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วัตถุประสงคการเรียนรู
1.เพื่อใหเกิดความเขาใจในการใชคำจำกัดความที่เปนสากลและแนวคิดการใชขอมูลดานรายงานความ
ปลอดภัยดานยาของโรงพยาบาลมาสูการกำหนดบัญชีรายการยาที่มีความเสี่ยงสูงไดอยางครอบคลุมและ
เหมาะสม
2.สามารถนำกลยุทธในการลดความคลาดเคลื่อนทางยามาประยุกตใชในการจัดการกับกลุมยาที่มี
ความเสี่ยงสูงไดอยางเหมาะสมกับบริบทของโรงพยาบาล
3.เพื่อใหเกิดความเขาใจในการใชแนวคิดการจัดการเชิงระบบมาสูการออกแบบในการใชยากลุมที่มี
ความเสี่ยงสูงไดอยางมีประสิทธิภาพ เหมาะสม สอดคลองกับ บริบทของโรงพยาบาล
4.เขาใจแนวคิดในการประเมินประสิทธิภาพของระบบการจัดการยาที่มีความเสี่ยงสูง สามารถนำ
ขอมูลความคลาดเคลื่อนทางยาและเหตุการณไมพึ่งประสงคมาใชในการประเมินประสิทธิภาพและพัฒนา
ระบบการจัดการยาที่มีความเสี่ยงสูงไดอยางตอเนื่อง
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2018 , กลยุทธในการลดความคลาดเคลื่อนทางยา , การจัดการเชิงระบบ
บทคัดยอ
ในบทความนี้จะนำเสนอแนวคิดการจัดการยาที่มีความเสี่ยงสูงแบบการจัดการเชิงระบบโดยมุงเนนให
เภสัชกรหรือคณะกรรมการการจัดการดานยาของโรงพยาบาล นำแนวคิดเชิงระบบดังกลาวไปประยุกตใชใน
การพัฒนาแนวทาง การใชยาที่มีความเสี่ยงสูงของโรงพยาบาลใหเกิดความปลอดภัยและใชในการปรับปรุง
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พัฒนาระบบหรือกระบวนการอยางตอเนื่อง โดยจะนำเสนอเปาหมายสำคัญของแนวคิดในการจัดการเชิงระบบ
ของขั้นตอนตางๆที่จะใชในการจัดการยาที่มีความเสี่ยงสูงใหเกิดความปลอดภัย
บทนำ
ยาที่มีความเสี่ยงสูง หรือ High Alert Drug( HAD) หรือ บางองคกรก็ใชคำวายาที่ตอง ระมัดระวังสูง
หรือ High Alert Medication หรือยาความเสี่ยงสูง ลวนแตใหความหมายเดียวกันทั้งสิ้น ยาในกลุม HAD ได
ถูกกำหนดใหเปนเปาหมายความปลอดภัยที่สำคัญในการรับรองมาตรฐานของสถาบันดานสุขภาพหรือองคกร
ดานสุขภาพระดับสากลและของไทยมามากวา15 ป1,2,3 และมีขอมูลยืนยันของอุบัติการณการเสียชีวิต และ
การบาดเจ็บรุนแรงที่เกิดจากการใชยากลุมนี้ในแตละปจำนวนมาก7,5,9,14 ดังนั้นการจัดการยาที่มีความเสี่ยงสูง
จึงเปนเปาหมายสำคัญของความปลอดภัยดานยาที่สำคัญที่โรงพยาบาลตองมีการนำมาวางระบบการจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ โดยที่ผานมาไมวาจะเปน IHI หรือ Institute For Healthcare Improvement , สถาบัน
รับรองคุณภาพองคกรสุขภาพ สหรัฐอเมริกา (Joint commission on accreditation Health-care
organization(JCAHO) ,สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ประเทศไทย(สรพ.) ไดใหความสำคัญและ
ประกาศเปน Patient Safety Goal มาตั้งแตป 19957,5,9,14 เนื่องจากการใชยายาที่มีความเสี่ยงสูงที่ผิดพลาด
มักจะนำอาการไมพึ่งประสงคที่รุนแรง และอาการไมพึ่งประสงคเกือบทั้งหมดเปน ADR type A ชนิด ที่
ปองกันไดดังนั้นการจัดการในยากลุมนี้จึงตองอาศัยขอมูลทางดานวิชาการที่หลากหลาย รวมทั้งการรวบรวม
ขอมูลความคลาดเคลื่อน และอาการไมพึ่งประสงคที่เคยเกิด มาวางแผนในการจัดการอยางเปนระบบและตอง
มีการเก็บขอมูลเพื่อพัฒนาใหเกิดความปลอดภัยที่ตอเนื่อง
แนวทางในการกำหนดรายการยาที่มีความเสี่ยงสูง
การกำหนดคำจำกัดความ และความสำคัญ
คำจำกัดความของยาที่มีความเสี่ยงสูง ที่องคการดานสุขภาพทั่วโลกใหความหมายหรือคำจำกัดความ
ไว คลายคลึงกัน เชน IHI หรือ Institute For Healthcare Improvement ไดใหคำจำกัดความยาที่มีความ
เสี่ยงสูงวา “เปนยาที่กอใหเกิดอันตรายอยางมากเมื่อมีการนำไปใช ถึงแมจะใชอยางถูกตองหรือไมถูกตองก็
ตาม ยาHAD จะกอใหเกิดอันตรายมากกวาปกติและอันตรายที่เกิดขึ้นนั้นมีแนวโนมที่จะรุนแรงขึ้นและนำไปสู
ความทุกขทรมานของผูปวยและมีคาใชจายเพิ่มเติม”7 สวน ISMP หรือ Institute For Safe Medication
Practices ไดใหคำนิยาม ยาHAD ไวดังนี้ ”เปนยาที่กอใหเกิดอันตรายอยางมากเมื่อมีการใชยาที่ผิดพลาด
ถึงแมวาความผิดพลาดนั้นจะพบบอยหรือไมบอยก็ตามและผลที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดนั้นชัดเจนและ
รุนแรงมาก(harm)”6 สวน WHO ไดใหคำนิยาม ของยา HAD ที่คอนขางคลายคลึงกับ ISMPดังนี้ “ เปนยาที่
จะกอใหเกิดอันตรายที่รุนแรงกับผูปวยอยางมีนัยสำคัญกับผลิตภัณฑ โดยขอผิดพลาดคลาดเคลื่อนใน
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ผลิตภัณฑดังกลาวจะพบไดบอยหรือไมก็ตามและผลของความผิดพลาดดังกลาวจะนำมาสูอันตรายที่รุนแรง
(harm)ที่ชัดเจนตอผูปวย” สวนองคกรที่ทำหนาที่ในการใหการรับรองความสามารถ หรือการฝกอบรมดาน
เภสัชศาสตร ไดใหคำนิยามที่กวางขวางและชัดเจนขึ้นวา “HAD เปนยากอใหเกิดอันตรายอยางมีนัยสำคัญหาก
มีการใชผิดพลาด รวมทั้งเปนยามีดัชนีการรักษาแคบ เพราะยาที่มีดัชนีการรักษาแคบนั้นมีอันตราย เพราะเมื่อ
มีการเปลี่ยนแปลงขนาดยาหรือระดับยาในเลือดเพียงเล็กนอยอาจนำมาสูเหตุการณไมพึงประสงคที่คุกคามชีวิต
อยางถาวรและสามารถนำไปสูความพิการและเสียชีวิต รวมทั้งยังตองการการติดตามระดับยานั้นอยูแมวา
อาการไมพึงประสงคนั้นยังปรากฏอยู และ ความจำเปนในการรักษาในโรงพยาบาล”8 สำหรับคำนิยาม ที่
สถาบันรับรองคุณภาพองคกรสุขภาพ สหรัฐอเมริกา (Joint commission on accreditation Health-care
organization(JCAHO) ไดใหคำจำกัดความไวดังนี้วา” เปนยาที่เกี่ยวของกับความคลาดเคลื่อนทางยาในรอย
ละที่สูง และ/หรือ เหตุการณที่ตองทบทวน(sentinel event) และเปนรายการยาที่มีความเสี่ยงสูงในการที่จะ
ใชในทางที่ผิด หรือกอใหเกิดความคลาดเคลื่อนหรือผลขางเคียงอื่นๆ”3 สวน สถาบันรับรองคุณภาพ
สถานพยาบาลของไทย (สรพ.)ไดใหคำจำกัดความของHAD ไวดังนี้“ HAD คือยาที่มีความเสี่ยงสูงเพราะอาจ
กอใหเกิดอันตรายแกผูปวยอยางมีนัยสำคัญ เปนยาที่มีดัชนีการรักษาแคบหรือมีฤทธิ์ที่เปนอันตราย เชน ยา
ตานการแข็งตัวของเลือด และยารักษามะเร็งเปนตน”1 จะเห็นไดวาคำจำกัดความของ HAD นั้นคอนขางมี
ความคลายคลึงกันและพอที่จะสรุปไดดังนี้วา
1.เปนยาที่เมื่อมีการนำไปใชแลวเกิดความผิดพลาดคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดนั้นจะนำไปสู
เหตุการณไมพึงประสงคอยางรุนแรง (harm)
2.เปนยาที่นำไปใชแลวอาจเกิดอันตรายอยางรุนแรงถึงแมการใชดังกลาวจะใชไดอยางไมผิดพลาด
คลาดเคลื่อนก็ตาม
3.เปนยาที่มีดัชนีการรักษาแคบและอาจกอใหเกิดอันตรายอยางรุนแรง ในระดับ sentinel event
หรือ harm
4.เปนยาที่เกิดความคลาดเคลื่อนที่พบไดบอยหรือรอยละที่สูง ขอสังเกตในขอสรุปที่ 3 จะเห็นไดวามี
การระบุถึงระดับความรุนแรงที่ชัดเจน คือ ยาที่กอใหเกิดอันตรายที่รุนแรงในระดับ sentinel event หรือ
ระดับความรุนแรงระดับ E up ตามคำนิยามของ The National Coordinating Council for Medication
Error Report and Prevention(NCC MERP)3 หรือ รุนแรงระดับ harm (เทียบเทา ระดับ G – I )3
ดังนั้น อาจกลาวไดวา คุณลักษณะของยา HAD ที่ไมวาองคกรใดที่ใหคำนิยามมักหมายถึงยาที่นำไปใช
แลวอาจนำมาสูเหตุการณไมพึงประสงคที่รุนแรงระดับ E up ไดงายเมื่อเกิดความผิดพลาดคลาดเคลื่อน และ
รวมถึงยาที่มีคาดัชนีการรักษาแคบที่อาจกอใหเกิดอันตรายเนื่องจากยาดังกลาวเมื่อระดับยาในเลือดมีการ
เปลี่ยนแปลงเพียงเล็กนอยจากคาสูงสุดที่ยอมใหมีไดก็สามารถเขาสูระดับที่กอใหเกิดพิษไดงายซึ่งจะนำมาสู
อาการไมพึงประสงคที่รุนแรงได แมจะใชอยางไมผิดพลาดคลาดเคลื่อนหรือผิดพลาดคลาดเคลื่อนก็ตาม การ
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กำหนดนิยามที่ชัดเจนจะเปนสวนชวยที่สำคัญที่จะใหคณะกรรมการดานยาพิจารณาในการกำหนดรายการยาที่
มีความเสี่ยงสูงไดอยางครอบคลุมและเหมาะสม นิยามของยาที่มีความเสี่ยงสูงควรถูกระบุในนโยบายการ
จัดการยา HADใหชัดเจนเพื่อนำมาสูการคัดเลือกยาและจัดทำบัญชีรายการยาHAD เพื่อที่จะนำไปใชสื่อสาร
และจัดทำแนวทางการจัดการในยาแตละรายการไดอยางมีประสิทธิภาพ
การใชขอมูล Adverse Drug reaction (ADR) / Adverse Drug Event (ADE) / Medication Error
(ME) / และจากการทำ Failure Mode and Effect( FMEA) เพื่อกำหนดรายการยาที่มีความเสี่ยงสูง
ดังนั้น จะเห็นไดวาจากคำจำกัดความที่เปนสากลที่เกือบทั้งหมดชี้ไปที่ยาที่อาจนำมาสูการเกิด
เหตุการณไมพึ่งประสงคในระดับรุนแรง ดังนั้นการกำหนดบัญชีรายการยาความเสี่ยงสูง(HAD) คณะกรรมการ
การการจัดการดานยาของโรงพยาบาลควรคำนึงถึงการนำขอมูลความปลอดภัยดานยา เชน ADR / ADE /ME
ในระดับความรุนแรงที่สูงหรือระดับE up มาเปนขอมูลอีกสวนหนึ่งในการทบทวนและการคัดเลือกยาเขาสู
บัญชีรายการยา HAD ของโรงพยาบาล สวนในการดำเนินการทำFMEA ซึ่งเปนขอแนะนำของIHIนั้น แนะนำให
ใช ในการออกแบบระบบการปองกันอันตรายจากการใชยาHAD ทั้งในสวนของยาที่มีอยูในบัญชีรายการยา
HAD9 และอาจใช เพื่อวิเคราะหอันตรายจากยาบางรายการที่ถูกนำเขามาใหมในบัญชีรายการยาของ
โรงพยาบาล เชน ยาในกลุมที่ยังอยูในสถานะ Safety Monitoring Program(SMP) ซึ่งบางโรงพยาบาลไดมี
การนำยาที่ยังติดสถานะSMPเขามาอยูในบัญชีรายการยาHADของโรงพยาบาลก็สามารถทำได และควรนำ
แนวคิดในการดำเนินการ FMEA เพื่อวิเคราะหความเสี่ยงและวางแนวทางการจัดการในยากลุมSMPที่เพิ่ง
นำเขาสูโรงพยาบาลและแนวคิด FMEA ก็สามารถนำมาดำเนินการในยากลุมที่คณะกรรมการการจัดการดาน
ยาเห็นสมควรนำมาวิเคราะหเพื่อคนหาโอกาสเกิดอันตรายที่รุนแรงเมื่อมีการนำมาใชในโรงพยาบาลได
เชนเดียวกัน ดังนั้นคณะกรรมการการจัดการดานยาของโรงพยาบาลควรนำขอมูลดังกลาวขางตนมาทบทวน
บัญชีรายการยาที่มีความเสี่ยงสูงซึ่งควรตองไดรับการทบทวนอยางนอยปละครั้ง เชนเดียวกับบัญชีรายการยา
ของโรงพยาบาลเพื่อใหทันกับสถานการณและครอบคลุมความเสี่ยงทางดานการใชยาของโรงพยาบาลอยาง
ตอเนื่อง
สรุปแนวคิดที่ใชในการกำหนดบัญชีรายการยาที่มีความเสี่ยงสูง(HAD)
ดังนั้น การกำหนดบัญชีรายการยาความเสี่ยงสูง(HAD) ควรจะใชทั้ง 1.)คำจำกัดความที่คณะกรรมการ
การจัดการดานยาของโรงพยาบาลกำหนดเปนกรอบในการพิจารณาซึ่งเปนที่ยอมรับและเปนสากล รวมกันกับ
2.) ขอมูลความปลอดภัยดานยา เชน ADR / ADE /ME ของโรงพยาบาลเอง ( ในระดับความรุนแรงที่สูงหรือ
ระดับE up) 3.) ผลจากการวิเคราะห FMEA ในกลุมยาSMP หรือยาอื่นๆ 4.) ขอมูลรายการยา HADที่องคกร
ดานสุขภาพตางๆกำหนดไวแลว เชน ISMP , สรพ. , WHO, IHI, JCAHO (ดังเชน ตารางที่1)เปาหมายเพื่อให
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รายการบัญชีรายการยาความเสี่ยงสูงของโรงพยาบาลถูกกำหนดไดครอบคลุมตามคำจำกัดความและสอดคลอง
กับบริบทของโรงพยาบาล
ตารางที่ 1 ตัวอยางรายการยาความเสี่ยงสูงตามที่ ISMP กำหนด
ISMP List of High-Alert Medications 201810
Classes/Categories of Medications
13.moderate sedation agents, IV (e.g.,
1.adrenergic agonists, IV (e.g., EPINEPHrine,
dexmedetomidine, midazolam, LORazepam)
phenylephrine, norepinephrine)
moderate and minimal sedation agents, oral, for
2.adrenergic antagonists, IV (e.g., propranolol, children (e.g., chloral hydrate, midazolam, ketamine
metoprolol, labetalol)
[using the parenteral form])
14.opioids, including: IV oral (including liquid
3.anesthetic agents, general, inhaled and IV
concentrates, immediate- and sustained-release
(e.g., propofol, ketamine)
formulations)
4.antiarrhythmics, IV (e.g., lidocaine,
15.transdermal neuromuscular blocking agents (e.g.,
amiodarone)
succinylcholine, rocuronium, vecuronium)
antithrombotic agents, including:
16.parenteral nutrition preparations
anticoagulants (e.g., warfarin, low molecular
16.sodium chloride for injection, hypertonic, greater
weight heparin, unfractionated heparin)
than 0.9%
5.direct oral anticoagulants and factor Xa
17.concentration sterile water for injection, inhalation
inhibitors (e.g., dabigatran, rivaroxaban,
apixaban, edoxaban, betrixaban, fondaparinux) and irrigation (excluding pour bottles) in containers of
100 mL or more
6.direct thrombin inhibitors (e.g., argatroban,
18.sulfonylurea hypoglycemics, oral (e.g.,
bivalirudin, dabigatran)
chlorproPAMIDE, glimepiride, glyBURIDE, glipiZIDE,
7. glycoprotein IIb/IIIa inhibitors (e.g.,
TOLBUTamide)
eptifibatide) thrombolytics (e.g., alteplase,
Specific medication
reteplase, tenecteplase)
1. EPINEPHrine
8.cardioplegic solutions chemotherapeutic
2.subcutaneousepoprostenol (e.g., Flolan)
agents, parenteral and oral dextrose,
9.hypertonic, 20% or greater dialysis solutions, 3.IV insulin U-500 (special emphasis*)
10.peritoneal and hemodialysis epidural and 4.magnesium sulfate injection
5.methotrexate oral, nononcologic use
intrathecal
11.medications inotropic medications, IV (e.g., 6.nitroprusside sodium for injection
digoxin, milrinone)
7.opium tincture
5

ISMP List of High-Alert Medications 201810
12.insulin, subcutaneous and IV liposomal
8.oxytocin,IV
forms of drugs (e.g., liposomal amphotericin B) 9.potassium chloride for injection concentrate
and conventional counterparts (e.g.,
10.potassium phosphates injection
amphotericin B desoxycholate)
11.promethazine injection
12.vasopressin, IV and intraosseous
แนวคิดการจัดการยาทีม่ ีความเสี่ยงสูงตามมาตรฐานและคำแนะนำตางๆของประเทศไทย
ในการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยดานยาของประเทศไทยมีมาตรฐานสำหรับในการดำเนินการ
โดยมีการกำหนดแนวทางที่อางอิงไดสำหรับโรงพยาบาลสามารถนำไปดำเนินการวางระบบในการจัดการยา
ความเสี่ยงสูงที่ชัดเจน คือ มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่4 โดยสถาบันรับรองคุณภาพ
สถานพยาบาล(สรพ.)11 และ กรอบงานพื้นฐานระบบยา13 โดยสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล(ประเทศไทย)
และ ในป2561 ทาง สรพ.ไดมีการปรับปรุง แนวทาง Patient Safety Goal โดยยกเอาการจัดการยาที่มีความ
เสี่ยงสูงไวในสวนหนึ่งของsafe from averse drug event (ADE) จากแนวทางที่มีเห็นไดวา การจัดการยาที่มี
ความเสี่ยงสูงนั้นสามารถถูกสรุปไดเปน 2 กลยุทธในการดำเนินการที่สำคัญ คือ กลยุทธที่ 1 ดำเนินการเพื่อ
ปองกันความคลาดเคลื่อนและรวมถึงADR ที่อาจเกิดขึ้นในการใชยาที่มีความเสี่ยงสูง กลยุทธที่ 2 ดำเนินการ
เพื่อบรรเทาความรุนแรงของ ADR ที่อาจเกิดจากการใชยาที่มีความเสี่ยงสูงทั้งจากสาเหตุที่เกิดจากความ
คลาดเคลื่อนในการใชยาและ ไมใชสาเหตุจากความคลาดเคลื่อนในการใชยา กลยุทธในการดำเนินการเพื่อ
ปองกันความคลาดเคลื่อนนั้นมุงเนนใหมีการสรางกระบวนการที่มีประสิทธิภาพสูง คือ วองไว(sensitivity)และ
มีความจำเพาะ(specificity) ตอความเสี่ยงในแตละรายการของยาที่มีความเสี่ยงสูง ดังนั้นสิ่งที่สะทอน
ประสิทธิภาพของกระบวนการปองกันความคลาดเคลื่อนและADR คือ ความสามารถในการดักจับและปองกัน
ความคลาดเคลื่อนหรือความเสี่ยงที่จะเกิด ADR กอนที่จะถึงตัวผูปวยที่มีความไวและจำเพาะในรายการยาที่มี
ความเสี่ยงสูงแตละรายการ และสิ่งที่สะทอนประสิทธิภาพของกลยุทธในกระบวนการบรรเทาความรุนแรงของ
ADR ที่เกิดขึ้นคือ ความสามารถในการับรูของการเกิดADR ที่มีความจำเพาะเจาะจงไดอยางรวดเร็วของยาที่มี
ความเสี่ยงสูงในแตละรายการและมีการวางระบบรายงานรวมถึงแนวทางที่ชัดเจนในการบรรเทาความรุนแรง
ของADR เปาหมายทั้งสองกลยุทธดังกลาวตองถูกนำมาใช ในการออกแบบและวางระบบในแตละกระบวนการ
ของการใชยาอยางเหมาะสม ตั้งแต การคัดเลือกและจัดหา การเก็บรักษา การบงชี้ การสั่งใชและถายทอด
คำสั่ง การจัดเตรียมและจายยา การบริหารยา บันทึกขอมูลการติดตาม และการติดตามการใชยา ดังนั้นจะเห็น
ไดวา กลยุทธที่ 1 นั้นมีความสำคัญตอการนำมาออกแบบและวางระบบในกระบวนการการจัดหา การเก็บ
รักษา บงชี้ สั่งใชยา ถายทอดคำสั่งและการบริหารยา สวนกลยุทธที่ 2 นั้นมีความสำคัญตอกระบวนการบริหาร
ยา บันทึกขอมูลการติดตาม และติดตามการใชยา เปนตน
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บทเรียนและหลุมพรางที่สำคัญในการดำเนินการมาตรการตางๆ จากประสบการณการเยี่ยมสำรวจ
มาตรการพื้นฐานที่นำมาใชในการวางระบบการจัดการยาที่มีความเสี่ยงสูงนั้น มีตั้งแตการจัดทำ
นโยบายที่เปนกรอบใหมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติอื่นๆที่สอดคลองกับนโยบาย นโยบายที่จัดทำขึ้นควร
ครอบคลุมในทุกกระบวนการการใชยา ตั้งแต การคัดเลือกและจัดหา การเก็บรักษา บงชี้ การสั่งใชและ
ถายทอดคำสั่ง การจัดเตรียมยาจายยา การบริหารยา บันทึกขอมูลการติดตาม และติดตามการใชยา
หลักเกณฑและขอกำหนดในการจัดทำบัญชีรายการยาที่มีความเสี่ยงสูงเปนตน รวมทั้งมาตรการอื่นๆ เชน
มาตรการการอบรมและใหความรูแกบุคลากรทางการแพทยที่เกี่ยวของ แตจากการเยี่ยมสำรวจพบวา
มาตรการและนโยบายที่นำลงสูการปฏิบัติมักพบประเด็นที่เปนอุปสรรค แตก็พบวาหลายๆโรงพยาบาลมีการ
สรุปบทเรียนและนำมาพัฒนาการบริหารจัดการใหมาตรการตางๆใหมีประสิทธิภาพตามเปาหมาย ดังนั้น
บทเรียนและหลุมพรางที่สำคัญไดมีการรวบรวมเพื่อใชแลกเปลี่ยนและอาจใชเปนแนวทางในการปรับใชตอไป
ดังนี้
มาตรการการจัดทำนโยบายและการขับเคลื่อนนโยบาย (Policy making and driven)
การจัดทำนโยบายการจัดการยาความเสี่ยงสูงขององคกรเปนมาตรการที่สำคัญอันดับแรกที่ควรจัดใหมี
การดำเนินการเพื่อใชเปนกรอบในการตัดสินใจและดำเนินการมาตรการตางๆ ที่จะเกิดขึ้นในภายหลัง
หลุมพรางที่มักพบในการเกี่ยวกับ การจัดทำนโยบายและการขับเคลื่อนนโยบาย ( Policy making and
driven) นั้น รวบรวมจากประสบการณการเยี่ยมสำรวจโรงพยาบาลตางเพื่อเปนแนวทางดังนี้
ประเด็นปญหา หลุมพราง
ผลกระทบที่เกิดขึ้น
การแกไข
การจัดทำ
จัดทำกรอบการปฏิบัติที่กวาง สงผลกระทบตอการถายทอดคำสั่ง 1.ศึกษาความเสี่ยง
นโยบาย
มากเกินไปและขาดแนวทางที่ การทบทวนคำสั่งและการบริหารยา ความคลาดเคลื่อนที่เคย
ชัดเจน ในการรองรับเพื่อใหเกิด ที่คลาดเคลื่อน เชน ความเสี่ยงในการ เกิดขึ้นจากใน
ความเขาใจในการปฏิบัติที่
ใหยากลุมinotropic drugพบวา ไมมี โรงพยาบาลหรือเอกสาร
ตรงกัน เชน มีการระบุไววาให การกำหนดการสั่งยาใหระบุเปน
ทางวิชาการเพื่อกำหนด
แพทยผูสั่งใชเขียนคำสั่งที่
หนวยความเขมขนใหเปน % w/v ใน แนวทางการสั่งใชยาและ
ชัดเจน แตไมระบุวาตองเปน
ยาใดบางของคำสั่งใชยา ทำใหเกิด ถายทอดคำสั่งที่ชัดเจน
อยางไร
หรือจัดทำprotocol
การแปลความหมายในเภสัชกรผู
รองรับในการบริหารยา
เตรียมและพยาบาลผูบริหารยาที่
2.รวบรวมความเห็นที่
เขาใจไมตรงกัน , การไมระบุ
สำคัญตอนโยบายที่
อัตราเร็วที่ชัดเจนในการใหกลุมยา
inotropic และไมมีprotocolในการ กำหนดขึ้นถึงความ
บริหารยารองรับทำให การบริหารยา
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ประเด็นปญหา

ประเด็นปญหา
การขับเคลื่อน
นโยบาย

หลุมพราง

ผลกระทบที่เกิดขึ้น
ของพยาบาลแตละเวรไมเหมือนกัน
ไมสามารถดักจับหรือตรวจสอบ
ความคลาดเคลื่อนได
นโยบายไมไดผานการพิจารณา ทำใหนโยบายและแนวทางในการ
จากสหวิชาชีพที่ครบถวนและ ปฏิบัติไมสามารถนำไปปฏิบัติหนา
ครอบคลุมโดยเฉพาะจาก
งานจริง จึงยังทำใหเกิดความ
ผูปฏิบัติงานหนางาน
คลาดเคลื่อนและความเสี่ยงในการใช
ยา

การแกไข
ชัดเจนในการนำไป
ปฏิบัติ

หลุมพราง
ระบบในการสื่อสารนโยบายที่
ไมแข็งแรงชัดเจน เชน แนวทาง
ที่กำหนดใหมีการตรวจสอบซ้ำ
ในการเตรียมยา จายยา บริหาร
ยา มีการตรวจสอบซ้ำแตผู
ปฏิบัติไมสามารถดักจับความ
เสี่ยงที่สำคัญในยาที่มีความเสี่ยง
สูงในแตละรายการไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

การแกไข
ควรวางระบบการ
ถายทอดนโยบายหรือ
กำหนดประเด็นสำคัญ
ของนโยบายใหชัดเจนวา
ประเด็นไหนตองไดรับ
การปฏิบัติละเมิดมิได
และผลของการละเมิด
นำมาสูความคลาด
เคลื่อนที่รุนแรงอยางไร
เปาหมายในการปฏิบัติ
นั้นทำเพื่อคนหาและดัก
จับความคลาดเคลื่อน
หรือADR อะไรในยา
นั้นๆ และ สื่อสารใน
ประเด็นเหลานี้ใหผู
ปฏิบัติไดรับทราบจัดทำ
เครื่องมือเตือนความจำ
เมื่อมีความจำเปน

ผลกระทบที่เกิดขึ้น
ผูปฏิบัติปฏิบัติดวยความไมเขาใจใน
นโยบาย ทำใหการปฏิบัตินั้นขาด
ประสิทธิภาพไมตอบสนองความ
คาดหวังของผูจัดทำนโยบายถึงแมจะ
เกิดความรวมมือในการปฏิบัติสูงก็
ตาม และเกิดความคลาดเคลื่อนทาง
ยาตามมา

ควรใหมีการวิเคราะห
นโยบายถึงความรวมมือ
ในการปฏิบัติและความ
เปนเปนไปไดตามบริบท
ของทรัพยากรของ
องคกรทั้งดานกำลังคน
และระบบสนับสนุน
ตางๆ
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หลุมพราง
นโยบายขาดการปรับปรุง
พัฒนาที่ตอเนื่อง เชน พบวา
กระบวนการการทำงานมีการ
เปลี่ยนแปลงทำใหเปนอุปสรรค
ตอการปฏิบัติตามนโยบายหรือ
พบวาอุบัติการณความ
คลาดเคลื่อนทางยาที่รุนแรงมี
การวิเคราะหและออกแนวทาง
มาแลวแตไมถูก ผลักดันเปน
นโยบายสงผลใหอุบัติการณมี
โอกาสเกิดซ้ำอีก

ผลกระทบที่เกิดขึ้น
ซึ่งมาจากนโยบายลาสมัยจากบริบท
ที่มีการเปลี่ยนแปลงทำใหการปฏิบัติ
แบบเดิมไมสามารถปฏิบัติได หรือไม
มีการนำขอมูลความเสี่ยงดานความ
คลาดเคลื่อนทางยาและADR มาเปน
สวนหนึ่งในการปรับปรุงทำให
นโยบายที่ปฏิบัติไมตอบสนองตอ
ความปลอดภัยดานยาขององคกรได

ความไมรวมมือในการปฏิบัติ

ทำใหระบบหรือแนวทางที่ออกแบบ
ไวไมไดรับการปฏิบัติ

การแกไข
ควรจัดใหมีผูรับผิดชอบที่
ชัดเจนที่จะรวบรวม
อุปสรรคและปญหา
เรียนรูจากการตามรอย
หนางานในการปฏิบัติ
และขอมูลความ
คลาดเคลื่อนทางยาและ
ADRที่เกิดขึ้นมา
วิเคราะหเพื่อปรับปรุง
นโยบายใหสอดคลอง
เหมาะสมกับบริบทที่
เปลี่ยนแปลงดวยวงรอบ
ที่สม่ำเสมอ
ควรกำหนดใหมีระบบ
การติดตามความรวมมือ
ในการปฏิบัติตาม
นโยบายเปาหมายของ
การติดตามควรทำเพื่อ
คนหาอุปสรรคและ
ปญหาเพื่อหาแนวทาง
ชวยเหลือสนับสนุนใหผู
ปฏิบัติหนางานปฏิบัติ
ตามนโยบายได(ควร
ติดตามเฉพาะประเด็นที่
สำคัญ ในประเด็นสง
ผลกระทบความ
ปลอดภัยถาถูกละเลย)
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ความแตกตางระหวาง มาตรการการตรวจสอบหรือทวนสอบซ้ำโดยอิสระจากกัน
( Independence Double check) และ การทวนสอบซ้ำ (Double check )
เปนกลยุทธที่สงเสริมใหมีการวางระบบการตรวจสอบซ้ำอยางเหมาะสม โดยการตรวจสอบซ้ำ
(double check) มีอยูหลายแบบเชน มีทั้ง independence double check(การตรวจสอบซ้ำแบบอิสระแยก
จากกัน) และ non- independence double check(การตรวจสอบซ้ำโดยคนเดียวกัน) , cross check (การ
ตรวจสอบซ้ำแบบขามกระบวนการและอาจจัดเปน independence double checkแบบหนึ่ง)
independence double check จะหมายถึง การตรวจสอบซ้ำสองครั้งโดยบุคคลสองคน ใน
ประเด็นที่มีการกำหนดใหตรวจสอบซ้ำเหมือนกัน โดยอิสระจากกัน กระทำในเวลาเดียวกัน( real time) พบวา
independence double check สามารถดักจับหรือลด medication error ไดมากถึง 95%ของความคลาด
เคลื่อนทางยาที่เกิดขึ้นทั้งหมด11
กรณีตัวอยาง independence double check เมื่อจะมีการบริหารยา B ใหกับผูปวย พยาบาล ก.
และ พยาบาล ข. จะรวมกันทวนสอบ โดยพยาบาล ก อานคำสั่ง พยาบาล ข.จะดูวาอานคำสั่งถูกตองหรือไม
และเมื่อมีการหยิบยามาเตรียมเพื่อเจือจางและผสม โดยพยาบาล ก. พยาบาล ข.จะดูวามีการหยิบยาที่ถูกตอง
และเจือจางผสมไดถูกตองหรือไม และเมื่อมีการนำไป บริหารยาที่เตียงผูปวย โดยพยาบาล ก. มีการ
ตรวจสอบ การบงชี้ตัวผูปวย และ การsetting infusion pump ในอัตราเร็วในการที่จะบริหารใหผูปวย
พยาบาล ข.จะเปนผูตรวจสอบวามีการบงชี้ตัวผูปวยและ การ setting infusion pump ในอัตราเร็วในการที่
จะบริหารใหผูปวยไดถูกตองหรือไม
double check จะหมายถึงการตรวจสอบซ้ำสองครั้งโดยบุคคลคนเดียวกัน แตตางชวงเวลากัน
และตรวจสอบตามประเด็นขอกำหนดกับคำสั่งแพทยเหมือนกัน หรือการตรวจสอบซ้ำโดยบุคคลสองคนตาง
ชวงเวลากัน โดยไมมีถูกกระทำไปพรอมกัน
ตัวอยาง double check ที่ 1. เชน ยา B ถูกกำหนดให มีแนวทางใหมีการตรวจสอบขนาดยาความ
แรง การเจือจาง Rout และอัตราเร็วในการใหผานเครื่องinfusion pump ชื่อยา ชื่อผูปวย กอนที่จะนำไป
บริหาร พยาบาล ก ไดทำการเตรียมยา พรอมกับ ตรวจสอบ ขนาดยาความแรง Rout และอัตราเร็วในการ
setting infusion pump ตามอัตราเร็ว ชื่อยา ชื่อผูปวย กับคำสั่งแพทย กอนที่จะนำไปบริหาร และ ในเวลา
ถัดมา พยาบาล ก.ไดทำการตรวจสอบซ้ำในลักษณะเดียวกัน กอนจะนำไปบริหารยาใหกับผูปวย
ตัวอยาง double check ที่ 2 เชน ยา B ถูกกำหนดใหมีการตรวจสอบขนาดยาความแรง การเจือ
จาง Rout และอัตราเร็วในการใหผานเครื่องinfusion pump ชื่อยา ชื่อผูปวย กอนที่จะนำไปบริหาร
พยาบาล ก ไดทำการเตรียมยา พรอมกับ ตรวจสอบ ขนาดยาความแรง Rout และอัตราเร็วในการsetting
infusion pump ตามอัตราเร็ว ชื่อยา ชื่อผูปวย กับคำสั่งแพทย กอนที่จะนำไปบริหาร และ ในเวลาถัดมา
พยาบาล ข.ไดทำการตรวจสอบซ้ำในลักษณะเดียวกัน(ยกเวนการเจือจางที่ไมไดมีการทวนสอบซ้ำ) กอนจะ
นำไปบริหารยาใหกับผูปวย
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วิธีนี้มักมีการใชในบริบทที่บุคคลกรในการปฏิบัติงานที่ไมเพียงพอ แตพบวาวิธีนี้ประสิทธิภาพในการ
ดักจับหรือลดความเสี่ยงจะดอยประสิทธิภาพกวา independence double check คอนขางมากแตกพ็ บวา
การมีกระบวนการตรวจสอบซ้ำแบบนี้ยังชวยใหลดความคลาดเคลื่อนทางยาลงไดดีกวาในกระบวนการที่ไมมี
การตรวจสอบซ้ำ
สรุปความแตกตางของ double check และindependence double check และการนำไปปฏิบัติ
ดังนั้น จึงสรุปไดวา เมื่อมีการระบุถึงการ double check ผูกำหนดแนวทางใหเกิดการปฏิบัติ
independence double check นั้น ผูที่กำหนดแนวแนวทางตองมีการประเมินผูปฏิบัติวามีการปฏิบัติ
อยางไรเปนไปตามลักษณะของ independence double checkที่ถูกตองหรือไม คือ ตองมีการตรวจสอบซ้ำ
สองครั้งโดยบุคคลสองคนอิสระจากกันโดยแตละคนจะตรวจสอบคนละชวงเวลา และตรวจสอบตามประเด็น
ขอกำหนดกับคำสั่งแพทยเหมือนกัน ในลักษณะนี้เทานั้น จึงจะเปน independence double check สวน
double check ที่ผูปฏิบัติกระทำอยูผูอาจจะ เปนเพียง non- independence double check หรือไมผู
กำหนดแนวทางตองประเมินและสื่อสารกับผูปฏิบัติและตองทำความทำความเขาใจถึงความแตกตาง และ
เปาหมายรวมถึงประสิทธิภาพของการตรวจสอบซ้ำ(double check) ซึ่งจะทำให การตรวจสอบซ้ำสามารถ
ดักจับความคลาดเคลื่อนไดอยางมีประสิทธิภาพ
cross check มักหมายถึง independence double check อยางหนึ่งที่เปนการตรวจสอบซ้ำใน
ประเด็นเดียวกันแตกระทำในในจุดของกระบวนการคนละกระบวนการหรือขามกระบวนการ เชน การ
ตรวจสอบความถูกตองของขนาดยา ชื่อยา ผูปวย วิธีการบริหารยาของพยาบาลบนหอผูปวยหลังไดรับยาจาก
เภสัชกร การตรวจสอบซ้ำระบบปดล็อคของประตูทางเขาออกเครื่องบินของลูกเรือหลังกัปตันล็อคปดระบบ
เปนตน แตจากการเยี่ยมสำรวจหลุมพรางที่พบเสมอในการใชแนวคิด การตรวจสอบซ้ำนั้น พบวาประเด็นการ
ตรวจสอบซ้ำที่ไมมีประสิทธิภาพ และประเด็นการละเลยไมปฏิบัติของผูปฏิบัติเปนสองประเด็นที่พบไดบอย ซึ่ง
สาเหตุของหลุมพรางดังกลาวมักมาจาก การออกแบบใหมีการ double check ในหลายจุดมากเกินไป รวมทั้ง
ผูปฏิบัติไมเขาใจเปาหมายของการ double check ในขั้นตอนนั้นๆวาตองการคนหาและดักจับประเด็นความ
เสี่ยงใด ดังนั้นการนำแนวคิดนี้มาใชผูที่ออกแบบกระบวนการควรตองวิเคราะห critical point ของ
กระบวนการที่จำเปนตองกระทำ double check เพื่อใหมาตรการดังกลาวถูกใชอยางเหมาะสม และการ
อบรมใหความรูใหผูปฏิบัติเขาใจเปาหมายในการ double checkในขั้นตอนนั้นเพื่อคนหาดักจับ ความเสี่ยงใด
ในรายการยาที่มีความเสี่ยงสูงแตละรายการก็ยังเปนเรื่องที่สำคัญเชนกัน

11

มาตรการการอบรมใหความรูที่จำเปนและการจัดทำเภสัชสารสนเทศเพื่อชวยสนับสนุนในการตรวจสอบ
กอนใชยาและหลังใหยา (education and Information)
มาตรการการอบรมความรูที่จำเปนใหผูปฏิบัติและการพัฒนาการเขาถึงดานขอมูลเภสัชสารสนเทศจะ
เปนสวนสนับสนุนที่มีความสำคัญที่จะชวยใหมาตรการการตรวจสอบหรือทวนสอบซ้ำ( Double check) การ
ติดตามADR และการขับเคลื่อนการปฏิบัติตามแนวทางนโยบายการจัดการยาความเสี่ยงสูงนั้นมีประสิทธิภาพ
แตจากประสบการณการเยี่ยมสำรวจนั้น คือ ควรจัดทำชุดขอมูลที่จะสามารถสรางการเรียนรูที่ทำใหเกิดการ
ยกระดับสมรรถนะของผูปฏิบัติในการคนหาดักจับการเกิดความคลาดเคลื่อนหรือ ADRที่เฉพาะเจาะจงในยา
แตละรายการของยาที่มีความเสี่ยงสูง ควบคูไปกับการการอบรมเพื่อสื่อสารกระบวนการการ การใชเอกสาร
และการบันทึกขอมูลการ monitoring แตการจะไดมาของชุดขอมูลดังกลาวมักมาจากการวิเคราะหความเสี่ยง
ของกระบวนการการใชยาความเสี่ยงสูงในแตละรายการ(FMEA) ทั้งในแงโอกาสเกิดความคลาดเคลื่อนและ
ADRที่สำคัญ รวมกับขอมูลความคลาดเคลื่อนทางยาและการเกิดADR ขององคกรรวมกันกับขอมูลภายนอก
องคกร และอาจรวมถึงขอมูลทางวิชาการในปจจุบันเพื่อนำมาเปนชุดขอมูลที่เปนเนื้อหาสำคัญในการอบรม
ความรูที่จำเปนโดยเฉพาะในกลุม new staff และ young staff รวมทั้งควรวางระบบการrefresh training ที่
เหมาะสมใหกับบุคลากรเดิมที่เกี่ยวของดวยเชนกัน สวนประเด็นทางดานการจัดทำขอมูลเภสัชสารสนเทศ จาก
ประสบการณการเยี่ยมสำรวจเภสัชสารสนเทศที่ดีในการนำมาใชประโยชนในการปฏิบัติงานควรเปน รูปแบบ
สารสนเทศที่ผูปฏิบัติสามารถนำไปใชไดเลย ใชงาย เขาถึงงาย สะดวก รวดเร็ว การนำขอมูลไปใชไมตองใหผู
ปฏิบัติตองวิเคราะหและนำไปสูการเลือกเพื่อตัดสินใจ เพราะอาจนำไปสูการตัดสินใจที่ผิดพลาดไดเนื่องจาก
ประสบการณในการปฏิบัติงานที่แตกตางกัน ดังนั้นเปาหมายในการทำเภสัชสารสนเทศเพื่อชวยลด variation
ของผูปฏิบัติงาน กำจัดสภาวะที่ผูปฏิบัติงานตองวิเคราะหและเลือกเพื่อการตัดสินใจ ดังนั้นผูปฏิบัติงานควรมี
สวนรวมในการออกแบบรูปแบบเภสัชสารสนเทศซึ่งจะทำใหไดรูปแบบที่เหมาะสม เชน ในลักษณะของการ
สรุปเปน one page summary เปนตน และควรมีการสำรวจการใชงานเพื่อนำขอมูลมาปรับปรุงอยางตอเนื่อง
มาตรการการติดตาม ADR หลังการใชยา (ADR monitoring)
มาตรการการติดตาม ADR หลังการใชยาเปนมาตรการที่สำคัญที่จะชวยในการคนหาและดักจับADR
ที่สำคัญของการใชยาที่มีความเสี่ยงสูงเพื่อใหเกิดการรับรูของADRที่ไวและเขาไปใหการแกไขไดทัน ถึงแมจะ
จัดเปนมาตรการที่ชวยบรรเทาไมใชมาตรการเชิงปองกันแตกม ีความจำเปนและมีความสำคัญ จาก
ประสบการณการเยี่ยมสำรวจ มาตรการการติดตาม ADR หลังการใชที่ดีผูที่ติดตามการใชยาควรเขาใจถึงปจจัย
เสี่ยงที่จะทำใหเกิดADRและลักษณะของ ADR ในแตละอาการของ ADRที่สำคัญที่จะเกิดในยาที่มีความเสี่ยงสูง
ในแตละรายการ ทั้งลักษณะอาการทางคลินิกและคาพารามิเตอรที่จะสงสัญญาณบงชี้วาอาจสัมพันธกับอาการ
ADR นั้นๆ ดังนั้น จะเห็นไดวาการพัฒนาทักษะและสมรรถนะของบุคคลากรจึงเปนสิ่งที่สำคัญ รวมทั้ง
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ประสบการณในการใชยาที่มีความเสี่ยงสูงในแตละรายการของผูปฏิบัติเปนปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพที่จะ
ชวยใหการคนหาดักจับและรายงาน ADR ของยาที่มีความเสี่ยงสูงนั้นไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
นอกเหนือจากการวางแนวทางในการติดตามแลว ควรมีการวางแนวทางที่ชัดเจนในการแกไข ปองกันADR ที่
เกิดขึ้นเบื้องตนอาจมุงไปที่เฉพาะอาการADR ที่สำคัญและรุนแรงเพื่อใหเกิดความปลอดภัยขณะที่มีการบริหาร
ยา
มาตรการการกำหนดสิทธิในการสั่งใช และบริหารยา (Privilege ordering and administration and
monitoring policy)
ในโรงพยาบาลที่มีการรับการรักษาผูปวยที่มีความซับซอนเสี่ยงสูง ยาที่มีขอบงใชที่เฉพาะทางบาง
รายการอาจถูกจัดเปนยาที่มีความเสี่ยงสูง เชน ยาฉีดในกลุมจิตเวช ยาฉีดรักษามะเร็ง รวมทั้งยาในกลุมยาฉีด
sedative และกลุมฉีด anesthetic เปนตน จัดเปนกลุมยาที่มีโอกาสนำไปใชไดอยางไมเหมาะสมและนำมาสู
ความเสี่ยงในการเกิดความคลาดเคลื่อนทางยา และ ADR ที่รุนแรง การออกนโยบายกำหนดสิทธิในการสั่งใช
ใหเฉพาะแพทยที่เชี่ยวชาญในสาขานั้นๆ และ อนุญาตใหพยาบาลผูบริหารยาหรือ พยาบาลวิชาชีพเฉพาะทาง
หรือผูปฏิบัติงานมีประสบการณในการใชยานั้นๆ หรือพยาบาลที่ไดรับการอบรมตามขอกำหนดเทานั้นที่
สามารถทำหนาที่ในการบริหารยาและติดตามการใชยาใหกับผูปวย เปนแนวทางที่จะชวยลดและปองกันการใช
ความคลาดเคลื่อนทางยาและADR ในกลุมยาที่มีความเสี่ยงสูงได อยางไรก็ตามควรวางระบบในการสนับสนุน
เพื่อใหนโยบายดังกลาวนำไปปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพเพื่อปองกันการละเมิด เชนระบบการสุมตรวจสอบ
การบริหารยาและบันทึกการใหยา การใชระบบIT สนับสนุน ในการใหสิทธิการสั่งใชยาเฉพาะรายการนั้นผาน
ทางComputerized Physician Order Entry system(CPOEs) เทานั้นเปนตน
การประเมินประสิทธิภาพของระบบการจัดการยาที่มีความเสี่ยงสูงดวยแนวคิดการใชขอมูลคลาดเคลื่อน
ทางยาและแนวคิดการจัดการดาน ADR
การใชขอมูลความคลาดเคลื่อนทางยาเพื่อประเมินประสิทธิภาพระบบการจัดการยาที่มีความเสี่ยงสูง
จากประสบการณในการเยี่ยมสำรวจโรงพยาบาลนั้น ขอมูลความคลาดเคลื่อนทางยาและขอมูลADR
ของกลุมยาที่มีความเสี่ยงสูงจะถูกนำไปวิเคราะหรวมกับยาอื่นๆทำใหการประเมินประสิทธิภาพของระบบการ
จัดการยาที่มีความเสี่ยงสูงยังมองไดไมคอยชัดเจน แตพบวาบางโรงพยาบาลไดเริ่มมองและนำเปาหมายของ
ระบบการจัดการยาที่มีความเสี่ยงสูง คือ ประสิทธิภาพของการปองกันความคลาดเคลื่อนและประสิทธิภาพ
ของระบบการดักจับและบรรเทาความรุนแรงของADR มาใชเปนกรอบในการวิเคราะหขอมูลความคลาดเคลื่อน
ทางยาและADRเฉพาะในกลุมยาที่มีความเสี่ยงสูง รวมทั้งการกำหนดตัวชี้วัดเพื่อใชวัดประเมินประสิทธิภาพ
13

ของการปองกันความคลาดเคลื่อนและ การจัดการADRของยาที่มีความเสี่ยงสูง ใชแนวคิดของการจัดลำดับ
ความรุนแรงตาม NCCMERPมาเปนตัวกำหนดตัวชี้วัด
เชน
ตัวชี้วัดเพื่อใชประเมินการดักจับความคลาดเคลื่อนทางยาในกลุมยาที่ความเสี่ยงสูง
ตัวชี้วัดที่1 รอยละของความคลาดเคลื่อนทางยาในกลุมยาที่มีความเสี่ยงสูงที่มีความรุนแรงระดับC ขึ้นไป
เปาหมาย 0 %
สูตรในการคำนวณ
จำนวนอุบัติการณความคลาดเคลื่อนทางยาในกลุมยาที่มีความเสี่ยงสูงที่มีความรุนแรงระดับ C ขึ้นไป
X 100
จำนวนอุบัติการณความคลาดเคลื่อนทางยาในกลุมยาที่มีความเสี่ยงสูงทั้งหมด
ตัวชี้วัดที่ 2 รอยละของความคลาดเคลื่อนทางยาในกลุมยาที่มีความเสี่ยงสูงที่มีความรุนแรงระดับ A-B
เปาหมาย 0 %
จำนวนอุบัติการณความคลาดเคลื่อนทางยาในกลุมยาที่มีความเสี่ยงสูงที่มีความรุนแรงระดับ A-B
X 100
จำนวนอุบัติการณความคลาดเคลื่อนทางยาในกลุมยาที่มีความเสี่ยงสูงทั้งหมด
จะเห็นไดวา ตัวชี้วัดที่ 1 นั้นมีเปาหมายในการวัดประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการการดักจับ
ความคลาดเลื่อนทางยาในกลุมยาที่มีความเสี่ยงสูง ในกรณีที่ตัวชี้วัดที่1 มีคาสูงมากขึ้นในแตละรอบปหรือรอบ
เดือนนั้นแสดงใหเห็นวา กระบวนการการจัดการยาความเสี่ยงสูงยังมีโอกาสพัฒนาในการคนหาและแนวทางที่
ใชจัดการปองกันความเสี่ยงในกระบวนการที่อาจยังไมรดั กุม หรือ อาจเปนผลจากการที่นโยบายหรือแนวทางที่
วางไวอาจไมไดรับการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพซึ่งตองวิเคราะหเพิ่มเติมในรากสาเหตุตอไป
สวนตัวชี้วัดที่ 2 จะมีประโยชนในการประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการการดักจับความคลาดเคลื่อน
กอนที่จะถึงตัวผูปวย ถาตัวเลขนี้เขาใกลรอยมากเทาใดแสดงวากระบวนการการดักจับความคลาดเคลื่อนมีการ
พัฒนาและมีประสิทธิภาพที่ดี อยางไรก็ตามเพื่อใหการประเมินประสิทธิภาพของระบบการจัดการยาที่มีความ
เสี่ยงสูงตามตัวชี้วัดที่1และ2 มีความแมนยำควรนำผลลัพธที่ไดเปรียบเทียบกับจำนวนครั้งที่มีการสั่งใชยาที่มี
ความเสี่ยงสูงหรือจำนวนใบสั่งยาที่มีการสั่งใชยาที่มีความเสี่ยงสูง ถาในกรณีที่ระบบสารสนเทศเอื้อและ
สนับสนุนในการจัดเก็บขอมูลที่มีความสามารถแยกจำนวนครั้งของการสั่งใชกลุมยาที่มีความเสี่ยงสูงไดเปนราย
กลุมหรือแตละรายการ การวิเคราะหประเมินประสิทธิภาพจะมีความแมนยำและสามารถไดขอมูลที่นำมา
วิเคราะหในกระบวนการเพื่อพัฒนาในแตละกลุมยาหรือแตละรายการไดอยางตรงประเด็น
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การใชแนวคิดดานการจัดการ ADR เพื่อความปลอดภัยมาใชเพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบการ
จัดการยาที่มีความเสี่ยงสูง
ในการใชยาที่มีความเสี่ยงสูงถึงแมวาจะมีการใชไดอยางถูกตองตรงกับคำสั่งใชยาและอาจไดรับการ
ทบทวนความเหมาะสมและนำไปบริหารโดยที่ไมเกิดความคลาดเคลื่อนทางยาใดๆก็ตาม แตยังพบวามีโอกาสที่
อาจเกิดอาการไมพึ่งประสงคจากการใชยา(Adverse Drug Reaction)หรือADRได ซึ่งอยางไรก็ตาม ADR ที่
เกิดจากการใชยากลุมที่มีความเสี่ยงสูงเกือบทั้งหมด มักเปน type A ADR และจัดเปน Preventable ADR
ดังนั้นจึงสามารถใชแนวคิดดานการจัดการADR เพื่อความปลอดภัย มาเปนกรอบในการพัฒนาและใชประเมิน
ประสิทธิภาพของการจัดการADRในกลุมยาที่มคี วามเสี่ยงสูงไดเชนเดียวกัน ในการออกแบกระบวนการ การ
จัดการADR ในกลุมยาที่มีความเสี่ยงสูง ควรมีการดำเนินการกำหนด กลุมอาการหรือชนิดอาการ ADR /
อาการADR ที่ตองรายงานหรือพบเห็น ของยาทีม่ ีความเสี่ยงสูงในแตละรายการหรือแตละกลุมยาใหชัดเจน
กลุมอาการหรือชนิดอาการ ADR / อาการADRที่กำหนดควร มีลักษณะที่เปนADR ที่มีความรุนแรง ตามคำ
นิยาม Serious Adverse Drug Reaction (Serious ADR)ตามที่แนวทางปฏิบัติในการทำงานติดตามอาการไม
พึ่งประสงคจากการใชยาของสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล12. ไดกำหนดคำนิยามและหลักเกณฑในการจัด
กลุมอาการ Serious ADRไว ซึ่งจากการเยี่ยมสำรวจโรงพยาบาลพบวาการกำหนด Serious ADR ของกลุมยา
ที่มีความเสี่ยงสูง จะมีประโยชนใหผูปฏิบัติงานสามารถสังเกตและใหความสำคัญในการติดตามและทำใหมี
เปาหมายที่ชัดเจนในการ ดักจับ คนหา ADRไดอยางจำเพาะ รับรูและพยาการณในการเกิดระหวางการใชยาที่
มีความเสี่ยงสูงไดอยางมีประสิทธิภาพ เพราะการกำหนดดังกลาวทำใหการนำเอากลุมอาการหรือชนิดอาการ
ADR นั้น มีจำนวนไมมากและสามารถจดจำนำไปปฏิบัติไดจริง รวมกับคูมือหรือแบบฟอรมที่ใชในการติดตาม
รวมทั้งสามารถนำมาเปนกรอบในการอบรมหรือถายทอดความรูไดงาย เมื่อมีการกำหนด Serious ADR ของ
กลุมยาที่มีความเสี่ยงสูงที่ชัดเจนแลว ควรมีการวางระบบการรายงานและการจัดเก็บขอมูลที่ดี ชัดเจน จะทำให
มีขอมูล Serious ADR ของการใชยาที่มีความเสี่ยงสูงในแตละรายการที่สามารถนำมาวิเคราะหถึงอัตราการเกิด
ADR ไดเพื่อนำมาใชในการประเมินการคนหา ดักจับ ที่มีประสิทธิภาพ ของกระบวนการที่ไดออกแบบขึ้น
ดังนั้ขอนำเสนอตัวอยางของตัวชี้วัดที่ใชในการประเมินประสิทธิภาพการจัดการดาน ADR ในกลุมยาที่มีความ
เสี่ยงสูง มีดังนี้
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ตัวชี้วัดที่ 3 อัตราการเกิด Serious ADR ของการใชยาที่มีความเสี่ยงสูง
จำนวนอุบัติการณการเกิด Serious ADR ของการใชยาที่มีความเสี่ยงสูง
จำนวนครั้ง(หรือจำนวนใบสั่งยา)ที่มีการสั่งใชยาที่มีความเสี่ยงสูง

X 100

ตัวชี้วัดที่ 4 รอยละเกิด Serious ADR ของการใชยาที่มีความเสี่ยงสูงในแตละรายการ
อุบัติการณ Serious ADR ของการใชยาที่มีความเสี่ยงสูงในแตละรายการ
X 100
จำนวนครั้ง(หรือจำนวนใบสั่งยา)ที่มีการสั่งใชยาที่มีความเสี่ยงสูง ในแตละรายการ
เปาหมาย 0%
เปาหมาย 0 %
ตัวชี้วัดที่ 5 รอยละการเกิด ADR ของการใชยาที่มีความเสี่ยงสูงที่มีความรุนแรงระดับ D up
จำนวนอุบัติการณการเกิด ADR ของการใชยาที่มีความเสี่ยงสูงที่มีความรุนแรงระดับ D up
จำนวนครั้ง(หรือจำนวนใบสั่งยา)ที่มีการสั่งใชยาที่มีความเสี่ยงสูง

X 100

เปาหมาย 0 %
ตัวชี้วัดที่3 อัตราการเกิด Serious ADR ของการใชยาที่มีความเสี่ยงสูง มีประโยชนทจี่ ะสามารถนำมาใชเพื่อ
ประเมินภาพรวมของการจัดการADR ของการใชยาที่มีความเสี่ยงสูงได นั้นคือถารอยละดังกลาวมีจำนวนสูงขึ้น
เรื่อยๆ เปนการบงชี้วาการจัดการ ADR ในภาพรวมยังมีโอกาสพัฒนาอยู ซึ่งควรไดรับการวิเคราะหถึงสาเหตุใน
การเกิด ขอมูลหนวยงานที่เกิด ชวงเวลาที่เกิดเพื่อนำมาสูการคนหารากสาเหตุในลำดับตอไป
ตัวชี้วัดที่4 อัตราการเกิด Serious ADRของการใชยาที่มีความเสี่ยงสูงในแตละรายการ เปนตัวชี้วัดยอยที่
อาจจะมีหรือไมมีก็ได ซึ่งอาจใชตัวชี้วัดที่3เปนตัวประเมินและนำมาสูการวิเคราะหเปนรายกลุมยา หรือยาที่มี
ความเสี่ยงสูงแตละรายการ และแตละกลุมอาการADRที่เกิดขึ้นวาสัมพันธกับการใชยาที่มีความเสี่ยงสูงรายการ
ใดบาง ซึ่งตัวชี้วัดที่4 เปนตัวชี้วัด สามารถนำมาใชประเมินประสิทธิภาพถึงกระบวนการการดักจับ คนหาและ
แนวทางในการแกไขหรือบรรเทาความรุนแรงที่ไดออกแบบไวในแตละรายการยาที่มีความเสี่ยงสูงได ชวยทุน
เวลาในการวิเคราะหขอมูลในตัวชี้วัดที่เปนภาพรวมได ตัวชี้วัดที่ 5 อัตราการเกิด ADR ของการใชยาที่มีความ
เสี่ยงสูงที่มีความรุนแรงระดับ D up เปนตัวชี้วัดที่มีประโยชนในการคนหา ADR ที่เกิดขึ้นนอกเหนือจาก
Serious ADRที่ไดกำหนดไว ตัวชี้วัดนี้จะมีประโยชนสำหรับโรงพยาบาลที่มีกระบวนการคนหา ADR ในเชิงรุก
เพื่อที่จะนำขอมูลADR ที่เกิดขึ้นมากำหนด เปน Serious ADRเพิ่มเติมใหมีความครอบคลุมมากขึ้น รวมทั้ง
อาจจะสะทอนระบบการจัดการADR ของยาที่มีความเสี่ยงสูงไดดีหรือไมดวย กลาวคือถามีการดักจับไดรวดเร็ว
กอนที่จะนำไปสูการให intervention จะสะทอนถึง ระบบที่มีการรับรูสถานการณที่จำเพาะในยาแตละ
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รายการไดรวดเร็ว เชน การพบวา ผูปวยที่ไดรับinsulin ไดรับการตรวจ rapid test แลวพบวาอยูในเกณฑ
hypoglycemia แตยังไมแสดงอาการทางคลีนิคเปนตน ซึ่งจะชวยใหการใชยาที่มีความเสี่ยงสูงมีความ
ปลอดภัยที่มากขึ้น
ความสำคัญของมุมมองความปลอดภัยในการใชยาในเด็กทารกแรกเกิด โดยใชแนวคิดการการจัดการยา
ความที่มีความเสี่ยงสูง
จากการเยี่ยมสำรวจพบวา หนวยงานที่ดูแลทารกแรกเกิด ทั้ง แผนกทารกแรกเกิด , หออภิบาลทารก
แรกเกิดวิกฤต (Neonatal Intensive Care Unit; NICU)จัดเปนหนวยงานที่มีความเสี่ยงสูงในดานการใชยาไม
แตกตางจาก หองผาตัด หรือ หนวยงานดูแลผูปวยวิกฤติ(ICU) และ ER เนื่องจากเด็กแรกเกิดอวัยวะในการ
ทำงานและระบบตอมไรทอรวมทั้งกระบวนการทำลายยาและขจัดยายังไมมีความสามารถที่จะทำไดเทาเทียบ
กับผูปวยที่มีอายุเต็มวัย ดังนั้น แมการใหยาที่ผิดวิถีการให หรือ การคำนวณขนาดยาที่ผิดพลาดแมเพียง
เล็กนอยอาจนำมาสู ADRที่รุนแรงได เชน เคยพบวาแพทยสั่งให adrenaline 1:1000 เจือจางในNSS 10 ml
เพื่อพน แตเกิดการสื่อสารที่ผิดพลาด มีการนำมาฉีดเขาหลอดเลือดดำมีผลกระทบทำใหเกิด cardiac arrest
เปนตน ดังนั้นในกระบวนการใชยาในหนวยงานที่ดูแลทารกแรกเกิดควรไดรับการวางระบบการใชยาที่รัดกุม
ตั้งแตการสำรองยา ที่ควรสำรองใหนอยที่สุดหรือไมควรมีเลย ควรอนุญาตใหมีเฉพาะยาที่จำเปนสำหรับการ
ชวยชีวิต ถาจำเปนจะตองสำรองตองใชมาตรการในการจัดการยาที่มีความเสี่ยงสูงมาใชในยาทุกตัวถึงแมวายา
นั้นอาจไมไดจัดอยูในบัญชีรายการยาที่มีความเสี่ยงสูงก็ตาม ควรกำหนดใหมีมาตรการการclarify คำสั่งที่ไม
ชัดเจนหรือไมเหมาะสม ซึ่งเภสัชกรและพยาบาลที่ทำหนาที่คัดกรองคำสั่งตองมีประสบการณและสมรรถนะที่
เพียงพอในการคัดกรองเพื่อคนหาความเสี่ยงไดอยางมีประสิทธิภาพ การวางมาตรการ independence
double check ในขั้นตอนที่สำคัญในการบริหารยาควรตองทำในยาทุกรายการที่จะให สุดทายคือการเฝา
ระวังหรือmonitoring ซึ่งหนวยงานเภสัชกรรมตองมีการพัฒนาเภสัชสารสนเทศที่เปนขอมูลเฉพาะในการ
monitoring ในการใชยาในแด็กทารก โดยเฉพาะยาฉีดที่มีการใชในทารกแรกเกิดที่มีความสำคัญ
นอกเหนือจากยาที่ระบุไวในกลุมยาที่มีความเสี่ยงสูง เชน (กลุมยาฉีดที่มีผลตอการทำงานของหัวใจ, กลุมยาฉีด
ขยายหลอดลม, กลุมยาฉีดที่ออกฤทธิ์ตอระบบประสาท, กลุมยาที่ฉีดออกฤทธิ์ตอกลามเนื้อเรียบ , กลุมยาที่
ตองบริหารเขาสูวิถีทางที่พิเศษ,สารอาหารที่ใหทางหลอดเลือด,ยาฉีดที่ออกฤทธิ์ตอระบบการหายใจ เปนตน)
สรุป
การจัดการยาที่มีความเสี่ยงสูงเปนกระบวนการที่ตองไดรับการออกแบบโดยใชขอมูลความปลอดภัย
ดานยา ไมวาจะเปน ขอมูล ADR / ADE/ ME มาใชประโยชนทั้งการกำหนดบัญชีรายการยาที่มีความเสี่ยงสูง
การออกแบบกระบวนการและปรับปรุงกระบวนการ รวมทั้งการนโนบายแนวทางปฏิบัติ มาตรการสนับสนุน
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อื่นๆ เชน การจัดทำเภสัชสารสนเทศ การตรวจสอบซ้ำ การอบรมพัฒนาบุคคลากรที่เกี่ยวของในการใชยา การ
ติดตามการปฏิบัติตามนโยบาย รวมทั้งใชประเมินประสิทธิภาพของระบบดังนั้นจะเห็นไดวา กระบวนการการ
จัดการยาที่มีความเสี่ยงสูงเปนกระบวนการที่ตองมีการพัฒนาปรับปรุงตลอดเวลา และใชขอมูลความปลอดภัย
ดานยาเปนหัวใจในการขับเคลื่อนใหเกิดความปลอดภัยดังนั้นการวางระบบเพื่อรวบรวมขอมูลความปลอดภัย
ดานยา และการนำมาวิเคราะหใชประโยชนดวยวงรอบที่เหมาะสมจึงเปนสิ่งที่สำคัญเชนกัน ดังนั้นจึงควร
กำหนดผูรับผิดชอบและระบบในการรวบรวมขอมูลและนำเสนอเพื่อบูรณการขอมูลเหลานี้กับกระบวนการการ
ใชยาอื่นๆเพื่อใหเกิดความปลอดภัยในการใชยาอยางตอเนื่อง
อนึ่ง จากประสบการการเยี่ยมสำรวจไดมีการรวบรวมสรุปแนวทางในการจัดการยาที่มีความเสี่ยงสูงที่พบวามี
การใชบอยและเกิดเหตุการณไมพึ่งประสงคมาเพื่อใหสามารถนำไปเปนแนวทางในการใชกับยาที่มีความเสี่ยง
สูงตัวอื่นๆตอไป
ตารางตัวอยางการวางแนวทางในการจัดการความเสี่ยงและติดตามอาการไมพึ่งประสงคที่สำคัญในกลุมยา
ที่มีความเสี่ยงสูง
ชื่อยา
ความเสี่ยง
แนวทางการจัดการ
Serious ADR ที่
ควรmonitor
Inotropic drug
ความคลาดเคลื่อนจากการสั่งใชยา 1.กำหนดนโยบายและแนวทางในการสั่งยา ADR ที่สำคัญ เชน
(dopamine inj. และบริหารยาที่ผิดพลาด
ที่ชัดเจนในการระบุใหสั่งเปน หนวยความ gangrene จากการ
Dobutamine inj.
เขมขน % w/v (ในบางโรงพยาบาล
ใชยา high dose ,
กำหนดให เภสัชกรรมหรือผูเตรียมยาตอง extravastion
Norepinephirine
ยืนยันขนาดความเขมขนที่ชัดเจนตามหนวย ,phlebitis,bleedi
inj.)
(คัดลอกและ
% w/v ของผูสั่งใชยากอนสงยาหรือเตรียม ng ,
ดัดแปลงจาก
ยาขึ้นหอผูปวย)
thrombocytope
Patient safety
2.กำหนดมาตรฐานการเจือจางที่เหมือนกัน nia ,vascular
Goal SIMPLE
ทั้งโรงพยาบาลและมีความเขมขนสูงสุด
ischemia ,
Thailand 2018
สำหรับยาแตละรายการ
tachycardia ,BP
หนาที่ 64-65)
3.ในกรณีที่ใหมีการสั่งใชยาในกรณีไมฉุกเฉิน ต่ำ
เรงดวน กำหนดใหมี แบบฟอรมการคำนวณ
และ กำหนดใหทวนสอบซ้ำโดยพยาบาลผู
เตรียมยา (independence double
check)
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ชื่อยา

ความเสี่ยง

แนวทางการจัดการ

2.มีความเขมขนที่หลากหลาย เสี่ยง
ตอการจัดจาย เตรียม และบริหารยา
ที่คลาดเคลื่อน
3.คำสั่งใชยาที่ไมชัดเจนซึ่งในกรณี
การสั่งใชกลุมนี้ตองระบุใหมีความ
ชัดเจนตั้งแต ความเขมขน,เปาหมาย
ของการใหยา, อัตราขนาดยาในการ
titrate ขนาดยา ทั้งในกรณี step
up และstep down ที่ไมระบุหรือ
ระบุไมชัดเจนนำไปสูการตีความที่
หลากหลายได

1.กำหนดใหเหลือเพียงความแรงเดียวหรือ
เพียง1 ความเขมขน

มีการสั่งใชคำยอ DA, DB . LB

ชื่อยา
Lidocaine
injection

ความเสี่ยง

Serious ADR ที่
ควรmonitor

1.ควรกำหนดใหมีการจัดทำเครื่องมือเพื่อ
ชวยในการคำนวณขนาดยาและtitrateยา ที่
ใชในการพิจารณาตามน้ำหนักผูปวยแตละ
รายที่ใชงาย เชน dosing chart เปนตน
2.กำหนดใหตองมีการ clarify เปาหมายใน
การใหยาทุกครั้งกอนการใหยา ขนาดที่จะ
ใหเพิ่มหรือลดในแตละครั้ง ระยะเวลาที่ให
ติดตามและปรับขนาดยา ตามBP หรือ
MAPที่ตองการรวมถึงกำหนด max dose /
dayที่เหมาะสมสำหรับผูปวยแตละราย
กำหนดใหหามมีการใชคำยอในการสั่งใชยา
และ clarify กอนจัดเตรียม จายยาหรือ
บริหารยา

แนวทางการจัดการ

Serious ADR ที่ควร
monitor
1.การบริหารยาผิดชนิด
1.ไมสำรอง lidocaine injectionไวที่หอ
Cardiac arrest
ระหวางlidocaine
ผูปวย หรือ ที่หอผูปวยวิกฤติ
Abnormal heartbeat
injection กับ ยาฉีดอื่น เชน 2.จัดทำระบบfast track กระจายยาไปสูหอ Methemoglobinemia
glucose injection (ซึ่งมี ผูปวย เพื่อปองกันมิใหมีการสำรอง
Seizures
สาเหตุจากLASA ) และ
นอกเหนือที่หนวยงานER
Severe allergic
ความคลาดเคลื่อนจากการ 3.ในขั้นตอนการเตรียมยา และบริหารยา
reactions (anaphylaxis)
ใช lidocaine ผิดชนิด เชน 3.1 กอนนำยา lidocaine เขาสูไซลิงค ไซ Malignant
การใชlidocaine ชนิด ผสม ลิงคตองไดรับการ Label ระบุชื่อยาและ
hyperthermia15
adrenaline (with
ความเขมขนที่ไซลิงคใหเรียบรอยกอนที่จะ
adrenaline) แทนชนิด
เริ่มถายเทยาเขาสูไซลิงค
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ชื่อยา

ชื่อยา
Amiodarone
injection

ความเสี่ยง

แนวทางการจัดการ

lidocaine without
adrenaline
2.การจัดจายและบริหารยา
lidocaine injection ที่
คลาดเคลื่อนจากสาเหตุการ
ที่มีหลายขนาดความเขมขน,
หลายขนาดบรรจุ และ
หลากหลายสูตรตำรับ

3.2 กำหนดมาตรการตรวจอบยืนยันพรอม
กันสองคนกอนถายเทยาจากvialลงสูไซลิงค
4.ในกรณีจำเปนตองสำรอง lidocaine
injection ที่ หนวยงาน ER ควรกำหนด
มาตรการการจัดเก็บสำรองที่รัดกุม เชน
สำรองดวยขนาดบรรจุตอvialนอยที่สุด(20
ml / vial) ,จำนวนนอยที่สุด /แยกจัดเก็บ
กับยาอื่นอยางชัดเจน
5. กำหนดใหมีขนาดบรรจุเดียวตอยาหนึ่ง
ขนาดความเขมขน,ตองพิจารณาสีและ
ลักษณะของฉลากบรรจุภัณฑของlidocaine
ความแรงตางๆและสูตรตำรับตางๆตอง
แตกตางกันเพื่อปองกันการหยิบผิด เตรียม
ยาและบริหารยาผิด

ความเสี่ยง

แนวทางการจัดการ

1.คำสั่งใชที่ไมชัดเจน ที่
นำมาสูการบริหารที่
คลาดเคลื่อน
2.การบริหารยาที่
คลาดเคลื่อน

Serious ADR ที่ควร
monitor

Serious ADR ที่ควร
monitor
1.ควรกำหนด ใหมีการเขียนคำสั่งใชที่ชัดเจน Hypotension,slow
เชน ระบุขนาดความเขมขน
heart rate or
% W/ V , Rate of loading dose
bradycardia , cardiac
mg/minute or ml / minute
arrest , congestive
2.ถาไมมีการระบุคำสั่งที่ชัดเจนดังในขอ1.
heart failure
เภสัชกรหรือพยาบาลผูบริหารยาตอง clarify abnormal heart
คำสั่งใหชัดเจน
rhythm
3.ไมวาจะเปนการบริหารยาโดย loading
dose หรือ infusion ตองบริหารผานเครื่อง
infusion pump เทานั้น
4.ควรกำหนดใหมี independent double
check ทั้งในขั้นตอนการเตรียมยา
5.ควรมีการสังเกตุอาการและตรวจสอบอัตรา
การไหลของสารละลายในชวงที่มีการใหยา
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ชื่อยา

ความเสี่ยง

Warfarin และ
unfractionated
heparin

1.ความคลาดเคลื่อนทางยา
จากการจัดจายยาผิดขนาด
เนื่องจากมียาหลายความ
แรง
2.ผูปวยบริหารยาผิดพลาด
จาก วิธีการบริหารยาที่
ซับซอน ทำใหมีความเสี่ยง
ในการเกิด Serious ADR
ทั้ง majorและminor
bleeding

ชื่อยา

ความเสี่ยง

Insulin injection

แนวทางการจัดการ

Serious ADR ที่ควร
monitor

แบบ loading dose อยางใกลชิด และ
หลังจากใหแบบinfusion ควรกำหนดใหมีการ
ตรวจสอบอัตราการไหลของสารละลายที่ให
ดวยความถี่ที่บอยอยางเหมาะสม
1.ลดความแรงใหเหลือนอยที่สุด
ทั้ง majorและminor
2.ควรจัดใหมี warfarin หรือ
bleeding
anticoaglulation clinic เพื่อใหความรูแก
ผูปวยในกรณีที่ไดรับยาครั้งแรกและเมื่อมีการ
ปรับขนาดยา และใชเปนหนวยงานที่
รับผิดชอบติดตามผลการเกิด
Serious ADR ทั้ง majorและminor
bleeding และประสิทธิภาพการรักษา
3.ผูปวยที่ไดรับยากลุมนี้หรือกลุมโรคที่ตองใช
ยากลุมนี้ตองไดรับการทำ medication
reconcile ทุกราย
แนวทางการจัดการ

Serious ADR ที่ควร
monitor
1.ความเสี่ยงในการเกิด
1.ควรยกเลิกการใช insulin sliding scale Hypoglycemia และ
Hypoglycemia จากการสั่ง dosage scale (ในปจจุบันไมพบผลวิจัยวา การปลอยใหเกิด
ใช insulin แบบ insulin
ไดผลดีในการควบคุมน้ำตาล)16 แตถามีการใช hypoglycemia เปน
อยูใหทำเปนโดยใชเปนแนวทาง(protocol ) ระยะเวลานาน หรือ
sliding scale dosage
และคำสั่งที่พิมพไวลวงหนา และ ตองมีการ การเกิด severe
scale
2.การเกิด hypoglycemia วัด rapid test ที่บอยขึ้นและกอนนอนทุก
nocturnal
ครั้งเพื่อปองกัน severe nocturnal
จากการบริหารยาที่ไม
hypoglycemia
สัมพันธกับมื้ออาหาร และ hypoglycemia
อาการนำมาสู Serious
2.ควรมีการประสานเวลาที่ใหอาหารกับเวลา ADR อื่นๆ เชน shock
ระดับน้ำตาลในเลือด
3.การเกิด hypoglycemia ที่ใหinsulin2 และกอนจะบริหารยาและหลัง , seizures
บริหารยา insulinตองมีการตรวจ วัดระดับ ,arrhythmia เปนตน
จากการบริหารยาที่
คลาดเคลื่อน ทั้งอัตราการ น้ำตาลในเลือดดวย rapid test ดวย
ให ,ชนิดของ insulin
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4.มีการอานขนาดคำสั่ง
ใชinsulinคลาดเคลื่อน

ชื่อยา
Nacrotic (eg.
pethidine and
morphine
injection )
sedative

ความเสี่ยง
1.ความเสี่ยงของการไดรับ
ยากลุมนี้คือ ไดรับยาที่เกิน
ขนาด จากคำสั่งใชยาที่ไม
ชัดเจน การเตรียมยาและ

ระยะหางและความถี่ที่เหมาะสม เพื่อประเมิน
ความเสี่ยงของการเกิด hypoglycemia
3.กำหนดใหมีindependent double
check ทั้ง ชนิดของinsulin, ขนาดยา,
pump setting ,วิธีการให และการระบุตัว
ผูปวยกอนที่จะมีการใหIV insulin2และควร
สำรอง insulin ในหอผูปวยใหนอยชนิดที่สุด
หรือ ควรใหมีการจัดเตรียมสารละลายinsulin
โดยหนวยงานเภสัชกรรมในกรณีที่ทรัพยากร
ทางดาน บุคลากรและอื่นๆ เพียงพอ
4.กำหนดแนวทางไมใหใชคำยอในหนวยการ
สั่งใชinsulin
5.ควรจัดทำ hypoglycemia management
flow sheetไวเพื่อจัดการในกรณีการเกิด
hypoglycemia ไดเลยทันที
6.ในการปองกันความเสี่ยงในการเกิด
hypoglycemia จากการไดรับinsulinไป
บริหารยาเองที่บาน(OPD) ควรวางระบบการ
ใหความรูกับผูปวยและญาติถึงความเสี่ยงใน
การเกิดhypoglycemia ใหกับผูปวย เชน
ความสัมพันธระหวางการบริหารยากับมื้อ
อาหาร การปรับขนาดหรืองดเวนชั่วคราวเมื่อ
จำเปนในกรณีที่รับประทานอาหารไมไดหรือ
ไดนอย เชน อาการปวยจากการติดเชื้อ
ไขหวัด หรือทางเดินอาหาร เปนตน
แนวทางการจัดการ

Serious ADR ที่ควร
monitor
1.ควรจัดทำคำสั่งใชที่เปนลักษณะคำสั่งที่
1.หายใจลำบาก หรือ
พิมพไวลวงหนา สำหรับการสั่งใชในแตละ
หยุดหายใจ
กลุมอาการ2
2.severe
2.ใหมีการ independence double check drowsiness or
coma
ในและเตรียมยา การบริหารยาทุกครั้ง ทั้ง
22

ชื่อยา

ความเสี่ยง

แนวทางการจัดการ

Serious ADR ที่ควร
monitor
(eg.benzodiazepi บริหารยาที่ผิดพลาด ซึ่งเปน ขนาดยา ความเขมขนสุดทายที่เตรียมได
3.แขนขาออนแรง และ
ne injection)
สาเหตุใหเกิดADR
ตรวจสอบ setting pump IV และ อัตราการ อาจมีผลตอการ
2.เสี่ยงตอยาสูญหายหรือถูก ใหยาตามคำสั่งใช
เคลื่อนไหว,ทรงตัว
นำไปใชในทางที่ผิด
3.ควรมีการตรวจสอบอัตราการใหจากเครื่อง 4.อาการติดยาได ถา
ไดรับตอเนื่องเปนระยะ
infusion pumpเปนระยะ เพื่อใหแนใจวา
เวลานาน
ผูปวยไดรับยาที่ถูกตอง เปรียบเทียบ กับ
อาการถอนยาจากการ
อาการทางคลินิก ทั้งประสิทธิภาพและ
ผลขางเคียงของยา เชน ระดับความเจ็บปวด หยุดยาที่ไมถูกตอง
อาการสงบนิ่ง และอัตราการหายใจ เปนตน เหมาะสม
เพื่อเปนขอมูลที่แมนยำแกแพทยในการปรับ
ขนาดยาครั้งตอไป(ถาจำเปน)และควรจัดยา
antidote(Flumazenil)ใหเพียงพอพรอมใช
4.ควรมีการติดตามอัตราการหายใจดวยจาก
ระดับO 2 saturation หรือ CO 2 โดยใช
pulse oximeter และ capnographerหรือ
เครื่องมืออื่นที่จำเปน2
5.ในกรณีที่ตองการsedation เพื่อทำหัตการ
นอกหนวยงาน หองผาตัด ในการใหยาและ
บริหารยา ควรอยูภายใตการควบคุมของ
แพทยหรือ บริหารยาโดยพยาบาลวิสัญญีหรือ
ผูที่ไดรับการอบรมการใหยาและมี
ประสบการณที่เพียงพอ
6.ควรจัดทำแนวทางในการปรับลดขนาดยา
หรือปรับขนาดยาในกลุมผูปวยตางๆที่มีความ
จำเปน เชน กลุมผูปวย alcohol
withdrawal เปนตน
7.ในกรณีที่ผูปวยที่ไดรับยาตอเนื่องควรคอยๆ
หยุดยาไมควรหยุดยาแบบกะทันหัน
6.ถาจำเปนที่จะตองสำรองที่หนวยงานควร
สำรองใหนอยที่สุด และตองมีระบบการ
จัดเก็บที่รัดกุม ปดล็อคดวยกุญแจแนนหนา
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ชื่อยา

ความเสี่ยง

แนวทางการจัดการ

Serious ADR ที่ควร
monitor

มั่นคง วางระบบการหยิบใชที่สามารถ
ตรวจสอบยอนกลับได มาตรการการ
ตรวจสอบระหวางเวรที่เขมงวด นโยบายการ
ทิ้งยาสวนที่เหลือที่สามารถตรวจสอบ
ยอนกลับได
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