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แนวทางการดูแลรักษาผูป้ ่ วยเลขที่ CPG
ปรับปรุ งครั้งที่ : 0
เรื่ อง: แนวทางการใช้ยาที่มีความเสี่ ยงสู ง (High Alert Drug)
วันที่ประกาศใช้ :
หน่วยงาน : ฝ่ ายเภสัชกรรมชุมชน
ผูอ้ นุมตั ิ :
ผูจ้ ดั ทา : คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบาบัด (PTC)
ผูท้ บทวน : คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบาบัด (PTC)
นพ.วิชิต รุ่ งพุทธิกลุ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง: องค์กรแพทย์, องค์กรพยาบาล, ผูป้ ่ วยใน, ห้อง
ผูอ้ านวยการโรงพยาบาล
คลอด, ห้องฉุกเฉิน, ฝ่ ายเภสัชกรรมชุมชน
ภักดีชุมพล
สารบัญ
ตอนที่ หัวข้ อ
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0

วัตถุประสงค์
ขอบข่าย/กลุ่มเป้ าหมาย
คานิยามศัพท์
นโยบาย
ความรับผิดชอบ
วิธีปฏิบตั ิ
เครื่ องชี้วดั
ภาคผนวก

ฉบับที่ วัน/เดือน/ปี

บันทึกการประกาศใช้
รายละเอียด
แก้ไขโดย

อนุมตั ิโดย
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แนวทางการดูแลรักษาผูป้ ่ วยเลขที่ CPG
เรื่ อง: แนวทางการใช้ยาที่มีความเสี่ ยงสู ง (High Alert Drug)
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ปรับปรุ งครั้งที่ : 0
วันที่ประกาศใช้ :

1.วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อเป็ นแนวทางในการใช้ยาที่มีความเสี่ ยงสู ง ( High Alert Drug) ในการรักษาผูป้ ่ วยทั้งในด้าน
การสั่งใช้ยา การบริ หารยาและผลข้างเคียงที่เกิดจากยา
1.2 เพื่อเพิ่มความตระหนักในการใช้ยาเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ผปู ้ ่ วย
2.ขอบข่ าย
แนวทางการใช้ยาที่มีความเสี่ ยงสู ง (High Alert Drug) ในการดูแลผูป้ ่ วยสาหรับเจ้าหน้าที่ คือ แพทย์,
พยาบาล และเภสัชกร
3.นิยามศัพท์
ยาที่มีความเสี่ ยงสู ง (High Alert Drug) คือยาที่มีความเสี่ ยงต่อการเกิดความผิดพลาดในกระบวนการ
รักษา และก่อให้เกิดอันตราย อาจถึงแก่ชีวติ หากเกิดความผิดพลาดในการใช้ยาหรื อบริ หารยา
4.นโยบาย
แพทย์, เภสัชกรและพยาบาล ผูเ้ กี่ยวข้องมีแนวทางการใช้ยาที่มีความเสี่ ยงสู ง
5.ความรับผิดชอบ
แพทย์, เภสัชกรและพยาบาล ผูเ้ กี่ยวข้องสามารถใช้ยาที่มีความเสี่ ยงสู ง
ถูกต้อง และปลอดภัย

(High Alert Drug)

(High Alert Drug) ได้อย่าง

6.วิธีปฏิบัติ
ยาที่มีความเสี่ ยงสู ง คือยาที่มีความเสี่ ยงต่อการเกิดความผิดพลาดในกระบวนการรักษา และ
ก่อให้เกิดอันตราย อาจถึงแก่ชีวติ หากเกิดความผิดพลาดในการใช้ยาหรื อบริ หารยา ดังนั้นจึงควรมีขอ้ ตกลง
ร่ วมกันในขั้นตอนการสั่งใช้ยา การจ่ายยา การบริ หารยาหรื อให้ยาแก่ผปู ้ ่ วย โดยอาศัยความร่ วมมือกัน
ระหว่าง แพทย์ เภสัชกร และพยาบาล เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดและอันตรายที่อาจเกิดจากการใช้
ยานั้น โรงพยาบาลภักดีชุมพล ได้กาหนดเบื้องต้นให้รายการยาดังต่อไปนี้เป็ นยาที่มีความเสี่ ยงสู ง
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เรื่ อง: แนวทางการใช้ยาที่มีความเสี่ ยงสู ง (High Alert Drug)
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ปรับปรุ งครั้งที่ : 0
วันที่ประกาศใช้ :

1. Cloxacillin Sodium Powder
2. MgSO4 Injection 10%, 50%
3. Dopamine Injection
4. Potassium Chloride Injection
5. Calcium gluconate Injection
6. Lidocain Injection
7. Morphine injection
8. Pethidine injection
9. Ketamine injection
10. Regular Insulin
11. Adrenaline
เกณฑ์ การพิจารณายาเข้ าเป็ นบัญชี High Alert Drugs โรงพยาบาลภักดีชุมพล
1. เป็ นรายการยาที่อยูใ่ นบัญชียาโรงพยาบาลภักดีชุมพลและเป็ นรายการยาใน ISMP’s List of HighAlert Medication
2. การพิจารณายาเข้าเป็ นบัญชี High Alert Drugs พิจารณาร่ วมกันโดยทีมคณะกรรมการเภสัชกรรม
และการบาบัด (PTC)
3. เป็ นรายการยาที่มีความเสี่ ยงสู งที่อาจก่อให้เกิดอันตรายถึงชีวติ ได้หากใช้ไม่ถูกวิธี
4. เป็ นรายการยาที่อาจมีปัญหาในใช้การยาในอนาคต เช่นยาที่มีแนวโน้มการใช้ยาสู งขึ้น เป็ นต้น
แนวทางปฏิบัติเกีย่ วกับยาทีม่ ีความเสี่ ยงสู ง (High Alert Drugs)
เพื่อความปลอดภัยในการใช้ยาที่มีความเสี่ ยงสู งต้องตระหนักถึงกระบวนการ ดังนี้
- การสั่งจ่ายยา ( Prescribling) โดยแพทย์
- การเตรี ยมและการจ่ายยา (Preparation and dispensing)
- การบริ หารยา ( Administration)
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เรื่ อง: แนวทางการใช้ยาที่มีความเสี่ ยงสู ง (High Alert Drug)
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ปรับปรุ งครั้งที่ : 0
วันที่ประกาศใช้ :

การจากัดการเข้ าถึงยาทีม่ ีความเสี่ ยงสู ง (High Alert Drug)
เพื่อความปลอดภัยในการใช้ยาที่มีความเสี่ ยงสู งจึงจากัดบุคคลที่สามารถเข้าถึงยาได้ ได้แก่
- แพทย์
- เภสัชกร
- เจ้าพนักงานเภสัชกรรมที่ผา่ นการอบรมณ์เรื่ องยาที่มีความเสี่ ยงสู ง
- พยาบาลวิชาชีพที่ผา่ นการอบรมณ์เรื่ องยาที่มีความเสี่ ยงสู ง
แพทย์
1. การเขียนใบคาสั่งใช้ยาในกลุ่มที่มีความเสี่ ยงสู ง ต้องเขียนชื่อสามัญทางยา หรื อชื่อการค้าที่เป็ นคาเต็มไม่
ใช้ชื่อย่อ ยกเว้นรายการที่มีการกาหนดเป็ นคาย่อมาตรฐานของ โรงพยาบาล โดยให้ระบุความแรงของยาที่
ต้องการ ชนิดรู ปแบบยาเตรี ยม การบริ หารยา ด้วยลายมือที่อ่านง่ายชัดเจน พร้อมทั้งเขียนชื่อแพทย์ผสู ้ ั่งใช้
กากับทุกครั้ง
2. การเขียนขนาดยา หรื อความแรงของยาให้ใช้หน่วยระบบเมตริ ก เช่น มิลลิกรัม (mg) ไมโครกรัม (mcg)
3. ในการเขียนตัวเลข ขนาดยาที่ตอ้ งการใช้ หากขนาดยาที่ใช้อยูใ่ นรู ปทศนิยมมีค่าไม่เต็มหนึ่ง ให้ใส่ เลข 0
ตามด้วยจุด และตามด้วยตัวเลขที่ตอ้ งการ เช่น
ต้องการใช้ยา ศูนย์จุดสาม มิลลิกรัม ให้เขียน 0.3 mg เป็ นต้น และหากกรณี ที่ ขนาดยาที่ใช้เป็ นเลขจานวน
เต็ม ต้องเขียนเป็ นเลขเต็มจานวนไม่ตอ้ ง ใส่ จุดทศนิยม เช่น 3 mg ไม่ใช้ 3.0 mg
4. หลีกเลี่ยงการสั่งจ่ายยาโดยวาจา/ทางโทรศัพท์ ถ้ ป็ าจาเนให้ ตรวจสอบและเซ็นต์ กากับคาสั่ง
ใช้ ยานั
นทั้ นทีท่ ีสามารถทาได้
เภสั ชกร
1. จัดทารายการยาที่อยูใ่ นกลุ่มยาที่มีความเสี่ ยงสู ง และมีขอ้ มูลสาคัญต่างๆที่ตอ้ งการสื่ อสารให้แพทย์
พยาบาล หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องทราบเพื่อให้เกิดแนวทางการปฏิบตั ิเดียวกันทัว่ โรงพยาบาล
2. จัดทาสัญลักษณ์ “ยาที่มีความเสี่ ยงสู ง” ที่ขวดยา และจัดทาคาเตือนต่างๆที่เกี่ยวข้องในยาแต่ละตัว แต่ละ
กลุ่ม เพื่อให้ผรู ้ ับยา (พยาบาล) ทราบเพื่อเพิม่ ความระมัดระวังในการเก็บรักษา และการใช้ยา
3. จัดเก็บยา“ยาที่มีความเสี่ ยงสู ง” แยกจากยารายการอื่นๆ เพื่อความระมัดระวังในการเบิกจ่ายยา“ยาที่มีความ
เสี่ ยงสู ง”
4. หากข้อมูลในใบสั่งยาไม่ชดั เจน ต้องทาการตรวจสอบกลับไปยังแพทย์ผสู ้ ั่งใช้ยาก่อนทาการจ่ายยา ยกเว้น
กรณี ฉุกเฉิ นที่ไม่สามารถติดต่อแพทย์ผสู ้ ั่งใช้ยาได้ให้เภสัชกรถามความเห็นไปยังแพทย์ที่เกี่ยวข้องท่านอื่น
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แนวทางการดูแลรักษาผูป้ ่ วยเลขที่ CPG
ปรับปรุ งครั้งที่ : 0
เรื่ อง: แนวทางการใช้ยาที่มีความเสี่ ยงสู ง (High Alert Drug)
วันที่ประกาศใช้ :
5. เภสัชกรตรวจสอบความถูกต้องของยาที่มีความเสี่ ยงสู งอย่างถี่ถว้ นก่อนจ่ายยาออกจากห้องยา โดยมีผหู ้ ยิบ
ยา และผูต้ รวจสอบเป็ นคนละคนกัน
6. เภสัชกรติดตามวิเคราะห์การใช้ยาจากแบบฟอร์มบันทึกการหยิบและแบบฟอร์มบันทึกการติดตามการใช้
7. กรณี แพทย์หรื อพยาบาลสั่งยาทางโทรศัพท์เภสัชกรผู้ รับคาสั่งใช้ ยาคัดลอกด้วยการเขียการ์
น ดยาใน
ลง
แล้วอ่านทวนให้แพทย์หรื อพยาบาลที่โทรมาสั่งมาฟัง เพื่อให้เข้าใจตรงกัน ก่อนเซ็นชื่อ
พยาบาล
1. ในการรับยาจากงานเภสัชกรรมทุกครั้งต้องทาการตรวจสอบยาที่ได้รับกับใบสัง่ ยาของแพทย์ให้ถูกต้องทั้ง
ชื่อผูป้ ่ วย ชนิดยา ความแรง รู ปแบบยาเตรี ยม จานวน หากเป็ นยาใหม่ที่ไม่คุน้ เคย และไม่มีฉลากยาหรื อ
ข้อมูลยาระบุวา่ เป็ นยาที่แพทย์สั่งหรื อไม่ ให้โทรกลับไปยังหน่วยจ่ายยาเพื่อสอบถามข้อมูลยืนยันความ
ถูกต้องของยาทุกครั้งและหากนายาความเสี่ ยงสู งจาก Stock ในหน่วยงานเองมาใช้ให้เซ็นชื่อในแบบฟอร์ ม
2. การเก็บ “ยาที่มีความเสี่ ยงสู ง” ควรเก็บแยกจากยาอื่นๆ เพื่อลดโอกาสเสี่ ยงต่อการเกิดความผิดพลาดใน
การหยิบใช้ยา ละควรมีการตรวจสอบจานวนที่ Stock ให้เป็ นปัจจุบนั
3. การตรวจสอบยาก่อนการบริ หารยา เมื่อจะหยิบใช้ยาเพื่อบริ หารยาให้แก่ผปู ้ ่ วย พยาบาลผูต้ รวจสอบยาใน
ขั้นตอนข้อ 1 และ ผูจ้ ดั เตรี ยมยาในขั้นตอนนี้ควรเป็ นคนละคนกัน
4. การเตรี ยมผสมยาทาด้วยความระมัดระวัง ทั้งชนิดยา ชนิดของสารละลายที่ตอ้ งใช้ และความเข้มข้นที่
ต้องการ การบริ หารยาจะต้องคานึงถึงอัตราเร็ วในการให้ยาทุกครั้ง
5. พยาบาลผูใ้ ห้ยามีการเฝ้ าระวังอาการที่เป็ นอันตรายที่สามารถเกิดได้จากการใช้ยาในกลุ่มที่มีความเสี่ ยงสู ง
ในระหว่างการให้ยาพร้อมทั้งเตรี ยมการแก้ไขล่วงหน้าก่อนการให้ยาเช่น เตรี ยมรถฉุ กเฉิ นหรื อยาที่จาเป็ นใน
การแก้ไขอาการก่อนการให้ยาที่มีความเสี่ ยงทุกครั้ง
6. กรณี ผปู ้ ่ วยใน เภสัชกรจะเก็บแบบฟอร์ มที่มีการติดตามการใช้ยาแล้วมา ส่ วนหน่วยงานอื่นให้นามาให้ที่
ห้องยาเพื่อรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และหานแนวทางแก้ไขร่ วมกันในคณะกรรมการยา
7. กรณี แพทย์สงั่ ยาทางโทรศัพท์พยาบาลผู รับคาสัง่ ใช้ ยาคัดลอกด วยการเขียใบสั
น ง่ ยา
ลงใน
แล้วอ่านทวนให้
แพทย์ฟังเพื่อให้เข้าใจตรงกัน ก่อนเซ็นชื่อ
7. เครื่องชี้วดั
 ความคลาดเคลื่อนทางยาของยาที่มีความเสี่ ยงสู ง (High alert drug)
8. ภาคผนวก
 รายการยาที่มีความเสี่ ยงสู งในตามจุดต่างๆของโรงพยาบาลภักดีชุมพล
 แนวทางปฏิบตั ิเมื่อมีการสั่งใช้ยาความเสี่ ยงสู งแต่ละตัว
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รพ. ภักดีชุมพล
แนวทางการดูแลรักษาผูป้ ่ วยเลขที่ CPG
เรื่ อง: แนวทางการใช้ยาที่มีความเสี่ ยงสู ง (High Alert Drug)

ปรับปรุ งครั้งที่ : 0
วันที่ประกาศใช้ :

รายการยาทีม่ ีความเสี่ ยงสู งในตามจุดต่ างๆของโรงพยาบาลภักดีชุมพล
รายการยา

WARD

ER

LR

OR

1. Cloxacillin Sodium Powder

/

/

-

-

2. MgSO4 Injection 10%, 50%
3. Dopamine Injection

/

/
/

/
-

-

4. Potassium Chloride Injection

/

/

-

-

5. Calcium gluconate Injection

/

/

/

-

6. Lidocain Injection

/
/
/
/
/

/
/
/
/
/

/
/
/

/
/

7. Morphine Injection
8. Pethidine Injection
9. Ketamine Injection
10. Regular Insulin
11. Adrenaline
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รพ. ภักดีชุมพล
แนวทางการดูแลรักษาผูป้ ่ วยเลขที่ CPG
เรื่ อง: แนวทางการใช้ยาที่มีความเสี่ ยงสู ง (High Alert Drug)

ปรับปรุ งครั้งที่ : 0
วันที่ประกาศใช้ :

1. Cloxacillin
2. รู ปแบบยาทีม่ ีในโรงพยาบาล : Cloxacillin Sodium Powder 1 g/Vial
3. ข้ อบ่ งใช้ : รักษาการติดเชื้อแบคทีเรี ย จาพวก Streptococci, Staphylococci, และ Neumococci ที่
เป็ นสาเหตุของ Respiratory tract, skin and skin structure, bone and joint, urinary tract infection
4. การสั่ งใช้ ยาและการคัดลอกยา เพื่อความชัดเจนในการสื่ อสาร และความปลอดภัยของผูป้ ่ วย
แพทย์ สั่งใช้ยาโดยให้แบบหยดทางหลอดเลือดดาและเจือจางยาก่อนให้ ในอัตราเร็ ว 1-2 gm/ 100
mL/1 hr
ตัวอย่าง การสั่ง 1-2 gm IV dilute q 6 hr
พยาบาล ยืนยันคาสัง่ การใช้ยากับแพทย์ หากมีการสัง่ ยาแบบ push หรื อไม่เจือจาง ในอัตราเร็ ว 1-2
gm/100 mg/1/hr
5. การเตรียมและการกระจายยา เพื่อช่วยทบทวนความถูกต้องในการใช้ยา และเป็ นหลักประกันด้าน
ผลิตภัณฑ์
พยาบาล ตรวจสอบความถูกต้องของยาและฉลากยาหลังจากได้รับมอบจากเภสัชกรเพื่อยืนยันว่าได้
ยาถูกต้อง ถูกคน ถูกขนาด
เภสั ชกร
- ปรึ กษาแพทย์ทนั ทีหากพบ การสั่งยาแบบ IV push ไม่เจือจาง หรื อให้อตั ราเร็ วการให้ยาไม่
เหมาะสมโดยควรให้ยาในอัตราเร็ ว 1-2 gm/100 mL/ hr
- เภสัชกรจ่ายสารละลายสาหรับเจือจางยาทุกครั้งที่มีการสั่งใช้ยา โดยทัว่ ไปให้ใช้ NSS 100
mL หรื อ D5W 100 mL สาหรับการใช้ยาแต่ละ dose
- ติดสติกเกอร์ “ยาความเสี่ ยงสู ง ห้าม push เจือจางก่อน” ลงบนขวดยาทุกครั้ง
6. การบริหารยา เพื่อป้ องกันการเกิดความคลาดเคลื่อนทางยา และป้ องกันการเกิดอาการไม่พึง
ประสงค์จากยา
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รพ. ภักดีชุมพล
แนวทางการดูแลรักษาผูป้ ่ วยเลขที่ CPG
เรื่ อง: แนวทางการใช้ยาที่มีความเสี่ ยงสู ง (High Alert Drug)

ปรับปรุ งครั้งที่ : 0
วันที่ประกาศใช้ :

พยาบาล ให้ยาด้วยการหยดเข้าทางหลอดเลือดดาเสมอ ในสารละลาย isotonic คือ D5W หรื อ NSS
ในอัตราเร็ ว 1-2 gm/100 mL/ hr
7. การติดตามผล เพื่อป้ องกันการเกิดหลอดเลือดดาอักเสบ
พยาบาล
- ติดตามการเกิดหลอดเลือดดาอักเสบทุกวัน ได้แก่ ผปู ้ ่ วยเกิดอาการปวดแสบร้อน, กดเจ็บ
บริ เวณที่ฉีด และเส้นเลือดแดง แจ้งให้แพทย์ทราบหากพบการเกิดหลอดเลือดดาอักเสบ

2. Dopamine
1. รู ปแบบยาทีม่ ีในโรงพยาบาล : Dopamine HCl 250 mg/10 ml
2. ข้ อบ่ งใช้ :
- Hypotension, Shock ที่ไม่ได้เกิดจากการขาดน้ า
- ให้ในขนาดต่าๆ เพื่อเพิ่มเลือดไปเลี้ยงไต
3. การสั่ งใช้ ยาและการคัดลอกยา เพื่อความชัดเจนในการสื่ อสาร และความปลอดภัยของผูป้ ่ วย
แพทย์ ระบุอตั ราส่ วนการผสมยาให้ชดั เจน เป็ น mg/mL เช่น หากต้องการความเข้มข้น 1:1 ให้สั่ง
dopamine 250 mg + D5W 250 mL
พยาบาล ยืนยันอัตราส่ วนการผสมยาหากคาสั่งไม่อยูใ่ นหน่วย mg/mL
เภสั ชกร ยืนยันอัตราส่ วนการผสมยาหากหากคาสั่งไม่อยูใ่ นหน่วย mg/mL
4. การเตรียมและการกระจายยา เพื่อช่วยทบทวนความถูกต้องในการใช้ยา และเป็ นหลักประกันด้าน
ผลิตภัณฑ์
พยาบาล ตรวจสอบความถูกต้องของยาและฉลากยาหลังจากได้รับมอบจากเภสัชกรเพื่อยืนยันว่าได้
ยาถูกต้อง ถูกคน ถูกขนาด

รพ. ภักดีชุมพล
แนวทางการดูแลรักษาผูป้ ่ วยเลขที่ CPG
เรื่ อง: แนวทางการใช้ยาที่มีความเสี่ ยงสู ง (High Alert Drug)
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ปรับปรุ งครั้งที่ : 0
วันที่ประกาศใช้ :

เภสั ชกร
- ติดสติกเกอร์ใน progress note เพื่อแจ้งให้แพทย์และพยาบาลทราบถึง drug interaction เมื่อ
ได้รับร่ วมกับ phenytoin ส่ งเอกสารให้แพทย์และพยาบาลทราบเมื่อมีการให้ยาร่ วมกับ
DOPamine
- ตรวจสอบความเข้ากันได้ กับยาอื่นๆ โดยห้ามผสมยากับสารละลายหรื อยาที่เป็ นด่าง ใน
ขวดเดียวกันหรื อทาง Y-site โดยติดคาเตือนบนถุงสี ชาหรื อกล่องยาให้กบั หอผูป้ ่ วย สารที่
ห้ามผสมด้วย NaHCO3, acyclovir, amphotericin B, ampicillin, cefepime, furosemide,
indomethacin, insulin, gentamicin, metronidazole, penicillin G
- ติดสติกเกอร์ “ยาความเสี่ ยงสู ง ห้าม push เจือจางก่อน” ลงบนขวดยาทุกครั้ง
5. การบริหารยา เพื่อป้ องกันการเกิดความคลาดเคลื่อนทางยา และป้ องกันการเกิดอาการไม่พึง
ประสงค์จากยา
พยาบาล
- ตรวจสอบซ้ าก่อนการบริ หารยา
- เลือกให้ในเส้นเลือดใหญ่ เพื่อหลีกเลี่ยงการรั่วของยาออกจากเส้นเลือด (extravasation)
6. การติดตามผล เพื่อติดตามผลการตอบสนองของยา และอาการข้าเคียงของยา ให้ผปู้ ่ วยได้รับยาที่
ประสิ ทธิภาพและปลอดภัยที่สุด
พยาบาล
- ติดตาม heart rate
- อาการที่แสดงว่าอาจมีระดับยาในเลือดสู ง เช่น ใจสั่น ปวดเค้นหน้าอก หรื อ คลื่นไส้
อาเจียน
- ติดตาม BP เมื่อผูป้ ่ วยได้รับ Dopamine และ phenytoin ร่ วมกัน

รพ. ภักดีชุมพล
แนวทางการดูแลรักษาผูป้ ่ วยเลขที่ CPG
เรื่ อง: แนวทางการใช้ยาที่มีความเสี่ ยงสู ง (High Alert Drug)
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ปรับปรุ งครั้งที่ : 0
วันที่ประกาศใช้ :

3. Calcium gluconate
1. รู ปแบบยาทีม่ ีในโรงพยาบาล : Calcium gluconate 10 ml (0.45 mEq/ml)
2. ข้ อบ่ งใช้ :
- Hypocalcemia รุ นแรง
- Hyperkalemia รุ นแรงหรื อมีการเปลี่ยนแปลงของคลื่นไฟฟ้ าหัวใจที่เป็ นอันตราย,
- Hypermagnesemia ในผูป้ ่ วยที่ให้ Magnesium salfate เพื่อป้ องกันชักใน severe PIH
3. การสั่ งใช้ ยาและการคัดลอกยา เพื่อป้ องกันความคลาดเคลื่อนในการจ่ายยา และไม่เกิดการ necrosis
จากการให้ยาทาง IM
แพทย์ ไม่สงั่ ฉี ดเข้าทางกล้ามเนื้อ เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิด necrosis หรื อระคายเคืองได้
พยาบาล หากพบคาสั่งใช้ยาเข้าทางกล้ามเนื้อให้ยนื ยันคาสั่งแพทย์
4. การเตรียมและการกระจายยา เพื่อช่วยทบทวนความถูกต้องในการใช้ยา และเป็ นหลักประกันด้าน
ผลิตภัณฑ์
พยาบาล
- ตรวจสอบความถูกต้องของยาและฉลากยาหลังจากได้รับมอบจากเภสัชกรเพื่อยืนยันว่าได้
ยาถูกต้อง ถูกคน ถูกขนาด
- ตรวจสอบความเข้ากันได้ กับยาอื่นๆ โดยห้ามผสมยากับสารละลายหรื อยาที่เป็ นด่าง ใน
ขวดเดียวกันหรื อทาง Y-site โดยยาที่หา้ มผสมด้วยกันได้แก่ amphotericin B, ampicillin,
cefazolin, digoxin, dobutamine, adrenaline, fat emulsion, hydrocortisone, MgSO4,
NaHCO3, meropenam, metoclopramide, methylprednisolone, promethazine,
streptomycin, phosphate
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รพ. ภักดีชุมพล
แนวทางการดูแลรักษาผูป้ ่ วยเลขที่ CPG
เรื่ อง: แนวทางการใช้ยาที่มีความเสี่ ยงสู ง (High Alert Drug)

ปรับปรุ งครั้งที่ : 0
วันที่ประกาศใช้ :

เภสั ชกร ติดสติกเกอร์ “ยาความเสี่ ยงสู ง ห้ามผลมสารละลายที่เป็ นด่างในขวดเดียวกัน” ลงบนขวด
ยาทุกครั้ง
5. การบริหารยา เพื่อป้ องกันการเกิดความคลาดเคลื่อนทางยา และป้ องกันการเกิดอาการไม่พึง
ประสงค์จากยา
พยาบาล
- ห้ามฉี ดเข้ากล้ามเนื้อ ให้ dilute เท่าตัว และ push ช้าๆ อย่างน้อย 3 นาที
- ตรวจสอบอัตราเร็ วการให้ยา
- ระวังการรั่วของยาออกจากเส้นเลือด
6. การติดตามผล เพื่อติดตามผลการตอบสนองของยา และอาการข้าเคียงของยา ให้ผปู้ ่ วยได้รับยาที่
ประสิ ทธิภาพและปลอดภัยที่สุด
พยาบาล
- ติดตามการรั่วของยาออกจากเส้นเลือด
- ติดตามอาการแสดงว่าแคลเซี่ ยมสู ง เช่น คลื่นไส้ อาเจียน, Cardiac arrhythmia
- วัด HR และ BP ทุก 15 นาทีจน HR และ BP คงที่ หาก HR < 60 bpm หรื อ BP < 90/60
mmHg ให้แจ้งแพทย์ทนั ที
4. Magnesium sulfate
1. รู ปแบบยาทีม่ ีในโรงพยาบาล :

10% Magnesium sulfate (10 ml.) = 1 g.,
50% Magnesium sulfate (2 ml.) = 1 g.

2. ข้ อบ่ งใช้ : เพื่อป้ องกันชักใน severe PIHป้ องกันชักใน sever PIH
3. การสั่ งใช้ ยาและการคัดลอกยา เพื่อป้ องกันความคลาดเคลื่อนในการจ่ายยา

รพ. ภักดีชุมพล
แนวทางการดูแลรักษาผูป้ ่ วยเลขที่ CPG
เรื่ อง: แนวทางการใช้ยาที่มีความเสี่ ยงสู ง (High Alert Drug)
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ปรับปรุ งครั้งที่ : 0
วันที่ประกาศใช้ :

แพทย์
- สั่งใช้ยาให้อยูใ่ นหน่วย mEq หรื อ mg, gmเท่านั้น เพื่อป้ องกันการแปลคาสั่งผิดพลาด
- ระบุอตั ราเร็ วการให้ยา ไม่ควรเกิน 150 mg/min (สาหรับเด็ก 125 mg/kg/min)
4. การเตรียมและการกระจายยา เพื่อช่วยทบทวนความถูกต้องในการใช้ยา และเป็ นหลักประกันด้าน
ผลิตภัณฑ์
พยาบาล
- ตรวจสอบความถูกต้องของยาและฉลากยาหลังจากได้รับมอบจากเภสัชกรเพื่อยืนยันว่าได้
ยาถูกต้อง ถูกคน ถูกขนาด
- ตรวจสอบความเข้ากันได้ กับยาอื่นๆ โดยห้ามผสมยากับสารละลายหรื อยาที่เป็ นด่าง ใน
ขวดเดียวกันหรื อทาง Y-site ยาที่หา้ มผสมด้วยกันได้แก่ amphotericin B, cefepime,
chlorpromazine, ciprofloxacin, clindamycin, cyclosporin, dobutamine, hydrocortisone,
fat emulsion, NaHCO3, phosphate, vitamin K
เภสั ชกร ติดสติกเกอร์ “ยาความเสี่ ยงสู ง ห้ามผลมสารละลายที่เป็ นด่างในขวดเดียวกัน” ลงบนขวด
ยาทุกครั้ง
5. การบริหารยา เพื่อป้ องกันการเกิดความคลาดเคลื่อนทางยา และป้ องกันการเกิดอาการไม่พึง
ประสงค์จากยา
พยาบาล ตรวจสอบอัตราเร็ วการให้ยา เตรี ยม 10% calcium gluconate 10-20 mL ไว้พร้อมเสมอเพื่อ
เป็ น antidote ในกรณี ที่เกิดพิษจากยา
6. การติดตามผล เพื่อติดตามผลการตอบสนองของยา และอาการข้าเคียงของยา ให้ผปู้ ่ วยได้รับยาที่
ประสิ ทธิภาพและปลอดภัยที่สุด
พยาบาล
- ทดสอบ deep tendon reflex,
- วัด BPอัตราการหายใจ ถ้าน้อยกว่า 10 ครั้ง/นาที หรื อ อาการท้องเสี ย มากกว่า 3 ครั้ง / วัน
ไม่ควรให้ dose ถัดไป
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รพ. ภักดีชุมพล
แนวทางการดูแลรักษาผูป้ ่ วยเลขที่ CPG
เรื่ อง: แนวทางการใช้ยาที่มีความเสี่ ยงสู ง (High Alert Drug)
4.

ปรับปรุ งครั้งที่ : 0
วันที่ประกาศใช้ :

Potassium chloride

1. รู ปแบบยาทีม่ ีในโรงพยาบาล : Potassium Chloride 20 mEq/10 ml
2. ข้ อบ่ งใช้ : Hypokalemia
3. การสั่ งใช้ ยาและการคัดลอกยา เพื่อป้ องกันความคลาดเคลื่อนในการจ่ายยา
แพทย์ ไม่สั่งใช้ KCl แบบ IV push, สั่งยาในหน่วย mEq เท่านั้น, เจือจางยาเสมอ ไม่เกิน 80 mEq/L
ทาง peripheral line, อัตราเร็ วไม่เกิน 40 mEq/hr หรื อในเด็ก 0.2 mEq/kg/hr
4. การเตรียมและการกระจายยา เพื่อช่วยทบทวนความถูกต้องในการใช้ยา และเป็ นหลักประกันด้าน
ผลิตภัณฑ์
พยาบาล ตรวจสอบความถูกต้องของยาและฉลากยาหลังจากได้รับมอบจากเภสัชกรเพื่อยืนยันว่าได้
ยาถูกต้อง ถูกคน ถูกขนาด
เภสั ชกร
- รับคาสั่งการใช้ยาในหน่วย mEq
- ตรวจสอบอัตราเร็ วการให้ยา ไม่ควรมากกว่า 40 mEq/hr
- หรื อ ในเด็ก 0.2 mEq/kg/hr
- ความเข้มข้นไม่เกิน 80 mEq/L (ทาง peripheral line)
- ความต้องการรวมต่อวัน ไม่เกิน 200-400 mEq/วัน
- ตรวจสอบความเข้ากันได้กบั ยาอื่นๆ ห้ามผสมใน สารละลายต่อไปนี้ เพราะทาให้เกิดการ
ตกตะกอนได้ fat emulsion, amikacin, amoxicillin, amphotericin B, dobutamine,
diazepam, etoposide with cisplatin and mannitol, methylprednisolone, phenytoin
- ติดฉลากที่มีชื่อผูป้ ่ วย ชื่อยา ความแรง และขนาดยาที่ให้, ติดสติกเกอร์ “ยาความเสี่ ยงสู ง
ห้ามผลมสารละลายที่เป็ นด่างในขวดเดียวกัน” ลงบนขวดยาทุกครั้ง
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รพ. ภักดีชุมพล
แนวทางการดูแลรักษาผูป้ ่ วยเลขที่ CPG
เรื่ อง: แนวทางการใช้ยาที่มีความเสี่ ยงสู ง (High Alert Drug)

ปรับปรุ งครั้งที่ : 0
วันที่ประกาศใช้ :

5. การบริหารยา เพื่อป้ องกันการเกิดความคลาดเคลื่อนทางยา และป้ องกันการเกิดอาการไม่พึง
ประสงค์จากยา
พยาบาล
- รับคาสัง่ การใช้ยาในหน่วย mEq, ควรพลิกขวดกลับไปมา เพื่อให้แน่ใจว่ายาเข้ากันได้ดี
- ความต้องการรวมต่อวัน ไม่เกิน 200-400 mEq/วัน
6. การติดตามผล เพื่อติดตามผลการตอบสนองของยา และอาการข้าเคียงของยา ให้ผปู้ ่ วยได้รับยาที่
ประสิ ทธิภาพและปลอดภัยที่สุด
พยาบาล
- ตรวจสอบอัตราเร็ วการให้ยา อย่างน้อยเวรละ 1 ครั้ง
- ติดตามภาวะ hyper potassium ได้แก่ แขนขาชา กล้ามเนื้ออ่อนแรง สับสน อาเจียน อุจจาระ
ร่ วง
- ติดตาม Urine output (UO) ถ้า < 30 ml/hour ให้แจ้งแพทย์ทราบ
- ติดตามความดันโลหิตถ้า BP < 90/60 mmHg ให้แจ้งแพทย์
5.

Lidocaine

1. รู ปแบบยาทีม่ ีในโรงพยาบาล : Lidocain 100 mg/5 ml (2%w/v)
2. ข้ อบ่ งใช้ : Acute treatment of ventricular arrhythmias from myocardial infarction
3. การสั่ งใช้ ยาและการคัดลอกยา เพื่อป้ องกันการให้ยาทาง IV ในการ ventricular arrhythmia เนื่องจาก
xylocaine ทุกบริ ษทั ในประเทศไทยมีสารกันเสี ยทาให้ไม่สามารถให้ยาทางหลอดเลือดดาได้
แพทย์ ไม่สั่งฉี ดยา IV
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รพ. ภักดีชุมพล
แนวทางการดูแลรักษาผูป้ ่ วยเลขที่ CPG
เรื่ อง: แนวทางการใช้ยาที่มีความเสี่ ยงสู ง (High Alert Drug)

ปรับปรุ งครั้งที่ : 0
วันที่ประกาศใช้ :

4. การเก็บรักษายา
พยาบาล
- หลังเปิ ดใช้แล้วเก็บได้ 1 เดือน ดังนั้นทุกหอผูป้ ่ วย, ต้องระบุวนั หมดอายุบนฉลากที่ขวดยา
ทุกครั้ง หลังการเปิ ดใช้ครั้งแรก
- ตรวจสอบทุกครั้งก่อนใช้ โดยใช้ aseptic technique ในการเปิ ดใช้เสมอเพื่อป้ องกันภาวะ
sepsis
เภสั ชกร
- ติดฉลากยาคาเตือน สติกเกอร์เตือนวันหมดอายุหมดอายุหลังเปิ ดใช้ 1 เดือน
เปิดวันที่
.........../..................../...............

หมดอายุวันที่
............../.................../................

- ติดสติกเกอร์ “ยาความเสี่ ยงสู ง” ลงบนขวดยาทุกครั้ง
5. การเตรียมและการกระจายยา เพื่อช่วยทบทวนความถูกต้องในการใช้ยา และเป็ นหลักประกันด้าน
ผลิตภัณฑ์
พยาบาล ตรวจสอบความถูกต้องของยาและฉลากยาหลังจากได้รับมอบจากเภสัชกรเพื่อยืนยันว่าได้
ยาถูกต้อง ถูกคน ถูกขนาด
ตรวจสอบขนาดของยา และตาแหน่งที่จะใช้ฉีด (เพื่อช่วยในการหลีกเลี่ยงยา xylocaine with
adrenaline) ห้ามใช้ยาที่มี adrenaline ผสมอยูใ่ นตาแหน่ง ข้อมือ นิ้วเท้า ปลายจมูก หูและอวัยวะเพศชาย ติด
สติกเกอร์เตือนวันหมดอายุ ดังนี้
6. การบริหารยา เพื่อป้ องกันการเกิดความคลาดเคลื่อนทางยา และป้ องกันการเกิดอาการไม่พึง
ประสงค์จากยา
พยาบาล
- ใช้หลัก 2 แห่งแสดงบุคคล ก่อนฉี ดยา
- ตรวจสอบวันหมดอายุของยา ขนาดของยา
- ใช้ aseptic technique ในการเตรี ยมยา

รพ. ภักดีชุมพล
แนวทางการดูแลรักษาผูป้ ่ วยเลขที่ CPG
เรื่ อง: แนวทางการใช้ยาที่มีความเสี่ ยงสู ง (High Alert Drug)
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ปรับปรุ งครั้งที่ : 0
วันที่ประกาศใช้ :

- เตรี ยมพร้อมสาหรับเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับการให้ยาเกินขนาด การแพ้ยา การฉีดพลาดเข้าไป
ในหลอดเลือด (มีการเตรี ยมพร้อม CPR)
7. การติดตามผล เพื่อติดตามผลการตอบสนองของยา และอาการข้าเคียงของยา ให้ผปู้ ่ วยได้รับยาที่
ประสิ ทธิภาพและปลอดภัยที่สุด
พยาบาล
- เฝ้ าระวังการแพ้ยา พูดคุยกับผูป้ ่ วยขณะฉี ดยาและหลังฉี ดยาเพื่อตรวจสอบการแพ้ยา
- การฉีดยาผิดเข้าเส้นหลอด ถามอาการ: ใจสั่น หน้ามืด ปากชา ลิ้นชา หูอ้ือ ตาลาย
- หลังการใช้ยาในผูป้ ่ วยเด็ก สังเกตการร้องและการหายใจ ไม่ควรใช้ผา้ ปิ ดคลุมหน้าผูป้ ่ วย
- ระวังการฉีดผิดเข้าไปในหลอดเลือด ซึ่งจะแปรผันไปตาม plasma level
- ให้คาแนะนากับผูป้ ่ วยว่ายาชาเฉพาะที่จะมีฤทธิ์ 1-2 ชม.

7. Morphine Sulfate
1. รู ปแบบยาทีม่ ีในโรงพยาบาล : Morphine Sulfate 10 mg/ml
2. ข้ อบ่ งใช้ : บรรเทาอาการปวดเฉียบพลันระดับรุ นแรง ปวดเรื้ อรัง
3. การสั่ งใช้ ยาและการคัดลอกยา เพื่อป้ องกันความคลาดเคลื่อนในการจ่ายยา
แพทย์
- สั่งใช้โดยแพทย์เท่านั้น
- แพทย์ตอ้ งเซ็นชื่อในใบ ยส. 5
- ขนาดยาสาหรับเด็ก SC/IM ใช้ขนาดยา 0.1-0.2 mg/kg
- ขนาดสู งสุ ดไม่เกิน 15 mg.
- ให้ซ้ าได้ทุก 4-6 hr
-

รพ. ภักดีชุมพล
แนวทางการดูแลรักษาผูป้ ่ วยเลขที่ CPG
เรื่ อง: แนวทางการใช้ยาที่มีความเสี่ ยงสู ง (High Alert Drug)
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ปรับปรุ งครั้งที่ : 0
วันที่ประกาศใช้ :

4. การเก็บรักษายา
พยาบาล เก็บแยกต่างหากจากยาทัว่ ไป โดยมีหวั หน้าเวร ผูร้ ับผิดชอบในการควบคุมดูแล ผูท้ ี่นายา
ไปใช้ตอ้ งเซ็นชื่อในแบบฟอร์ม
เภสัชกร ติดสติกเกอร์ “ยาความเสี่ ยงสู ง” ลงบนขวดยา เก็บในตูท้ ี่มีกุญแจล็อก
5. การเตรียมและการกระจายยา เพื่อช่วยทบทวนความถูกต้องในการใช้ยา และเป็ นหลักประกันด้าน
ผลิตภัณฑ์
พยาบาล
- ตรวจสอบความถูกต้องของยาและฉลากยาหลังจากได้รับมอบจากเภสัชกรเพื่อยืนยันว่าได้
ยาถูกต้อง ถูกคน ถูกขนาด
- IV เตรี ยมให้อยูใ่ นความเข้มข้น 2.5-15 mg/70 kg dilute เป็ น 4-5 ml. ใช้เวลาในการให้ยา
นานกว่า 5 นาที
- SC/IM ใช้ขนาดยา 5-20 mg/70 kg
- ขนาดยาสาหรับเด็ก SC/IM ใช้ขนาดยา 0.1-0.2 mg/kg ขนาดสู งสุ ดไม่เกิน 15 mg.
- ให้ซ้ าได้ทุก 4-6 hr
เภสั ชกร จ่ายให้หน่วยงานที่มาขอเบิกโดยหน่วยงานที่มาขอเบิกต้องมีใบ ยส.5 พร้อม Ampule ยาที่
ใช้แล้วมาแลกเบิก
6. การบริหารยา เพื่อป้ องกันการเกิดความคลาดเคลื่อนทางยา และป้ องกันการเกิดอาการไม่พึง
ประสงค์จากยา
พยาบาล ตรวจสอบลักษณะสารละลายในภาชนะว่ามีผงยาตกตะกอนหรื อไม่ ถ้าหากมีและเขย่าแล้ว
ไม่สามารถละลายได้ สี เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่ไม่มีสี หรื อเปลี่ยนเป็ นสี เหลือง ไม่ควรใช้
7. การติดตามผล เพื่อติดตามผลการตอบสนองของยา และอาการข้าเคียงของยา ให้ผปู้ ่ วยได้รับยาที่
ประสิ ทธิภาพและปลอดภัยที่สุด

หน้า 19 / 25

รพ. ภักดีชุมพล
แนวทางการดูแลรักษาผูป้ ่ วยเลขที่ CPG
เรื่ อง: แนวทางการใช้ยาที่มีความเสี่ ยงสู ง (High Alert Drug)

ปรับปรุ งครั้งที่ : 0
วันที่ประกาศใช้ :

พยาบาล Respiratory status ทุก 15 นาที เป็ นเวลา 1 ชม. หลังให้ยา ถ้า RR < 14 ครั้ง/นที รายงาน
แพทย์
Blood pressure ทุก 15 นาที เป็ นเวลา 1 ชม. หลังให้ยา ถ้า BP < 90/60 รายงานแพทย์, Miosis (pupil < 3
mm.) ถ้ามี miosis รายงานแพทย์, GCS หลังฉีด 1 ชม. ถ้า < 13 รายงานแพทย์, ติดตามอาการMental status (มี
อาการมึนงง), สั่น, กล้ามเนื้อกระตุกหรื อชัก
8.

Pethidine inj.

1. รู ปแบบยาทีม่ ีในโรงพยาบาล : Pethidine 50 mg/ml
2. ข้ อบ่ งใช้ : บรรเทาอาการปวดตั้งแต่ระดับกลาง ถึงรุ นแรง
3. การสั่ งใช้ ยาและการคัดลอกยา เพื่อป้ องกันความคลาดเคลื่อนในการจ่ายยา
แพทย์ สั่งใช้โดยแพทย์เท่านั้น, แพทย์ตอ้ งเซ็นชื่อในใบ ยส. 5, ขนาดยาที่ใช้
- เด็ก : 1-1.5mg/kg/doseทุก 3-4 ชม. (IM,IV,SC)
- ยานาสลบ: 1-2 mg/kg สู งสุ ดไม่เกิน 100 mg/dose
- ผูใ้ หญ่
: 25 mg IM ทุก 4 hr.
- Obstetrical analgesia : 50-100 mg (IM, SC) ทุก 1-3 ชม.
4. การเก็บรักษายา
พยาบาล เก็บแยกต่างหากจากยาทัว่ ไป โดยมีหวั หน้าเวร ผูร้ ับผิดชอบในการควบคุมดูแล ผูท้ ี่นายา
ไปใช้ตอ้ งเซ็นชื่อในแบบฟอร์ม
เภสัชกร ติดสติกเกอร์ “ยาความเสี่ ยงสู ง” ลงบนขวดยา เก็บในตูท้ ี่มีกุญแจล็อก
5. การเตรียมและการกระจายยา เพื่อช่วยทบทวนความถูกต้องในการใช้ยา และเป็ นหลักประกันด้าน
ผลิตภัณฑ์
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รพ. ภักดีชุมพล
แนวทางการดูแลรักษาผูป้ ่ วยเลขที่ CPG
เรื่ อง: แนวทางการใช้ยาที่มีความเสี่ ยงสู ง (High Alert Drug)

ปรับปรุ งครั้งที่ : 0
วันที่ประกาศใช้ :

พยาบาล
- ตรวจสอบความถูกต้องของยาและฉลากยาหลังจากได้รับมอบจากเภสัชกรเพื่อยืนยันว่าได้
ยาถูกต้อง ถูกคน ถูกขนาด
- กรณี IV ให้เจือจางยาด้วย 0.9% NSS ให้เป็ น 10 ml. push ช้าๆ
เภสั ชกร
- จ่ายให้หน่วยงานที่มาขอเบิกโดยหน่วยงานที่มาขอเบิกต้องมีใบ ยส.5 พร้อม Ampule ยาที่
ใช้แล้วมาแลกเบิก
6. การบริหารยา เพื่อป้ องกันการเกิดความคลาดเคลื่อนทางยา และป้ องกันการเกิดอาการไม่พึง
ประสงค์จากยา
พยาบาล ตรวจสอบลักษณะสารละลายในภาชนะว่ามีผงยาตกตะกอนหรื อไม่ ถ้าหากมีและเขย่าแล้ว
ไม่สามารถละลายได้ สี เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่ไม่มีสี ไม่ควรใช้
7. การติดตามผล เพื่อติดตามผลการตอบสนองของยา และอาการข้าเคียงของยา ให้ผปู้ ่ วยได้รับยาที่
ประสิ ทธิภาพและปลอดภัยที่สุด
พยาบาล
- Blood pressure และ respiratory rate ทุก 15 นาที เป็ นเวลา 1 ชม.
- หลังให้ยา ถ้า BP < 90/60 mmHgหรื อ RR < 14 ครั้ง/นาที รายงานแพทย์
- แจ้งแพทย์เมื่อมีอาการ miosis (pupil < 3 mm.), Mental status(มีอาการมึนงง), สั่น,
กล้ามเนื้อกระตุก, ชัก
- หลังฉีดยา 1 ชม. ประเมิน consciousness โดย GCS < 13 รายงานแพทย์
9. Ketamine
1. รู ปแบบยาทีม่ ีในโรงพยาบาล : Ketamine HCL 50 mg/ml in 10 ml.
2. ข้ อบ่ งใช้ : ใช้เป็ นยาสลบ หรื อนาสลบ
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3. การสั่ งใช้ ยาและการคัดลอกยา เพื่อป้ องกันความคลาดเคลื่อนในการจ่ายยา
แพทย์ สั่งใช้โดยแพทย์เท่านั้น, ขนาดยา : Single dose : I.M. 3-5 mg/kg ออกฤทธิ์ ใน 3-5 นาที อยูน่ าน 12-20 นาท
I.V.1-2 mg/kgออกฤทธิ์ ใน15วินาทีนาน 5-10 นาที
Intermittent dose: ใช้ได้ท้ งั IM และ IV โดยใช้ 1/3-1/2 ของ dose แรก
4. การเก็บรักษายา
พยาบาล เก็บแยกต่างหากจากยาทัว่ ไป โดยมีหวั หน้าเวร ผูร้ ับผิดชอบในการควบคุมดูแล ผูท้ ี่นายา
ไปใช้ตอ้ งเซ็นชื่อในแบบฟอร์ม
เภสัชกร เก็บในตูท้ ี่มีกุญแจล็อก
5. การเตรียมและการกระจายยา เพื่อช่วยทบทวนความถูกต้องในการใช้ยา และเป็ นหลักประกันด้าน
ผลิตภัณฑ์
พยาบาล
- ตรวจสอบความถูกต้องของยาและฉลากยาหลังจากได้รับมอบจากเภสัชกรเพื่อยืนยันว่าได้
ยาถูกต้อง ถูกคน ถูกขนาด
- Direct IV : ถ้าความเข้มข้น 100 mg/ml จะต้องเจือจางเท่ากับปริ มาตรที่ใช้สารละลายที่ใช้
เจือจาง ได้แก่ NSS ,D5W
- ตรวจสอบความถูกต้องของยาและฉลากยาหลังจากได้รับมอบจากเภสัชกรเพื่อยืนยันว่าได้
ยาถูกต้อง ถูกคน ถูกขนาด
- Continuous Infusion: ใช้ 10 mlของ 50 mg/ml เจือจางให้ครบ 500 ml ของ D5W หรื อ 0.9
NSS จะได้ความเข้มข้น 1 mg/ml
เภสัชกร ติดสติกเกอร์ “ยาความเสี่ ยงสู ง” ลงบนขวดยาทุกครั้ง
6. การบริหารยา เพื่อป้ องกันการเกิดความคลาดเคลื่อนทางยา และป้ องกันการเกิดอาการไม่พึง
ประสงค์จากยา
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พยาบาล
- Direct IV : ถ้าความเข้มข้น 100 mg/ml จะต้องเจือจางเท่ากับปริ มาตรที่ใช้ โดยใช้เวลา 1
นาที ไม่ควรให้อตั ราเร็ วเกิน 0.5 mg/kg/min หรื อให้เร็ วกว่า 1 นาที
- Continuous infusion: ใช้สารละลายที่เจือจางแล้ว ให้ในอัตราเร็ ว 1-2 mg/min
7. การติดตามผล เพื่อติดตามผลการตอบสนองของยา และอาการข้าเคียงของยา ให้ผปู้ ่ วยได้รับยาที่
ประสิ ทธิภาพและปลอดภัยที่สุด
พยาบาล
- ติดตามการทางานของหัวใจและการหายใจทุก 15 นาทีจนกว่าจะคงที่หาก HR>100 ครั้ง/
นาทีหรื อมี HR< 60 ครั้ง/นาทีตอ้ งแจ้งแพทย์
- ติดตาม BP > 140/90 mmHg หรื อ BP<90/60 mmHg ให้ปรึ กษาแพทย์ เพื่อพิจารณาปรับ
ขนาดยาลง
- ติดตาม Respiratory Rate: ถ้ามีการหายใจผิดปกติ ให้รายงานแพทย์
10. Regular Insulin (RI)
1. รู ปแบบยาทีม่ ีในโรงพยาบาล : Actrapid® HM (Recombinant DNA Regular Insulin) 100 unit/mL
(10 mL)
2. ข้ อบ่ งใช้ :
- ลดน้ าตาลในเลือด สาหรับผูป้ ่ วยเบาหวานทั้งชนิด 1 และ ชนิด 2
- ใช้ในกรณี หมดสติจากโรคเบาหวานจากน้ าตาลในเลือดสู ง
- ภาวะ diabetic ketoacidosis
- ภาวะ hyperkalemia (unlabeled used) โดยใช้ร่วมกับ glucose ในการนา potassium เข้าเซลล์
เพื่อลดระดับ potassium ในเลือด
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3. การสั่ งใช้ ยาและการคัดลอกยา เพื่อป้ องกันความคลาดเคลื่อนในการจ่ายยา
แพทย์
- สั่งใช้โดยแพทย์เท่านั้น,
- ระบุ จานวน unit และ วิธีบริ หารยาให้ชดั เจน
4. การเก็บรักษายา
พยาบาล เก็บยาไว้ในตูเ้ ย็นที่ 2-8 C,
เภสัชกร
- ติดสติกเกอร์ “ยาความเสี่ ยงสู ง” เก็บยาไว้ในตูเ้ ย็นที่ 2-8 C,
- Insulin ที่ไม่ได้เก็บในตูเ้ ย็น หรื อเปิ ดใช้แล้ว สามารถเก็บได้นาน 1 เดือน
5. การเตรียมและการกระจายยา เพื่อช่วยทบทวนความถูกต้องในการใช้ยา และเป็ นหลักประกันด้าน
ผลิตภัณฑ์
พยาบาล
- ตรวจสอบความถูกต้องของยาและฉลากยาหลังจากได้รับมอบจากเภสัชกรเพื่อยืนยันว่าได้ยาถูกต้อง
ถูกคน ถูกขนาด
- ให้ใช้วธิ ี กลิ้งขวดบนฝ่ ามือทั้งสองข้างห้ามเขย่าขวด
- การผสม RI เพื่อให้ IV drip ควรผสมเผือ่ flush สายประมาณ 20 ml เพื่อให้ยาเคลือบ IV infusion set
6. การบริหารยา เพื่อป้ องกันการเกิดความคลาดเคลื่อนทางยา และป้ องกันการเกิดอาการไม่พึง
ประสงค์จากยา
พยาบาล หากบริ หารยาแบบ IV d rip ควรใช้ infusion pump
7. การติดตามผล เพื่อติดตามผลการตอบสนองของยา และอาการข้าเคียงของยา ให้ผปู้ ่ วยได้รับยาที่
ประสิ ทธิภาพและปลอดภัยที่สุด
พยาบาล
- ติดตามอาการและระดับน้ าตาลในเลือด (DTX) ของผูห้ ป่ วยหลังจากฉีดยา 60 นาที
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- ติดตาม BP > 140/90 mmHg หรื อ BP<90/60 mmHg ให้ปรึ กษาแพทย์ เพื่อพิจารณาปรับ
ขนาดยาลง
- สังเกตอาการ Hypoglycaemia เช่น ใจสั่น เหงื่อออกมาก หน้ามืด เป็ นลมหมดสติ ถ้ามี
อาการให้รายงานแพทย์
- รายงานแพทย์ทนั ทีเมื่อผูป้ ่ วยมีอาการ hypoglycemia หรื อ serum glucose : < 70 mg/ dL
11. Adrenaline
1. รู ปแบบยาทีม่ ีในโรงพยาบาล Adrenaline injection 1mg/ml (1:1000)
2. ข้ อบ่ งใช้ : Anaphylaxis หลอดลมตีบ หัวใจหยุดเต้น และสามารถ ใช้หา้ มเลือดเฉพาะที่ได้
3. การสั่ งใช้ ยาและการคัดลอกยา เพื่อป้ องกันความคลาดเคลื่อนในการจ่ายยา
แพทย์ สั่งใช้โดยแพทย์เท่านั้นการเก็บรักษายา
4. การเก็บรักษายา
พยาบาล ยานี้เมื่อผสมในสารละลายใดๆ จะคงตัวได้ 24 ชัว่ โมง ทั้งที่อุณหภูมิหอ้ งหรื อ ในตูเ้ ย็น ,
เก็บแบบป้ องกันแสงและอากาศที่อุณหภูมิ ไม่เกิน 25 องศาเซลเซียส
เภสัชกร ติดสติกเกอร์ “ยาความเสี่ ยงสู ง” เก็บแบบป้ องกันแสงและอากาศที่อุณหภูมิ ไม่เกิน 25 องศาเซลเซียส
5. การเตรียมและการกระจายยา เพื่อช่วยทบทวนความถูกต้องในการใช้ยา และเป็ นหลักประกันด้าน
ผลิตภัณฑ์
พยาบาล
- ตรวจสอบความถูกต้องของยาและฉลากยาหลังจากได้รับมอบจากเภสัชกรเพื่อยืนยันว่าได้ยาถูกต้อง
ถูกคน ถูกขนาด
- I.V. infusion: เตรี ยมโดยผสมยา Adrenaline 1:1,000 ปริ มาณ 1 mg (1 mL) ใน D5W หรื อ
NSS 250 mL จะได้ความเข้มข้น 4 mcg/mL (dosage range 1-4 mcg/mL)
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- I.V. direct injection: เตรี ยมโดยผสมยา drenaline 1:1,000 ปริ มาณ 1 mg (1 mL) ใน NSS
หรื อ water for injection 9 mL จะได้ความเข้มข้น 10 mcg/mL
(dosage range 100-1000 mcg of 1:1,000)
- ยาที่ไม่สามารถผสมเข้ากันได้: aminophylline, sodium bicarbonate, สารที่มีคุณสมบัติเป็ นด่าง
และ hyaluronidase
6. การบริหารยา เพื่อป้ องกันการเกิดความคลาดเคลื่อนทางยา และป้ องกันการเกิดอาการไม่พึง
ประสงค์จากยา
พยาบาล สามารถบริ หารได้ท้ งั SC, IM, IV, IV infusion
- การบริ หารยาแบบ intravenous infusion ต้องบริ หารผ่านหลอดเลือดดาใหญ่โดยใช้
infusion pump มีอตั ราให้ยาที่แนะนาคือ 1-10 mcg/min
- หลีกเลี่ยงการฉี ดยาเข้าหลอดเลือดแดงโดยตรงและการฉี ดยาเข้ากล้ามเนื้อบริ เวณสะโพก
เนื่องจากอาจทาให้หลอดเลือดตีบจนกล้ามเนื้อตายได้
- เริ่ มให้ยาช้าๆ และปรับเพิม่ ตามความจาเป็ น โดยต้องติดตามการตอบสนองของผูป้ ่ วย เช่น
ระดับความดันเลือด และ cardiovascular parameter อื่นๆ การหยุดยาต้องค่อยๆ ปรับลดลง
การหยุดยาแบบทันทีทนั ใด อาจทาให้เกิด rebound hypotension
- เฝ้ าดูอตั ราการไหลของน้ ายา และระวัง tissue necrosis
- ตรวจวัดความดันเลือดและชีพจรสม่าเสมอ หรื ออย่างน้อยทุก 15 นาที ในระยะ
acute shock และขณะปรับยาอยู่ ซึ่ งอาจต้องใช้ intra-arterial monitoring
7. การติดตามผล เพื่อติดตามผลการตอบสนองของยา และอาการข้าเคียงของยา ให้ผปู้ ่ วยได้รับยาที่
ประสิ ทธิภาพและปลอดภัยที่สุด
พยาบาล ภาวะที่ตอ้ งติดตาม กรณี เกิดขึ้น ต้องปรึ กษาแพทย์เพื่อพิจารณาหยุดยา หรื อปรับขนาดยา
ลง แล้วติดตาม vital sign (BP, HR) และ EKG อย่างใกล้ชิด ได้แก่
- ระดับ serum potassium ต่า (potassium < 3.5 mEq/L หรื อ 3.5 mmol/L)
- อัตราชีพจร > 100 ครั้ง/นาที หรื อมีภาวะใจสั่น เจ็บอก, restless, agitation
- ตรวจดูบริ เวณที่ฉีดยา เพื่อดู extravasation

