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สารบัญ 

 
 Amiodarone           1 

Amphotericin B         7 

Calcium gluconate injection       14 

Dobutamine          19 

Dopamine         27 

Heparin          33 

Insulin           39 

Magnesium sulfate        56 

Morphine sulfate injection       65 

Nitroglycerin         72 

Pethidine hydrochloride injection      77 

Potassium chloride injection       83 

Warfarin         90 

ภาคผนวก          

  ตัวอยางฉลากยาความเสี่ยงสูงและฉลากชวย    97 
 ภาพยาความเสี่ยงสูง               105 
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บทนํา 

 

ยาบางรายการท่ีมีอยูในโรงพยาบาลราชวิถีเปนยาท่ีมีความเสี่ยงสูง กอใหเกิดอันตรายตอผูปวย 

หากมีการบริหารยาท่ีผิดพลาด ดังนั้นเพ่ือลดอุบัติการณความคลาดเคลื่อนทางยา (Medication errors)            

ท่ีเกิดจากการใชยาดังกลาวและเพ่ือใหบุคลากรผูเกี่ยวของเกิดความตระหนักในการใชยาดังกลาว       

การมีคู มือแนวทางการปฏิบัติงานยาความเสี่ยงสูงโรงพยาบาลราชวิถี  สามารถใชเปนขอมูลพ้ืนฐาน             

เปนแนวทางในการปฏิบั ติงาน  จะเปนอีกทางหนึ่ ง ท่ีชวยให มีการปฏิบั ติ ท่ี ถูกตอง  ปลอดภัย                

ลดความคลาดเคลื่อนจากยาท่ีมีความเสี่ยงสูง 

 

วัตถุประสงค  

1. เพ่ือปองกันและลดอุบัติการณความคลาดเคลื่อนทางยา (Medication errors) ท่ีเกิดจากยา

ความเสี่ยงสูง (High Alert Drug) 

2. เพ่ือใหบุคลากรทางการแพทยท่ีเกี่ยวของในการใชยาความเสี่ยงสูงสามารถปฏิบัติตามแนวทาง

ในการใชยาความเสี่ยงสูงไดอยางเหมาะสม 

3. เพ่ือใหผูปวยเกิดความปลอดภัยจากการใชยาความเสี่ยงสูง 

 

คําจํากัดความ 

ยาท่ีมีความเสี่ยงสูง (High Alert Drug ) หมายถึง ยาท่ีกอใหเกิดอันตรายรุนแรงแกผูปวย        

ซ่ึงอาจถึงแกชีวิตได และเปนยาท่ีเสี่ยงตอการเกิดความผิดพลาดในกระบวนการรักษา จึงควรมีขอตกลง

รวมกันเกี่ยวกับ ข้ันตอนในการสั่งใชยา การจายยา และการบริหารยา และจําเปนตองเฝาระวังการใชยา      

เปนพิเศษ เพ่ือลดโอกาสท่ีจะเกิดความผิดพลาดและอันตรายท่ีอาจเกิดจากการใชยานั้น 
 

เกณฑในการพิจารณาเลือกยาที่มีความเสี่ยงสูง  

1. เปนยาท่ีมีโอกาสสูงท่ีจะเกิดอันตรายแกผูปวย เพราะมีผลขางเคียงรายแรงตออวัยวะสําคัญ               

หากมีการ บริหารยาท่ีผิดพลาด 

2. เปนยาท่ีมีอุบัติการณการรายงานความคลาดเคลื่อนทางยาท่ีทําใหเกิดเหตุการณไมพึงประสงค 

Adverse drug event (ADE) ท่ีรุนแรงในโรงพยาบาล 

3. เปนยาท่ีมีดัชนีการรักษาแคบ ( Narrow Therapeutic Index ) 
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การมีคู มือแนวทางการปฏิบัติงานยาความเสี่ยงสูงโรงพยาบาลราชวิถี  สามารถใชเปนขอมูลพ้ืนฐาน 
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ในการใชยาความเสี่ยงสูงไดอยางเหมาะสม
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	 	ยาที่มีความเสี่ยงสูง	(	High	Alert	Drug	)	หมายถึง	ยาที่ก่อให้เกิดอันตรายรุนแรงแก่ผู้ป่วย

ซึ่งอาจถึงแก่ชีวิตได้	และเป็นยาที่เสี่ยงต่อการเกิดความผิดพลาดในกระบวนการรักษา	จึงควรมีข้อตกลง

ร่วมกันเกี่ยวกับ	ขั้นตอนในการสั่งใช้ยา	การจ่ายยา	และการบริหารยา	และจำาเป็นต้องเฝ้าระวังการใช้ยา

เป็นพิเศษ	เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดและอันตรายที่อาจเกิดจากการใช้ยานั้น

บริหารยาที่ผิดพลาด



รายการยาความเสี่ยงสูงของโรงพยาบาลราชวิถีป 2560 จํานวน 13 รายการ ดังนี้ 
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รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

1. การรับยาเขามาใชในโรงพยาบาล

การซ้ือยากลุมเสี่ยงสูง ตองผานการพิจารณาจากคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบําบัด

(PTC) โดยคํานึงถึงความเสี่ยงในการนํามาใชและการเตรียมการปองกันอยางเหมาะสม พิจารณาเร่ือง 

ชื่อพอง-มองคลาย ในการจัดซ้ือยาใหม 
กําหนดตัวอักษรของชื่อยาเปน ขีดเสนใต บนฉลากยาเพ่ือสื่อสารใหบุคลากรท่ีเกี่ยวของทราบ 
กําหนดยาท่ีมีความเสี่ยงสูง ใหมีความหลากหลายของความแรงนอยท่ีสุดเทาท่ีจะทําได 

2. การเก็บรักษา

ยากลุมเสี่ยงสูงทุกชนิดตองเก็บรักษาโดยแยกจากยาอ่ืนๆ 

ตองมีสัญลักษณเตือนบุคลากรวาเปนยากลุมเสี่ยงสูง โดยชื่อยาความเสี่ยงสูงทุกตัวจะขีดเสนใต

ใหเห็นชัดเจนบนฉลากยา และมีการเนนดวยสต๊ิกเกอรสีชมพูสดระบุคําวา “ยาความเสี่ยงสูง ตองระวังย่ิง” 

บนภาชนะบรรจุในรายการยาท่ีกําหนด 
จํากัดการเขาถึงยาท่ีมีความเสี่ยงสูง กลุมยาเสพติดใหโทษ โดยตองใสในตูหรือลิ้นชักท่ีมีกุญแจ 

และมีการตรวจสอบอยางสมํ่าเสมอ 
สถานท่ีเก็บยาความเสี่ยงสูงทุกแหง เชน คลังยา หองจายยา หอผูปวย ตองติดปายท่ีตําแหนง

หรือภาชนะท่ีใสยาใหเห็นชัดเจน มิใหเกิดการสับสนปะปนกับยาอ่ืนๆ 

3. การสั่งจายยากลุมเสี่ยงสูง

แพทยสั่งใชยาดวยชื่อยาสามัญทางยา หรือชื่อการคาท่ีเปนคําเต็ม ไมใชชื่อยอ ยกเวนรายการ

ท่ีมีการกําหนดมาตรฐานโดยใหระบุความแรงยาท่ีตองการ ชนิดรูปแบบยาเตรียม การบริหารยา

ดวยลายมือท่ีอานงายชัดเจน พรอมท้ังลงชื่อกํากับ

แพทยระบุรายละเอียดใหครบถวนท้ังชื่อยา รูปแบบยา ความแรงของยาและปริมาณยา 

การเขียนขนาดยา หรือความแรงยา ใหใชหนวยระบบเมตริก เชน มิลลิกรัม (mg), ไมโครกรัม

(mcg) 

การเขียนตัวเลข ขนาดยาท่ีตองการ หากขนาดยาท่ีใชอยูในรูปทศนิยมมีคาไมเต็มหนึ่ง

ใหใสเลขศูนยตามดวยจุด และตามดวยตัวเลขท่ีตองการ เชน ตองการใชยาศูนยจุดหามิลลิกรัม 

ใหเขียน 0.5 mg เปนตน หาก กรณีท่ีขนาดยาท่ีใชเปนเลขจํานวนเต็ม ตองเขียน เปนเลขเต็มจํานวน

ไมตองใสจุดทศนิยม เชน 2 mg ไมใช 2.0 mg

การสั่งใชยาทางโทรศัพท ตองมีการทวนซํ้ากับผูรับคําสั่งใหถูกตองท้ังชื่อยา ชื่อผูปวย รูปแบบยา

ความแรงยาและปริมาณยา 

แพทยพิจารณาขอหามใชและปฏิกิริยาระหวางยากลุมเสี่ยงสูงกับยาอ่ืนๆ ท่ีผูปวยใชอยู

กอนการสั่งใชยากลุมเสี่ยงสูง แพทยตองวินิจฉัยเม่ือเกิดอาการไมพึงประสงคจากการใชยาความเสี่ยงสูง

และใหการรักษาอาการดังกลาวอยางเหมาะสม

4. การจายยากลุมเสี่ยงสูง

เม่ือไดรับใบสั่งยากลุมเสี่ยงสูง เภสัชกรตองตรวจสอบ ชื่อ-นามสกุลผูปวย ชื่อยา ขนาดยา

ปฏิกิริยาระหวางยา (Drug interaction) และขอหามใชยาในผูปวยแตละราย กรณีท่ีพบปญหาเภสัชกร

ตองติดตอแพทย ผูสั่งยาทันที

การจายยากลุมเสี่ยงสูง ใหกระทําโดยมีการตรวจสอบซํ้าจากเภสัชกรอีกคนเสมอ และรายการ

ยาท่ีเปนยาความเสี่ยงสูงท่ีกําหนด ใหจายยาท่ีติดสต๊ิกเกอร “ยาความเสี่ยงสูง ตองระวังย่ิง”

พรอมแนบสติ๊กเกอร “ยาความเสี่ยงสูง ตองระวังย่ิง” เพ่ือติดขวดน้ําเกลือ

5. การบริหารจัดการยา

กรณีผูปวยรักษาตัวในโรงพยาบาล เม่ือแพทยสั่งยากลุมเสี่ยงสูง พยาบาลตองตรวจสอบ

ชื่อ-นามสกุลผูปวย ชื่อยา ขนาดยาใหถูกตองกอนจายยาใหผูปวย

การเตรียมยาใหมีการตรวจสอบซํ้า ชื่อยา ความแรง ปริมาณยาท่ีผสม และอัตราการใหยา
โดย พยาบาล 2 คนท่ีเปนอิสระจากกัน (Independent Double Check) และเซ็นชื่อกํากับในเอกสาร
2 คน

รายการยาความเสี่ยงสูงของโรงพยาบาลราชวิถีป 2560 จํานวน 13 รายการ ดังนี้ 

1. Amiodarone injection 

2. Amphotericin B powder for injection 

3. Calcium gluconate injection 

4. Dobutamine injection 

5. Dopamine hydrochloride injection 

6. Heparin injection 

7. Insulin injection 

8. Magnesium sulphate injection 

9. Morphine injection 

10. Nitroglycerin injection 

11. Pethidine injection 

12. Potassium chloride injection  

13. Warfarin tablets 
 

รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

1. การรับยาเขามาใชในโรงพยาบาล  

การซ้ือยากลุมเสี่ยงสูง ตองผานการพิจารณาจากคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบําบัด

(PTC) โดยคํานึงถึงความเสี่ยงในการนํามาใชและการเตรียมการปองกันอยางเหมาะสม พิจารณาเร่ือง 

ชื่อพอง-มองคลาย ในการจัดซ้ือยาใหม  
กําหนดตัวอักษรของชื่อยาเปน ขีดเสนใต บนฉลากยาเพ่ือสื่อสารใหบุคลากรท่ีเกี่ยวของทราบ  
กําหนดยาท่ีมีความเสี่ยงสูง ใหมีความหลากหลายของความแรงนอยท่ีสุดเทาท่ีจะทําได 

2. การเก็บรักษา  

ยากลุมเสี่ยงสูงทุกชนิดตองเก็บรักษาโดยแยกจากยาอ่ืนๆ  

ตองมีสัญลักษณเตือนบุคลากรวาเปนยากลุมเสี่ยงสูง โดยชื่อยาความเสี่ยงสูงทุกตัวจะขีดเสนใต

ใหเห็นชัดเจนบนฉลากยา และมีการเนนดวยสต๊ิกเกอรสีชมพูสดระบุคําวา “ยาความเสี่ยงสูง ตองระวังย่ิง” 

บนภาชนะบรรจุในรายการยาท่ีกําหนด 
จํากัดการเขาถึงยาท่ีมีความเสี่ยงสูง กลุมยาเสพติดใหโทษ โดยตองใสในตูหรือลิ้นชักท่ีมีกุญแจ 

และมีการตรวจสอบอยางสมํ่าเสมอ 
สถานท่ีเก็บยาความเสี่ยงสูงทุกแหง เชน คลังยา หองจายยา หอผูปวย ตองติดปายท่ีตําแหนง

หรือภาชนะท่ีใสยาใหเห็นชัดเจน มิใหเกิดการสับสนปะปนกับยาอ่ืนๆ 

3. การสั่งจายยากลุมเสี่ยงสูง  

แพทยสั่งใชยาดวยชื่อยาสามัญทางยา หรือชื่อการคาท่ีเปนคําเต็ม ไมใชชื่อยอ ยกเวนรายการ   

ท่ีมีการกําหนดมาตรฐานโดยใหระบุความแรงยาท่ีตองการ ชนิดรูปแบบยาเตรียม การบริหารยา        

ดวยลายมือท่ีอานงายชัดเจน พรอมท้ังลงชื่อกํากับ  

แพทยระบุรายละเอียดใหครบถวนท้ังชื่อยา รูปแบบยา ความแรงของยาและปริมาณยา  

การเขียนขนาดยา หรือความแรงยา ใหใชหนวยระบบเมตริก เชน มิลลิกรัม (mg), ไมโครกรัม 

(mcg)  

การเขียนตัวเลข ขนาดยาท่ีตองการ หากขนาดยาท่ีใชอยูในรูปทศนิยมมีคาไมเต็มหนึ่ง         

ใหใสเลขศูนยตามดวยจุด และตามดวยตัวเลขท่ีตองการ เชน ตองการใชยาศูนยจุดหามิลลิกรัม          

ใหเขียน 0.5 mg เปนตน หาก กรณีท่ีขนาดยาท่ีใชเปนเลขจํานวนเต็ม ตองเขียน เปนเลขเต็มจํานวน    

ไมตองใสจุดทศนิยม เชน 2 mg ไมใช 2.0 mg  

การสั่งใชยาทางโทรศัพท ตองมีการทวนซํ้ากับผูรับคําสั่งใหถูกตองท้ังชื่อยา ชื่อผูปวย รูปแบบยา 

ความแรงยาและปริมาณยา  

แพทยพิจารณาขอหามใชและปฏิกิริยาระหวางยากลุมเสี่ยงสูงกับยาอ่ืนๆ ท่ีผูปวยใชอยู       

กอนการสั่งใชยากลุมเสี่ยงสูง แพทยตองวินิจฉัยเม่ือเกิดอาการไมพึงประสงคจากการใชยาความเสี่ยงสูง

และใหการรักษาอาการดังกลาวอยางเหมาะสม  

4. การจายยากลุมเสี่ยงสูง    

เม่ือไดรับใบสั่งยากลุมเสี่ยงสูง เภสัชกรตองตรวจสอบ ชื่อ-นามสกุลผูปวย ชื่อยา ขนาดยา 

ปฏิกิริยาระหวางยา (Drug interaction) และขอหามใชยาในผูปวยแตละราย กรณีท่ีพบปญหาเภสัชกร

ตองติดตอแพทย ผูสั่งยาทันที  

การจายยากลุมเสี่ยงสูง ใหกระทําโดยมีการตรวจสอบซํ้าจากเภสัชกรอีกคนเสมอ และรายการ

ยาท่ีเปนยาความเสี่ยงสูงท่ีกําหนด ใหจายยาท่ีติดสต๊ิกเกอร “ยาความเสี่ยงสูง ตองระวังย่ิง”          

พรอมแนบสติ๊กเกอร “ยาความเสี่ยงสูง ตองระวังย่ิง” เพ่ือติดขวดน้ําเกลือ  

5. การบริหารจัดการยา  

กรณีผูปวยรักษาตัวในโรงพยาบาล เม่ือแพทยสั่งยากลุมเสี่ยงสูง พยาบาลตองตรวจสอบ     

ชื่อ-นามสกุลผูปวย ชื่อยา ขนาดยาใหถูกตองกอนจายยาใหผูปวย  

การเตรียมยาใหมีการตรวจสอบซํ้า ชื่อยา   ความแรง   ปริมาณยาท่ีผสม   และอัตราการใหยา
โดย พยาบาล 2   คนท่ีเปนอิสระจากกัน (Independent Double Check)  และเซ็นชื่อกํากับในเอกสาร 
2 คน 

 

Amiodarone

Amphotericin B

Calcium gluconate injection

Dobutamine 

Dopamine

Heparin

Insulin

Magnesium sulfate

Morphine sulfate injection

Nitroglycerine

Pethidine hydrochloride injection

Potassium chloride injection

Warfarin



รายการยาความเสี่ยงสูงของโรงพยาบาลราชวิถีป 2560 จํานวน 13 รายการ ดังนี้ 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

1. การรับยาเขามาใชในโรงพยาบาล

การซ้ือยากลุมเสี่ยงสูง ตองผานการพิจารณาจากคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบําบัด

(PTC) โดยคํานึงถึงความเสี่ยงในการนํามาใชและการเตรียมการปองกันอยางเหมาะสม พิจารณาเร่ือง 

ชื่อพอง-มองคลาย ในการจัดซ้ือยาใหม 
กําหนดตัวอักษรของชื่อยาเปน ขีดเสนใต บนฉลากยาเพ่ือสื่อสารใหบุคลากรท่ีเกี่ยวของทราบ 
กําหนดยาท่ีมีความเสี่ยงสูง ใหมีความหลากหลายของความแรงนอยท่ีสุดเทาท่ีจะทําได 

2. การเก็บรักษา

ยากลุมเสี่ยงสูงทุกชนิดตองเก็บรักษาโดยแยกจากยาอ่ืนๆ 

ตองมีสัญลักษณเตือนบุคลากรวาเปนยากลุมเสี่ยงสูง โดยชื่อยาความเสี่ยงสูงทุกตัวจะขีดเสนใต

ใหเห็นชัดเจนบนฉลากยา และมีการเนนดวยสต๊ิกเกอรสีชมพูสดระบุคําวา “ยาความเสี่ยงสูง ตองระวังย่ิง” 

บนภาชนะบรรจุในรายการยาท่ีกําหนด 
จํากัดการเขาถึงยาท่ีมีความเสี่ยงสูง กลุมยาเสพติดใหโทษ โดยตองใสในตูหรือลิ้นชักท่ีมีกุญแจ 

และมีการตรวจสอบอยางสมํ่าเสมอ 
สถานท่ีเก็บยาความเสี่ยงสูงทุกแหง เชน คลังยา หองจายยา หอผูปวย ตองติดปายท่ีตําแหนง

หรือภาชนะท่ีใสยาใหเห็นชัดเจน มิใหเกิดการสับสนปะปนกับยาอ่ืนๆ 

3. การสั่งจายยากลุมเสี่ยงสูง

แพทยสั่งใชยาดวยชื่อยาสามัญทางยา หรือชื่อการคาท่ีเปนคําเต็ม ไมใชชื่อยอ ยกเวนรายการ

ท่ีมีการกําหนดมาตรฐานโดยใหระบุความแรงยาท่ีตองการ ชนิดรูปแบบยาเตรียม การบริหารยา

ดวยลายมือท่ีอานงายชัดเจน พรอมท้ังลงชื่อกํากับ

แพทยระบุรายละเอียดใหครบถวนท้ังชื่อยา รูปแบบยา ความแรงของยาและปริมาณยา 

การเขียนขนาดยา หรือความแรงยา ใหใชหนวยระบบเมตริก เชน มิลลิกรัม (mg), ไมโครกรัม

(mcg) 

การเขียนตัวเลข ขนาดยาท่ีตองการ หากขนาดยาท่ีใชอยูในรูปทศนิยมมีคาไมเต็มหนึ่ง

ใหใสเลขศูนยตามดวยจุด และตามดวยตัวเลขท่ีตองการ เชน ตองการใชยาศูนยจุดหามิลลิกรัม 

ใหเขียน 0.5 mg เปนตน หาก กรณีท่ีขนาดยาท่ีใชเปนเลขจํานวนเต็ม ตองเขียน เปนเลขเต็มจํานวน

ไมตองใสจุดทศนิยม เชน 2 mg ไมใช 2.0 mg

การสั่งใชยาทางโทรศัพท ตองมีการทวนซํ้ากับผูรับคําสั่งใหถูกตองท้ังชื่อยา ชื่อผูปวย รูปแบบยา

ความแรงยาและปริมาณยา 

แพทยพิจารณาขอหามใชและปฏิกิริยาระหวางยากลุมเสี่ยงสูงกับยาอ่ืนๆ ท่ีผูปวยใชอยู

กอนการสั่งใชยากลุมเสี่ยงสูง แพทยตองวินิจฉัยเม่ือเกิดอาการไมพึงประสงคจากการใชยาความเสี่ยงสูง

และใหการรักษาอาการดังกลาวอยางเหมาะสม

4. การจายยากลุมเสี่ยงสูง

เม่ือไดรับใบสั่งยากลุมเสี่ยงสูง เภสัชกรตองตรวจสอบ ชื่อ-นามสกุลผูปวย ชื่อยา ขนาดยา

ปฏิกิริยาระหวางยา (Drug interaction) และขอหามใชยาในผูปวยแตละราย กรณีท่ีพบปญหาเภสัชกร

ตองติดตอแพทย ผูสั่งยาทันที

การจายยากลุมเสี่ยงสูง ใหกระทําโดยมีการตรวจสอบซํ้าจากเภสัชกรอีกคนเสมอ และรายการ

ยาท่ีเปนยาความเสี่ยงสูงท่ีกําหนด ใหจายยาท่ีติดสต๊ิกเกอร “ยาความเสี่ยงสูง ตองระวังย่ิง”

พรอมแนบสติ๊กเกอร “ยาความเสี่ยงสูง ตองระวังย่ิง” เพ่ือติดขวดน้ําเกลือ

5. การบริหารจัดการยา

กรณีผูปวยรักษาตัวในโรงพยาบาล เม่ือแพทยสั่งยากลุมเสี่ยงสูง พยาบาลตองตรวจสอบ

ชื่อ-นามสกุลผูปวย ชื่อยา ขนาดยาใหถูกตองกอนจายยาใหผูปวย

การเตรียมยาใหมีการตรวจสอบซํ้า ชื่อยา ความแรง ปริมาณยาท่ีผสม และอัตราการใหยา
โดย พยาบาล 2 คนท่ีเปนอิสระจากกัน (Independent Double Check) และเซ็นชื่อกํากับในเอกสาร
2 คน

รายการยาความเสี่ยงสูงของโรงพยาบาลราชวิถีป 2560 จํานวน 13 รายการ ดังนี้ 

1. Amiodarone injection 

2. Amphotericin B powder for injection 

3. Calcium gluconate injection 

4. Dobutamine injection 

5. Dopamine hydrochloride injection 

6. Heparin injection 

7. Insulin injection 

8. Magnesium sulphate injection 

9. Morphine injection 

10. Nitroglycerin injection 

11. Pethidine injection 

12. Potassium chloride injection  

13. Warfarin tablets 
 

รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

1. การรับยาเขามาใชในโรงพยาบาล  

การซ้ือยากลุมเสี่ยงสูง ตองผานการพิจารณาจากคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบําบัด

(PTC) โดยคํานึงถึงความเสี่ยงในการนํามาใชและการเตรียมการปองกันอยางเหมาะสม พิจารณาเร่ือง 

ชื่อพอง-มองคลาย ในการจัดซ้ือยาใหม  
กําหนดตัวอักษรของชื่อยาเปน ขีดเสนใต บนฉลากยาเพ่ือสื่อสารใหบุคลากรท่ีเกี่ยวของทราบ  
กําหนดยาท่ีมีความเสี่ยงสูง ใหมีความหลากหลายของความแรงนอยท่ีสุดเทาท่ีจะทําได 

2. การเก็บรักษา  

ยากลุมเสี่ยงสูงทุกชนิดตองเก็บรักษาโดยแยกจากยาอ่ืนๆ  

ตองมีสัญลักษณเตือนบุคลากรวาเปนยากลุมเสี่ยงสูง โดยชื่อยาความเสี่ยงสูงทุกตัวจะขีดเสนใต

ใหเห็นชัดเจนบนฉลากยา และมีการเนนดวยสต๊ิกเกอรสีชมพูสดระบุคําวา “ยาความเสี่ยงสูง ตองระวังย่ิง” 

บนภาชนะบรรจุในรายการยาท่ีกําหนด 
จํากัดการเขาถึงยาท่ีมีความเสี่ยงสูง กลุมยาเสพติดใหโทษ โดยตองใสในตูหรือลิ้นชักท่ีมีกุญแจ 

และมีการตรวจสอบอยางสมํ่าเสมอ 
สถานท่ีเก็บยาความเสี่ยงสูงทุกแหง เชน คลังยา หองจายยา หอผูปวย ตองติดปายท่ีตําแหนง

หรือภาชนะท่ีใสยาใหเห็นชัดเจน มิใหเกิดการสับสนปะปนกับยาอ่ืนๆ 

3. การสั่งจายยากลุมเสี่ยงสูง  

แพทยสั่งใชยาดวยชื่อยาสามัญทางยา หรือชื่อการคาท่ีเปนคําเต็ม ไมใชชื่อยอ ยกเวนรายการ   

ท่ีมีการกําหนดมาตรฐานโดยใหระบุความแรงยาท่ีตองการ ชนิดรูปแบบยาเตรียม การบริหารยา        

ดวยลายมือท่ีอานงายชัดเจน พรอมท้ังลงชื่อกํากับ  

แพทยระบุรายละเอียดใหครบถวนท้ังชื่อยา รูปแบบยา ความแรงของยาและปริมาณยา  

การเขียนขนาดยา หรือความแรงยา ใหใชหนวยระบบเมตริก เชน มิลลิกรัม (mg), ไมโครกรัม 

(mcg)  

การเขียนตัวเลข ขนาดยาท่ีตองการ หากขนาดยาท่ีใชอยูในรูปทศนิยมมีคาไมเต็มหนึ่ง         

ใหใสเลขศูนยตามดวยจุด และตามดวยตัวเลขท่ีตองการ เชน ตองการใชยาศูนยจุดหามิลลิกรัม          

ใหเขียน 0.5 mg เปนตน หาก กรณีท่ีขนาดยาท่ีใชเปนเลขจํานวนเต็ม ตองเขียน เปนเลขเต็มจํานวน    

ไมตองใสจุดทศนิยม เชน 2 mg ไมใช 2.0 mg  

การสั่งใชยาทางโทรศัพท ตองมีการทวนซํ้ากับผูรับคําสั่งใหถูกตองท้ังชื่อยา ชื่อผูปวย รูปแบบยา 

ความแรงยาและปริมาณยา  

แพทยพิจารณาขอหามใชและปฏิกิริยาระหวางยากลุมเสี่ยงสูงกับยาอ่ืนๆ ท่ีผูปวยใชอยู       

กอนการสั่งใชยากลุมเสี่ยงสูง แพทยตองวินิจฉัยเม่ือเกิดอาการไมพึงประสงคจากการใชยาความเสี่ยงสูง

และใหการรักษาอาการดังกลาวอยางเหมาะสม  

4. การจายยากลุมเสี่ยงสูง    

เม่ือไดรับใบสั่งยากลุมเสี่ยงสูง เภสัชกรตองตรวจสอบ ชื่อ-นามสกุลผูปวย ชื่อยา ขนาดยา 

ปฏิกิริยาระหวางยา (Drug interaction) และขอหามใชยาในผูปวยแตละราย กรณีท่ีพบปญหาเภสัชกร

ตองติดตอแพทย ผูสั่งยาทันที  

การจายยากลุมเสี่ยงสูง ใหกระทําโดยมีการตรวจสอบซํ้าจากเภสัชกรอีกคนเสมอ และรายการ

ยาท่ีเปนยาความเสี่ยงสูงท่ีกําหนด ใหจายยาท่ีติดสต๊ิกเกอร “ยาความเสี่ยงสูง ตองระวังย่ิง”          

พรอมแนบสติ๊กเกอร “ยาความเสี่ยงสูง ตองระวังย่ิง” เพ่ือติดขวดน้ําเกลือ  

5. การบริหารจัดการยา  

กรณีผูปวยรักษาตัวในโรงพยาบาล เม่ือแพทยสั่งยากลุมเสี่ยงสูง พยาบาลตองตรวจสอบ     

ชื่อ-นามสกุลผูปวย ชื่อยา ขนาดยาใหถูกตองกอนจายยาใหผูปวย  

การเตรียมยาใหมีการตรวจสอบซํ้า ชื่อยา   ความแรง   ปริมาณยาท่ีผสม   และอัตราการใหยา
โดย พยาบาล 2   คนท่ีเปนอิสระจากกัน (Independent Double Check)  และเซ็นชื่อกํากับในเอกสาร 
2 คน 

 

สามัญทางยา	หรือชื่อการค้าที่เป็นคำาเต็ม	ไม่ใช้ชื่อย่อ	ยกเว้นรายการ



Amiodarone (Cordarone®) 
รูปแบบยาและความแรง  
 Amiodarone injection 150 mg/3 mL (50 mg/mL) 

ชื่อยา ภาพยา 
Amiodarone injection 150 mg/ 3 mL 
 

 
 
ข้อบ่งใช้ 1 

1. Ventricular arrhythmias 
2. Rapid atrial arrhythmia (AF with RVR) ในผู้ป่วย impair LV function ที่ใช้ Digoxin แล้วไม่

ได้ผล 
 

ข้อห้ามใช้และข้อควรระวัง 1,2 

ห้ามใช้ในผู้ป่วยต่อไปนี้ 
1. hypersensitivity ต่อ amiodarone หร ือ iodine 
2. severe sinus-node dysfunction 
3. bradycardia causing syncope (ยกเว้นผู้ป่วยที่ใส่ pacemaker) 
4. second or third degree heart block (ยกเว้นผู้ป่วยที่ใส่ pacemaker) 
5. cardiogenic shock 

          ใช้อย่างระมัดระวังในผู้ป่วยต่อไปนี้ 
1. ผู้ป่วยที่ใส่ pacemaker  

6. การเฝาระวังผลการใชยากลุมเสี่ยงสูง  

พยาบาลเฝาระวังอาการ ติดตามและลงบันทึกผลการใชยาหรือการเปลี่ยนแปลงหลังการใชยา
ท่ีมีความเสี่ยงสูงไวในแฟมผูปวยหรือเวชระเบียน หากผูปวยมีอาการผิดปกติใหใชปากกาสีแดงบันทึก

เพ่ือรายงานแพทย 

พยาบาลแจงแพทยเจาของไขทันทีเม่ือพบความผิดปกติหรือความผิดพลาดขากการใชยากลุม

เสี่ยงสูง  

เม่ือเกิดอาการไมพึงประสงครุนแรง หรือเกิดความผิดพลาดท่ีถึงตัวผูปวยจากการใชยากลุม

เสี่ยงสูง ผูพบเหตุการณตองรายงานอุบัติการณทันที  

เม่ือเกิดอุบัติการณผิดพลาดถึงผูปวยตองมีการวิเคราะหสาเหตุ (Root Cause Analysis/RCA) 

รวมกันใน 

ทีมสหสาขาวิชาชีพ เพ่ือการแกไขเชิงระบบและวางแนวทางปฏิบัติท่ีรัดกุมข้ึนเพ่ือปองกันอุบัติการณซํ้า 

โดยสงรายงานผลการวิเคราะหถึงคณะกรรมการความเสี่ยงหรือทีมท่ีเกี่ยวของ 

7. การทําลายยาที่เหลือหรือยาหมดอายุ 

ยาท่ีมีความเสี่ยงสูงท่ีเหลือจากหอผูปวยหรือหมดอายุแลว ใหสงคืนฝายเภสัชกรรม เพ่ือ

ทําลายตอไป 

 

 6. การเฝ้าระวังผลการใช้ยากลุ่มเสี่ยงสูง

	 พยาบาลเฝ้าระวังอาการ	ติดตามและลงบันทึกผลการใช้ยาหรือการเปลี่ยนแปลงหลังการใช้ยา

ที่มีความเสี่ยงสูงไว้ในแฟ้มผู้ป่วยหรือเวชระเบียน	

	 พยาบาลแจ้งแพทย์เจ้าของไข้ทันทีเมื่อพบความผิดปกติหรือความผิดพลาดจากการใช้ยากลุ่ม

เสี่ยงสูง

	 เมื่อเกิดอาการไม่พึงประสงค์รุนแรง	หรือเกิดความผิดพลาดที่ถึงตัวผู้ป่วยจากการใช้ยากลุ่ม

เสี่ยงสูง	ผู้พบเหตุการณ์ต้องรายงานอุบัติการณ์ทันที

	 เมื่อเกิดอุบัติการณ์ผิดพลาดถึงผู้ป่วยต้องมีการวิเคราะห์สาเหตุ	(Root	Cause	Analysis/RCA)

ร่วมกันใน	ทีมสหสาขาวิชาชีพ	เพื่อการแก้ไขเชิงระบบและวางแนวทางปฏิบัติที่รัดกุมขึ้นเพื่อป้องกัน

อุบัติการณ์ซํ้า	โดยส่งรายงานผลการวิเคราะห์ถึงคณะกรรมการความเสี่ยงหรือทีมที่เกี่ยวข้อง

 7. การทำาลายยาที่เหลือหรือยาหมดอายุ

 ยาที่มีความเสี่ยงสูงที่เหลือจากหอผู้ป่วยหรือหมดอายุแล้ว	ให้ส่งคืนฝ่ายเภสัชกรรม	เพื่อ

ทําลายต่อไป

Amiodarone (Cordarone®) 
รูปแบบยาและความแรง  
 Amiodarone injection 150 mg/3 mL (50 mg/mL) 

ชื่อยา ภาพยา 
Amiodarone injection 150 mg/ 3 mL 
 

 
 
ข้อบ่งใช้ 1 

1. Ventricular arrhythmias 
2. Rapid atrial arrhythmia (AF with RVR) ในผู้ป่วย impair LV function ที่ใช้ Digoxin แล้วไม่

ได้ผล 
 

ข้อห้ามใช้และข้อควรระวัง 1,2 

ห้ามใช้ในผู้ป่วยต่อไปนี้ 
1. hypersensitivity ต่อ amiodarone หร ือ iodine 
2. severe sinus-node dysfunction 
3. bradycardia causing syncope (ยกเว้นผู้ป่วยที่ใส่ pacemaker) 
4. second or third degree heart block (ยกเว้นผู้ป่วยที่ใส่ pacemaker) 
5. cardiogenic shock 

          ใช้อย่างระมัดระวังในผู้ป่วยต่อไปนี้ 
1. ผู้ป่วยที่ใส่ pacemaker  

6. การเฝาระวังผลการใชยากลุมเสี่ยงสูง  

พยาบาลเฝาระวังอาการ ติดตามและลงบันทึกผลการใชยาหรือการเปลี่ยนแปลงหลังการใชยา
ท่ีมีความเสี่ยงสูงไวในแฟมผูปวยหรือเวชระเบียน หากผูปวยมีอาการผิดปกติใหใชปากกาสีแดงบันทึก

เพ่ือรายงานแพทย 

พยาบาลแจงแพทยเจาของไขทันทีเม่ือพบความผิดปกติหรือความผิดพลาดขากการใชยากลุม

เสี่ยงสูง  

เม่ือเกิดอาการไมพึงประสงครุนแรง หรือเกิดความผิดพลาดท่ีถึงตัวผูปวยจากการใชยากลุม

เสี่ยงสูง ผูพบเหตุการณตองรายงานอุบัติการณทันที  

เม่ือเกิดอุบัติการณผิดพลาดถึงผูปวยตองมีการวิเคราะหสาเหตุ (Root Cause Analysis/RCA) 

รวมกันใน 

ทีมสหสาขาวิชาชีพ เพ่ือการแกไขเชิงระบบและวางแนวทางปฏิบัติท่ีรัดกุมข้ึนเพ่ือปองกันอุบัติการณซํ้า 

โดยสงรายงานผลการวิเคราะหถึงคณะกรรมการความเสี่ยงหรือทีมท่ีเกี่ยวของ 

7. การทําลายยาที่เหลือหรือยาหมดอายุ 

ยาท่ีมีความเสี่ยงสูงท่ีเหลือจากหอผูปวยหรือหมดอายุแลว ใหสงคืนฝายเภสัชกรรม เพ่ือ

ทําลายตอไป 

 


