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1. วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างระบบการเฝ้ าระวัง ติดตาม รายงานและป้ องกันการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการ
ใช้ยา(Adverse Drug Reaction, ADR) แบบ Spontaneous Reporting System (SRS)
2. เพื่อลดความรุ นแรงและอุบตั ิการณ์ของการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาของผูป้ ่ วยซ้ า
3. เพื่อเฝ้ าระวังและป้ องกันอาการอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา (Intensive ADR Monitoring)
ตั้งแต่ผปู ้ ่ วยเป้ าหมายได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องเป็ นปั จจุบนั โดยประสานงานกับบุคลากรทางด้าน
สาธารณสุ ขที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผูป้ ่ วย
4. เพื่อแก้ไขปั ญหาการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาที่พบ
5. เพื่อสร้างระบบการเฝ้ าระวังและป้ องกันการเกิดภาวะเม็ดเลือดแดงแตกจากการใช้ยา ในผูป้ ่ วย G-6-PD
Deficiency
6. เพื่อลดความรุ นแรงและอุบตั ิการณ์การเกิดภาวะเม็ดเลือดแดงแตกจากการใช้ยา ในผูป้ ่ วย
G-6-PD Deficiency
2. ขอบข่ าย
1. การจัดการและเฝ้ าระวังอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาทุกขั้นตอน ตั้งแต่ การสั่งใช้ การจ่ายยา การ
บริ หาร การติดตามผลการใช้ยา การประเมินความสัมพันธ์เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์กบั ยาที่ใช้ และการ
ป้ องกันการแพ้ยาซ้ า โดยเน้นการดาเนินการเป็ นทีมสหสาขาวิชาชีพ
3. คานิยามศัพท์
1. เหตุการณ์ ไม่ พงึ ประสงค์ (Adverse Event: AE) หมายถึง อาการหรื อผลที่เกิดซึ่ งเป็ นอันตราย ต่อร่ างกาย
ของมนุษย์เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ไม่วา่ จะเกิดจากการใช้ยาเกินขนาด โดยจงใจหรื ออุบตั ิเหตุ การใช้ในทาง
ที่ผดิ ความบกพร่ องของผลิตภัณฑ์สุขภาพหรื อการหยุดใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยอาจสัมพันธ์กบั การใช้
ผลิตภัณฑ์สุขภาพนั้นหรื อไม่ก็ตาม ทั้งนี้รวมไปถึงอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา (Adverse Drug
Reaction: ADR)
2. อาการไม่ พงึ ประสงค์ จากการใช้ ยา (Adverse Drug Reaction: ADR) หมายถึง ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้
ตั้งใจ และเป็ นอันตรายต่อร่ างกายของมนุษย์ เกิดขึ้นเมื่อใช้ยาในขนาดปกติ เพื่อป้ องกัน วินิจฉัย บาบัดรักษา
โรค หรื อเปลี่ยนแปลงแก้ไขการทางานของร่ างกาย โดยไม่รวมปฏิกิริยาที่เกิดจากการใช้ยาในทางที่ผดิ
อุบตั ิเหตุ หรื อจงใจใช้ยาเกินขนาด และผิดวิธี
3. การแพ้ยา (Drug allergy) หมายถึง ปฏิกิริยาที่เกิดจากภูมิคุม้ กันของร่ างกายต่อต้านยาที่ได้รับเข้าไป
4. การแพ้ยาซ้า (Repeated ADR type B) หมายถึง เหตุการณ์ที่ผปู ้ ่ วยได้รับการบริ หารยาทั้งโดยตนเอง ผูด้ ูแล
หรื อจากบุคลากรทางการแพทย์แล้วเกิดอาการแพ้ยา โดยที่ผปู ้ ่ วยเคยเกิดอาการแพ้ยาดังกล่าวจากยาที่มีชื่อ
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สามัญทางยาเดียวกัน มาก่อน ทั้งที่เคยมีประวัติและไม่มีประวัติการบันทึกในเวชระเบียนหรื อเอกสารของ
โรงพยาบาล ยกเว้น การตั้งใจให้ ยาซ้าของบุคลากรทางการแพทย์ เพือ่ ประโยชน์ ในการรักษา หรือข้ อบ่ งชี้ทาง
การแพทย์ หรือกรณีทผี่ ้ ปู ่ วยตั้งใจใช้ ยาซ้าด้ วยตนเอง
5. การแพ้ ยาในกลุ่มเดียวกัน หมายถึง เหตุการณ์ที่ผปู ้ ่ วยได้รับการบริ หารยาทั้งโดยตนเอง ผูด้ ูแลหรื อจาก
บุคลากรทางการแพทย์แล้วเกิดอาการแพ้ยาในลักษณะเดิมที่เคยแพ้มาก่อน จากยาทีม่ ีสูตรโครงสร้ างทางเคมี
คล้ายคลึงกัน ทั้งที่เคยมีประวัติและไม่มีประวัติการบันทึกในเวชระเบียนหรื อเอกสารของโรงพยาบาล
7. Spontaneous Reporting System (SRS) คือ ระบบการติดตามอาการอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาภาย
หลังจากเกิดอาการ โดยที่บุคลากรทางการแพทย์รายงานอาการอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาตามความ
สมัครใจทุกครั้งที่พบว่าเกิดขึ้นกับผูป้ ่ วยให้กบั หน่วยงานที่รวบรวมข้อมูลในโรงพยาบาล หรื อรายงาน
โดยตรงต่อศูนย์ติดตามอาการอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาของประเทศ วิธีการนี้จะทาให้ทราบถึงปั ญหา
และข้อมูลความปลอดภัยจากการใช้ยาได้เร็ วที่สุด หากมีสัญญาณผิดปกติจากการใช้ยาชนิดใดชนิดหนึ่งก็
สามารถนาไปใช้ประโยชน์สาหรับส่ วนรวมได้ต่อไป
8. Intensive Monitoring System คือ ระบบการติดตามอาการอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาที่มี
วิธีดาเนินการในการติดตามผลการใช้ยาอย่างพินิจพิเคราะห์ โดยมีการดูแลผูป้ ่ วยแต่ละรายตั้งแต่เริ่ มต้น
กระบวนการใช้ยาจนกระทัง่ สิ้ นสุ ดการรักษา ซึ่ งเป็ นการติดตามเฝ้ าระวังการเกิดอาการอันไม่พึงประสงค์จาก
การใช้ยาอย่างใกล้ชิด
9. G-6-PD หมายถึง ชื่อย่อของเอนไซม์กลูโคส-6-ฟอสเฟตดีไฮโดรจีเนส (Glucose 6-Phosphate
Dehydrogenase) ซึ่ งเป็ นเอนไซม์ที่มีอยูใ่ นเม็ดเลือดแดง มีประโยชน์ในการป้ องกันการถูกทาลายของเม็ดเลือด
แดงจากยาหรื อสารเคมีบางชนิด
10. ผู้ป่วย G-6-PD Deficiency หมายถึง ผูป้ ่ วยที่มีภาวะบกพร่ องของเอนไซม์ Glucose 6-Phosphate
Dehydrogenase ซึ่ งมีผลทาให้เม็ดเลือดแดงแตกเมื่อสัมผัสกับยา อาหาร หรื อสารเคมีบางอย่าง ที่มีคุณสมบัติ
เป็ น Oxidants
4. เอกสารอ้างอิง
1. จากคู่มือแนวทางการรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ สานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุ ข
2. จาก WHO Publication: Safety of medicine. A guide to detecting and reporting adverse drug reactions.
Geneva: World Health Organization, 2002. Available at URL:
http://WWW.cdmubengal.org/other_infor/WHOSafetyOfMedicinesGuide.pdf. Access date: Dec 26, 200
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5. นโยบาย
ระบบการติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาเป็ นกิจกรรมที่มีความสาคัญและเป็ นกิจกรรมส่ วนหนึ่ง
ของการเฝ้ าระวังความปลอดภัยจากการบริ โภคยา ภายหลังจากที่ยาออกสู่ ทอ้ งตลาด
ในปี พ.ศ. 2523 กระทรวงสาธารณสุ ขได้จดั ตั้งศูนย์ติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา ขึ้นภายใต้ความ
รับผิดชอบของ สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา มีหน้าที่รวบรวมและวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับความเสี่ ยง
และอันตรายจากการใช้ยา จัดให้มีระบบการติดตามและระบบการสื บค้นอาการไม่พึงประสงค์ต่างๆที่เกิดจากยา
ต่างๆ
นับแต่ปี 2526 ศูนย์ติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา ได้ขยายขอบข่ายของงานด้วยการขอความ
ร่ วมมือจากโรงพยาบาลต่างๆทัว่ ประเทศ ในการรายงานอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา
ตามที่คณะกรรมการหลักประกันสุ ขภาพแห่งชาติ ได้มีมติอนุมตั ิงบประมาณจ่ายเพิ่มเติมเกณฑ์คุณภาพบริ การ
P4P (Payment for Performance) ในงบประมาณ 2554 โดยเน้นเกณฑ์คุณภาพบริ การในโรงพยาบาล ซึ่งเกณฑ์
คุณภาพการใช้ยาในโรงพยาบาลเป็ นหนึ่งในเกณฑ์ช้ ีวดั คุณภาพของหน่วยบริ การโรงพยาบาล ประกอบด้วย 4
เกณฑ์การประเมินคือ
1) เกณฑ์การประเมินระบบการรายงานอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
2) เกณฑ์การดาเนินงานด้านยาที่ตอ้ งระมัดระวังสู ง (High Alert Drug)
3) เกณฑ์การประเมินและทบทวนการใช้ยา (Drug Utilization Evaluation: DUE/ Drug Utilization
Review: DUR) โดยประเมินและทบทวนการใช้ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติบญั ชี ง.และบัญชี จ(2) ที่มี
ใช้ในแต่ละโรงพยาบาล แต่หากโรงพยาบาลไม่มียาบัญชีดงั กล่าว ให้โรงพยาบาลพิจารณารายการ
ตามที่โรงพยาบาลเห็นควร
4) เกณฑ์การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล
โรงพยาบาลภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ โดยคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบาบัดตระหนักและเล็งเห็น
ความสาคัญของการเฝ้ าระวังอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา ดังนั้นเพื่อดาเนินการสนองนโยบายการ
ประเมินคุณภาพบริ การและให้การดาเนินการมีความชัดเจนและมีประสิ ทธิ ภาพจึงได้กาหนดแนวทางในการ
เฝ้ าระวังอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา (Adverse Drug Reaction:ADR) ขึ้น ซึ่ งจะครอบคลุมทั้ง การสร้าง
เกณฑ์เฝ้ าระวัง การเฝ้ าระวัง และผูร้ ับผิดชอบ
6.ความรับผิดชอบ
1. คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบาบัด (PTC) เป็ นผูก้ าหนดนโยบายให้มีการเฝ้ าระวังและป้ องกันการเกิด
อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา แก้ไขปั ญหาที่เกิดจากการปฏิบตั ิงานการติดตามอาการอันไม่พึงประสงค์
จากการใช้ยาในโรงพยาบาล
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2. ฝ่ ายเภสัชกรรมชุมชน เป็ นผูร้ ับผิดชอบในการพิจารณาและกาหนดระบบและระเบียบปฏิบตั ิในการเฝ้ า
ระวังและติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา เพื่อให้เกิดความปลอดภัย
3. ฝ่ ายเภสัชกรรมชุมชน ประสานงานเพื่อให้เกิดการดาเนินงานตามนโยบาย สรุ ปปั ญหาที่เกิดจากระบบการ
ดาเนินงานเพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบาบัด
4. แพทย์เป็ นผูว้ นิ ิจฉัย ADR สั่งใช้ยาเพื่อบรรเทาหรื อรักษาอาการ และส่ งต่อผูป้ ่ วยเพื่อประเมินการแพ้ยา
จัดทาประวัติแพ้ยาและออกบัตรแพ้ยา เพื่อป้ องกันการแพ้ยาซ้ า
5. เภสัชกรมีหน้าที่เป็ นผูป้ ฏิบตั ิในการติดตาม สื บค้น ประเมินความสัมพันธ์ และบันทึกลงในแบบบันทึก
อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา โดยเภสัชกรประจาหน่วยจ่ายยาผูป้ ่ วยนอกเป็ นผูป้ ฏิบตั ิหน้าที่ติดตาม
สื บค้น ประเมินความสัมพันธ์และรายงานการเกิด ADR แบบ Spontaneous Reporting System (SRS) ของ
ผูป้ ่ วยนอก และเภสัชกรประจาหน่วยจ่ายยาผูป้ ่ วยในเป็ นผูป้ ฏิบตั ิหน้าที่ติดตาม สื บค้น ประเมินความสัมพันธ์
และรายงานการเกิด ADR แบบ SRS ของผูป้ ่ วยใน
6. เภสัชกรมีหน้าที่ในการเฝ้ าระวังการเกิด ADR แบบ intensive ในกลุ่มยาที่สามารถทาให้เกิดอาการแพ้ยา
แบบรุ นแรง เช่น Stevens - Johnson syndrome (SJS) and Toxic Epidermal Necrolysis (TEN) ได้
7. เภสัชกรผูป้ ระเมินการเกิด ADR เมื่อประเมินแล้วพบว่าผูป้ ่ วยน่าจะเกิด ADR ให้บนั ทึกประวัติการแพ้ยา ใน
บันทึกประวัติการเข้ารักษาในโรงพยาบาล (OPD card) ให้คาแนะนาผูป้ ่ วยและออกบัตรแพ้ให้แก่ผปู ้ ่ วย
8. เภสัชกรผูร้ ับผิดชอบติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาทาหน้าที่รวบรวมรายงานการเกิด ADR ที่
เกิดขึ้นในโรงพยาบาลเพื่อรวบรวมส่ ง ศูนย์อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ผ่านทางระบบ
อินเตอร์เน็ต
9. เภสัชกรผูร้ ับผิดชอบงาน ADR ทาหน้าที่รวบรวม สรุ ปรายงาน และเผยแพร่ ขอ้ มูลการเกิด ADR ที่พบใน
โรงพยาบาล ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องได้ทราบ
10. พยาบาล เป็ นผูร้ ับผิดชอบการซักประวัติการแพ้ยาของผูป้ ่ วย ทั้งผูป้ ่ วยในและผูป้ ่ วยนอก พร้อมทั้งแจ้งการ
เกิด ADR หรื อ สงสัย ADR แก่แพทย์และเภสัชกร รวมทั้งดูแลให้การพยาบาล และบันทึกการพยาบาล
11. คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบาบัดเป็ นผูร้ ับผิดชอบ ติดตามและประเมินผล การเฝ้ าระวังการติดตาม
ADR และการป้ องกันการแพ้ยาซ้ า
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7. วิธีปฏิบัติ
การติดตาม ADR แบบ Spontaneous Reporting System (SRS)
แนวทางปฏิบัติ การติดตาม ADR ผู้ป่วยนอก (Flow Chart แนบท้าย)
1. ผูป้ ่ วยเข้ารับการรักษาตามปกติ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเกิด ADR
1.1 พยาบาลหน้าห้องตรวจซักประวัติเบื้องต้นเกี่ยวกับประวัติการเกิด ADR (ประวัติแพ้ยา) ของผูป้ ่ วย
และตรวจสอบบันทึกประวัติแพ้ยาใน OPD card
- พบประวัติการแพ้ยาทีม่ ีบันทึกประวัติการแพ้ยาชัดเจน (มีบนั ทึกข้อมูลการแพ้ยาใน OPD
Card มีบตั รแพ้ยา และมีบนั ทึกชื่อยาที่แพ้ใน OPD Card) ให้พยาบาลผูซ้ กั ประวัติติดสติ๊กเกอร์
“แพ้ยา” สี แดง ที่ใบสัง่ ตรงช่องแพ้ยา เพื่อเป็ นสัญลักษณ์แจ้งให้แพทย์ทราบ ก่อนส่ งผูป้ ่ วยเข้ารับการ
ตรวจ
- ผู้ป่วยไม่ มีบันทึกประวัติการแพ้ ยาทีช่ ั ดเจน ได้แก่ ประวัติการแพ้ยาได้จากคาบอกเล่าของผูป้ ่ วย
หรื อผูป้ ่ วยมีบตั รแพ้ยาจากที่อื่นแต่ยงั ไม่มีการบันทึกประวัติการแพ้ยาไว้ใน OPD card ของผูป้ ่ วย ให้
พยาบาลซักประวัติผปู ้ ่ วย และส่ งพบเภสัชกรเพื่อประเมินการแพ้ยาลงข้อมูลในคอมพิวเตอร์ ก่อนส่ ง
พบแพทย์
1.2 ผูป้ ่ วยที่ตอ้ งได้รับการประเมิน ADR ก่อนได้รับการตรวจจากแพทย์ ให้พยาบาลหน้า
ห้องตรวจส่ งผูป้ ่ วยพร้อม OPD card มาที่หอ้ งจ่ายยาผูป้ ่ วยนอก เพื่อให้เภสัชกรประเมินการแพ้ยาของ
ผูป้ ่ วยต่อไป
เภสั ชกร
รับผูป้ ่ วยพร้อมเวชระเบียนและยาที่สงสัยกรณี มียามาด้วย และปฏิบตั ิตามขั้นตอนต่อไปนี้
I. เภสัชกรสัมภาษณ์ผปู ้ ่ วยเกี่ยวกับประวัติการใช้ยา ดูจากบันทึกของแพทย์จากเวชระเบียน หาก
เภสัชกรมีขอ้ สงสัยหรื อต้องการข้อมูลเกี่ยวกับความผิดปกติของผูป้ ่ วยเพิ่มเติม ให้เภสัชกรติดต่อ
ขอคาปรึ กษาจากแพทย์ผใู้ ห้การรักษา
II. เภสัชกรบันทึกข้อมูลลงในแบบบันทึกอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา โดยใช้แบบประเมิน
ของ Naranjo’s algorithm และ WHO นาข้อมูลยาที่สงสัยมาประเมินความสัมพันธ์ระหว่างยากับ
ADR ที่เกิดขึ้น
III. เภสัชกรออกบัตรแพ้ยาตามขั้นตอน ติดสติ๊กเกอร์ สีแดงระบุ “แพ้ยา” พร้อมทั้งเขียนชื่อยา อาการที่
แพ้ และระบุวนั ที่ประเมิน OPD Card ให้แก่ผปู ้ ่ วยในกรณี ดงั นี้
- ADR type A ระดับ probable ขึ้นไป
- ADR type B
- ADR ที่ได้รับการระบุวา่ ร้ายแรง
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- ADR ผูป้ ่ วยไม่สามารถทนได้และ/หรื อ ADR นั้นส่ งผลต่อคุณภาพชีวติ ของผูป้ ่ วยในกรณี
การประเมิน ADR type A ระดับ possible จะติดสติ๊กเกอร์ สีเหลืองระบุ “เฝ้ าระวังการใช้ยา ” ซึ่ง
แพทย์อาจพิจารณาสั่งใช้ยาชนิดนั้น ได้กรณี จาเป็ น แต่ควรมีการเฝ้ าระวังติดตามอย่างใกล้ชิด
เภสัชกรมอบบัตรแพ้ยาให้กบั ผูป้ ่ วย พร้อมทั้งให้คาแนะนาถึงความสาคัญของบัตรแพ้ยา
บันทึกประวัติแพ้ยาในคอมพิวเตอร์ ให้ปรากฏเตือนแพทย์ก่อนสั่งใช้ยา
ส่ งต่อผูป้ ่ วยให้เข้ารับการรักษาตามปกติ กรณี ที่แพทย์ยงั ไม่ได้วนิ ิจฉัยและรักษา โดยเภสัชกร
รายงานแพทย์ให้ทราบโดยสรุ ปย่อรายงานผูป้ ่ วยเกี่ยวกับการประเมิน ADR ที่ใบสั่งยา

2. ผูป้ ่ วยที่เข้ารับการรักษาด้วยความผิดปกติที่เกิดจาก ADR
2.1 พยาบาลหน้าห้องตรวจซักประวัติเบื้องต้นเกี่ยวกับประวัติการเกิด ADR (ประวัติแพ้ยา) ของ
ผูป้ ่ วย และตรวจสอบบันทึกประวัติแพ้ยาใน OPD card ก่อนส่ งผูป้ ่ วยเข้ารับการตรวจจากแพทย์
2.2 ในกรณี ที่ผปู้ ่ วยเคยมีประวัติการแพ้ยาในอดีตที่มีหลักฐานที่ชดั เจน( มีบนั ทึกข้อมูลการ
แพ้ยาใน OPD card หรื อมีบตั รแพ้ยา) ให้พยาบาลผูซ้ กั ประวัติติดสติ๊กเกอร์ “แพ้ยา” ที่ใบสั่งยาเพื่อแจ้ง
ให้แพทย์ทราบ
2.3 แพทย์ทาการซักประวัติการแพ้ยาในอดีตของผูป้ ่ วย และบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการแพ้
ยาที่ได้จากการซักประวัติผปู ้ ่ วย เพื่อให้ขอ้ มูลแก่เภสัชกรในการประเมินความสัมพันธ์ระหว่างยาที่
สงสัยกับ ADR ที่พบ
2.4 แพทย์ให้การวินิจฉัยการแพ้ยาปั จจุบนั ที่ผปู ้ ่ วยเข้ามารับการรักษาในครั้งนี้ หากพบว่า
ความน่าจะเป็ นที่ผปู ้ ่ วยจะเกิด ADR ให้บนั ทึกชื่อยาที่สงสัยและประวัติที่เกี่ยวข้องกับความผิดปกติที่
พบ ในใบสั่งยา เพื่อให้ขอ้ มูลแก่เภสัชกรในการประเมินความสัมพันธ์ระหว่างยาที่สงสัยกับ ADR ที่
พบ
2.5 ผูป้ ่ วยที่ตอ้ งได้รับการประเมิน ADR และไม่ตอ้ งเข้ารับการรักษาต่อที่หอผูป้ ่ วย หลัง
ได้รับการตรวจจากแพทย์แล้ว ให้พยาบาลหน้าห้องตรวจ ส่ งผูป้ ่ วยพร้อม OPD card มาที่หอ้ งจ่ายยา
ผูป้ ่ วยนอกเพื่อให้เภสัชกรประเมินการแพ้ยาของผูป้ ่ วยต่อไปและดาเนินตามข้อ 1.3-1.4
2.6 กรณี พบ alerting order ต้องได้รับการยืนยันจากแพทย์วา่ เกี่ยวข้องกับ ADR หรื อไม่ ถ้าเกี่ยวข้อง
กับ ADR ส่ งพบเภสัชกรเพื่อประเมินการแพ้ยา
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การติดตาม ADR ผู้ป่วยนอก
แผนภาพที่ 1 แนวทางการปฏิบตั ิ SRS สาหรับผูป้ ่ วยนอกในเวลาราชการ
รับการรักษาปกติ ( ไม่เกี่ยวกับ ADR)

รับการรักษาด้วยความผิดปกติที่สงสัยว่าเกิดจาก ADR

พยาบาลหน้ าห้ องตรวจหรือห้ องฉุกเฉิน
- ซักประวัติเพื่อสื บหาประวัติการแพ้ยา
- ตรวจสอบบันทึกการแพ้ยาใน OPD card

ไม่ พบประวัตกิ ารแพ้ ยา

พยาบาลหน้ าห้ องตรวจหรือห้ องฉุกเฉิน
- ซักประวัติเพื่อสื บหาประวัติการแพ้ยา
- ตรวจสอบบันทึกการแพ้ยาใน OPD card

พบประวัตกิ ารแพ้ ยา

แพทย์
- วินิจฉัยอาการที่พบ และยืนยันการ
เกิด ADR และให้การรักษาความ
ผิดปกติที่เกิดขึ้น
- กรณี ที่วนิ ิจฉัยแล้วไม่ใช่ ADR
ดาเนินการตามขั้นตอนปกติ

พยาบาลหน้ าห้ องตรวจหรือห้ องฉุกเฉิน
- บันทึกข้อมูลเพื่อแจ้งให้แพทย์ทราบ

มีบันทึกการแพ้ ยาใน OPD card
- มีสติ๊กเกอร์สีแดง “ผูป้ ่ วยแพ้ยา” พร้อม
ระบุชื่อยา อาการและวันที่ประเมินบนปก
OPD card

พยาบาลหน้ าห้ องตรวจ
หรือห้ องฉุกเฉิน
- ติดสติ๊กเกอร์สีแดง แพ้ยา/
สติ๊กเกอร์สีเหลือง เฝ้ าระวังการใช้
ยา พร้อมระบุชื่อยา ลงในใบสัง่ ยา

ดาเนินการรักษาตามปกติ

ไม่ มบี ันทึกการแพ้ ยาใน
OPD card

พยาบาลหน้ าห้ องตรวจ *
- กรณี ที่เกิด ADR ส่งผูป้ ่ วยพร้อม
OPD card ไปห้องจ่ายยานอก
ห้ องจ่ายยาเพื่อประเมิน ADR

ห้ องจ่ ายยาผู้ป่วยนอก

(ต่อหน้าถัดไป)
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* หมายเหตุ: กรณีนอกเวลาราชการทีห่ ้ องฉุ กเฉิน พยาบาลติดสติ๊กเกอร์ สีเขียวระบุ “รอตรวจสอบการแพ้ยา
แพ้ยา” เพือ่ ความสะดวกในการติดตามประเมิน ADR ในภายหลัง
ห้ องจ่ ายยาผู้ป่วยนอก

เภสัชกร
- ซักประวัติการแพ้ยา /ประเมิน ADR ตามแบบ
บันทึกรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการ
ใช้ยา Naranjo’s algorithm และ WHO criteria

เภสัชกร
- ออกบัตรแพ้ ยาให้ ผ้ปู ่ วย ในกรณี ดงั ต่อไปนี้

- ADR type A ระดับ probable ขึ้นไป
- ADR type B
- ADR ที่ได้รับการระบุวา่ ร้ายแรง
- ADR ผูป้ ่ วยไม่สามารถทนได้และ /หรื อ
ADR นั้นส่ งผลต่อคุณภาพชีวติ ของผูป้ ่ วย
- ติดสติก๊ เกอร์ สีแดง “ผู้ป่วยแพ้ ยา” บนปกใน
ของ OPD card บันทึกการแพ้ยาในแบบบันทึก
รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา
และเขียนรายละเอียดการแพ้ยาแบบสรุ ปลงใน
ใบสัง่ ยา
- บันทึกประวัติการแพ้ยาในคอมพิวเตอร์
- ให้คาแนะนาผูป้ ่ วยเรื่ อง ADR และการ
ป้ องกันการแพ้ยาซ้ า
* ส่งผูป้ ่ วยกลับไปพบแพทย์ กรณี แพทย์ยงั ไม่
ทาการวินิจฉัยและรักษา

พบ Alerting order

แพทย์วนิ ิจฉัยยืนยันว่า
เกี่ยวข้องกับ ADR

พยาบาลหน้าห้องตรวจหรื อ
ห้องฉุกเฉิ นส่งผูป้ ่ วยพบเภสัชกร

เภสัชกร
- ติดสติก๊ เกอร์ สีเหลืองระบุ
“เฝ้ าระวังการใช้ ยา” ที่ปก OPD card
กรณี ที่เป็ น ADR type B ระดับ
possible
- บันทึกการแพ้ยาในแบบบันทึก
อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้
ผลิตภัณฑ์สุขภาพและเขียน
รายละเอียดสรุ ปการแพ้ยาในใบสัง่ ยา
- ให้คาแนะนาผูป้ ่ วยเรื่ อง ADR และ
การเฝ้ าระวังการใช้ยา
* ส่งผูป้ ่ วยกลับไปพบแพทย์ กรณี
แพทย์ยงั ไม่ทาการวินิจฉัยและรักษา

(ต่อหน้าถัดไป)
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เภสัชกร
เภสัชกรผูร้ ับผิดชอบติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา
รวบรวมรายงานการเกิด ADR ที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลเพื่อรวบ
รวมส่งศูนย์อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต

การติดตาม ADR ผู้ป่วยใน
แนวทางปฏิบัติ การติดตาม ADR ผู้ป่วยใน (Flow Chart แนบท้าย)
1. แรกรับผูป้ ่ วย พยาบาลหน้าห้องตรวจ /พยาบาลประจาห้องฉุ กเฉิ น ซักประวัติเบื้องต้นเกี่ยวกับการเกิด
ADR ( ประวัติแพ้ยา )ของผูป้ ่ วย และตรวจสอบบันทึกประวัติแพ้ยาใน OPD card
2. ในกรณี ที่ผปู ้ ่ วยไม่ได้เข้ารับการรักษาด้วยอาการ ADR แต่พบประวัติการแพ้ยาที่มีการบันทึกไว้ใน OPD
card ของผูป้ ่ วยที่ชดั เจน (ได้แก่ สติ๊กเกอร์ สีแดงระบุ “ผูป้ ่ วยแพ้ยา” หรื อ สติ๊กเกอร์ สีเหลือง “เฝ้ าระวังการใช้
ยา” ที่บนปกในของ OPD card) ให้พยาบาลหน้าห้องตรวจ/พยาบาลห้องฉุ กเฉิ น ติดสติ๊กเกอร์ “ผูป้ ่ วยแพ้ยา”
หรื อ “เฝ้ าระวังการใช้ยา” พร้อมทั้งระบุชื่อยาที่ผปู ้ ่ วยแพ้ไว้ที่ใบ Order แพทย์ เพื่อเป็ นสัญลักษณ์แจ้งให้แพทย์
ทราบว่าผูป้ ่ วย แพ้ยา/เฝ้ าระวังการใช้ยา และเมื่อผูป้ ่ วยเข้าไปในตึกผูป้ ่ วยแล้ว ให้พยาบาลประจาหอผูป้ ่ วยติด
สติ๊กเกอร์ แสดงไว้บนหน้าชาร์ จเหล็กของผูป้ ่ วย เพื่อเป็ นสัญลักษณ์แสดงให้รู้วา่ ผูป้ ่ วย แพ้ยาหรื อเฝ้ าระวังการ
ใช้ยา
3. ในกรณี ที่ผปู ้ ่ วยไม่ได้เข้ารับการรักษาด้วยอาการ ADR แต่ผปู ้ ่ วยให้ประวัติวา่ เคยแพ้ยาหรื อมีประวัติแพ้ยา
จากบัตรแพ้ยาของโรงพยาบาลอื่นแต่ไม่มีบนั ทึกประวัติการแพ้ยาที่ชดั เจน ( ได้แก่ ไม่มีสติ๊กเกอร์ “ผูป้ ่ วยแพ้
ยา” ที่ OPD card หรื อไม่เคยมีประวัติการประเมิน ADR มาก่อน) ให้พยาบาลหน้าห้องตรวจ/พยาบาลห้อง
ฉุกเฉิน แจ้งให้แพทย์และเภสัชกร ทราบเพื่อประเมิน ADR
4. ในกรณี ที่ผปู้ ่ วยเข้ารับการรักษาด้วยอาการ ADR หรื อพยาบาลประจาหอผูป้ ่ วยพบอาการผิดปกติของ
ผูป้ ่ วยที่อาจเกิดจาก ADR ในขณะที่ผปู้ ่ วยรับการรักษาในโรงพยาบาล ให้พยาบาลประจาหอผูป้ ่ วยรี บรายงาน
แพทย์เพื่อให้ดาเนินการรักษาเพื่อแก้ไขอาการผิดปกติที่เกิดขึ้นและเมื่อแพทย์ยนื ยัน ADR ที่เกิดขึ้น พยาบาล
แจ้งเภสัชกรเพื่อประเมิน ADR และออกบัตรแพ้ยา
5. กรณี พบ Alerting order ต้องได้รับการยืนยันจากแพทย์วา่ เกี่ยวข้องกับ ADR หรื อไม่ ถ้าเกี่ยวข้องกับ ADR
ส่ งพบเภสัชกรเพื่อประเมินการแพ้ยา
6. เภสัชกรประเมินการแพ้ยา โดยปฏิบตั ิตามขั้นตอนต่อไปนี้
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เภสัชกรสัมภาษณ์ผปู ้ ่ วยเกี่ยวกับประวัติการใช้ยา ดูจากบันทึกของแพทย์จากเวชระเบียน
หากเภสัชกรมีขอ้ สงสัยหรื อต้องการข้อมูลเกี่ยวกับความผิดปกติของผูป้ ่ วยเพิ่มเติม ให้เภสัชกรติดต่อ
ขอคาปรึ กษาจากแพทย์ผใู้ ห้การรักษา
II. เภสัชกรบันทึกข้อมูลลงในแบบบันทึกอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา
III. เภสัชกรนาข้อมูลยาที่สงสัยมาประเมินความสัมพันธ์ระหว่างยากับ ADR ที่เกิดขึ้นโดยใช้
Naranjo’s algorithm และ WHO criteria
IV.
เภสัชกรออกบัตรแพ้ยาตามขั้นตอน ติดสติ๊กเกอร์ สีแดง ระบุ “ผูป้ ่ วยแพ้ยา” บนปกใน OPD
Card ให้แก่ผปู ้ ่ วยในกรณี ดงั นี้
- ADR type A ระดับ probable ขึ้นไป
- ADR type B
- ADR ที่ได้รับการระบุวา่ ร้ายแรง
- ADR ผูป้ ่ วยไม่สามารถทนได้และ/หรื อ ADR นั้นส่ งผลต่อคุณภาพชีวติ ของผูป้ ่ วย
I.

V.
VI.

ในกรณี การประเมิน ADR type A ระดับ possible จะติดสติ๊กเกอร์ สีเหลืองระบุ “เฝ้ าระวังการใช้
ยา” บนปกในของ OPD card ซึ่ งแพทย์อาจพิจารณาสัง่ ใช้ยาชนิดนั้นได้กรณี จาเป็ น แต่ควรมีการเฝ้ าระวัง
อย่างใกล้ชิด
เภสัชกรมอบบัตรแพ้ยาให้กบั ผูป้ ่ วย พร้อมทั้งให้คาแนะนาถึงความสาคัญของบัตรแพ้ยา
บันทึกประวัติแพ้ยาในคอมพิวเตอร์ ให้ปรากฏในใบสั่งยาเพื่อแจ้งเตือนแพทย์ก่อนสั่งใช้ยา
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การติดตาม ADR ผู้ป่วยใน
แผนภาพที่ 2 แนวทางการปฏิบตั ิ SRS สาหรับผูป้ ่ วยใน
รับการรักษาปกติ ( ไม่ เกีย่ วกับ ADR)

รับการรักษาด้ วยความผิดปกติทสี่ งสัยว่ าเกิดจาก ADR/ผู้ป่วย
ผิดปกติจาก ADR ระหว่ างรักษาในโรงพยาบาล

พยาบาลหน้ าห้ องตรวจ/พยาบาลห้ องฉุกเฉิน
- ซักประวัติเพื่อสื บหาประวัติการแพ้ยา
- ตรวจสอบบันทึกการแพ้ยาใน OPD card

ไม่ พบประวัตกิ ารแพ้ ยา

พบประวัตกิ ารแพ้ ยา

มีบันทึกการแพ้ ยาใน OPD card
- มีสติ๊กเกอร์ สแี ดง “ผู้ป่วยแพ้ ยา” หรื อ
สติ๊กเกอร์ สเี หลือง เฝ้ าระวังการใช้ ยา
บนปก OPD card

พยาบาลหน้ าห้ องตรวจ/พยาบาลห้ องฉุกเฉิน
- ติดสติ๊กเกอร์ “ผูป้ ่ วยแพ้ยา”/ “เฝ้ าระวังการ
ใช้ยา” บนใบ Doctor’s order พร้อมทั้งเขียน
ชื่อ ยาที่แพ้ เพื่อเป็ นสัญลักษณ์แจ้งเตือนให้
แพทย์ทราบ

ดาเนินการตามปกติ

พยาบาลประจาหอผู้ป่วย
- รายงานแพทย์และเภสัชกร
- บันทึกอาการผิดปกติที่พบ ตลอดจนบันทึก
การเปลี่ยนแปลงของผูป้ ่ วยหลังได้รับการ
แก้ไขอาการผิดปกติโดยละเอียด

พยาบาลประจาตึกผู้ป่วย
-ติดสติ๊กเกอร์ “ผูป้ ่ วยแพ้ยา”/ “เฝ้ า
ระวังการใช้ยา” บนหน้าชาร์จ
เหล็กของผูป้ ่ วย

ไม่ มีบันทึกการแพ้ ยาใน
OPD card

พยาบาลหน้ าห้ องตรวจ/พยาบาลห้ องฉุกเฉิน
- แจ้ งแพทย์และเภสัชกร

แพทย์
- ประเมินอาการและยืนยัน ADR

เภสัชกร

(ต่อหน้าถัดไป)
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พบ Alerting order

เภสัชกร

เภสัชกร
- ซักประวัติการแพ้ยา / ประเมิน ADR ตามแบบ
บันทึกรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการ
ใช้ยา Naranjo’s algolithm และ WHO criteria

เภสัชกร
- ออกบัตรแพ้ ยาให้ ผ้ปู ่ วย ในกรณี ดงั ต่อไปนี้

- ADR type A ระดับ probable ขึ้นไป
- ADR type B
- ADR ที่ได้รับการระบุวา่ ร้ายแรง
- ADR ผูป้ ่ วยไม่สามารถทนได้และ /หรื อ
ADR นั้นส่ งผลต่อคุณภาพชีวติ ของผูป้ ่ วย
- ติดสติก๊ เกอร์ สีแดง “ผู้ป่วยแพ้ ยา” บนปก
OPD card บันทึกการแพ้ยาในแบบบันทึก
รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา
และเขียนรายละเอียดการแพ้ยาโดยสรุ ปที่ใบสัง่
ยา
- บันทึกประวัติการแพ้ยาในคอมพิวเตอร์
- ลงประวัติผปู ้ ่ วยในทะเบียนผูป้ ่ วยแพ้ยา
- ให้คาแนะนาผูป้ ่ วยเรื่ อง ADR และการ
ป้ องกันการแพ้ยาซ้ า

แพทย์วนิ ิจฉัยยืนยันว่า
เกี่ยวข้องกับ ADR

เภสัชกร
- ติดสติก๊ เกอร์ สีเหลืองระบุ
“ระวังการใช้ ยา” ที่ OPD card กรณี ที่
เป็ น ADR type B ระดับ Possible
- บันทึกการแพ้ยาในแบบบันทึก
อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา
และเขียนรายละเอียดการแพ้ยาโดย
สรุ ปไว้ในใบสัง่ ยา
- ให้คาแนะนาผูป้ ่ วยเรื่ อง ADR และ
การเฝ้ าระวังการใช้ยา

เภสัชกร
เภสัชกรผูร้ ับผิดชอบติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา
รวบรวมรายงานการเกิด ADR ที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลเพื่อรวบ
รวมส่งศูนย์อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต
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การติดตาม ADR ผู้ป่วยนอกเวลาราชการ
แผนภาพที่ 3 แนวทางการปฏิบตั ิ SRS สาหรับผูป้ ่ วยนอกเวลาราชการ
รับการรักษาปกติ ( ไม่เกี่ยวกับ ADR)

รับการรักษาด้วยความผิดปกติที่สงสัยว่าเกิดจาก ADR

พยาบาลห้ องฉุกเฉิน
- ซักประวัติเพื่อสื บหาประวัติการแพ้ยา
- ตรวจสอบบันทึกการแพ้ยาใน OPD card

ไม่ พบประวัตกิ ารแพ้ ยา

พยาบาลห้ องฉุกเฉิน
- ซักประวัติเพื่อสื บหาประวัติการแพ้ยา
- ตรวจสอบบันทึกการแพ้ยาใน OPD card

พบประวัตกิ ารแพ้ ยา
พยาบาลห้ องฉุกเฉิน
- บันทึกข้อมูลเพื่อแจ้งให้แพทย์ทราบ

มีบันทึกการแพ้ ยาใน OPD card
- มีสติ๊กเกอร์สีแดง “ผูป้ ่ วยแพ้ยา” พร้อม
ระบุชื่อยา อาการและวันที่ประเมินบนปก
OPD card

พยาบาลห้ องฉุกเฉิน
- ติดสติ๊กเกอร์สีแดง แพ้ยา/
สติ๊กเกอร์สีเหลือง เฝ้ าระวังการใช้
ยา พร้อมระบุชื่อยา ลงในใบสัง่ ยา
ดาเนินการรักษาตามปกติ

แพทย์
- วินิจฉัยอาการที่พบ และยืนยันการ
เกิด ADR และให้การรักษาความ
ผิดปกติที่เกิดขึ้น
- กรณี ที่วนิ ิจฉัยแล้วไม่ใช่ ADR
ดาเนินการตามขั้นตอนปกติ

ไม่ มบี ันทึกการแพ้ ยาใน
OPD card

พยาบาลห้ องฉุกเฉิน
- กรณี ที่เกิด ADR พยาบาลติดสติ๊กเกอร์สีเขียวระบุ “รอ
ตรวจสอบการแพ้ยาแพ้ยา” เพื่อความสะดวกในการติดตาม
ประเมิน ADR ในภายหลัง ห้องจ่ายยาเพื่อประเมิน ADR

(ต่อหน้าถัดไป)
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กรณีพบ Alerting order

พยาบาลห้ องฉุกเฉินและพยาบาลในหอผู้ป่วยใน
ติดสติ๊กเกอร์สีเขียวระบุ “รอตรวจสอบการแพ้ยาแพ้ยา” เพื่อ
ความสะดวกในการติดตามประเมิน ADR ในภายหลัง
ห้องจ่ายยาเพื่อประเมิน ADR

เภสัชกร
- ตรวจสอบใบสัง่ ยาทีติดสติ๊กเกอร์สีเขียวระบุ
“รอตรวจสอบการแพ้ยาแพ้ยา”
- ออกบัตรแพ้ ยาให้ ผ้ปู ่ วย ในกรณี ดงั ต่อไปนี้

- ADR type A ระดับ probable ขึ้นไป
- ADR type B
- ADR ที่ได้รับการระบุวา่ ร้ายแรง
- ADR ผูป้ ่ วยไม่สามารถทนได้และ /หรื อ
ADR นั้นส่ งผลต่อคุณภาพชีวติ ของผูป้ ่ วย
- ติดสติก๊ เกอร์ สีแดง “ผู้ป่วยแพ้ ยา” บนปกใน
ของ OPD card บันทึกการแพ้ยาในแบบบันทึก
รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา
และเขียนรายละเอียดการแพ้ยาแบบสรุ ปลงใน
ใบสัง่ ยา
- บันทึกประวัติการแพ้ยาในคอมพิวเตอร์

เภสัชกร
- ตรวจสอบใบสัง่ ยาทีติดสติ๊กเกอร์สี
เขียวระบุ “รอตรวจสอบการแพ้ยาแพ้
ยา”
- ติดสติก๊ เกอร์ สีเหลืองระบุ
“เฝ้ าระวังการใช้ ยา” ที่ปก OPD card
กรณี ที่เป็ น ADR type B ระดับ
possible
- บันทึกการแพ้ยาในแบบบันทึก
อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้
ผลิตภัณฑ์สุขภาพและเขียน
รายละเอียดสรุ ปการแพ้ยาในใบสัง่ ยา

เภสัชกร
เภสัชกรผูร้ ับผิดชอบติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา
รวบรวมรายงานการเกิด ADR ที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลเพื่อรวบ
รวมส่งศูนย์อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต
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การติดตาม ADR แบบ Intensive
การเฝ้ าระวังการใช้ ยาในกลุ่ม G-6-PD
แนวทางปฏิบัติเรื่องการเฝ้ าระวังการใช้ ยาในผู้ป่วย G-6-PD Deficiency
1. ขั้นตอนการเตรียมการเฝ้ าระวังการใช้ ยาในกลุ่ม G-6-PD
1.1 จัดเตรี ยมคู่มือประจาตัวผูป้ ่ วย G-6-PD และบัตรประจาตัว G-6-PD
1.2 ประสานงานและชี้แจงแก่ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องทั้งหมด
2. การจัดการเมื่อพบผู้ป่วยครั้งแรก และการลงทะเบียนประวัติผ้ ปู ่ วยรายเก่ า
2.1 เมื่อแพทย์วนิ ิจฉัยว่าผูป้ ่ วยเป็ น G-6-PD Deficiency ครั้งแรก
- พยาบาลหน้าห้องตรวจ/พยาบาลห้องฉุ กเฉิ น สอบถามผูป้ ่ วยถึงคู่มือและบัตรประจาตัวผูป้ ่ วย
G-6-PD ถ้าผูป้ ่ วยยังไม่มี มอบคู่มือและบัตรประจาตัวผูป้ ่ วย G-6-PD Deficiency พร้อมให้คาปรึ กษา
เรื่ องโรค, ยาที่ควรหลีกเลี่ยง, ยา อาหาร และสารเคมีที่ควรเลี่ยงและการปฏิบตั ิตวั เพื่อป้ องกันและลด
ความรุ นแรงการเกิดภาวะเม็ดเลือดแดงแตก รวมทั้งการสังเกตอาการเมื่อมีภาวะเม็ดเลือดแดงแตก
- แนะนาผูป้ ่ วยให้พกบัตรประจาตัวผูป้ ่ วย G-6-PD นี้ไว้ประจาตัว พร้อมยืน่ ให้แก่แพทย์ พยาบาล
เภสัชกรหรื อบุคลากรทางการแพทย์ทุกครั้งที่มารับบริ การ
- เภสัชกรเก็บข้อมูลเพื่อลงบันทึกประวัติลงในคอมพิวเตอร์ ติดสติ๊กเกอร์ ระบุผปู้ ่ วย G-6-PD ที่ OPD
card เพื่อแจ้งเตือนแพทย์ก่อนสั่งใช้ยา
2.2 แพทย์ เภสัชกร และพยาบาลหอผูป้ ่ วยอื่นๆ ซักประวัติพบว่าผูป้ ่ วยเป็ น G-6-PD Deficiency แจ้ง
เภสัชกรหน่วยจ่ายยาที่ผปู ้ ่ วยไปรับยา เพื่อ
- มอบคู่มือและบัตรประจาตัวผูป้ ่ วย G-6-PD Deficiency พร้อมให้คาปรึ กษาเรื่ องโรค ยาที่ควร
หลีกเลี่ยง ยา อาหารและสารเคมีที่ควรเลี่ยง และการปฏิบตั ิตวั เพื่อป้ องกันและลดความรุ นแรงการ
เกิดภาวะเม็ดเลือดแดงแตก รวมทั้งการสังเกตอาการเมื่อมีภาวะเม็ดเลือดแดงแตก
- ลงบันทึกประวัติในคอมพิวเตอร์ ให้ปรากฏในใบสั่งยาและติด marker ระบุ G-6-PD ที่ OPD card
เพื่อแจ้งเตือนแพทย์ก่อนสั่งใช้ยาแนะนาผูป้ ่ วยให้พกบัตรไว้ประจาตัว พร้อมยืน่ ให้แก่แพทย์ พยาบาล
เภสัชกรหรื อบุคลากรทางการแพทย์ทุกครั้งที่มารับบริ การ
- เภสัชกรซักประวัติและตรวจสอบยาของผูป้ ่ วยที่มีความเสี่ ยงต่อการเกิดภาวะเม็ดเลือดแดงแตก
- หากพบมีการสั่งใช้ยาที่ควรเลี่ยง ส่ งปรึ กษาแพทย์พิจารณาเปลี่ยนยา ปรับขนาดยา หรื อหาแนวทาง
ติดตามและป้ องกันปั ญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้
3. การจัดการเมื่อพบว่ าผู้ป่วย G-6-PD Deficiency มารับยาในครั้งต่ อๆ ไป
3.1 เภสัชกรตรวจสอบยาของผูป้ ่ วย ที่มีความเสี่ ยงต่อการเกิดภาวะเม็ดเลือดแดงแตก หากพบมีการสั่งใช้ยา
ที่ควรหลีกเลี่ยง (ยาที่มีความเสี่ ยงสู ง) ส่ งปรึ กษาแพทย์เพื่อพิจารณาเปลี่ยนยา
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3.2 หากพบมีการสั่งใช้ยาที่ควรเลี่ยง ส่ งปรึ กษาแพทย์พิจารณาเปลี่ยนยา ปรับขนาดยา หรื อหาแนวทาง
ติดตามและป้ องกันปั ญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้
3.3 แพทย์ พยาบาล พบว่าผูป้ ่ วยเกิดภาวะเม็ดเลือดแดงแตกจากยา ให้แจ้งหน่วยจ่ายยาเหมือนการแจ้ง
ผูป้ ่ วยเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากยาอื่นๆ เพื่อให้เภสัชกรไปสื บค้นข้อมูลและรายงาน
3.4 เภสัชกรที่ได้รับแจ้งรายงานการเกิดภาวะเม็ดเลือดแดงแตกจากยาเมื่อพบว่าผูป้ ่ วยเกิดภาวะเม็ดเลือด
แดงแตกจากยากลุ่มเสี่ ยงและไม่ได้สมุดคู่มือประจาตัว ให้ดาเนินการสื บค้นหาสาเหตุและแนวทางในการ
ป้ องกันต่อไป
2. การเฝ้ าระวังและติดตามยาทีอ่ าจก่ อให้ เกิดการแพ้ ยาทีร่ ุ นแรง
แนวทางปฏิบัติเรื่องเฝ้ าระวังและติดตามยาทีอ่ าจก่ อให้ เกิดการแพ้ ยาทีร่ ุ นแรง
1.ขั้นตอนการเตรียมการเฝ้ าระวังและติดตามยาทีอ่ าจก่ อให้ เกิดการแพ้ ยาทีร่ ุ นแรง
1.1 กาหนดรายการยาที่อาจก่อให้เกิดการแพ้ยาที่รุนแรงที่มีในโรงพยาบาล ดังนี้
- กลุ่มยาซัลฟา : Cotrimoxazole
- กลุ่มยากันชัก: Carbamazepine, Phenobarbital, Phenytoin
- กลุ่มยาต้านเชื้อไวรัส HIV: Nevirapine, Efavirenze, GPO-via
- กลุ่มยาเกาต์: Allopurinol
1.2 เตรี ยมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
- สมุดประจาตัวผูป้ ่ วยโรคเรื้ อรังที่มีบนั ทึกการเฝ้ าระวังการใช้ยาที่อาจก่อให้เกิดการแพ้ยาที่รุนแรง
- แบบฟอร์ มบันทึกการเฝ้ าระวังการใช้ยาที่อาจก่อให้เกิดการแพ้ยาที่รุนแรง แนบติดกับใบ MRC
2. ประสานงานและชี้แจงแก่ ผ้ ทู เี่ กีย่ วข้ องทั้งหมด
3. ดาเนินการเหมือน Spontaneous ADR
8. เครื่องชี้วดั
ตัวชี้วดั คุณภาพงานติดตามอาการไม่ พงึ ประสงค์ จากการใช้ ยา มีดงั นี้
1. จานวนครั้งของการแพ้ยาซ้ า แบ่งเป็ น
1.1 จานวนครั้งของการแพ้ยาซ้ าเนื่องจากระบบของโรงพยาบาล
1.2 จานวนครั้งของการแพ้ยาซ้ าที่ไม่มีสาเหตุมาจากระบบของโรงพยาบาล
2. จานวนครั้งของการแพ้ยากลุ่มเดียวกัน
3.1 จานวนครั้งของการแพ้ยากลุ่มเดียวกันเนื่องจากระบบของโรงพยาบาล
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3.2 จานวนครั้งของการแพ้ยากลุ่มเดียวกันเนื่องจากความตั้งใจของบุคลากรทางการแพทย์เพื่อประโยชน์
ในการรักษาหรื อมีขอ้ บ่งชี้ทางการแพทย์
3.3 จานวนครั้งของการแพ้ยากลุ่มเดียวกันที่ไม่มีสาเหตุมาจากระบบของโรงพยาบาล
3. จานวนครั้งการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาที่ร้ายแรง
4. จานวนผูป้ ่ วย G-6-PD Deficiency ที่ไม่ได้รับคาปรึ กษาและไม่ได้รับคู่มือประจาตัวผูป้ ่ วย G-6-PD
Deficiency แล้วเกิดภาวะเม็ดเลือดแดงแตกจากการใช้ยากลุ่มเสี่ ยง
9. ภาคผนวก
1. อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาชนิด Type A และ Type B
2. Alerting order สาหรับการเฝ้ าระวัง ADR
3. แบบบันทึกติดตาม ADR โดย Tracer agent
4. แบบบันทึกอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา
5. Naranjo algorithm
6. คานิยามที่เกี่ยวข้องกับภาวะ G-6-PD
1. อาการไม่ พงึ ประสงค์ จากการใช้ ยาชนิด Type A และ Type B
Type A (Augmented) ADR เป็ นผลจากสัมฤทธิ์ เภสัชวิทยาของยาหรื อเมตาบอไลท์ของยา สามารถ
ทานายได้จากสัมฤทธิ์ ทางเภสัชวิทยา ไม่มีความจาเพาะในการเกิดกับคนบางกลุ่ม ความรุ นแรงของอาการที่
เกิดมีความสัมพันธ์กบั ขนาดของยา ส่ วนใหญ่พบตั้งแต่ข้ นั ตอนการทดลองยาในสัตว์ มีอุบตั ิการณ์การเกิดสู ง
แต่มีอตั ราการเสี ยชีวติ น้อย สามารถรักษาได้โดยการลดขนาดยา ลักษณะของ Type A ADR มีดงั นี้
1. Toxicity of overdose เป็ นพิษจากการได้รับยาเกินขนาด เช่น ตับวาย จากการได้รับ Paracetamol
ขนาด สู ง
2. Side effect เป็ นผลข้างเคียงจากฤทธิ์ ทางเภสัชวิทยาของยา เช่น ง่วงนอน จากยากลุ่ม
Benzodiazepine, Hypoglycemia จากยากลุ่ม Sulfonylurea, Orthostatic, Hypotension จากยาลด
ความดันโลหิต
3. Secondary effect เป็ นผลต่อเนื่องจากฤทธิ์ หลักของยา เช่น ท้องเสี ยจากการใช้ Antibiotics ที่มี
ฤทธิ์ กว้าง ทาให้มีการทาลาย Bacterial flora ในทางเดินอาหารและมีการเจริ ญของเชื้อที่ด้ือยานั้น
จึงทาให้เกิดอาการท้องเสี ยจากเชื้อที่ด้ือยา
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Drug interaction เป็ นผลจากปฏิกิริยาต่อกันของยาแล้วทาให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์ข้ ึน เช่น
อาการชักจากพิษของ Theophylline เมื่อใช้ร่วมกับ Erythromycin

Type B (Bizarre) ADR เป็ นปฏิกิริยาตอบสนองเฉพาะสาหรับบางคน จะเกิดขึ้นกับผูท้ ี่มีความไว
ต่อยานั้น ผลที่เกิดขึ้นไม่สัมพันธ์กบั ฤทธิ์ ทางเภสัชวิทยาตามปกติของยา ไม่สามารถทานายอาการที่เกิดขึ้น
ด้วยฤทธิ์ ทางเภสัชวิทยาได้ ความรุ นแรงของอาการที่เกิดไม่สัมพันธ์กบั ขนาดยา ได้รับยาเพียงเล็กน้อยก็อาจ
เกิดอันตรายถึงชีวติ ไม่สามารถสังเกตพบจากขั้นตอนการตรวจสอบความเป็ นพิษของยาในการทดลองยาใหม่
หรื อทานายฤทธิ์ จากสัตว์ทดลองได้ มีอุบตั ิการณ์การเกิดต่า แต่ทาให้เสี ยชีวติ ได้สูง การรักษาทาโดยการหยุด
ใช้ยา ลักษณะของ Type B ADR มีดงั นี้
1. Hypersensitivity immunological reaction เป็ นปฏิกิริยาที่เกิดจากภูมิคุม้ กันต่อต้านยา เช่น
Anaphylaxis จากการแพ้ยากลุ่มเพนนิซิลลิน
2. Idiosyncratic reaction เป็ นปฎิกริ ยาที่เกิดจากความผิดปกติในการตอบสนองต่อยาที่เกิดขึ้น
เฉพาะตัวของผูป้ ่ วย อาจเป็ นความแตกต่างของเชื้อชาติ อาการที่เกิดขึ้นไม่สัมพันธ์กบั ฤทธิ์ ทาง
เภสัชวิทยาของยา และไม่ได้เกิดจากปฎิกิริยาภูมิคุม้ กัน เกิดขึ้นในขนาดปกติของการรักษา มัก
เป็ นความผิดปกติข้ นั รุ นแรง และไม่สามารถทานายการเกิดล่วงหน้าได้ เช่น Aplastic anemia
จากการใช้ยา Chloramphenicol
ตารางที่ 1 เปรี ยบเทียบอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาชนิด Type A และ Type B
Type A
1. สัมพันธ์กบั ขนาดยา
2. เป็ นฤทธิ์ ทางเภสัชวิทยาที่ทานายได้

1.
2.

3. ส่ วนใหญ่พบตั้งแต่ข้ นั ตอนการวิจยั ทดลองยาในสัตว์
3.
4. พบบ่อย มีโอกาสทาให้เกิดการเจ็บป่ วยได้มาก แต่อาการที่ 4.
เกิดขึ้นมักไม่รุนแรง โอกาสเสี่ ยงต่อการเสี ยชีวติ น้อย
5. รักษาโดยการลดขนาดยา
5.

Type B
ไม่สัมพันธ์กบั ขนาดยา
ไม่สามารถทานายฤทธิ์ การเกิดได้ดว้ ยฤทธิ์ ทาง
เภสัชวิทยา
ไม่พบในขั้นตอนการวิจยั ทดลองยาในสัตว์
พบน้อย แต่อาการที่เกิดขึ้นมักรุ นแรงเสี่ ยงต่อ
การเสี ยชีวติ สู ง
รักษาโดยการหยุดยา

ADR ของยาส่ วนใหญ่สามารถจัดกลไกการเกิดอยูใ่ น Type A หรื อ B อันใดอันหนึ่งได้ดงั ตัวอย่างใน
ตารางที่ 2 แต่บางครั้งก็ยากที่จะจัดอยูใ่ นแบบใดแบบหนึ่ง เพราะอาการไม่พึงประสงค์บางแบบที่เกิดจากยา
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ชนิดเดียวกันอาจเกิดได้จากทั้งสองกลไก เช่น Agranulocytosis จากการใช้ยา Phenylbutazone หรื อ
Chloramphenicol อาจเกิดจากกลไกซึ่ งมีความสัมพันธ์กบั ขนาดยาหรื อไม่สัมพันธ์กบั ขนาดยาก็ได้
ตารางที่ 2 ตัวอย่างของอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา Type A และ Type B
ยา
Chlorpromazine
Naproxen
Phenytoin
Thiazides
Quinine
Warfarin

Type A

Type B
Sedation
Stevens-Johnson syndrome, Chloestatic jaundice
Gastrointestinal hemorrhage Agranulocytosis, Urticaria
Ataxia
Hepatitis, Lymphadenopathy, Toxic epidermal
necrolysis
Hypokalemia
Thrombocytopenia
Tinnitus
Thrombocytopenia
Bleeding
Breast necrosis

2. Alert Order สาหรับการเฝ้ าระวัง ADR
Alerting order เป็ นลักษณะของคาสัง่ แพทย์ ที่แสดงว่าอาจมีการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้
ยาขึ้น (Adverse Drug Reaction, ADR) โดยลักษณะของคาสั่ง จะมีลกั ษณะต่างๆดังนี้
1. การหยุดการใช้ยาโดยทันที
2. การลดขนาดยาและหรื อมีการสั่งตรวจผลทางห้องปฏิบตั ิการ
3. การลดขนาดยาและหรื อการให้ผปู้ ่ วยได้รับ Antidote หรื อ tracer agent ซึ่ งเป็ นกลุ่มยาที่จะพบใน
การแก้ไขการเกิด ADR
4.
ตัวอย่างของ tracer agent
Atropine
Chlorpheniramine
Corticosteroids
Dextrose
Diazepam
Epinephrine
Hydrocortisone
Hydroxyzine
Kalimate
Lidocaine
Naloxone
Phenytoin
Physostigmine
Trihexyphenidyl
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บันทึกการติดตาม ADR โดย Tracer agent
ชื่อ-สกุลผูป้ ่ วย.........................................................วันที่เกิดเหตุ............. ...............................
 ผูป้ ่ วยนอก ผูป้ ่ วยใน HN……………………....…AN…….................................
เหตุการณ์เฝ้ าระวัง
 หยุด/ลดขนาดยากะทันหันคือ
 สัง่ ใช้ Tracer agent ดังนี้

 Atropine
 Dextrose
 Hydrocortisone
 Lidocaine
 Physostigmine

Chlorpheniramine
Diazepam
Hydroxyzine
Naloxone
Trihexyphenidyl

Corticosteroids
Epinephrine
Kalimate
Phenytoin
อื่นๆ………………………

สาเหตุที่ใช้....................................................................................... ............................................................................
......................................................................................................... .............................................................................
การประเมินอาการไม่พึงประสงค์
 ไม่ใช่ ADR เนื่องจาก
ผูป้ ่ วยไม่ได้ใช้ยา
เกิดจากภาวะโรค
สาเหตุอื่นๆ (ระบุ)........................................................................................................................................
 เกิด ADR จากการใช้ยา/ผลิตภัณฑ์สุขภาพคือ....................................................................................................
ผลการประเมิน
 เฝ้ าระวัง
 แพ้ยา
ความรุ นแรง
 ร้ายแรง
 ไม่ร้ายแรง
วันที่ประเมิน............................................... ผูป้ ระเมิน.......................................................................
(...................................................................)
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4. แบบบันทึกอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา
HPVC No. ………………

เลขที่รายงานแหล่งรายงาน/ผูส้ ่ งรายงาน.............................................................

 Initial
 Follow up ครั้งที่............

แบบรายงานเหตุการณ์ ไม่ พึงประสงค์จากการใช้ ผลิตภัณฑ์ สุขภาพ
(ข้ อมูลทั้งหมดจะเก็บเป็ นความลับของทางราชการโดยเฉพาะ)

เลขที่อา้ งอิง…………………….

ชนิดรายงาน  Spontaneous Reporting  Intensive Monitoring  Clinical Trial
ข้ อมูลผู้ป่วย
เลขที่ผปู ้ ่ วย HN……………….
 AN……………….
เลขประจาตัวประชาชน (13 หลัก)
.........................................................
คานาหน้า/ชื่อ/นามสกุล

ประเภท
 ผูป้ ่ วยใน
 ผูป้ ่ วยนอก

เชื้อชาติ
 ไทย
 อื่นๆ (ระบุ)
……………….
……………….
……………….

เพศ
 ชาย
 หญิง

อายุ

เคยมีประวัติการแพ้ผลิตภัณฑ์หรื อไม่
 ไม่มี  มี (ระบุชื่อผลิตภัณฑ์และเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ )……………………..………….

น้ าหนัก

โรคประจาตัว/ภาวะอื่นๆ ของผูป้ ่ วย ที่เกี่ยวข้อง (โปรดระบุ
ICD code กรณี ทราบ)
……………………………………………………………………………………………………………
………..

ข้ อมูลผลิตภัณฑ์ สุขภาพ
ประเภท  ยา/วัตถุเสพติด

 ยาใหม่ (SMP)

 อาหาร

ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
(ชื่อสามัญ/ชื่อการค้า และรู ปแบบ กรณี ชีววัตถุให้ระบุรุ่นการผลิต
และวันหมดอายุ ยาสมุนไพรให้ระบุส่วนที่ใช้)

 เครื่ องสาอาง

S,O
I*

 เครื่ องมือแพทย์

 วัตถุอนั ตรายด้านสาธารณสุ ข

ขนาดและวิธีใช้
(ความแรงปริ มาณ หน่วยความถี
และ่ วิธีใช้)

ว/ด/ป
ที่เริ่ มใช้

ว/ด/ป
ที่หยุดใช้

โรคหรื อสาเหตุที่ใช้
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
(ระบุ ICD Code กรณี ทราบ)

แหล่งที่รับผลิตภัณฑ์
สุ ขภาพ
(1 หรื อ 2)

S = Suspected product หมายถึงผลิตภัณฑ์สุขภาพที่สงสัย , O = Other product หมายถึงผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ใช้ร่วม , I = Product interaction หมายถึงผลิตภัณฑ์สุ ขภาพที่เกิดปฏิกิริยาต่อกัน: แหล่งที่มา : 1 = ในโรงพยาบาล , 2 = แหล่งอื่นๆ (ให้ระบุ)
ข้ อมูลเหตุการณ์ ไม่ พึงประสงค์
เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่พบ (บรรยายลักษณะที่พบ และ/หรื อ ศัพท์วิชาการ)

Labeled หรื อ
non-labeled
(เฉพาะกรณี ADR)

ค่าความผิดปกติทางห้องปฏิบตั ิการและ
/หรื อผลการตรวจร่ างกาย

ว/ด/ป ที่พบ...........................................
ความร้ ายแรง

ผลลัพธ์

 ไม่ร้ายแรง

 หยุดใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่สงสัย

 ร้ายแรง คือ (เลือกตอบเพียงข้อเดียว)

 อาการดีข้ นึ อย่างชัดเจน

 ใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่สงสัยซ้ า

 หายเป็ นปกติโดยไม่มีร่องรอยเดิม

โดยเจตนาหรื อไม่เจตนา

 หายโดยมีร่องรอยเดิม

 เสี ยชีวิต (ระบุ ว/ด/ป)………………..….

 อาการไม่ดีข้ นึ

 เกิดอาการเดิมซ้ าขึ้นอีก

 อาการดีข้ นึ แต่ยงั ไม่หาย

 อันตรายถึงชีวิต

 ไม่ทราบ

 ไม่เกิดอาการอีก

 ยังมีอาการอยู่

 ไม่ทราบ

 เสี ยชีวิต (เลือกตอบเพียงข้อเดียว)

 เลือกข้อใดข้อหนึ่ง
 ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
 ทาให้เพิ่มระยะเวลาในการรักษานานขึ้น

 เนื่องจากเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์
 ใช้ผลิตภัณฑ์สุ ขภาพที่สงสัย

 ความพิการถาวร/ไร้ความสามารถ

 ใช้ต่อในขนาดเดิม

 ความผิดปกติแต่กาเนิด/ทารกวิรูป

 ใช้ต่อแต่ลดขนาดลง

 อื่นๆ ที่มีความสาคัญทางการแพทย์

 เปลี่ยนวิธีการบริ หารยา

 ไม่มีการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ที่สงสัยซ้ า

 เนื่องจากอาจเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ
 เนื่องจากสาเหตุอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ระบุสาเหตุ) …………….
 ไม่สามารถติดตามผลได้

(ระบุ) …………….………………………….
ข้ อมูลผู้รายงาน แหล่ งที่เกิดเหตุการณ์ และแหล่ งที่ส่งรายงาน
ชื่อผูว้ ินิจฉัยอาการ……….……..……….……………….……………………………………..
เป็ น  แพทย์

 เภสัชกร  พยาบาล  อื่นๆ (ระบุ)………………………….......

สาเหตุการเกิด
 Product reaction (ADR/vaccine reaction)

 ความคลาดเคลื่อนทางยา

ระบุระดับความน่าจะเป็ น

 ความคลาดเคลื่อนด้านบริ หารจัดการ

ชื่อผูป้ ระเมิน /บันทึกรายงาน (ผูร้ ายงาน).…….….…………..……..…………………………..

 ใช่แน่นอน (Certain)

 เหตุการณ์อื่นที่เกิดร่ วมกัน (coincident)

เป็ น  แพทย์  เภสัชกร  พยาบาล  อื่นๆ (ระบุ)………………………….......

 น่าจะใช่ (Probable)

 ความบกพร่ องของผลิตภัณฑ์สุขภาพ

วันเดือนปี ที่รายงาน.....................................................................................................................

 อาจจะใช่ (Possible)

 อุบตั ิเหตุ

แหล่งที่เกิดเหตุการณ์..................................................................................................................

 ไม่น่าใช่ (Unlikely)

 ฆ่าตัวตาย

จังหวัด....................................................................โทร..............................................................

 ไม่สามารถระบุระดับ (Unclassified)

 ใช้ในทางที่ผิด

แหล่งที่ส่งรายงาน.......................................................................................................................

(ระบุเหตุผล) ………………………

จังหวัด....................................................................โทร..............................................................

 อื่นๆ (ระบุ)..............................................
...............................................................
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5. Naranjo algorithm
Naranjo’s algorithm : สาหรับประเมินความสัมพันธ์ ระหว่ าง
อาการไม่ พงึ ประสงค์ กบั ยาทีส่ งสัย
ยา............................................อาการไม่พึงประสงค์........................................................................................
เลขที่แบบรายงาน...........................โรงพยาบาล..............................................................................................
ไม่
ใช่
ไม่ใช่
คาถาม

คะแนน

ทราบ

1. เคยมีสรุ ปหรื อรายงานการปฏิกิริยานี้มาแล้วหรื อไม่
2. อาการไม่พึงประสงค์น้ ีเกิดขึ้นภายหลังจากได้รับยาที่คิดว่าเป็ นสาเหตุหรื อไม่
3. อาการไม่พึงประสงค์น้ ีดีข้ ึนเมื่อหยุดยาดังกล่าว หรื อเมื่อให้ยาต้านที่จาเพาะ
เจาะจง(specific antagonist) หรื อไม่
4. อาการไม่พึงประสงค์ดงั กล่าวเกิดขึ้นเมื่อเริ่ มให้ยาใหม่หรื อไม่
5. ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นสามารถเกิดจากสาเหตุอื่น (นอกเหนือจากยา) ของผูป้ ่ วยได้
หรื อไม่
6. ปฏิกิริยาดังกล่าวเกิดขึ้นอีก เมื่อให้ยาหลอกหรื อไม่
7. สามารถตรวจวัดปริ มาณยาได้ในเลือด (หรื อของเหลวอื่น) ในปริ มาณความ
เข้มข้นที่เป็ นพิษหรื อไม่
8. ปฏิกิริยารุ นแรงเกิดขึ้น เมื่อเพิ่มขนาดยาหรื อลดความรุ นแรงลงเมื่อลดขนาดยา
หรื อไม่
9. ผูป้ ่ วยเคยมีปฏิกิริยาเหมือนหรื อคล้ายคลึงกันนี้มาก่อน ในการได้รับยาครั้งก่อนๆ
หรื อไม่
10. อากรไม่พึงประสงค์น้ ี ได้รับการยืนยันโดยหลักฐานที่เป็ นรู ปธรรม (objective
evidence) หรื อไม่
รวม
ระดับคะแนน คะแนนมากกว่าหรื อเท่ากับ 9
Definita
ใช่แน่
คะแนนเท่ากับ 58
Probable ใช่
คะแนนเท่ากับ 1-4
Possible
อาจจะใช่
คะแนนน้อยกว่าหรื อเท่ากับ 0
Doubtful น่าสงสัย

+1
+2
+1

0
-1
0

0
0
0

+2
-1

-1
+2

0
0

-1
+1

+1
0

0
0

1

0

0

+1

0

0

+1

0

0

ลงชื่อ ...................................ผูป้ ระเมิน
วันที่ ......................................
โทร .....................................
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6. คานิยามทีเ่ กีย่ วข้ องกับภาวะ G-6-PD
ภาวะเม็ดเลือดแดงแตกแบบอ๊อกซิเดทีฟ (Oxidative Haemolytic Anemia)
หมายถึง ภาวะโลหิตจางจากการที่เม็ดเลือดแดงแตก จากการมีเอนไซม์ G-6-PD น้อย ทาให้การสร้าง
Nicotinamide Adenine Dinucleotide Phophate (NADPH มีหน้าที่ ป้ องกันเม็ดเลือดแดงต่อ Oxidative stress)
ลดลง ทาให้ไม่สามารถควบคุม reduction pathways เป็ นผลให้ฮีโมโกลบินถูก oxidize และเสื่ อมสภาพ เกิด
การตกตะกอนในเม็ดเลือดแดง ร่ วมกับการมี lopid peroxidation ของผนังเม็ดเลือดแดง ถ้ารุ นแรงมากจะเกิดรู
รั่วที่ผนังเม็ดเลือดแดง และทาให้เม็ดเลือดแดงแตกได้ โดยผูป้ ่ วยจะมีอาการแสดง คือ ดีซ่าน ตัวเหลืองตา
เหลือง ซีด และมีปัสสาวะสี ดาหรื อสี โค๊ก
ยาทีค่ วรหลีกเลีย่ ง หมายถึง ยาที่พบรายงานเป็ นสาเหตุให้เกิดเม็ดเลือดแดงแตก ดังรายการต่อไปนี้
กลุ่มยา
ตัวอย่างยา
ยาปฏิชีวนะ
Quinolones
Ciprofloxacin, moxifloxacin, nalidixic acid
(ยาต้านจุลชีพ)
norfloxacin , ofloxacin
ซัลฟา
co-trimoxazole, sulfisoxazole ,sulfasalazine ,
sulfacetamide, sulfadimidine, sulfamethoxazole
sulfanilamide, sulfapyridine
Nitrofurans
Nitrofurantoin, nitrofurazone
อื่นๆ
chloramphenicol , dapsone
ยากลุ่มอื่นๆ
ยารักษามาลาเรี ย
Primaquine
ยาเคมีบาบัด
doxorubicin
Genitourinary analgesic
phenazopyridine
Antimethemoglobinaemic agent methylene blue
·
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ยาทีค่ วรเลีย่ ง หมายถึง กลุ่มยาที่ทาให้เม็ดเลือดแดงแตกได้โดยขึ้นอยูก่ บั ขนาดยาและความรุ นแรงของภาวะ
ขาดเอ็นไซม์ของผูป้ ่ วย

ยาปฏิชีวนะ
(ยาต้ านจุลชี พ)

ยากลุ่มอืน่ ๆ

ยากลุ่มอืน่ ๆ

กลุ่มยา
ซัลฟา

ตัวอย่างยา
sulfadiazine ซึ่ งยานี้ได้รับการทดสอบพบว่าในผูป้ ่ วยที่ขาด
เอ็นไซม์ บางรายไม่เกิดภาวะเม็ดเลือดแดงแตก
sulfaguanidine, sulfamerazine, sulfamethoxypyridazole
Chloroquin, proguanil, pyrimethamine, quinine
ยารักษามาลาเรีย
อืน่ ๆ
furazolidone (disento®), isoniazid, para-aminosalicylic
acid (PAS), streptomycin
ยาแก้ปวด
aspirin, aminopyrine ,triaprofenic acid
dipyrone, phenacetin, phenazone, phenylbutazone,
phenytoin
ยากันชัก
glibenclamide (daonil®, euglucon®, diabenol®, etc)
ยาเบาหวาน
dimercaprol (BAL)
ยาต้ านพิษ
Antazoline, diphenhydramine
Antihistamines
Hydralazine, methyldopa
Antihyper-tensives
Antiparkinsonism agent trihexyphenidyl (benzhexol®)
Dopamine, procainamide, quinidine
Cardiovascular drugs
Colchicines, probenecid
Gout preparations
Hormonal contraceptive mestranol
vitamin C (high dose)
Vitamins
vitamin K (menadione, phytomenadione)
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อาหาร และ สารเคมีทคี่ วรเลีย่ ง
อาหารทีค่ วรเลีย่ ง
สารเคมีทคี่ วรเลีย่ ง
- ถัว่ ปากอ้า (Fava bean) และพืชตระกูลถัว่ ที่มีผลเป็ นฝัก - Naphthalene (ลูกเหม็น)
(all legumn) เช่น ถัว่ เหลือง ถัว่ เขียว ถัว่ ฝักยาว
- Toluidine blue
- ไวน์แดง , Tonic water
บลูเบอร์รี่
- Camphor (การบูรและพิมเสน)
- Berberine (สารประ- กอบเชิงซ้อนที่มีฤทธิ์ ตา้ น
แบคทีเรี ยพบในสมุนไพร goldenseal)

ADR / หน้า 26 จาก 26

