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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์: เพื่อพัฒนาแนวปฏิบัตใิ นการให้และการจัดเก็บยาที่มีความเสี่ยงสูงและติดตามผลการปฏิบัติตามแนวทาง
ดังกล่าว วิ ธีการวิ จยั : คณะกรรมการพัฒนาระบบยาของโรงพยาบาลจังหวัดแห่งหนึ่งจัดทาแนวปฏิบัติเกีย่ วกับยาที่มคี วามเสี่ยงสูง
จากการทบทวนวรรณกรรมและการประชุมระดมความเห็น หลังจากนั้นอบรมให้ความรูแ้ ละแนวปฏิบัติเกี่ยวกับยาที่มคี วามเสี่ยงสูง
แก่พยาบาลทัง้ โรงพยาบาล (401 คน) โดยเน้นเรื่องการบริหารยาและการจัดเก็บยา หลังจากนั้นทดสอบความรู้ของพยาบาลทั้ง
โรงพยาบาล 2 ครั้ง คือ หลังจากการอบรม 1 เดือนและในอีก 6 เดือนถัดมา นอกจากนี้ ยังมีการตรวจสอบการบริหารยาและการ
จัดเก็บยาทีม่ ีความเสี่ยงสูงในหอผู้ป่วยทุกแห่งรวม 18 หอเป็นจานวน 2 ครั้ง คือ หลังจากการอบรม 1 เดือนและในอีก 7 เดือนถัดมา
หลังการประเมิน ผู้ประเมินให้ขอ้ มูลย้อนกลับแก่หอผูป้ ่วยในประเด็นที่ปฏิบัติไม่สอดคล้องกับแนวปฏิบัตทิ ี่กาหนดขึ้น ผลการวิ จยั :
ความรูข้ องพยาบาลหลังการอบรมได้คะแนนเฉลี่ย 21 เต็ม 25 หลังจากดาเนินโครงการได้ 7 เดือน พบว่า ความรูข้ องพยาบาล
เพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติเป็น 22.4 (P<0.05) การดาเนินงานไม่ได้เพิม่ การปฏิบัตติ ามเกณฑ์การบริหารยาที่มีความเสีย่ งสูง
แต่เพิม่ การปฏิบัตติ ามเกณฑ์การเก็บยาที่มีความเสี่ยงสูง โดยคะแนนเพิ่มจาก 11.1 ในการประเมินครั้งแรกเป็น 13.3 (เต็ม 16) ใน
การประเมินครั้งที่สอง คะแนนการประเมินโดยรวมก็เพิม่ ขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติดว้ ยจาก 78.7 ในการประเมินครั้งที่ 1 เป็น
84.2 (เต็ม 100) ในการประเมินครั้งที่สอง โดยหอผู้ป่วยทีม่ ีคะแนนเกินกว่า 90 เพิ่มจาก 0 ในการประเมินครั้งที่ 1 เป็น 6 หอผูป้ ่วย
ในการประเมินครั้งที่สอง ความคลาดเคลื่อนในการให้ยาที่มีความเสี่ยงสูงลดจาก 0.05-0.06 ครั้งต่อ 1000 วันนอนก่อนการวิจัยเป็น
0.02 ครั้งต่อ 1000 วันนอนหลังดาเนินโครงการนี้เป็นเวลา 1 ปี สรุป: การดาเนินงานพัฒนาความปลอดภัยในการให้ยาที่มีความ
เสี่ยงสูงโดยการจัดอบรมให้ความรู้เรื่องยาและแนวปฏิบตั ิที่กาหนดขึ้น ตลอดจนการตรวจสอบการปฏิบัติงานของพยาบาลในเรื่อง
การบริหารยาและการจัดเก็บยาและการให้ข้อมูลย้อนกลับ ทาให้พยาบาลมีความรู้และสามารถปฏิบัติได้ตามเกณฑ์ที่กาหนดได้ดีขึ้น
และสามารถลดความคลาดเคลื่อนในการให้ยาได้
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บทนา
ยาที่มีความเสี่ยงสูง (high alert drugs) หมายถึง
ยาที่อาจทาให้ผู้ป่วยมีอันตรายรุนแรงซึ่งอาจถึงแก่ชีวิตหากมี
การใช้ผิด จึงจาเป็นต้องเฝ้าระวังการใช้เป็นพิเศษ (1) ปัจจัย
เสี่ยงที่อาจทาให้เกิดความคลาดเคลื่อนสาหรับยาที่มีความ
เสี่ยงสูง เช่น การไม่ตรวจสอบขนาดยา การไม่ตรวจสอบบน
หอผู้ป่วยว่าได้บริหารยาให้ผู้ป่วยถูกคนหรือไม่ การใช้อักษร
U แทนคาว่า units ในคาสั่งการใช้ยา insulin ทาให้เข้าใจผิด
ว่า U คือเลข 0 ซึ่งทาให้ผู้ป่วยได้ ยาเกินเป็น 10 เท่า การ
วาง insulin ใกล้กับ heparin ที่มีชื่อคล้ายกันทาให้หยิบผิด
เป็นต้น (1) ในการใช้ยากลุ่มนี้ จึงต้องมีระบบเฝ้าระวังทั้งใน
เชิ ง จั ดการและการเฝ้ า ระวั ง ทางคลิ นิ ก เช่ น ในผู้ ป่ว ยที่ ใ ช้
warfarin ควรมีการติดตามภาวะเลือดออก
ความคลาดเคลื่อนในการให้ยา หมายถึง การให้ยา
ที่แตกต่างไปจากคาสั่งใช้ยาของแพทย์ หรือผิดไปจากความ
ตั้งใจของผู้สั่งใช้ยา (1, 2) การวิจัยในต่างประเทศพบความ
คลาดเคลื่อนจากการให้ยาร้อยละ 0.01-20 ของจานวนครั้งใน
การให้ ยาทั้ง หมด และสั มพั นธ์ กับ ระบบกระจายยาที่ใ ช้ใ น
โรงพยาบาล (3,4) การศึกษาในประเทศไทยพบอัตราความ
คลาดเคลื่อนในการให้ยาร้อยละ 14.46 (5) ผลกระทบของ
ความคลาดเคลื่อนในการให้ยานั้นมีทั้งต่อผู้ป่วย โรงพยาบาล
และงบประมาณของประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการสั่งใช้
ยาที่มีความเสี่ยงสูงหรือยาที่มีดัชนีการรักษาแคบ การให้ยา
แก่ผู้ป่วยเป็นขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการใช้ยา ในขั้ น
ตอนนี้ไม่มีผู้ตรวจสอบซ้าซึ่งต่างจากขั้นตอนการสั่งใช้ ยาและ
การจ่ายยา โอกาสเกิดความเสียหายต่อผู้ป่วยในขั้นตอนนี้จึง
สูงกว่าในขั้นตอนอื่น พยาบาลเป็นจุดสุดท้ายของการสกัด
ความผิดพลาดทางยาไม่ให้ถึงตัวผู้ป่วย ภาระในการป้องกัน
ความคลาดเคลื่อนในการให้ยาจึงตกอยู่กับพยาบาลมากกว่า
บุคลากรอื่นในระบบยา
สาเหตุที่เกี่ยวข้องกับการเกิดความคลาดเคลื่อนใน
การให้ยามีดังนี้ (6) 1) การไม่เข้าใจถึงแนวทางปฏิบัติในการ
บริหารยาของโรงพยาบาล 2) ภาระงานที่มาก ในประเทศ
ไทยพบว่าภาระงานของพยาบาลเป็นสาเหตุหลักของความ
คลาดเคลื่อนในการให้ยา โดยเฉพาะการให้ยาผิดเวลาและ
การให้ยาฉีดด้วยอัตราเร็วที่ผิด 3) การสื่อสารที่ไม่สมบูรณ์
ระหว่างผู้สั่งใช้ยา ผู้จ่ายยา ผู้ให้ยา และผู้ป่วยในกระบวนการ
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ใช้ยา 4) การขาดระบบการตรวจสอบซ้าจากบุคคลอื่น เมื่อมี
การเตรียมยาในหอผู้ป่วย 5) การสั่งยาของแพทย์ด้วยลายมือ
ที่อ่านยาก หรือการสั่งโดยวาจาที่อาจไม่ชัดเจนพอและไม่มี
การยื น ยั น ค าสั่ ง โดยเร็ ว หรื อ การคั ด ลอกรายการยาที่ ผิ ด
พลาด (7) 6) การขาดการจัดการระบบยาที่ดี เช่น การจ่ายยา
ไปยังหอผู้ป่วยไม่ทนั เวลา ทาให้ผู้ป่วยได้รับยาไม่ตรงเวลา 7)
การขาดความรู้ เ กี่ ย วกั บ ยาที่ แ พทย์ สั่ง ใช้ (8) 8) การขาด
ข้อมูลจาเพาะของผู้ป่วย เช่น ประวัติการแพ้ยา ซึ่งจาเป็นต่อ
การประเมินความเหมาะสมของการใช้ยา 9) การได้รับยาผิด
ขนาด เนื่องจากความสับสนในหน่วย ความซับซ้อนในการ
คานวณขนาด (9) 10) การเตรียมยาไม่ถูกต้อง เช่น หยิบยา
ผิดขนาน การเจือจางด้วยตัวทาละลายที่ไม่เหมาะสมการบด
ยาที่ห้ามบดแบ่ง เป็นต้น 11) การขาดการระบุตัวผู้ ป่วยก่อน
ให้ยา โอกาสให้ยาผิดคนมีสูง โดยเฉพาะผู้ป่วยที่ย้ายเตียง
หรือย้ายห้อง 12) การให้ยาด้วยเครื่องมืออุปกรณ์ที่ไม่คุ้นเคย
หรือขาดระบบบารุงรักษาเครื่องมือที่ดีพอ 13) การให้ผู้ป่วย
รับประทานยาเอง ทาให้ผู้ป่วยบางรายแอบทิ้งยาไปเพราะไม่
อยากรับประทานยา 14) การจ่ายยาไม่ครบหรือผิด 15) การ
เก็บรักษายาบนหอผู้ป่วยไม่เหมาะสมทาให้ยาเสื่อมสภาพ
ประเภทของความคลาดเคลื่อนในการให้ยา ได้แก่
1) การให้ยาไม่ครบ การศึกษาการให้ยา 5,744 ครั้งในผู้ป่วย
851 คนที่มีภาวะวิกฤต พบความคลาดเคลื่อนในการให้ยา
ทั้งหมดร้อยละ 3.3 ของจานวนครั้ง ในการให้ยาทั้งหมด และ
พบว่าการลืมให้ยาเป็นความคลาดเคลื่อนที่พบได้เป็นอันดับ
ที่ 2 (ร้ อ ยละ 14.4 ของความคลาดเคลื่ อ นในการให้ ย า
ทั้งหมด) (10) บางการศึกษาพบการลืมให้ยาเป็นความคลาด
เคลื่อนที่พบมากที่สุด (ร้อยละ 24.4 ของความคลาดเคลื่อน
ในการให้ยาทั้งหมด) (11) การศึกษาในประเทศไทยพบการ
ไม่ได้ให้ยาร้อยละ 1.74 ของจานวนครั้งของการให้ยาทั้งหมด
(5) 2) การให้ยาผิดชนิด ซึ่งในต่างประเทศพบร้อยละ 0.6-5
ของความคลาดเคลื่อนทั้งหมดในการให้ยา (10) สาหรับใน
ประเทศไทยพบร้อยละ 0.18 ของความคลาดเคลื่อนทั้งหมด
ในการให้ยา (5) 3) การให้ยาซึ่งผู้สั่งใช้ยาไม่ได้สั่ง 4) การให้
ยาผิ ด คน พบร้ อ ยละ 0.14 ของจ านวนครั้ ง ของการให้ ย า
ทั้ง หมด (5) 5) การให้ ยาผิด ขนาด การศึก ษาพบความ
คลาดเคลื่อ นในลัก ษณะนี้เ ป็น ร้อยละ 2.3 ของความคลาด
เคลื่อนในการให้ยาทั้งหมด (10) อีกการศึกษาพบว่าความ
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คลาดเคลื่ อ นชนิ ด นี้ เ ป็ น อั น ดั บ 2 (ร้ อ ยละ 15.97) ของ
ความคลาดเคลื่อนในการให้ยาทั้งหมด (11) ในประเทศไทย
พบ ร้อยละ 0.25 ของจานวนครั้งของการให้ยาทั้งหมด (5) 6)
การให้ยาผิดวิถีทาง ในประเทศไทยพบความคลาดเคลื่อน
ชนิดนี้ร้อยละ 0.04ของจานวนครั้งของการให้ยาทั้งหมด 7)
การให้ยาผิดเวลา การศึกษาส่วนใหญ่มักกาหนดการให้ยาผิด
เวลาไปอย่างน้อย 30 นาทีเป็นความคลาดเคลื่อน แต่บาง
การศึกษาใช้เกณฑ์ 1 ชั่วโมงหรือมากกว่านั้น การศึกษาพบ
การให้ยาผิดเวลามากเป็นอันดับ 3 (ร้อยละ13.9 ของความ
คลาดเคลื่ อนในการให้ยาทั้งหมด) (10) บางการศึกษาพบ
ความคลาดเคลื่อนชนิดนี้มากเป็นอันดับหนี่ง (ร้อยละ 25.2
ของความคลาดเคลื่อนในการให้ยาทั้งหมด) (12) การศึกษา
ในประเทศไทยพบการให้ยาผิดเวลาเป็นร้อยละ 4.05 ของ
จ านวนครั้ ง ของการให้ ทั้ ง หมด (5) 8) การให้ ย ามากกว่ า
จานวนครั้งที่สั่ง 9) การให้ยาในอัตราเร็วที่ผิด การศึกษาใน
อดีตพบความคลาดเคลื่อนชนิดนี้มากเป็นอันดับหนึ่ง(ร้อยละ
40.1 ของความคลาดเคลื่ อ นที่ เ กิ ด จากการให้ ย าทั้ ง หมด)
ขณะที่การศึกษาในประเทศไทยพบร้อยละ 8.06 ของจานวน
ครั้งของการให้ยาทั้งหมด (5) 10) การให้ยาผิดเทคนิค 11)
การให้ยาผิดรูปแบบยา
การป้ องกั น ความคลาดเคลื่อ นในการให้ ยาท าได้
หลายวิธี ดังนี้ 1) ผู้ให้ยาควรคุ้นเคยกับระบบการใช้ยาของ
โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลที่ตนปฏิบัติงาน เช่น รายการ
ยาของโรงพยาบาล รายการยาในบัญชี ง ของบัญชียาหลัก
แห่งชาติ ยาที่จากัดการใช้เฉพาะผู้สั่งใช้เฉพาะกลุ่ม คาย่อใน
คาสั่งใช้ยาที่โรงพยาบาลอนุญาตให้ใช้ เวลามาตรฐานในการ
ให้ยา เป็นต้น (13) 2) การลดการคัดลอกคาสั่งการใช้ยา การ
คัดลอกไปยังบัตรให้ยาและใบบันทึกการให้ยาทาให้เกิดความ
ผิดพลาดได้ใน รวมถึงการที่ผู้ให้ยาและผู้บันทึกการให้ยาเป็น
คนละคนกัน การเตรียมยาไว้ล่วงหน้า หรือการบันทึกการให้
ยาล่วงหน้าก็เป็นปัจจัยที่ทาให้เกิดความผิดพลาดขึ้นได้ ดัง
นั้นหลายโรงพยาบาลได้ลดขั้นตอนในการคัดลอกคาสั่งการใช้
ยาลงด้วยการใช้แบบบันทึกการให้ยาแทนทั้งบัตรให้ยาและ
บันทึกการให้ยาแบบเดิม และลงบันทึกหลังให้ยาแก่ผู้ป่วย
แล้ว 3) ผู้ให้ยาควรมีข้อมูลอย่างครบถ้วนก่อนเตรียมยาและ
ให้ยา (13) กลุ่มงานเภสัชกรรมควรเป็นฝ่ายเตรียมข้อมูลเรื่อง
ยาให้บุคลากรในวิชาชีพอื่น เมื่อถูกร้องขอ หรือจัดอบรมเป็น
ครั้งคราวในประเด็นที่เป็นประโยชน์ต่อการให้ยาแก่ผู้ป่วย

อย่างถูกต้อง 4) ผู้ให้ยาควรทบทวนคาสั่งใช้ยาต้นฉบับอีก
ครั้งก่อนให้ยาครั้งแรก (ไม่ควรทบทวนจากใบคัดลอกคาสั่งใช้
ยา) และเปรี ย บเที ย บกั บ ยาที่ ไ ด้ รั บ จากฝ่ า ยเภสั ช กรรม
นอกจากนั้น ผู้ให้ยาควรตรวจสอบคุณลักษณะทั่วไปของยา
และวันหมดอายุของยา NCC MERP แนะนาผู้ให้ยาแก่
ผู้ป่วยว่า ถ้าคาสั่งใช้ยาไม่ชัดเจนหรืออ่านไม่ออก ผู้ให้ยาไม่
ควรให้ยาแก่ผู้ป่วยจนกว่าจะยืนยันคาสั่งใช้ยากับแพทย์ได้
นอกจากนั้น ยังแนะนาให้ผู้ให้ยางดให้ยาแก่ผู้ ป่วยถ้ายานั้น
ไม่มีฉลากยาหรือข้อมูลยาบนฉลากยาไม่ชัดเจน ผู้ให้ยาควร
อ่านฉลากยาอย่างน้อย 3 ครั้ง คือ ระหว่างการเตรียมยาหรือ
จั ด ยา ก่ อ นให้ ย า และขณะทิ้ ง ภาชนะบรรจุ ย าหรื อ น ายา
กลั บ คื น ที่ เ ก็ บ ยา (14) 5) ถ้ า ไม่ มี แ นวทางหรื อ มาตรฐาน
เกี่ยวกับความเข้มข้นยา ขนาดยา ความเร็วในการให้ยา หรือ
อื่น ๆ ที่เฉพาะเจาะจง แต่ต้องอาศัยการคานวณของผู้ให้ยา
เอง ผู้ให้ยาควรตรวจสอบผลที่ตนคานวณกับพยาบาล หรือ
เภสัชกรคนอื่น ๆ ทุกครั้งเพื่อป้องกันความคลาดเคลื่อนใน
การคานวณ (13) 6) ผู้ให้ยาควรให้ยาตรงตามเวลาที่กาหนด
ในคาสั่งใช้ยา ยกเว้นมีคาถามหรือปัญหาที่ตอ้ งการแก้ไขก่อน
ให้ ยา ผู้ใ ห้ ยาควรน ายาออกจากภาชนะบรรจุเ มื่ อจะให้ ย า
เท่านั้นและหลังจากให้ย าแล้วควรลงบัน ทึกการให้ยาทัน ที
(13) 7) ผู้ ใ ห้ ย าไม่ ค วรยื ม ยาของผู้ ป่ว ยคนอื่ น หรื อ น ายาที่
เหลื อ มาใช้ ก่ อ น หากยาขาดหายไป ควรติ ด ต่ อ ฝ่ า ยเภสั ช
กรรมทุ ก ครั้ง ซึ่ง อาจพบว่ า เภสั ช กรไม่ จ่ ายยาเนื่ อ งจากมี
คาถามเกี่ยวกับคาสั่งใช้ยา เช่น ผู้ป่วยมีประวัติแพ้ยา แต่มี
คาสั่งใช้ยา เป็นต้น (13) และ 8) ผู้ให้ยาควรรอดูผลการรักษา
และอาการไม่พึงประสงค์หลังการให้ยาแก่ผู้ป่วย (14)
โรงพยาบาลประจาจังหวัดแห่งหนึ่งซึ่งเป็นสถานที่
วิ จั ย ในครั้ ง นี้ พ บรายงานจากบุ ค ลากรทางการแพทย์ ข อง
โรงพยาบาลเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับความคลาดเคลื่อนใน
การให้ยาที่มีความเสี่ยงสูงในปี 2552-2555 ดังแสดงในตาราง
ที่ 1 ช่วง 2552-2554 เป็นช่วงก่อนการวิจัย เกิดความคลาด
เคลื่อนในการให้ยาที่มีความเสี่ยงสูง 0.05-0.06 ครั้งต่อ 1000
วันนอน แม้จานวนความคลาดเคลื่อนที่แสดงในตารางมีไม่สูง
นัก แต่ความคลาดเคลื่อนดังกล่าวเกิดกับยาที่มีความเสี่ยงสูง
ซึ่ ง มี ผ ลกระทบที่ รุ น แรงและบางครั้ ง ความคลาดเคลื่ อ น
ดังกล่าวได้ไปถึง ตัวผู้ป่วย ดังนั้น ทางโรงพยาบาลจึงได้ใ ห้
ความสาคัญในการแก้ไขปัญหานี้ นอกจากนี้ อัตราการเกิด
ความคลาดเคลื่ อ นที่ แ ท้ จ ริ ง น่ า จะสู ง กว่ า ที่ ไ ด้ รั บ รายงาน
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ตัวเลขในตารางที่ 1 รวบรวมมาจากรายงานจากบุคลากรทาง
การแพทย์ที่พบเห็นความการเกิดความคลาดเคลื่อน ซึ่งเป็น
ที่ทราบกันดีว่า ระบบรายงานความคลาดเคลื่อนวิธีนี้มักได้
อั ต ราการเกิ ด ความคลาดเคลื่ อ นที่ ต่ ากว่ า ความจริ ง (4)

ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย คณะกรรมการพัฒนา
ระบบยาในโรงพยาบาลจึงได้กาหนดแนวปฏิบัตใิ นการทางาน
เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการให้ยาที่มีความเสี่ยงสูง โดย
พยายามลดความคลาดเคลื่ อ นในการให้ ย าเป็ น ประเด็ น

ตารางที่ 1. จานวนครั้งของความคลาดเคลือ่ นในการให้ยาทีม่ ีความเสี่ยงสูงที่พบในปี 2552-2555
ปี
2552
2553
2554
2555
ชนิดของความคลาดเคลื่อน
การให้ยาไม่ครบ
การให้ยาผิดขนาด
การให้ยาผิดชนิด
การให้ยาในอัตราเร็วที่ผิด
การให้ยาผู้ป่วยผิดคน
การให้ยาผิดวิถีทาง
การให้ยาหมดอายุ/เสื่อมคุณภาพ
อื่น ๆ
รวมความคลาดเคลื่อน
จานวนวันนอนทัง้ หมด
อัตราต่อ 1000 วันนอน

2
1
0
0
0
1
1
2

4
1
0
0
1
1
1
2

1
2
1
1
2
0
2
0

2
0
0
2
0
0
0
0

7

10

9

4

157,055
0.06

166,290
0.02

131,153 154,884
0.05
0.06

ระดับความรุนแรง1
A
0
0
0
0
B
1
4
3
0
C
2
0
3
0
D
3
4
3
3
E
1
2
0
0
H
0
0
0
1
1: การจัดกลุ่มระดับความรุนแรงใช้เกณฑ์ของ NCC-MERP (15) A: ไม่มีความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้น แต่มีเหตุการณ์ที่อาจทาให้เกิด
ความคลาดเคลื่อนได้ B: มีความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้น แต่ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ปว่ ย เนื่องจากความคลาดเคลื่อนไปไม่ถึงผู้ปว่ ย C: มี
ความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้น แต่ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ป่วย ถึงแม้ความคลาดเคลื่อนนั้นจะไปถึงผูป้ ่วยแล้ว D: มีความคลาดเคลื่อน
เกิดขึ้น แต่ไม่เป็นอันตรายต่อผูป้ ่วย แต่ยังจาเป็นต้องมีการติดตามผู้ป่วยเพิ่มเติม E: มีความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้นและเป็นอันตรายต่อ
ป่วยเพียงชัว่ คราว รวมถึงจาเป็นต้องได้รับการรักษาหรือแก้ไขเพิ่มเติม H: มีความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้นและเป็นอันตรายต่อผูป้ ่วยจน
เกือบถึงแก่ชีวิต (เช่น แพ้ยาแบบ anaphylaxis และหัวใจหยุดเต้น)
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หลัก งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแนวปฏิบัติในการให้
ยาที่มีความเสี่ยงสูงและประเมินผลกิจกรรมการส่งเสริม
ความรู้ และการปฏิ บัติ ตามแนวปฏิบั ติดั งกล่า ว หากพบว่ า
กิจกรรมที่จัด สามารถส่งเสริม การปฏิบั ติตามแนวปฏิ บัติ ที่
พั ฒ นาขึ้ น ทางโรงพยาบาลจะใช้ วิ ธี ก ารดั ง กล่ า วในการ
ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง และเผยแพร่สู่โรงพยาบาลอื่น ๆ แต่
หากวิ ธี ก ารมี ข้ อ บกพร่ อ ง การวิ จั ย นี้ ก็ จ ะให้ ข้ อ มู ล ในการ
พัฒนาหรือปรับปรุงวิธีการให้มีประสิทธิผลต่อไป

วิ ธีการวิ จยั
การวิจัยนี้ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ การพัฒนา
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับยาที่มีความเสี่ยงสูงเพื่อใช้ในโรงพยาบาล
การจัดอบรมพยาบาลในเรื่องแนวปฏิบัติดังกล่าว และการ
ประเมิน ความรู้ และการปฏิบั ติที่ เกิ ด ขึ้น จริ งหลั งการอบรม
วิ ธี ก ารที่ ใ ช้ ส่ ง เสริ ม ให้ พ ยาบาลปฏิ บั ติ ต ามแนวปฏิ บั ติ ที่
พัฒนาขึ้น คือ การอบรม การประเมินการปฏิบัติงานบนหอ
ผู้ป่วยในส่ วนที่เกี่ย วกับยาที่มี ความเสี่ ยงสูงหลัง การอบรม
เป็นระยะ พร้อมทั้งให้ข้อมูลย้อนกลับสาหรับเกณฑ์ข้อที่ยัง
ไม่ ไ ด้ ป ฏิ บั ติ ตลอดจนกิ จ กรรมการให้ ค วามรู้ ใ นเรื่ อ งที่
เกี่ยวข้องเป็นระยะ
การพัฒนาแนวปฏิ บตั ิ เกีย่ วกับยาทีม่ ีความเสีย่ งสูง
ผู้ วิ จั ย ทบทวนรายการยาที่ มี ค วามเสี่ ย งสู ง ใน
โรงพยาบาล ฝ่ า ยต่ า ง ๆ ที่เ กี่ ย วข้ อ งทบทวนบทบาทและ
ความรั บ ผิ ด ชอบของบุ ค ลากรที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การใช้ ย าที่ มี
ความเสี่ยงสูง โดยคณะกรรมการพัฒนาระบบยากาหนดและ
ร่างหลักเกณฑ์การใช้ยาที่มีความเสี่ยงสูงในโรงพยาบาล ส่วน
องค์กรแพทย์รับผิดชอบกาหนดและร่างหลักเกณฑ์การสั่งใช้
และการติดตามผลของยาที่มีความเสี่ยงสูง ฝ่ายเภสัชกรรม
กาหนดและร่ างหลั กเกณฑ์ ในส่ว นของการจัด ซื้อ การเก็ บ
รักษา การระบุฉลาก การจ่ายยา การจัดส่ง และการให้ข้อมูล
ยาที่มีความเสี่ยงสูง ส่วนฝ่ายการพยาบาลกาหนดและร่าง
หลั ก เกณฑ์ ก ารเก็ บ รั ก ษายาที่ มี ความเสี่ ยงสู ง ในหอผู้ ป่ ว ย
การให้ยา และการเฝ้าระวังผลที่เกิดขึ้น และการรายงานต่อ
แพทย์
คณะกรรมการพั ฒ นาระบบยาและทุ ก ฝ่ า ยที่
เกี่ยวข้องได้ประชุมร่วมกันในเดือนตุลาคม 2554 จานวน 3

ครั้ง ครั้ง ละ 3 ชั่ว โมง เพื่อ พิจ ารณาร่ างหลั กเกณฑ์ ต่า ง ๆ
และกาหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับยาที่มีความเสี่ยงสูงร่วมกัน
(ภาคผนวก1)
การอบรมให้ความรูเ้ รือ่ งยาทีม่ ีความเสีย่ งสูงแก่พยาบาล
คณะกรรมการพั ฒ นาระบบยาของโรงพยาบาล
จัดการประชุมเป็นเวลา 1 วันเพื่อให้ความรู้เรื่องยาที่มีความ
เสี่ยงสูงแก่พยาบาลทุกรายใน ระหว่างวันที่ 26–30 ธันวาคม
2554 (การอบรมจั ด ขึ้ น หลายรอบเพื่ อ ให้ พยาบาลทุ ก ราย
สามารถเลือกเข้าร่วมได้ในเวลาที่ตนเองไม่ติดงาน) เภสัชกร
จากงานวิชาการ กลุ่มงานเภสัชกรรมเป็นวิ ทยากรในเรื่อ ง
ความหมายของยาที่มคี วามเสี่ยงสูง รายการยาดังกล่าวที่มีใน
โรงพยาบาลและที่มีในแต่ละแผนก และข้อมูลของยาความ
เสี่ ย งสู ง แต่ ล ะตั ว ได้ แ ก่ รู ป แบบยาและความแรงที่ มี ใ น
โรงพยาบาล กลุ่มยาทางเภสัชวิทยา ข้อบ่งใช้ ข้อห้ามใช้ ข้อ
ควรระวัง อาการไม่พึงประสงค์ ปฏิกิริยาต่อกันระหว่างยา
กลไกการออกฤทธิ์ ขนาดยา การบริหารยา พารามิเตอร์ที่
ควรติดตามหลังให้ยา การรายงานแพทย์ การแก้พิษ และการ
เก็บรักษา ข้อมูลทั้งหมดถูกรวบรวมเป็นเอกสารเก็บไว้ประจา
หอผู้ป่วยเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป
การประเมิ นความรูข้ องพยาบาลหลังการอบรม
หลังการอบรม ผู้วิจัยประเมินความรู้ในเรื่องยาที่มี
ความเสี่ยงสูงของพยาบาลทุกรายของโรงพยาบาล รวม 401
รายโดยใช้แบบทดสอบอัตนัยที่จัดทาโดยคณะทางานพัฒนา
ระบบยา (ภาคผนวก 2) แบบทดสอบประกอบด้วยคาถาม 89 ข้ อ แล้ ว แต่ ห อผู้ ป่ ว ย โดยมี ค ะแนนรวมเท่ า กั น คื อ 25
คะแนน ทุกหอผู้ป่วยจะมีคาถามข้อ 2-4 ที่เหมือนกัน (การ
แปลงหน่ ว ยมิ ล ลิ ก รั ม และไมโครกรั ม อาการของภาวะ
โพแทสเซี ย มในเลื อ ดสู ง และการเฝ้ า ระวั ง ผู้ ป่ ว ยที่ ไ ด้ รั บ
dopamine injection) ส่วนคาถามที่เหลือเป็นคาถามเกี่ยวกับ
ยาที่มีความเสี่ยงสูงที่เจาะจงในหอผู้ป่วยนั้น ๆ ได้แก่ ชื่อยาที่
มี ค วามเสี่ ย งสู ง ในหอผู้ ป่ ว ยที่ ผู้ ต อบท างาน การเฝ้ า ระวั ง
อาการของยาที่มีความเสี่ยงสูงที่พบบ่อยในหอผู้ป่วยนั้น ๆ
เช่น digoxin, streptokinase และ warfarin ในหอผู้ป่วยอายุร
กรรม หรือ calcium gluconate และ phenytoin ในหอผู้ป่วย
เด็ก เป็นต้น (ภาคผนวก 2) คาถามแต่ละข้อมีคะแนนเต็ม 1
ถึง 5 คะแนนแล้วแต่ความสาคัญของความรู้ในข้อนั้นต่อ
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ความปลอดภัยของผู้ป่วย น้าหนักคะแนนถูกกาหนดโดยที่
ประชุมของคณะทางานพัฒนาระบบยาซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่
ประกอบด้วย แพทย์ เภสัชกร และพยาบาล
ผู้วิ จัย กระจายแบบทดสอบไปยัง หอผู้ป่ วยต่า ง ๆ
และให้พยาบาลตอบในเวลาว่าง ผู้ตอบสามารถเปิดหาข้อมูล
จากหนั ง สื อ ได้ ผู้ วิ จั ย ออกแบบทดสอบเป็ น แบบอั ต นั ย ที่
ผู้ตอบต้ องเขี ยนตอบด้ วยลายมื อ เพราะต้ องการให้ผู้ ตอบ
คุ้นเคยกับข้อมูลยา การทดสอบทา 2 ครั้ง ครั้งแรกทาหลัง
การอบรมเป็นเวลาประมาณ 1 เดือน ครั้งที่ 2 ทดสอบ
หลังจากการทดสอบครั้งแรก 6 เดือน
การประเมิ นการปฏิ บตั ิ งานของพยาบาลในเรือ่ งยาที ม่ ี
ความเสีย่ งสูงหลังการอบรม
คณะกรรมการพั ฒ นาระบบยาของโรงพยาบาล
ประเมินการปฏิบัติงานของพยาบาลในส่วนที่เกี่ยวกับยาที่มี
ความเสี่ยงสูงในหอผู้ป่วยทุกหอจานวน 18 หอ งานวิจัยมีทีม
ประเมิน 3 ทีม แต่ละทีมจะประกอบไปด้วย พยาบาลหัวหน้า
หอผู้ป่วยจานวน 3 คนและเภสัชกรประจาหอผู้ป่วย 2 คน
การตรวจประเมิ น ทา 2 ครั้ง เพื่ อ ให้ ไ ด้ข้ อ มูลเพื่ อ ใช้ ใ นการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง การประเมินครั้ งแรกทาหลังจากการ
อบรมเป็นเวลา 1 เดือน และประเมินครั้งที่สองหลังจากครั้ง
แรกเป็นเวลา 7 เดือน
การประเมินด าเนินการโดยไม่มีการระบุวั นตรวจ
ประเมิน ให้ หอผู้ป่ วยทราบล่ว งหน้า เพื่อ ให้ ได้ ข้อ มูลที่เ ป็ น
ความจริง โดยใช้แบบประเมินการปฏิบัติงานของพยาบาลใน
ส่ ว นที่ เ กี่ ย วกั บ ยาที่ มี ค วามเสี่ ย งสู ง (ดู หั ว ข้ อ ถั ด ไป) ใน
ระหว่างการประเมิน หากมีผู้ป่วยกาลังได้รับยาที่มีความเสี่ยง
สูง คณะกรรมการจะสังเกตการปฏิบัติของพยาบาล ประกอบ
กับการตรวจสอบบันทึกการให้ยาของพยาบาล nurse’s note
และการสัมภาษณ์ผู้ป่วย กรณีที่มีผู้ป่วยที่กาลังได้รับยาที่มี
ความเสี่ยงสูงหลายคน ให้ตรวจประเมินทุกคน แต่หากไม่มี
ผู้ ป่ ว ย ที่ ใ ช้ ย า ที่ มี ค ว า ม เสี่ ย ง สู ง ข ณะ ต รว จ ป ระ เมิ น
คณะกรรมการประเมิ น จะสั ม ภาษณ์ พ ยาบาลเวรนั้ น แทน
จานวนอย่างน้อย 3 คน
ผลการประเมินมี 3 ระดับ คือ ปฏิบัติได้ครบถ้วน
และถูกต้อง ปฏิบัติได้ไม่ครบ และไม่ได้ปฏิบัติ การปฏิบัติได้
ถู ก ต้ อ ง หมายถึ ง การที่ พ ยาบาลได้ ป ฏิ บั ติ ต ามเกณฑ์
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ครบถ้ ว นในผู้ ป่ วยทุ กรายที่ ได้ รับ ยาที่ มี ความเสี่ย งสู ง เช่ น
เกณฑ์กาหนดไว้ว่า ต้องแขวนป้าย “ยาความเสี่ยงสูง ” ไว้ที่
เตี ย งผู้ ป่ ว ยขณะบริ ห ารยา หากขณะประเมิ น พบว่ า มี ก าร
แขวนป้ายในผู้ป่วย 3 คนกาลังได้รับยาที่มีความเสี่ยงสูง ผล
การประเมิน คือ ปฏิบัติได้ครบถ้วน แต่หากพบว่ามีการแขวน
ป้ายในผู้ป่วยเพียง 2 คน ให้ถือว่า ปฏิบัติไม่ครบ เป็นต้น แต่
หากไม่พบว่ามีการแขวนป้ายเลยจะถือว่ าไม่ได้ปฏิบัติ ทีม
ประเมินให้ข้อมูลย้อนกลับแก่หอผูป้ ่วยในกรณีที่พบว่า ปฏิบัติ
ตามเกณฑ์ไม่ครบหรือไม่ได้ปฏิบัติตามเกณฑ์ ซึ่งหอผู้ป่วย
ต้ อ งพั ฒ นาเพื่ อ ปฏิ บั ติ ใ ห้ ไ ด้ ค รบถ้ ว น หลั ง การประเมิ น
หัวหน้าหอผู้ป่วยจะเป็นผู้สุ่มประเมินระบบทุกเดือน และฝ่าย
การพยาบาลได้ ใช้คะแนนประเมินเรื่องยาที่มีความเสี่ยงสูง
เพื่อประเมินสมรรถนะการปฏิบัติงานของพยาบาลแต่ละคน
ด้วย การประเมินครั้งที่สองโดยทีมประเมิน ทาหลังจากการ
ประเมินครั้งแรกเป็นเวลา 7 เดือน
แบบประเมิ น การปฏิ บัติ งานของพยาบาลในส่ ว นที ่
เกีย่ วกับยาทีม่ ีความเสีย่ งสูง
ทีม สหวิช าชีพ ประชุม ในเดือ นพฤศจิ กายน 2554
จานวน 2 ครั้ง ครั้งละ 2 ชั่วโมงเพื่อจัดทาแบบประเมินการ
ปฏิบัติงานของพยาบาลในส่วนที่เกี่ยวกับยาที่มีความเสี่ยงสูง
ซึ่งประกอบด้วยการประเมินใน 2 ด้าน คือ ด้านการให้ยาและ
ด้านการเก็บรักษายา โดยใช้แนวปฏิบัติเกี่ยวกับยาที่มีความ
เสี่ยงสูงและแนวทางการป้องกันความคลาดเคลื่อนในการให้
ยาที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรม (13,14) เป็นตัวกาหนด
เกณฑ์การประเมิน ดังมีรายละเอียดนี้
แบบประเมินด้านการให้ยามีเกณฑ์ 9 ข้อ แต่ละข้อ
มีคะแนนเต็ม 2 หรือ 3 คะแนนแล้วแต่ความสาคัญของเกณฑ์
ในข้ อ นั้ นต่ อ ความปลอดภั ย ของผู้ ป่ ว ย น้าหนั ก คะแนนถู ก
ก าหนดโดยที่ ป ระชุ ม ของคณะท างานพั ฒ นาระบบยาซึ่ ง
ประกอบด้วยแพทย์ เภสัชกร และพยาบาล คะแนนรวมของ
แบบประเมินเท่ากับ 24 คะแนน ดังมีรายละเอียดดังนี้
1. มีการตรวจสอบความถูกต้องของบันทึกการให้
ยากับคาสั่งแพทย์ ได้แก่ ชื่อผู้ป่วย ขนาดยา ชนิดยา เวลา
และวิถีทางการให้ การประเมินเกณฑ์ข้อนี้ทาโดยสุ่มตรวจ
บันทึกการให้ยากับคาสั่งแพทย์ ผลการประเมินมี 3 ระดับ
คือ ได้ 3 คะแนนหากปฏิบัติได้ถูกต้องครบถ้วนตามแนว
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ทางการป้อ งกั นความคลาดเคลื่อ นที่ แ นะนาว่า ผู้ใ ห้ย าควร
ทบทวนคาสั่งใช้ยาฉบับจริงอีกครั้งก่อนให้ยาครั้งแรก (14)
หากปฏิ บัติแต่ไ ม่ครบถ้ วน ได้ 2 คะแนน และหากไม่ไ ด้
ปฏิบัติ ได้ 1 คะแนน
2. มีการตรวจสอบชนิดยา ขนาดยา วันหมดอายุ
ของยา สารละลายยา/เจือจางยากับบันทึกการให้ยาที่ผ่าน
การตรวจสอบแล้ว การประเมินทาโดยสังเกตการทางานของ
พยาบาลร่วมกับการสัมภาษณ์ ผลการประเมินมี 3 ระดับ
คือ ได้ 3 คะแนนถ้า ปฏิ บัติ ได้ถู กต้ องครบถ้ว นตามแนว
ทางการป้องกันความคลาดเคลื่อนที่แนะนาว่า ผู้ให้ยาควรมี
ข้อมูลอย่างครบถ้วนก่อนเตรียมยาและให้ยาเพื่อให้ยามีความ
เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละคนมากที่สุด (13) หากปฏิบัติแต่ไม่
ครบถ้วน ได้ 2 คะแนน และหากไม่ได้ปฏิบัติ ได้ 1 คะแนน
3. ไม่ เ ตรี ย มยาความเสี่ ย งสู ง ไว้ ล่ ว งหน้ า การ
ประเมินทาโดยการสังเกตการปฏิบัติงานของพยาบาลร่วมกับ
การสัมภาษณ์ ผลการประเมินมี 3 ระดับ คือ ได้ 2 คะแนนถ้า
ปฏิ บั ติ ไ ด้ ถู ก ต้ อ งครบถ้ ว นตามแนวทางการป้ อ งกั น
ความคลาดเคลื่อนที่แนะนาว่า ผู้ให้ยาควรให้ยาตรงตามเวลา
ที่กาหนดในคาสั่งใช้ยา ยกเว้น มีคาถามหรือปัญหาที่ต้องการ
แก้ไขก่อนให้ยา ผู้ให้ยาควรนายาออกจากภาชนะบรรจุเมื่อ
กาลัง จะให้ย าเท่า นั้ นและหลั ง จากให้ย าแล้ วผู้ ให้ ย าควรลง
บันทึกการให้ยาทันที (13) หากปฏิบัติแต่ไม่ครบถ้วน ได้ 1
คะแนน และหากไม่ได้ปฏิบัติ ได้ 0 คะแนน
4. มีการระบุตัวผู้ป่วยอย่างน้อย 2 วิธี โดยสอบถาม
ชื่อ-สกุล ตรวจป้ายข้อมือกับบันทึกการให้ยา การประเมินทา
โดยสอบถามญาติหรือผู้ป่วยร่วมกับการสังเกตการปฏิบัติงาน
ของพยาบาล ผลการประเมินมี 3 ระดับ คือ ได้ 3 คะแนนถ้า
ปฏิ บั ติ ไ ด้ ถู ก ต้ อ งครบถ้ ว นตามแนวทางการป้ อ งกั น ความ
คลาดเคลื่อน (14) หากปฏิบัติแต่ไม่ครบถ้วน ได้ 2 คะแนน
และหากไม่ได้ปฏิบัติ ได้ 1 คะแนน
5. มีการแขวนป้าย “ยาความเสี่ยงสูง” ไว้ที่เตียง
ผู้ ป่ ว ยขณะที่ มี ก ารบริ ห ารยา ทั้ ง นี้ เ พื่ อ เป็ น การเพิ่ ม ความ
ระมัดระวังให้มากยิ่งขึ้น ตลอดจนสะดวกในการระบุตัวผู้ป่วย
การประเมินทาโดยการสังเกต ผลการประเมินมี 3 ระดับ คือ
ได้ 2 คะแนนหากปฏิบัติได้ถูกต้องครบถ้วนตามเกณฑ์ หาก
ปฏิบัติแต่ไม่ครบถ้วน ได้ 1 คะแนน และหากไม่ได้ปฏิบัติ ได้
0 คะแนน

6. ก่ อนให้ย าแก่ผู้ ป่วย มี การตรวจสอบซ้าโดย
พยาบาลคนละคนกั บ ที่ เ ตรี ย มยา ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ป้ อ งกั น ความ
คลาดเคลื่ อนในการค านวณ (13) การประเมิ นท าโดยการ
สังเกตร่วมกับการสัมภาษณ์ ผลการประเมินมี 3 ระดับ คือ
ได้ 3 คะแนนถ้าปฏิบัติได้ถูกต้องครบถ้วน หากปฏิบัติแต่ไม่
ครบถ้วน ได้ 2 คะแนน และหากไม่ได้ปฏิบัติ ได้ 1 คะแนน
7. มีการติดตาม parameter ที่สาคัญของยาแต่ละ
ตัวเพื่อเฝ้าระวังอาการอันไม่พึงประสงค์ที่สาคัญของยา เช่น
ผู้ป่วยที่ได้รับยา streptokinase ต้องคอยเฝ้าระวังอาการ
เลือดออก ติดตามสัญญาณชีพ หรือ เฝ้าระวังอาการแพ้ย า
เป็ น ต้ น การประเมิ น ท าโดยการสั ม ภาษณ์ ร่ ว มกั บ การ
ตรวจสอบจาก nurse’s note ว่ามีการบันทึกค่าต่าง ๆ ที่ต้อง
ติดตามหรือไม่ ผลการประเมินมี 3 ระดับ คือ ได้ 3 คะแนน
ถ้าปฏิบัติได้ถูกต้องครบถ้วนตามแนวทางฯ ที่แนะนาว่า ผู้ให้
ยาควรรอดูผลการรักษาและอาการไม่พึงประสงค์หลังการให้
ยาแก่ผู้ป่วยสักระยะ (14) หากปฏิบัติแต่ไม่ค รบถ้วน ได้ 2
คะแนน และหากไม่ได้ปฏิบัติ ได้ 1 คะแนน
8. มีการให้ความรู้เรื่องยาที่มีความเสี่ยงสูงขณะส่ง
เวรของพยาบาลและเน้นย้าการใช้ยาในผู้ป่วยแต่ละราย การ
ประเมินทาโดยการสัมภาษณ์ร่วมกับการตรวจสอบ nurse’s
note ว่าได้บันทึกอาการที่ต้องติดตามหรือไม่ ผลการประเมิน
มี 3 ระดับ คือ ได้ 3 คะแนนหากปฏิบัติได้ถูกต้องตาม
แนวทางฯ ที่ แ นะน าว่ า ผู้ ใ ห้ ย าควรรอดู ผ ลการรั ก ษาและ
อาการไม่พึงประสงค์ห ลังการให้ยาแก่ผู้ป่วยสักระยะ (14)
หากปฏิ บัติแต่ไ ม่ครบถ้ วน ได้ 2 คะแนน และหากไม่ไ ด้
ปฏิบัติ ได้ 1 คะแนน
9. มีการลงลายมือชื่อหลังการให้ยาโดยพยาบาล 2
คน การประเมินทาโดยตรวจสอบบันทึ กการให้ยา ผลการ
ประเมินมี 3 ระดับ คือ ได้ 2 คะแนนถ้าปฏิบัติได้ถูกต้อง
ครบถ้วนตามแนวทาง นั่นคือ มีระบบตรวจสอบซ้าก่อนให้ยา
หากปฏิ บัติแต่ไ ม่ครบถ้ วน ได้ 1 คะแนน และหากไม่ไ ด้
ปฏิบัติ ได้ 0 คะแนน
แบบประเมินการปฏิบัติงานของพยาบาลด้านการ
เก็บรักษายาที่มีความเสี่ยงสูง มีเกณฑ์ 6 ดังนี้
1. มีการเก็บยาความเสี่ยงสูงแยกจากยาทั่วไป
2. มี ก ารระบุ จ านวนจั ด เก็ บ ตรงตามรายการของ
หน่วยงาน
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3. ยาที่ต้องจัดเก็บในช่ องหรือกล่องกันแสงมีการ
ระบุชื่อยา ขนาด จานวนบนซองยา/กล่องยา
4. มีการตรวจนับยาวันละครั้ง
5. มีการแยกเก็บยาความเสี่ยงสูงในตู้เย็นออกจาก
ยาทั่วไปอย่างชัดเจน
6. มีการบันทึกและตรวจสอบอุณหภูมิตู้เย็นให้อยู่ที่
2-8 C วันละ 2 ครั้ง เวลา 8.30 และ 14.00น.
การประเมิ น เกณฑ์ ข้ า งต้ น ใช้ วิ ธี ก ารสั ง เกตและ
สัมภาษณ์การปฏิบัติงานของพยาบาล สาหรับเกณฑ์ข้อ 1,
3-5 หากปฏิบัติได้ถูกต้องครบถ้วนจะได้ 3 คะแนน หาก
ปฏิบัติแต่ไม่ครบถ้วน ได้ 2 คะแนน และหากไม่ได้ปฏิบัติ ได้
1 คะแนน สาหรับเกณฑ์ข้อ 2 และ 6 หากปฏิบัติได้ถูกต้อง
ครบถ้วนจะได้ 2 คะแนน หากปฏิบัติแต่ไม่ค รบถ้วน ได้ 1
คะแนน และหากไม่ได้ปฏิบัติ ได้ 0 คะแนน น้าหนักของ
คะแนนขึ้ น กั บ ความส าคั ญ ของเกณฑ์ ใ นข้ อ นั้ น ต่ อ ความ
ปลอดภัยของผู้ป่วย น้าหนักคะแนนถูกกาหนดโดยที่ประชุม
ของคณะทางานพัฒนาระบบยา คะแนนรวมของแบบประเมิน
ส่วนนี้เท่ากับ 16 คะแนน
ความคลาดเคลือ่ นในการให้ยาทีม่ ีความเสีย่ งสูง
ผู้วิจัยเปรียบเทียบความคลาดเคลื่อนในการให้ย าที่
มีค วามเสี่ ย งสู ง ที่ ร ายงานจากบุค ลากรทางการแพทย์ ข อง
โรงพยาบาลในปี 2552-2554 ซึ่งเป็นช่วงก่อนการวิจัยกับปี
2555 ซึ่งเป็นช่วงหลังการวิจัย
การวิ เคราะห์ข้อมูล
งานวิ จั ย น าเสนอผลการประเมิ น ความรู้ แ ละการ
ปฏิ บัติ ต ามแนวปฏิ บัติ เ กี่ย วกั บ ยาที่มี ค วามเสี่ ยงสูง โดยใช้
ความถี่ แ ละค่ า เฉลี่ ย คณะท างานพั ฒ นาระบบยาของ
โรงพยาบาลกาหนดให้รวมคะแนนจาก 3 ส่วนเข้าด้วยกัน
ตามน้าหนักต่อไปนี้ 1) ความร่วมมือของพยาบาลในหอ
ผู้ ป่ ว ยในการตอบแบบทดสอบ หากพยาบาลในหอผู้ ป่ ว ย
ร่ว มมือ ตอบแบบทดสอบเกิ น กว่า ร้ อยละ 90 จะได้ คะแนน
ความร่วมมือ 10 คะแนน หากอัตราความร่วมมืออยู่ที่ 81-90,
71-80, 61-70, 51-60 และร้อยละ 50 หรือน้อยกว่า จะได้
คะแนน 8, 6, 4, 2 และ 0 คะแนนตามลาดับ 2) ผลการ
ทดสอบความรู้ที่มีคะแนนเต็ม 25 คะแนนจะถูกทอนให้มี
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คะแนนเต็ม 10 คะแนน และ 3) ผลการประเมินการปฏิบัติ
ของพยาบาลด้านการบริหารยา 24 คะแนนและด้านเก็บ
รักษายา 16 คะแนน รวม 40 คะแนน ทั้งสามส่วนมีคะแนน
เต็ม 60 คณะทางานพัฒนาระบบยากาหนดเกณฑ์ว่า หอ
ผู้ป่วยผ่านเกณฑ์การประเมินหากได้คะแนนรวมเกินกว่า 54
คะแนนหรือร้อยละ 90 ของคะแนนเต็ม เกณฑ์ถูกกาหนดใน
ลักษณะดังกล่าวโดยคณะทางานฯ เพื่ อให้มีตัววัดเพี ยงค่ า
เดียวที่สามารถใช้ตัดสินว่า หอผู้ป่วยใดที่ต้องมีการพัฒนา
ปรับปรุงเพื่อให้มีระบบการใช้ยาที่มีความเสี่ยงสูงที่ปลอดภัย
การเปรี ย บเที ย บร้ อ ยละของพยาบาลที่ ต อบ
แบบทดสอบ ความรู้ และคะแนนการปฏิบัติตามเกณฑ์จาก
การประเมินทั้งสองครั้งใช้การทดสอบทีแบบเข้าคู่ ส่วนการ
เปรี ย บเที ย บจ านวนหอผู้ ป่ ว ยที่ ท าได้ ต ามเกณฑ์ แ ต่ ละข้ อ
ระหว่างการประเมินครั้งที่ 1 และ 2 ใช้การทดสอบ marginal
homogeneity การวิจัยกาหนดความคลาดเคลื่อนชนิดที่ 1 ใน
การทดสอบสมมุติฐานไว้ที่ 0.05

ผลการวิ จยั
ความรูข้ องพยาบาลในเรือ่ งยาที่มีความเสี่ยงสูง
ตารางที่ 2 แสดงผลการทดสอบความรู้และการ
ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับยาที่มีความเสี่ยงสูง ในการ
ประเมิ น ความรู้ ค รั้ ง ที่ 1 มี อ ยู่ 1 หอผู้ ป่ ว ยที่ ไ ม่ ต อบ
แบบทดสอบ ส่วนอัตราการตอบแบบทดสอบในหอผู้ป่วยอื่น
ๆ อยู่ ร ะหว่ า งร้ อ ยละ 50.9-100 ของพยาบาลในหอผู้ ป่ ว ย
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 87.9 ซึ่งบ่งบอกว่า โดยรวมแล้ว
ความร่วมมือในการตอบแบบทดสอบอยู่ในเกณฑ์ที่ดี คะแนน
ที่ได้สามารถบ่งบอกความรู้ของพยาบาลในโรงพยาบาลได้
การประเมินความรู้ครั้งแรกหลังการอบรมพบว่า หอผู้ป่วย
14 หอ (จากทั้งหมด 17 หอที่ตอบแบบสอบถาม) ได้คะแนน
เฉลี่ยเกินกว่า 20 (เต็ม 25) อีก 3 หอ ได้คะแนน 14.4-17.0
คะแนน คะแนนเฉลี่ย คือ 21.0
หลังจากการประเมิ นครั้งแรก คณะทางานฯ ได้ มี
กิจ กรรมเพื่ อเสริ มสร้า งความตระหนัก ในเรื่ องยาที่มี ความ
เสี่ยงสูงและการปฏิบัติตามแนวทางที่กาหนด การทดสอบ
ความรู้ในหกเดือนถัดมาพบว่า หอผู้ป่วยทั้งหมดร่วมมือใน
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ตารางที่ 2. ผลการทดสอบความรูแ้ ละการปฏิบัตติ ามแนวปฏิบัติเกีย่ วกับยาที่มคี วามเสี่ยงสูง
ร้อยละของ
ความรู้
การบริหารยา
การเก็บยา
คะแนนรวม1
พยาบาลที่ตอบ (25 คะแนน)
(24 คะแนน)
(16 คะแนน)
(เต็ม 100)
ครั้งที่ ครั้งที่ ครั้งที่ ครั้งที่ ครั้งที่ ครั้งที่ ครั้งที่ ครั้งที่ ครั้งที่ ครั้งที่
หอผู้ป่วย
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
ไม่
ไม่
อายุรกรรมชาย1
0
75
ตอบ 21.7
19
19
11
13
ตอบ 77.8
ICU-อายุรกรรม

50.9

94.3

21.5

24.1

14

16

12

11

61.0

77.7

ศัลยกรรมหญิง

85.7

85.7

17

19.9

14

20

10

11

64.7

78.3

ICU

95

90

14.4

18.6

16

17

8

11

66.3

72.3

ห้องคลอด

100

100

23.9

24.3

15

20

10

15

74.3

91.2

สูติกรรม

100

61.5

24.1

24.3

18

22

7

14

74.4

82.8

นรีเวช

83.3

94.4

23.8

24.9

20

17

8

13

75.9

83.2

เด็ก

88.2

88.2

20.2

21.1

18

22

13

15

78.5

89.1

ศัลยกรรมชาย

100

96

23.9

22.1

21

20

7

13

79.3

86.4

อายุรกรรมหญิง

96.6

100

21.6

22.8

19

14

10

15

79.4

80.2

พิเศษ 1

100

100

20

22.2

17

21

14

15

81.7

91.5

พิเศษ 2

100

100

22

21.7

19

21

12

15

83.0

91.1

ศัลยกรรมอุบัติเหตุ

95.8

62.5

22.8

21.6

19

18

13

13

85.2

72.7

อายุรกรรมชาย 2

100

75

23

23.6

20

20

12

11

85.3

77.4

พิเศษ 3

100

92.3

21.3

23.8

22

22

11

14

85.8

92.5

NICU-NS

100

94.3

21.1

22.4

22

23

12

14

87.4

93.2

พิเศษ 4

96.2

100

17

22.6

22

19

14

14

88.0

86.7

อุบัติเหตุและฉุกเฉิน

90.5

100

20

22.1

22

23

15

13

88.3

91.4

เฉลี่ย 87.9

89.4

21.02

22.4

18.7

19.7

11.1

13.3

78.72

84.2

P-value3
0.81
0.005
0.168
0.001
0.007
1: คะแนนรวมได้จากการรวมคะแนนจาก 3 ส่วน คือ 1) ร้อยละของความร่วมมือในการตอบแบบทดสอบ หากตอบแบบทดสอบเกิน
กว่าร้อยละ 90, 81-90, 71-80, 61-70, 51-60 และร้อยละ 50 หรือน้อยกว่า จะได้คะแนน 10, 8, 6, 4, 2 และ 0 คะแนนตามลาดับ 2)
ผลการทดสอบความรู้ทมี่ ีคะแนนเต็ม 25 คะแนนจะถูกทอนให้มคี ะแนนเต็ม 10 คะแนน และ 3) ผลการประเมินการปฏิบัตขิ อง
พยาบาลด้านการบริหารยา 24 คะแนนและด้านเก็บรักษายา 16 คะแนน รวม 40 คะแนน ทั้งสามส่วนมีคะแนนเต็ม 60 ซึ่งจะถูก
แปลงเป็น 100 คะแนนดังแสดงในตาราง 2: ค่าเฉลี่ยของทุกหอผู้ป่วยยกเว้นหออายุรกรรมชาย 1 3: การทดสอบทีแบบเข้าคู่
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การตอบแบบทดสอบ อัตราการตอบแบบทดสอบ คือ ร้อยละ
61.5-100 ของพยาบาลในหอผู้ป่ ว ย โดยมีค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ
ร้อยละ 89.4 (ตารางที่ 2) การทดสอบทางสถิติพบว่า อัตรา
การตอบแบบทดสอบในครั้งที่สองไม่แตกต่างจากครั้งแรก
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (P=0.81) การประเมินความรู้ครั้งที่
สองพบว่า หอผู้ป่วย 16 หอได้คะแนนเฉลี่ยเกินกว่า 20 (เต็ม
25) อีก 2 หอ ได้คะแนน 18.6-19.90 คะแนน คะแนนเฉลี่ย
คือ 22.4 ซึ่งมากกว่าคะแนนจากการทดสอบครั้งแรก (21.0)
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (P=0.005) (ตารางที่ 2)

การปฏิ บตั ิ ของพยาบาลในการบริหารยาที่มีความเสี่ยง
สูง
จากตารางที่ 2 การประเมินการบริหารยาที่มีความ
เสี่ยงครั้งแรก พบว่า หอผู้ป่วยทั้ง 18 หอ ได้คะแนนระหว่าง
14-22 คะแนน (เต็ม 24 คะแนน) คะแนนเฉลี่ย คือ 18.7
หลังจากการประเมินครั้งแรก คณะทางานฯ ได้มีกิจกรรมเพื่อ
เสริมสร้างความตระหนักในเรื่องยาที่มีความเสี่ยงสูงและการ
ปฏิ บั ติ ต ามแนวทางที่ ก าหนด การประเมิ น ครั้ ง ที่ สอง หอ
ผู้ป่วยได้คะแนนระหว่าง 14-23 คะแนน (เต็ม 24 คะแนน)

ตารางที่ 3. ผลการประเมินการปฏิบัติของพยาบาลในการบริหารยาทีม่ ีความเสี่ยงสูง (N=18 หอผู้ป่วย)
การประเมินครั้งที่ 1
การประเมินครั้งที่ 2
(จานวนหอ)
(จานวนหอ)
เกณฑ์ด้านการบริหารยา
ทา
ทาไม่ ไม่ทา
ทา
ทาไม่ ไม่ทา
ถูกต้อง ครบ
ถูกต้อง ครบ
1. มีการตรวจสอบความถูกต้องของ
14
4
0
10
8
0
บันทึกการให้ยากับคาสั่งแพทย์
2. ตรวจสอบชนิดยา ขนาดยา วัน
หมดอายุของยา การละลายยา/เจือจางยา
3
11
4
10
8
0
กับบันทึกการให้ยาที่ผ่านการตรวจซ้าแล้ว
3. ไม่พบการเตรียมยาความเสี่ยงสูงไว้
18
0
0
17
0
1
ล่วงหน้า
4. มีการระบุตัวผู้ปว่ ยอย่างน้อย 2 วิธี
โดยสอบถามชื่อ-สกุล ตรวจป้ายข้อมือ
8
8
2
16
2
0
ตรงกับบันทึกการให้ยา
5. มีการแขวนป้าย “ยาความเสีย่ งสูง” ไว้
7
3
8
6
5
7
ที่เตียงผูป้ ่วย ขณะทีม่ ีการบริหารยา
6.ก่อนให้ยาผู้ป่วยมีการตรวจสอบซ้าโดย
14
3
1
15
2
1
พยาบาลคนละคนกับที่เตรียมยา
7.มีการติดตาม parameter ที่สาคัญ ของ
6
8
4
8
7
3
ยาแต่ละตัว
8. มีการให้ความรู้เรื่องยาทีม่ ีความเสี่ยง
สูง ขณะส่งเวรของพยาบาล และเน้นย้าการ
11
3
4
5
12
1
ใช้ยาในแต่ละราย
9. ลงลายมือชื่อเมื่อให้ยาโดยพยาบาล 2
12
3
3
13
4
1
คน
1: การทดสอบ marginal homogeneity
33

P-value1

0.157
0.016
0.310
0.016
0.725
0.889
0.781
0.009
0.554
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คะแนนเฉลี่ ย คื อ 19.7 ซึ่ ง สู ง กว่ า การประเมิ น ครั้ ง แรก
เล็กน้อยและไม่ต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (P=0.168)
ตารางที่ 3 แสดงผลการประเมินการบริหารยาที่มี
ความเสี่ยงสูงตามเกณฑ์ทั้ง 9 ข้อ ในการประเมินครั้งที่ 1
การไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์ที่พบมากที่สุด คือ การไม่แขวนป้าย
“ ยาความเสี่ยงสูง ” ไว้ที่เตียงผู้ป่วยขณะที่มีการบริหารยา (8
จาก 18 หอผู้ป่วย) รองลงมา คือ การตรวจสอบชนิดยา
ขนาดยา วันหมดอายุของยา การละลายยา/เจือจางยากั บ
บั น ทึ ก การให้ ย า (4 จาก 18 หอผู้ ป่ ว ย) การติ ด ตาม
parameter ที่สาคัญของยาแต่ละตัว (4 จาก 18 หอผู้ป่วย)
การให้ ค วามรู้ เ รื่ อ งยาที่ มี ค วามเสี่ ย งสู ง ขณะส่ ง เวรของ
พยาบาล และเน้นย้าการใช้ยาในแต่ละราย (4 จาก 18 หอ
ผู้ป่วย) และปัญหาการลงลายมือชื่อให้ยาโดยพยาบาล 2 คน
(3 จาก 18 หอผู้ป่วย) (ตารางที่ 3)ในการประเมินครั้งที่สอง
พบว่าการปฏิบัติงานในเกณฑ์สองข้อต่อไปนี้ทาได้ครบถ้วน
มากขึ้ น อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ (P<0.05) คื อ การ
ตรวจสอบชนิดยา ขนาดยา วันหมดอายุของยา การละลาย

ยา/เจือจางยากับบันทึกการให้ยาที่ผ่านการตรวจซ้าแล้ว และ
การระบุตัวผู้ป่วยอย่างน้อย 2 วิธี โดยสอบถามชื่อ -สกุ ล
ตรวจป้ายข้อมือตรงกับบันทึกการให้ยา ส่วนเกณฑ์ที่ว่า มี
การให้ ค วามรู้ เ รื่ อ งยาที่ มี ค วามเสี่ ย งสู ง ขณะส่ ง เวรของ
พยาบาล และเน้นย้าการใช้ยาในแต่ละรายนั้น พบว่า การไม่
ปฏิบัติตามเกณฑ์ลดลง แต่การปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนก็ลดลง
ด้วย นั่ นคื อ ในการประเมิน ครั้ งที่ สองพบว่า หอผู้ป่ วยส่ว น
ใหญ่ปฏิบัติตามเกณฑ์ได้ไม่ครบทุกครั้งที่เก็บข้อมูล (ตารางที่
3) ส่วนเกณฑ์การบริหารยาอื่น ๆ ไม่พบว่ามีความแตกต่าง
กัน อย่ างมี น้ ย สาคั ญ ทางสถิ ติ ระหว่ า งการประเมิ น ครั้ ง ที่ 1
และครั้งที่ 2 (P>0.05) หากพิจารณาเฉพาะการไม่ปฏิบัติตาม
เกณฑ์จะพบว่า ตัวเลขในการประเมินครั้งที่สองน้อยกว่าครั้ง
แรกทั้ ง หมด ยกเว้ น เกณฑ์ ข้ อที่ 3 เรื่ อ งการเตรี ยมยาที่ มี
ความเสี่ยงสูงไว้ล่วงหน้าซึ่งพบในการประเมินครั้งที่ 2 พบยา
ฉีด dormicum ที่ผสมแล้วเหลือเก็บไว้ในตู้เย็น โดยจากการ
สอบถามพบว่าเป็นยาเหลือของผู้ป่วยที่ยังไม่ได้นาไปทิ้ง โดย
พบการไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์เพียง 1 ครั้งเท่านั้น

ตารางที่ 4. ผลการประเมินการปฏิบัติของพยาบาลในการเก็บยาทีม่ ีความเสี่ยงสูง (N=18 หอผู้ป่วย)
การประเมินครั้งที่ 1
การประเมินครั้งที่ 2
(จานวนหอ)
(จานวนหอ)
เกณฑ์ด้านการเก็บยา
ทา
ทาไม่ ไม่ทา
ทา
ทาไม่ ไม่ทา
ถูกต้อง ครบ
ถูกต้อง ครบ
1. มีการเก็บยาความเสี่ยงสูงออกจากยา
10
3
5
17
1
0
ทั่วไป
2. มีการระบุจานวนจัดเก็บตรงตาม
3
12
3
8
8
2
รายการของหน่วยงาน
3. ยาทีต่ ้องจัดเก็บในช่องหรือกล่อง
กันแสงมีการระบุชื่อยา ขนาด จานวนบน
9
5
4
16
2
0
ซองยา/กล่องยา
4. มีการตรวจนับยาตามจานวนวันละครั้ง
8
9
1
3
14
1
5. มีการแยกเก็บยาความเสี่ยงสูงในตู้เย็น
5
9
4
14
2
2
ออกจากยาทัว่ ไปชัดเจน
6. มีการบันทึกอุณหภูมิตู้เย็นที่ 2 -8C วัน
6
7
5
9
7
2
ละ 2 ครั้ง เวลา 8.30 และ 14.00น.
1
การทดสอบ marginal homogeneity

P-value1

0.020
0.195
0.027
0.186
0.009
0.390
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การปฏิ บตั ิ ของพยาบาลในการเก็บยาที่มีความเสี่ยงสูง
จากตารางที่ 2 การประเมินการเก็บยาที่มีความ
เสี่ ย งครั้ ง แรก พบว่ า หอผู้ ป่ วยทั้ ง 18 หอ ได้ คะแนน
ระหว่าง 7-14 คะแนน (เต็ม 16 คะแนน) โดยมี 7 หอที่ได้
คะแนน 10 หรือน้อยกว่า คะแนนเฉลี่ย คือ 11.1 หลังจาก
การประเมิ น ครั้ ง แรก คณะท างานฯ ได้ มี กิ จ กรรมเพื่ อ
เสริมสร้างความตระหนักในเรื่องยาที่มีความเสี่ยงสูงและ
การปฏิบัติตามแนวทางที่กาหนด การประเมินครั้งที่สอง
หอผู้ ป่ วยได้ ค ะแนนระหว่ า ง 11-15 คะแนน (เต็ ม 16
คะแนน) โดยไม่ มี ห อใดเลยที่ ไ ด้ ค ะแนนน้ อ ยกว่ า หรื อ
เท่ากับ 10 คะแนนเฉลี่ย คือ 13.3 ซึ่งสูงกว่าการประเมิน
ครั้งแรกอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (P=0.001)
ตารางที่ 4 แสดงผลการประเมินการเก็บยาที่มี
ความเสี่ยงสูงตามเกณฑ์ทั้ง 6 ข้อ ในการประเมินครั้งที่ 1
การไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามเกณฑ์ ที่ พ บมากที่ สุด คื อ การเก็ บ ยา
ความเสี่ยงสูงออกจากยาทั่วไป (5 จาก 15 หอผู้ป่วย) มี
การบันทึกอุณหภูมิตู้เย็นที่ 2 -8C วันละ 2 ครั้ง เวลา 8.30
และ 14.00 น. (5 จาก 15 หอผู้ป่วย) ยาที่ต้องจัดเก็บใน
ช่องหรือกล่องกันแสงมีการระบุชื่อยา ขนาด จานวนบน
ซองยา/กล่องยา (4 จาก 15 หอผู้ป่วย) มีการแยกเก็บยา
ความเสี่ยงสูงในตู้เย็นออกจากยาทั่วไปชัดเจน (4 จาก 15
หอผู้ป่วย) และมีการระบุจานวนจัดเก็บตรงตามรายการ
ของหน่วยงาน (3 จาก 15 หอผู้ป่วย) (ตารางที่ 4)
ในการประเมินครั้งที่สอง พบว่าการปฏิบัติงานใน
เกณฑ์ ส ามข้ อ ต่ อ ไปนี้ ท าได้ ค รบถ้ ว นมากขึ้ น อย่ า งมี
นัยสาคัญทางสถิติ (P<0.05) คือ มีการเก็บยาความเสี่ยงสูง
ออกจากยาทั่วไป ยาที่ต้องจัดเก็บในช่องหรือกล่องกันแสง
มีการระบุชื่อยา ขนาด จานวนบนซองยา/กล่องยา และมี
การแยกเก็ บ ยาความเสี่ย งสู ง ในตู้ เ ย็ น ออกจากยาทั่ ว ไป
ชัดเจน (ตารางที่ 4) ส่วนเกณฑ์การจัดเก็บยาอื่น ๆ ไม่
พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีน้ยสาคัญทางสถิติระหว่าง
การประเมินครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 (P>0.05) หากพิจารณา
เฉพาะการไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามเกณฑ์ จ ะพบว่ า ตั ว เลขในการ
ประเมินครั้งที่สองน้อยกว่าหรือเท่ากับครั้งแรกทั้งหมด
การประเมิ นโดยรวม
คณะกรรมการพั ฒ นาระบบยาได้ เ สนอให้ ร วม
คะแนนจาก 3 ส่วน คือ 1) ร้อยละของความร่วมมือในการ
ตอบแบบทดสอบ 2) ผลการทดสอบความรู้ และ3) ผลการ
ประเมินการปฏิบัติของพยาบาล โดยถ่วงน้าหนักตามวิธีที่
35

กล่ า วในหั ว ข้ อ การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล และแปลงเป็ น 100
คะแนน ตารางที่ 2 แสดงคะแนนรวมดังกล่าวในการ
ประเมินครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 การประเมินครั้งแรก พบว่า
หอผู้ป่วยทั้ง 18 หอ ได้คะแนนระหว่าง 61.0-88.3 (เต็ม
100 คะแนน) คะแนนเฉลี่ย คือ 78.7 โดยทุกหอผู้ป่วยตก
เกณฑ์การประเมินที่กาหนดไว้ที่ร้อยละ 90
หลังจากการประเมินครั้งแรก คณะทางานฯ ได้มี
กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความตระหนักในเรื่องยาที่มีความ
เสี่ยงสูงและการปฏิบัติตามแนวทางที่กาหนด การประเมิน
ครั้งที่สอง หอผู้ป่วยได้คะแนนระหว่าง 72.3-93.20 คะแนน
(เต็ ม 100 คะแนน) ค่ า เฉลี่ ย คื อ 84.2 ซึ่ง สู ง กว่ า การ
ประเมินครั้งแรกอย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติ (P=0.007) หอ
ผู้ป่วย 6 หอผ่านเกณฑ์การประเมินที่กาหนดไว้ที่ร้อยละ
90 หอผู้ป่วยที่ได้คะแนน 86-90, 80-85, และน้อยกว่า 80
มีอยู่ 3, 3 และ 6 หอผู้ป่วยตามลาดับ
ความคลาดเคลื่อนในการให้ยาที่มีความเสี่ยงสูง
อัตราการเกิดความคลาดเคลื่อนในการให้ยาที่มี
ความเสี่ ย งสูง ที่รายงานจากบุคลากรทางการแพทย์ของ
โรงพยาบาลในปี 2552-2554 ซึ่งเป็นช่วงก่อนการวิจัย คือ
0.05-0.06 ครั้งต่อ 1000 วันนอน เมื่อสิ้นสุดปี 2555 ซึ่ง
เป็นช่วงของการดาเนินการวิจัย อัตราดังกล่าวลดลงเหลือ
0.02 ครั้งต่อ 1000 วันนอน

การอภิ ปรายผลและสรุป
การทดสอบความรู้ เ รื่อ งยาที่ มีค วามเสี่ย งสูง ใน
พยาบาลจ านวน 401 คนในทั้ ง 18 หอผู้ ป่ ว ยพบว่ า
พยาบาลให้ความร่วมมืออย่างดี โดยมีผู้ตอบแบบทดสอบ
ร้อยละ 87.9 และ 89.4 ในการประเมินสองครั้ง การ
ประเมินหลังการอบรมโดยเภสัชกร เป็นเวลา 1 เดือน
พบว่าได้คะแนน 21 เต็ม 25 หลังจากคณะทางานฯ จัดทา
กิจ กรรมให้ ความรู้ เป็ น ระยะ พบว่ าความรู้ข องพยาบาล
เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติเป็น 22.4 การดาเนิน
กิ จ กรรมดั ง กล่ า วไม่ ไ ด้ เ พิ่ ม การปฏิ บั ติ ต ามเกณฑ์ ก าร
บริหารยาที่มีความเสี่ยงสูง แต่เพิ่มการปฏิบัติตามเกณฑ์
การเก็บยาที่มีความเสี่ยงสูง โดยคะแนนเพิ่มจาก 11.1 เป็น
13.3 (เต็ม 16) นอกจากนี้คะแนนการประเมินโดยรวมก็
เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติด้วยจาก 78.7 เป็น 84.2
(เต็ม 100) โดยหอผู้ป่วยที่มีคะแนนเกินกว่า 90 เพิ่มจาก 0
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ในการประเมินครั้งที่ 1 เป็น 6 หอผู้ป่วยในการประเมินครั้ง
ที่สอง
อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาเกณฑ์การบริหารยา
และการเก็ บ ยาที่ มี ค วามเสี่ ย งสู ง เป็ น รายข้ อ จะพบว่ า
หลังจากคณะทางานฯ จัดทากิจกรรมให้ความรู้เป็นระยะ
พบว่า การปฏิบัติตามเกณฑ์การบริหารยาที่มีความเสี่ยง
สูงเพิ่มขึ้นใน 3 ข้อจาก 9 ข้อ และการปฏิบัติตามเกณฑ์
การเก็บยาที่มีความเสี่ยงสูงเพิ่มขึ้นใน 3 ข้อจาก 6 ข้อ
ความคลาดเคลื่อนในการให้ยาที่มีความเสี่ยงสูง
ลดจาก 0.05-0.06 ครั้งต่อ 1000 วันนอนก่อนการวิจัยเป็น
0.02 ครั้งต่อ 1000 วันนอนหลังดาเนินโครงการนี้เป็นเวลา
1 ปี ความคลาดเคลื่อนในการให้ยาเป็นปัญหาที่สาคัญใน
กระบวนการใช้ยาของผู้ป่ วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณี
ของยาที่ มี ค วามเสี่ ย งสู ง ปั จ จั ย ที่ ส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด ความ
คลาดเคลื่อนดังกล่าวมีมากมาย โดยเฉพาะการขาดความรู้
เรื่ อ งยา ขาดข้ อ มู ลผู้ป่ ว ย การมี ภ าระงานมาก การขาด
ระบบการท างานที่ ดี แ ละไม่ มี ก ารตรวจสอบซ้ า การ
ดาเนินงานพัฒนาความปลอดภัยของการให้ยาที่ มีความ
เสี่ยงสูงจึงได้จัดเน้นไปที่ปัจจัยดังกล่าว คือ จัดให้มีการให้
ความรู้เรื่องยาที่มีความเสี่ยงสูงแก่พยาบาลเพื่อลดการขาด
ความรู้ แ ละได้ ว างระบบตรวจสอบซ้ าและวางแนวทาง
ปฏิ บั ติ ใ นการตรวจสอบระบบ รวมทั้ ง ประเมิ น ระบบ
ดั ง กล่ า วพร้ อ มทั้ ง ให้ ข้ อ มู ล ย้ อ นกลั บ เป็ น ระยะ ผลการ
ดาเนินงานจะเห็นว่า ระบบการทางานพัฒนาดีขึ้นในหลาย
ด้าน
อย่างไรก็ตาม งานวิจัยนี้มีข้อจากัดหลายประการ
ประการแรก การบันทึกของพยาบาลในบันทึกการให้ยา
และ nurse’s note อาจไม่สมบูรณ์เท่าที่ทางาน การ
ประเมินโดยตรวจสอบจากบันทึกจึงได้ผลว่าปฏิบัติน้อย
กว่าความจริง การบันทึกที่ไม่ครบถ้วนมักเกิดในในหออายุ
รกรรมเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจาก หากมีผู้ป่วยในภาวะวิกฤติ
ในความดูแลจะทาให้ภาระงานมากขึ้น จนทาให้การบันทึก
ไม่ครบถ้วน นอกจากนี้ งานวิจัยนี้วัดคลาดเคลื่อนในการให้
ยาจากการรายงานโดยบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งอาจได้
ค่าที่น้อยกว่าความจริง (4) งานวิจัยในอนาคตควรวัดอัตรา
การเกิดคลาดเคลื่อนในการให้ยาโดยใช้การสังเกตหรือวัด
อันตรายที่เกิดขึ้นแล้วโดยใช้เครื่องมือต่าง ๆ เช่น trigger
tool การวิ จั ย นี้ ยั ง ไม่ ไ ด้ วั ด ผลต่ า ง ๆ ก่ อ นการจั ด ท า
โครงการนี้ ผลการวิ จั ย จึ ง บ่ ง บอกเพี ย งว่ า การด าเนิ น
โครงการให้ผลดีขึ้นหรื อไม่เมื่อเวลาผ่านไป เช่น ความรู้

และการปฏิบัติตามเกณฑ์เพิ่มขึ้นหรือไม่ แต่ไม่ได้บอกว่า
การจั ด ท าโครงการนี้ ใ ห้ ผ ลดี ก ว่ า การไม่ จั ด ท าโครงการ
อย่างไร
ข้อจากัดประการต่อไป คือ การตรวจสอบระบบ
ยาที่มี ความเสี่ ย งสู งโดยทีม สหวิ ชาชีพ ทาได้ปี ละ 2 ครั้ ง
เนื่องจากภาระงานที่มาก การให้ข้อมูลย้อนกลับจึงทาได้ไม่
บ่อย หากมีการประเมินบ่อยขึ้น น่าจะสร้างความตระหนัก
และเพิ่มการปฏิบัติตามเกณฑ์ได้มากขึ้น
การด าเนิ น โครงการวิ จั ย นี้ ท าให้ โ รงพยาบาล
ทราบว่ า ในแต่ ล ะหอผู้ ป่ ว ยมี ก ารปฏิ บั ติ ต ามเกณฑ์ ที่
กาหนดไว้มากน้อยเพียงไร และทราบโอกาสในการพัฒนา
ระบบการให้ ย าที่ มี ค วามเสี่ ย งสู ง ของแต่ ละหอผู้ ป่ ว ยให้
ปลอดภัยมากขึ้น ผลการตรวจสอบการปฏิบัติงานในครั้งที่
2 ดีขึ้นกว่าในครั้งแรก คณะทางานพัฒนาระบบยาจึงได้มี
มติ ใ ห้ ด าเนิ น โครงการพั ฒ นาระบบยาที่ มี ค วามเสี่ ย งสู ง
ต่อไปทุกปี
ข้อเสนอแนะต่อการดาเนิ นงานในอนาคต
การวิจัยพบว่า การประเมินการบริหารยาที่มีความ
เสี่ยงสูงครั้งที่สอง พบว่า พยาบาลปฏิบัติตามเกณฑ์มาก
ขึ้นใน 3 ข้อจาก 9 ข้อเมื่อเทียบกับการประเมินครั้งแรก
ส่วนการเก็บยาที่มีความเสี่ยงสูงดีขึ้นในเกณฑ์ 3 ข้อจาก 6
ข้อ แสดงว่า ยังมีเกณฑ์อีกหลายข้อที่ยังควรต้องพัฒนาให้
ปฏิ บั ติ ไ ด้ ค รบถ้ ว นสมบู ร ณ์ ทุ ก ครั้ ง การด าเนิ น งานใน
ลักษณะที่กล่าวในการวิจัยควรกระทาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้
มีการพัฒนาขึ้นเรื่อย ๆ นอกจากนี้ ผู้เกี่ยวข้องควรเน้นให้
พยาบาลเห็นความสาคัญของการบันทึกในบันทึกการให้ยา
และ nurse’s note เพราะการไม่ บั น ทึ ก อาจท าให้
ผู้ปฏิบัติงานคนอื่นเข้าใจว่ายังไม่ได้ปฏิบัติ และทาให้ผู้ป่วย
ได้รับยาซ้า การบันทึกรายละเอียดต่าง ๆ ยังทาให้สามารถ
ส่งต่อข้อมูลได้ครบถ้วน การค้นหาความคลาดเคลื่อนใน
การให้ยาบนหอผู้ป่วยเป็นสิ่งที่ควรกระทาเพื่อให้ทราบว่า
ความคลาดเคลื่ อ นเกิ ด ได้ อ ย่ า งไร หากเกิ ด ขึ้ น แม้ ว่ า ผู้
ปฏิบัติกระทาตามแนวปฏิบัติแล้ว ก็จะได้เป็นข้อมูลในการ
ปรั บ ปรุ ง แนวปฏิ บั ติ ต่ อ ไปในอนาคต การด าเนิ น งาน
กิจกรรมอย่างต่อเนื่องต้องอาศัยแรงจูงใจที่มุ่งคุณภาพของ
บุ ค ลากรที่ เ กี่ ย วข้ อ ง การมอบรางวั ล ให้ แ ก่ ห อผู้ ป่ ว ยที่
สามารถผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 90 จะเป็นการสร้าง
กาลังใจในการปฏิบัติงานให้มากขึ้น
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ภาคผนวก 1
วิ ธีปฏิ บตั ิ งานเรือ่ งแนวทางปฏิ บตั ิ เกี่ยวกับยาที่มีความ
เสี่ยงสูง
วัตถุประสงค์: เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการสั่งใช้ยา
ที่มีความเสี่ยงสูง (high alert drugs)
ขอบเขต: แพทย์ พยาบาล และกลุ่มงานเภสัชกรรม
วิ ธีปฏิ บตั ิ งาน
1. ยาที่มีความเสี่ยงสูง คือ ยาที่เสี่ยงต่อการเกิดความ
ผิดพลาดในกระบวนการรักษาและอาจก่อให้เกิดอันตราย
ถึงแก่ชีวิตหากเกิดความผิดพลาดในการใช้ยาหรือบริหาร
ยา
2. ยาที่มีความเสี่ยงสูงของโรงพยาบาลมี 7 กลุ่ม รวม 30
รายการ ดังนี้
I. กลุ่ม electrolyte solution
1. 10% magnesium sulfate injection ขนาดบรรจุ 10
ml/amp
2. 50% magnesium sulfate injection ขนาดบรรจุ 2
ml/amp
3. 10% calcium gluconate injection ขนาดบรรจุ 10
ml/amp
4. potassium chloride injection 20 mEq/ml ขนาดบรรจุ
10 ml/amp
II. กลุ่ม cardiogenic agents
5. dopamine injection 250 mg/ml ขนาดบรรจุ 10
ml/amp
6. dobutamine injection 250 mg/ml ขนาดบรรจุ 10
ml/amp
7. digoxin injection 0.25 mg/ml ขนาดบรรจุ 2 ml/amp
8. glyceryl trinitrate (nitroglycerine) injection 5 mg/ ml
ขนาดบรรจุ 10 ml/amp
III. กลุ่ม ยาเสพติดให้โทษ
9. morphine sulfate injection 10 mg/ml ขนาดบรรจุ 1
ml/amp
10. pethidine injection 50 mg/ml ขนาดบรรจุ 1 ml/amp
IV. กลุ่ม insulin (เฉพาะกรณีบริหารยาทางหลอดเลือดดา)
11. regular insulin (actrapid®) 100 unit/ml ขนาดบรรจุ
10 ml/หลอด
V. กลุ่ม anticoagulants

12. enoxaparin injection 6000 anti_xa iu/0.6 mlขนาด
บรรจุ 0.6 ml/หลอด
13. fondaparinux 2.5 mg/0.5 ml ขนาดบรรจุ 0.5 ml/
หลอด
14. warfarin sodium tablet 3 mg/tab.
15. warfarin sodium tablet 5 mg/tab.
VI. กลุ่ม chemotherapy
16. cisplatin injection 1 mg/ml (50, 100 ml/vial )
17. cyclophosphamide injection 500 mg/vial
18. cyclophosphamide tablet 50 mg/tab.
19. dactinomycin injection 0.5 mg/vial
20. doxorubicin injection 50 mg/25 ml
21. etoposide injection 100 mg/5 ml
22. fluorouracil injection 250 mg/5ml
23. methotrexate injection 50 mg/2ml
24. methotrexate tablet 2.5 mg/tab.
25. oxaliplatin injection 50 mg/10ml
26. paclitaxel injection 300 mg/50 ml
27. pegylated liposomal doxorubicin injection 20
mg/10ml
VII. กลุ่มอื่น ๆ
28. phenytoin sodium injection 250 mg/vial
29. streptokinase injection 1,500,000 ยูนิต/vial
30. terbutaline injection 0.5 mg/ml
3. แนวปฏิบัติในการสั่งใช้ยาที่มีความเสี่ยงสูงของแพทย์
3.1 ระบุตัวผู้ป่วยอย่างถูกต้อง และพิจารณาผล
ตรวจทางห้องปฏิบัติการหรือ parameter ที่สาคัญก่อนสั่ง
ใช้ยา
3.2 พิ จารณาข้อห้ามใช้และการเกิดปฏิกิริย า
ระหว่างยา รวมถึงคานวณขนาดยาซ้าถ้าต้องมีการคานวณ
3.3 การเขียนคาสั่งใช้ยา ต้องเขียนชื่อสามัญทาง
ยาหรือชื่อการค้าที่เป็นคาเต็ม ไม่ใช้ชื่อย่อ โดยระบุความ
แรงของยาที่ต้องการ ชนิดรูปแบบยาเตรียม และวิธีการ
บริหารยาให้ครบถ้วน ด้วยลายมือที่อ่านง่าย ชัดเจน พร้อม
ทั้งเขียนชื่อแพทย์ผู้สั่งใช้กากับทุกครั้ง
3.4 การเขียนขนาดยา หรือความแรงของยาให้ใช้
หน่วยระบบเมตริก เช่น มิลลิกรัม (mg) ไมโครกรัม (mcg)
ยกเว้นยาบางชนิดที่มีหน่วยเฉพาะ เช่น Insulin ให้ระบุ
เป็น Unit หรือ ยูนิต ซึ่งเป็นคาเต็ม ไม่ใช้ตัวย่อ U และไม่
ใช้หน่วยนับของภาชนะบรรจุยา เช่น amp หรือ vial
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3.5 ในการเขียนตัวเลขและขนาดยาที่ต้องการใช้
หากขนาดยาที่ใช้อยู่ในรูปทศนิยมมีค่าไม่เต็มหนึ่งให้ใส่เลข
0 ตามด้วยจุดและตามด้วยตัวเลขที่ต้องการ เช่น ต้องการ
ใช้ยา “ศูนย์จุดสาม” มิลลิกรัม ให้เขียน 0.3 mg เป็นต้น
และหากกรณีที่ขนาดยาที่ใช้เป็นเลขจานวนเต็ม ต้องเขียน
เป็นเลขเต็มจานวนไม่ต้องใส่จุดทศนิยม เช่น 3 mg ไม่ใช่
3.0 mg
3.6 ไม่สั่งด้วยวาจาหรือทางโทรศัพท์ยกเว้นกรณี
ฉุกเฉิน ถ้าจาเป็นผู้รับคาสั่งต้องจดและทวนคาสั่งใช้ยาให้
ฟังทันที และให้แพทย์ผู้สั่งใช้ลงลายมือชื่อยืนยันภายใน 24
ชั่วโมง
3.7 แพทย์ต้องสั่งตรวจติดตามค่า parameter ที่
สาคัญหลังการบริหารยา เพื่อติดตามผลการรักษาและเฝ้า
ระวังอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาตามมาตรฐานที่
กาหนด
4. แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับยาที่มคี วามเสี่ยงสูงของกลุ่มงาน
เภสัชกรรม
4.1 จัดเก็บยาที่มีความเสี่ยงสูงแยกจากยาทั่วไป
พร้อมติดป้ายหน้าชั้นเก็บยาเพื่อเตือนว่าเป็นยาที่มีความ
เสี่ยงสูงและให้เพิ่มความระมั ดระวังในการเก็บและจัดยา
สาหรั บยาเสพติด ให้ โทษ ให้ เก็ บแยกในตู้ห รือ ลิ้น ชัก ที่ มี
กุญแจและควบคุมการเบิกจ่าย
4.2 สร้างความตระหนักและข้อควรคานึงในการ
ตรวจสอบยาในแต่ละกลุ่มยา เช่น ยามะเร็งที่แพทย์สั่งใช้มี
รายการยาที่ต้องใช้ร่วมเพื่อทา premedication ด้วยหรือไม่
นอกเหนือจากการตรวจสอบอย่างระมัดระวังในเรื่องของ
ชนิ ด ยา รู ป แบบยา ความแรงยา ขนาดการใช้ ย าที่
เหมาะสมกับโรคและผู้ป่วย ข้อห้ามใช้และปฏิกิริยาต่อกัน
ระหว่างยา
4.3 หากข้อมูลในใบสั่งยาไม่ชัดเจน ต้องตรวจสอบ
กลับไปยังแพทย์ผู้สั่งใช้ยาก่อนทาการจ่ายยา ยกเว้นกรณี
ฉุกเฉินที่ไม่สามารถติดต่อแพทย์ผู้สั่งใช้ยาได้ ให้เภสัชกร
ถามความเห็นไปยังแพทย์หัวหน้าฝ่าย/กลุ่มงานดังกล่าว
4.4 ในการจ่ายยาที่มีความเสี่ยงสูง ยาจะถูกบรรจุ
ในซองสีแดงทึบหน้า-หลัง และมีข้อความว่า “ยาที่มีความ
เสี่ยงสูง โปรดระวังการใช้ยา” เพื่อให้ผู้รับยา (พยาบาลหรือ
ผู้ป่วย) ทราบเพื่อเพิ่มความระมัดระวังในการเก็บรักษาและ
การใช้ยา
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4.5 ติดฉลากช่วยหรือแนบเอกสารแนะนาวิธีใช้และ
ข้อควรระวังยาสาหรับผู้ป่วยที่ได้รับยากลับบ้าน
4.6 เภสัชกรเป็นผู้ตรวจสอบ ส่งมอบ และให้ความรู้
แก่ผู้ป่วยก่อนกลับบ้าน
4.7 ส าหรั บ ยาบางรายการ คื อ streptokinase,
digoxin และ warfarin ให้เภสัชกรให้คาปรึกษาและแนะนา
การใช้ยาตามแนวทางปฏิบัติที่กาหนดเฉพาะ
4.8 ส าหรั บ ยาเคมี บ าบั ด ให้ ด าเนิ น การตามวิ ธี
ปฏิบัติงานเรื่องการสั่งและเตรียมยาฉีดเคมีบาบัด การผสม
ยาฉีดเคมีบาบัด การแต่งตัวก่อนเข้าห้องผสมยาปราศจาก
เชื้ อ การท าความสะอาดและการปฏิ บั ติ ง านในตู้ LAFH
การเบิก เวชภัณฑ์ แ ละการจัด เตรี ยมอุ ป กรณ์ ที่ ใ ช้ใ นการ
ผสมยาฉีดเคมีบาบัดและยาเคมีบาบัด
4.9 จั ด ท าคู่ มื อ ยาที่ มี ค วามเสี่ ย งสู ง และมี ข้ อ มู ล
สาคัญต่าง ๆ ที่ต้องการสื่อสารให้แพทย์ พยาบาล หรือผู้ที่
เกี่ยวข้องทราบเพื่อให้เกิดแนวทางการปฏิบัติเดียวกันทั่ว
โรงพยาบาล
5. แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับยาที่มีความเสี่ยงสูงของ
พยาบาล
5.1 ในการรับยาจากงานเภสัชกรรมทุกครั้ง ต้อง
ตรวจสอบยาที่ได้รับกับคาสั่งใช้ยาของแพทย์ให้ถูกต้องทั้ง
ชื่อผู้ป่วย ชนิดยา ความแรง รูปแบบยาเตรียม และจานวน
หากเป็นยาใหม่ที่ไม่คุ้นเคยและไม่มีฉลากยาหรือข้ อมูลยา
ระบุว่าเป็นยาที่แพทย์สั่ง ให้โทรกลับไปยังหน่วยจ่ายยา
เพื่อยืนยันความถูกต้องของยาทุกครั้ง
5.2 การเก็ บ ยาที่ มี ค วามเสี่ ย งสู ง ควรเก็ บ ตาม
คาแนะนาที่กลุ่มงานเภสัชกรรมให้ กรณีเป็นยาสารองบน
หอผู้ ป่ ว ย ให้ ติ ด ป้ า ยหน้ า ชั้ น เก็ บ ยาเตื อ นว่ า เป็ น ยาที่ มี
ความเสี่ยงสูง กรณีเป็นยาของผู้ป่วยเฉพาะราย ให้เก็บในตู้
หรือลิ้นชักของผู้ป่วยเฉพาะราย และเก็บในซองยาเดิมที่
จ่ายออกจากห้องยาเพื่อลดโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดความ
ผิดพลาดในการหยิบใช้ยา สาหรับยาเสพติดให้โทษ ให้เก็บ
แยกในตู้หรือลิ้นชักที่มีกุญแจและควบคุมการเบิกจ่าย
5.3 การเตรี ย มผสมยาต้ องท าด้ ว ยความ
ระมัดระวัง ทั้งชนิดยา ชนิดของสารละลายที่ต้องใช้ และ
ความเข้มข้นที่ ต้องการ โดยตรวจสอบข้อมูลจากคู่มือ
ยาที่มีความเสี่ยงสูงที่กลุ่มงานเภสัชกรรมแจกให้
5.4 มีการตรวจสอบยาซ้า (double check) ก่อน
การบริหารยาให้แก่ผู้ป่วย
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5.5 การบริหารยาจะต้องคานึงถึงอัตราเร็วในการ
ให้ยาทุกครั้ง
5.6 พยาบาลผู้ใ ห้ย าต้อ งเฝ้ าระวั ง อาการที่เ ป็ น
อันตรายที่สามารถเกิด ได้จากการใช้ยาในกลุ่มที่มีความ
เสี่ยงสูงตามคาแนะนาในคู่มือยาที่มีความเสี่ยงสูง พร้อมทั้ง
เตรียมการแก้ไขล่วงหน้าก่อนการให้ยา เช่น เตรียมยาที่
จาเป็ น ในการแก้ ไขอาการก่ อ นการให้ ย า และบั น ทึ ก ค่ า
parameter ที่สาคัญในการติดตามผลการใช้ยา
5.7 สาหรับยาเคมีบาบัด ให้ด าเนินการตามวิ ธี
ปฏิบัติงานเรื่องมาตรฐานการพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับยาเคมี
บาบัด และข้อมูลสาคัญเฉพาะยาเคมีบาบัดแต่ละรายการ
เช่น การปฏิบัติเมื่อยาเคมีบาบัดตกแตก หรือเมื่อสัมผัสยา
เคมีบาบัด
5.8 รายงานแพทย์ให้ทราบทันทีหากเกิดผลไม่พึง
ประสงค์จากการใช้ยา
5.9 ลดการจัด เก็ บ ยากลุ่ มนี้ ไ ว้บ นหอผู้ ป่ วย หาก
ไม่ ใ ช่ ย าในกลุ่ ม ยาฉุ ก เฉิ น ให้ คื น ยากลั บ งานเภสั ช กรรม
โดยเร็วที่สุดเมื่อแพทย์หยุดการสั่งใช้ในผู้ป่วย
6. กรณีผู้ป่วยแพ้ยา/เกิดอาการไม่พึงประสงค์จาก
การใช้ยา ให้ดาเนินการตามวิธีปฏิบัติงานเรื่องการติดตาม
อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา เพื่อประเมินและบันทึก
ประวัติผู้ป่วย
7. รายงานอุ บั ติ ก ารณ์ ทั น ที เ มื่ อ เกิ ด อาการไม่ พึ ง
ประสงค์รุนแรงหรือเกิดความผิดพลาดที่ถึงตัวผู้ป่วย
8. ทา root cause analysis โดยทีมสหสาขาเมื่อ
เกิดอุบัติการณ์ที่รุนแรงเพื่อป้องกันการเกิดซ้า
ภาคผนวก 2
แบบทดสอบความรูเ้ รือ่ งยาที่มีความเสี่ยงสูง
แบบทดสอบสาหรับหอผู้ปว่ ยอายุรกรรม (9 ข้อ คะแนน
เต็ม 25 คะแนน)
1. ยาที่มีความเสี่ยงสูงของหอผูป้ ่วยอายุรกรรมมีอะไร บ้าง
(5 คะแนน)
2. ยา 1 มิลลิกรัม (mg) เท่ากับ ................ ไมโครกรัม
(mcg, µg) (2 คะแนน)
3. ผู้ป่วยที่ได้รับ potassium chloride (KCl) ควรได้รับการ
เฝ้าระวังภาวะโพแทสเซียมในเลือดสูง อาการใดบ้างที่
แสดงว่าผู้ป่วยอาจมีภาวะโพแทสเซียมในเลือดสูง (ตอบมา
3 ข้อ 3 คะแนน)

4. สิ่งที่ต้องเฝ้าระวังในผู้ป่วยที่ได้รับ dopamine injection
มีอะไรบ้าง (ตอบมา 3 ข้อ 3 คะแนน)
5. ผู้ป่วยที่ได้รับ digoxin inj. ควรได้รับการเฝ้าระวังอาการ
พิษจากยาซึ่งเกิดจากระดับยาในเลือดสูงเกินไป อาการ
ใดบ้างทีแ่ สดงว่าผู้ปว่ ยอาจเกิดอาการพิษจากยา (ตอบมา
3 ข้อ 3 คะแนน)
6. สิ่งที่ต้องคอยเฝ้าระวังในผู้ปว่ ยที่ได้รับยา streptokinase
มีอะไรบ้าง (ตอบมา 3 ข้อ 3 คะแนน)
7. ข้อควรระวังสาหรับผู้ป่วยที่กาลังรับประทานยา
warfarin มีอะไรบ้าง (ตอบมา 3 ข้อ 3 คะแนน)
8. ยาใดบ้างทีต่ ้องเฝ้าระวังความเสี่ยงต่อภาวะเลือดออก
(ตอบมา 4 ชนิด 2 คะแนน)
9. insulin ชนิดใดสามารถให้ IV ได้ (1 คะแนน)
แบบทดสอบสาหรับหอผู้ปว่ ยศัลยกรรม (8 ข้อ คะแนนเต็ม
25 คะแนน)
1. ยาที่มีความเสี่ยงสูงของหอผูป้ ่วยศัลยกรรมมีอะไรบ้าง
(5 คะแนน)
5. ผู้ป่วยที่ได้รับ morphine ควรได้รับการเฝ้าระวังอาการ
พิษจากยาซึ่งเกิดจากระดับยาในเลือดสูงเกินไป อาการ
ใดบ้างทีแ่ สดงว่าผู้ปว่ ยเกิดอาการพิษจากยา (3 คะแนน)
6. เมื่อผู้ปว่ ยที่ได้รบั เคมีบาบัดมีอาการดังต่อไปนี้ ต้อง
รายงานให้แพทย์ทราบ (4 คะแนน)
7. ควรให้คาแนะนาใดบ้าง สาหรับผู้ป่วยที่ได้รับยา
methotrexate (ตอบมา 3 ข้อ 3 คะแนน)
8. ชุดอุปกรณ์สาหรับทาความสะอาดยาเคมีบาบัดที่หก
หรือตกแตก เรียกว่า ..........(2 คะแนน)
หมายเหตุ คาถามข้อ 2-4 เหมือนกับแบบทดสอบสาหรับ
หอผู้ป่วยอายุรกรรม
แบบทดสอบสาหรับหอผู้ปว่ ยเด็ก (9 ข้อ คะแนนเต็ม 25
คะแนน)
1. ยาทีม่ ีความเสี่ยงสูงของหอผูป้ ่วยเด็กมีอะไรบ้าง (5
คะแนน)
6. สิ่งที่ต้องเฝ้าระวังในผู้ป่วยที่ได้รับ calcium gluconate มี
อะไรบ้าง (ตอบมา 3 ข้อ 3 คะแนน)
7. ผู้ป่วยที่ได้รับ dilantin (phenytoin) ควรได้รับการเฝ้า
ระวังอาการพิษจากยาซึ่งเกิดจากระดับยาในเลือดสูง
เกินไป อาการใดบ้างทีแ่ สดงว่าผู้ป่วยเกิดอาการพิษจากยา
( 3 คะแนน)
8. calcium gluconate inj 10% (10 ml/amp) แสดงว่าใน
1 amp. มียา ...... กรัม (1 คะแนน)
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9. ยาทีม่ ีความเสี่ยงสูงของหอผูป้ ่วยเด็กที่เพิ่งเพิม่ เข้ามา
ได้แก่ ........ (2 คะแนน)
หมายเหตุ คาถามข้อ 2-5 เหมือนกับแบบทดสอบสาหรับ
หอผู้ป่วยอายุรกรรม
แบบทดสอบสาหรับหอผู้ปว่ ยสูตกิ รรม (8 ข้อ คะแนนเต็ม
25 คะแนน)
1. ยาทีม่ ีความเสี่ยงสูงของหอผูป้ ่วยสูติกรรมมีอะไรบ้าง (5
คะแนน)
5. ผู้ป่วยที่ได้รับ pethidine ควรได้รับการเฝ้าระวังอาการ
พิษจากยาซึ่งเกิดจากระดับยาในเลือดสูงเกินไป อาการ
ใดบ้างทีแ่ สดงว่าผู้ปว่ ยเกิดอาการพิษจากยา (3 คะแนน)
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6. สิ่งที่ต้องเฝ้าระวังในผู้ป่วยที่ได้รับ calcium gluconate มี
อะไรบ้าง (ตอบมา 3 ข้อ 3 คะแนน)
7. ผู้ป่วยที่ได้รับ magnesium sulfate ควรได้รับการเฝ้า
ระวังภาวะแมกนีเซียมในเลือดสูง อาการใดบ้างที่แสดงว่า
ผู้ป่วยอาจมีภาวะแมกนีเซียมในเลือดสูง (ตอบมา 3 ข้อ 3
คะแนน)
8. magnesium sulfate inj 10% (10 ml/amp) แสดงว่าใน
1 amp. มียา .........มิลลิกรัม (1.5 คะแนน)
magnesium sulfate inj 50% (2 ml/amp) แสดงว่าใน 1
amp. มียา ...................... กรัม (1.5 คะแนน)
หมายเหตุ คาถามข้อ 2-4 เหมือนกับแบบทดสอบสาหรับ
หอผู้ป่วยอายุรกรรม
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Abstract
Objective: To develop the guideline for the administration and storage of high-alert drugs and monitor the
adherence to the guideline. Method: The Drug System Development Committee of a provincial hospital developed
the guideline for the administration and storage of high-alert drugs from literature review and brainstorming among its
members. Subsequently, it organized training on knowledge and the guidelines on high-alert drugs emphasizing on
the administration and storage for all of the 401 nurses within the hospital. The measurement of knowledge relevant
to high-alert drugs was conducted twice, one month after the training and six months later. Moreover, the
administration and storage of high-alert drugs on all 18 wards was assessed twice, one month after the training and
seven months later. After each assessment, feedback was provided to the wards on the practices not consistent to
the guidelines. Results: Nurse’s knowledge measured after the training was 21 (out of 25). Seven months later, the
knowledge significantly increased to 22.4 (P<0.05). The operation of this project did not increase the adherence of
nurses on the guidelines for administration of high-alert drugs. However, it improved the adherence on the guidelines
for storage of high-alert drugs with the score increasing from 11.1 in the first assessment to 13.3 (out of 16) in the
second assessment. The overall score significantly increased from 78.7 in the first assessment to 84.2 (out of 100)
in the second assessment. The number of patient wards with the overall score more than 90 increased from 0 in the
first assessment to 6 in the second assessment. Error rate on administration of high-alert drugs decreased from
0.05-0.06 per 1000 hospital days before the project operation to 0.02 per 1000 hospital days at one year after the
project operation. Conclusion: The operation to Improve the safe administration of high-alert drugs by providing
relevant knowledge and guidelines to nurses, monitoring their practices on drug administration and storage of highalert drugs and giving feedback on their practice could improve the knowledge among nurses, increase their
adherence to the developed guideline and decrease errors in the administration of high-alert drugs.
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