกำรใชย้ำ (Adverse drug reaction หรือ ADR) มีควำมหมำยคือ ปฏิกิริยำท่ี
เกิดข้ึนโดยมิไดต้ั้งใจและเป็นอนัตรำยต่อร่ำงกำยมนุษยแ์ละเกิดข้ึนเม่ือใชย้ำในขนำดปกติ เพื่อกำรป้องกนั 
วนิิจฉยั บรรเทำ หรือบ ำบดัรักษำโรคหรือเพื่อเปล่ียนแปลงแกไ้ขกำรท ำงำนของอวยัวะในร่ำงกำยมนุษย ์แต่
ไม่รวมถึงกำรใชย้ำในขนำดสูงจำกอุบติัเหตุหรือโดยจงใจหรือจำกกำรใชย้ำในทำงท่ีผิด แบ่งเป็น 2 ชนิดท่ี
ส ำคญั คือ 
1. Type A (dose-related, augmented) reactions =  SIDE EFFECT (อำกำรขำ้งเคียง) 

- มกัเกิดจำกฤทธ์ิทำงเภสัชวทิยำของยำ 
- คำดเดำถึง ADR ท่ีจะเกิดข้ึนได ้
- เม่ือเพิ่มขนำดยำจะเพิ่มควำมรุนแรงของ ADR 
- สำมำรถป้องกนัและหลีกเล่ียงได ้
- เช่น อำกำรไอแหง้ๆจำกกำรใชย้ำ Enalapril 

2. Type B (non-dose related, bizarre) reactions = ALLERGY (แพย้ำ) 
- ไม่เก่ียวขอ้งกบัฤทธ์ิทำงเภสัชวทิยำของยำ 
- ไม่สำมำรถคำดเดำถึง ADR ท่ีจะเกิดข้ึนได ้
- ไม่ข้ึนกบัขนำดยำ 
- เช่น Steven Johnson syndrome จำกกำรใช ้Bactrim 

ผูป่้วยนอกเกิด ADR หรือมำดว้ย ADR หรือใหป้ระวติัแพย้ำในอดีต 
แพทย,์พยำบำล พบอำกำรท่ีสงสัยจะเป็น ADR หรือผูป่้วยแจง้แพย้ำในอดีต 

   ส่งพบเภสัชกร 
   ในเวลำรำชกำร ส่งห้อง CONSULT โทร 311 
   นอกเวลำรำชกำร ส่งหอ้งจ่ำยยำผูป่้วยใน โทร 693, 694 

ผูป่้วยในเกิด ADR ขณะอยู ่รพ.หรือมำ admit ดว้ย ADR หรือใหป้ระวติัแพย้ำในอดีต 
แพทย,์พยำบำล พบอำกำรท่ีสงสัยจะเป็น ADR หรือผูป่้วยแจง้แพย้ำในอดีต 

   แจง้เภสัชกร 8.30-16.30 น. โทร 693,694 (IPD) 
   นอกเวลำรำชกำร ส่งหอ้งจ่ำยยำผูป่้วยใน โทร 693, 694 
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ระบบป้องกนัการแพ้ยาซ ้า 
    ไม่น่ำแพย้ำ 
 
    ขอ้มูลไม่เพียงพอ                                    บตัรเตือนเร่ืองยำ 
 
 เกิดในอดีต  แพย้ำ                                                      บตัรแพย้ำ 

 
รำยงำนผูป่้วย 
สงสัยจะเป็น ADR 

 
 เกิดในตอนน้ี                        ไม่ใช่ ADR 
                                                                                        รุนแรง                   บตัรเตือนเร่ืองยำ : 
                  ระบุเป็นอำกำรขำ้งเคียง 
         Side Effect  

                       ไม่รุนแรง 
        

    ไม่สำมำรถสรุปได ้                             บตัรเตือนเร่ืองยำ 
     แพย้ำ                                                  บตัรแพย้ำ 
 
 
 

ออกบัตร OPD Card LAN 
บตัรแพย้ำ “ ผูป่้วยแพย้ำ ” ลง 

บตัรเตือนเร่ืองยำ “ ระวงักำรใชย้ำ ” ไม่ลง 
 

 ส ำหรับผูป่้วยในหำกผูป่้วยเคยมีประวติัแพย้ำโดยมีกำรติดสต๊ิกเกอร์  “ ผูป่้วยแพย้ำ ” หรือ        
 “ ระวงักำรใชย้ำ ”  ติดท่ี OPD card แลว้แสดงวำ่ผำ่นกำรประเมินจำกเภสัชกรแลว้ ให้ติดป้ำย  “ ผูป่้วยแพย้ำ 
”  และเขียนช่ือยำท่ีแพล้งในป้ำยก่อนติดไวท่ี้หนำ้แฟ้มประวติั แต่ถำ้ผูป่้วยแจง้แพย้ำในอดีตแต่ยงัไม่เคย
ไดรั้บกำรประเมินจำกเภสัชกร ใหโ้ทรแจง้เภสัชกร  ระหวำ่งรอเภสัชกรมำประเมินใหติ้ดป้ำย      “ ผูป่้วยให้
ประวติัแพย้ำ ”  และเขียนช่ือยำท่ีแพล้งในป้ำยก่อนติดไวท่ี้หนำ้แฟ้มประวติั 


