
 
รพ. เต่างอย 

วิธีปฏิบัติ work instruction รหัสเอกสาร :   SP-PTC-  
เรื่อง   แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับยาที่มี
ความเสี่ยงสูง(HAD) 

แก้ไขครั้งท่ี :  0  ฉบับท่ี 1 หน้าที ่:  

วันที่ประกาศใช้ :  1 ตุลาคม  2565 

ผู้จัดทำ  คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด 
            
                       
 

ผู้อนุมัติ                          
               
                   (นายแพทย์ทิฑัมพร  ทิพจร) 
                ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเต่างอย 

 
1. วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือให้เป็นวิธีปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน ลดอันตรายที่อาจเกิดข้ึนจากยา 
2. ขอบเขต 

 ผู้ป่วยที่ได้รับยา HAD ทุกคน 
 เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องกับการซื้อ จัดเก็บ สั่งใช้ จัดเตรียม จ่ายยา ให้ยา และติดตามผล  

3. ผู้รับผิดชอบ  
1) แพทย์ 
2) เภสัชกร 
3) พยาบาล 
4) เจ้าพนักงานเภสัชกรรม  

4. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
1) การคัดเลือกยาความเสี่ยงสูงเข้าบัญชียาโรงพยาบาล 

ยาความเสี่ยงสูงนำเข้าบัญชียาโรงพยาบาล โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการเภสัชกรรม
และการบำบัด โดยพิจารณาประสิทธิผล ความปลอดภัย และความคุ้มค่า  

2) การสั่งซ้ือยาความเสี่ยงสูง 
i. ยึดหลึก LASA โดยยาที่มีหลายความแรง ต้องจำกัดให้มีเพียง 1 ความแรง หรือจำนวนความ

แรงน้อยที่สุด 
ii. หลีกเลี่ยงรายการยาที่มีบรรจุภัณฑ์ที่มีลักษณะภายนอกคล้ายกัน (Look alike drugs) 
3) การเก็บรักษายาความเสี่ยงสูง 

I. ยาความเสี่ยงสูงทุกรายการ ต้องเก็บรักษาโดยแยกจากยาอ่ืนๆหรือป้องกันการเข้าถึงได้โดยง่าย  
II. ต้องมีสัญลักษณ์สีแดงเตือนบุคลากรว่าเป็นยาความเสี่ยงสูง โดยติดที่ภาชนะบรรจุยา 
III. ยาความเสี่ยงสูงกลุ่มยาเสพติดให้โทษ ต้องจำกัดการเข้าถึงโดยล็อคกุญแจตลอด และมีผู้

ควบคุมการนำออกใช้ 
4) การสั่งใช้ยาความเสี่ยงสูง 
I. ไม่สั่งใช้ยาที่มีความเสี่ยงสูงด้วยวาจา ยกเว้นกรณีเร่งด่วน และหากจำเป็นต้องสั่งด้วยวาจา ต้อง

มีการทวนสอบคำสั่งระหว่างผู้สั่งใช้และผู้รับคำสั่ง และบันทึกคำสั่งลงในเอกสารสั่งยาทันที 
II. เขียนด้วยลายมือที่อ่านได้ง่าย ชัดเจน ไม่ใช้คำย่อที่ห้ามใช้ในการสั่งยา 
III. แพทยร์ะบุพารามิเตอร์ที่ต้องติดตาม พร้อมค่าเป้าหมายการใช้ยา 
IV. แพทย์พิจารณาผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ หรือค่าพารามิเตอร์ที่สำคัญก่อนสั่งยาความเสี่ยงสูง 



V. แพทย์คำนวณขนาดยาซ้ำ กรณีต้องมีการคำนวณตามน้ำหนักเมื่อสั่งยาที่มีความเสี่ยง  
VI. แพทย์พิจารณาข้อห้ามใช้และปฏิกิริยาระหว่างยาที่มีความเสี่ยงสูงกับยาอ่ืนๆที่ผู้ป่วยใช้อยู่ก่อน 

5) การจัดยา จ่ายยาความเสี่ยงสูง 
I. การจัดยาความเสี่ยงสูง กำหนดให้ เจ้าพนักงานเภสัชกรรม และเภสัชกร เป็นผู้จัดยาได้

เท่านั้น เภสัชกร 
II. ตรวจสอบคำสั่งใช้ยา ได้แก่ ชื่อ-สกุล , ชื่อยา ความแรง รูปแบบ ขนาดยา วิธีการบริหารยา 

อันตรกิริยาระหว่างยา ความเข้ากันได้ของยา และข้อห้ามใช้ยา 
III. ยาความเสี่ยงสูงที่ต้องทำการเจือจางหรือผสมก่อนการบริหารยา ให้เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 

จัดทำเป็นชุดเตรียมยาความเสี่ยงสูง ที่ประกอบด้วย  
1) ยาความสี่ยงสูงในจำนวนที่เหมาะสมกับคำสั่งใช้ยา 
2) สารน้ำที่จะใช้ผสม และ  
3) ฉลากข้อมูลแนะนำวิธีการเตรียมยา และให้เภสัชกรตรวจสอบความถูกต้อง 

IV. การจ่ายยาความเสี่ยงสูง ต้องปั๊มตรา “ยาความเสี่ยงสูง” ด้วยหมึกสีแดงท่ีออเดอร์ยา ฉลากยา 
และสติ๊กเกอร์มอนิเตอร์ยาความเสี่ยงสูง 

V. กำหนดจำนวน ปริมาณของยาความเสี่ยงสูงที่ต้องจ่าย ตามข้อมูลระยะเวลาที่ต้องติดตามผล
ของยา เช่น NSS 1,000 ml + KCl 20 mEq จะกำหนดให้จ่ายยา KCL 20 mEq #1 amp 
และ NSS 1000 ML # 1 ขวด 

VI. ให้เภสัชตรวจสอบซ้ำทุกครั้ง ก่อนจ่ายยา 
VII. สำหรับผู้ป่วยนอก กำหนดให้เภสัชกรเป็นผู้ตรวจสอบ ส่งมอบ ให้ความรู้ในการใช้ยาและการ

เฝ้าระวังผลข้างเคียงของยา 
6) การเตรียมและบริหารยา 
I. พยาบาลตรวจสอบความถูกต้องของยาความเสี่ยงสูง รวมถึงสารน้ำที่ต้องใช้เตรียม ที่ได้รับ

จากห้องยา 
II. การเตรียมผสมยาให้ปฏิบัติตามเอกสารทีอ่ยู่ในชุดเตรียมยาความเสี่ยงสูง 
III. พยาบาลคนละคนเป็นผู้ตรวจสอบซ้ำแบบอิสระก่อนให้ยาแก่ผู้ป่วย 
IV. พยาบาลให้ยาตามหลัก 6 R 

7) การติดตาม เฝ้าระวังผลการใช้ยาความเสี่ยงสูง 
I. พยาบาลติดตามอาการไม่พึงประสงค์หลังให้ยาใน dose แรก อย่างใกล้ชิด ทุกๆ 5-10 นาที 
II. พยาบาลตรวจสอบอุกรณ์ และความถูกต้องของการไหลของสารน้ำที่ผสมยาความเสี่ยงสูง 

ทุกๆ 30 นาที 
III. พยาบาลติดตามผลจากการให้ยา เฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์ ตามข้อมูลจากเอกสาร

ติดตามการใช้ยาความเสี่ยงสูง และลงบันทึกลงในเอกสารติดตามการใช้ยาความเสี่ยงสูง 
IV. พยาบาลแจ้งแพทย์เจ้าของไข้ทันที เมื่อพบความผิดปกติค่าพารามิเตอร์ อาการไม่พึงประสงค์ 

หรือความผิดพลาดจากการใช้ยาความเสี่ยงสูง 
8) การทำลายยาที่เหลือ หรือยาหมดอายุ 
I. ยาความเสี่ยงสูงที่เหลือจากหอผู้ป่วย ให้ส่งคืนฝ่ายเภสัชกรรม เพ่ือทำลายต่อไป 
II. ฝ่ายเภสัชกรรมจำแนกยาท่ีต้องการทำลายเป็นหมวดหมู่ และส่งทำลายตามกระบวนการ

ทำลายยาหมดอายุที่กำหนด 



III. ยาเสพติดที่เปิดใช้แล้วมียาเหลือ ให้พยาบาลทำลายทิ้งโดยมีพยานรู้เห็นและจดบันทึกชื่อยา 
จำนวนและลงนามไว้ในใบ ยส. 5 ของผู้ป่วยรายนั้น 

9) การประกันคุณภาพ 
I. ต้องมีการสุ่มตรวจสอบการจัดการยาที่มีความเสี่ยงสูงทุก 6 เดือน เพ่ือให้มั่นใจว่าการใช้ยาที่มี

ความเสี่ยงสูงถูกต้อง 
II. เมื่อเกิดอุบัติการณ์ผิดพลาดถึงผู้ป่วยต้องมีการวิเคราะห์สาเหตุราก (Root Cause Analysis/ 

RCA) ร่วมกันในทีมสหสาขาวิชาชีพ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แนวทางปฏิบัติเก่ียวกับยาความเสี่ยงสูง (HAD)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การคัดเลือกยา

• พิจารณาจาก PCT โดย
ค านึงถึงประสิทธิผล 
ความปลอดภัย และ
ความคุ้มค่า

การสั่งซื้อยา

• ยึดหลัก LASA เพ่ือ
ป้องกันการเกิด error

การสั่งใช้ยา

• สั่งยาเป็นลายลักษณ์อักษร
อย่างชัดเจน ยกเว้นกรณี
เร่งด่วน

• ระบุพารามิเตอร์ที่ต้องติดตาม

การจัดยา จ่ายยา

• เภสัช/จพ เป็นผู้จัดยาเท่านั้น

• เภสัชตรวจสอบความถูกต้อง
และจ่ายยา

การเก็บรักษายา

• แยกจากยาอื่นให้ชัดเจน

• มีสัญลักษณ์สีแดงติดท่ีภาชนะบรรจุ

• กลุ่มยาเสพติด จ ากัดการเข้าถึงโดย
การล็อคกุญแจ

การประกันคุณภาพ

• สุ่มตรวจการจัดการยา HAD ทุก 6 เดือน

• หากเกิดอุบัติการณผ์ิดพลาดต้องท า RCA

การเตรียมและบริหารยา

• พยาบาลตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง

• เตรียมยาตามเอกสารชุดเตรียมยาความเสีย่งสูง

• พยาบาลอีกครั้งตรวจสอบซ้ า และให้ยาตามหลกั 
6R

การติดตาม เฝ้าระวังผล

• พยาบาลเฝ้าระวังอาการไมพ่ึงประสงค์ของ
ยาความเสี่ยงสูงตามเหมาะสมของยาแต่ละ
ตัว

การท าลายยาที่เหลือ/หมดอายุ

• หอผู้ป่วยในส่งให้ฝ่ายเภสัชกรรมเพื่อ
จ าแนกยาท าลายเป็นหมวดหมู่ตาม
กระบานการท าลายยาหมดอายุ/ยา
เหลือ



High Alert Drugs (HADs) 
1. 3% Sodium Chloride 
2. Adrenaline injection 
3. Amiodarone injection 
4. Calcium gluconate injection 
5. Digoxin injection 
6. Dopamine injection 
7. Magnesium sulfate injection 
8. Norepinephrine injection (Levophed®) 
9. Potassium chloride injection 
10. Sulprostone injection (Nalador®) 
11. Warfarin tablet 

 

 

 

 


