
ผิดยาก ประหยัด ง่าย ใช้ standard conc. 
 

ฝ่ายเภสัชกรรม ร่วมกับ  
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์  งานการพยาบาลกุมารฯ 

 

ที่มาของโครงการ  
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 หน่วยเตรียมยาเด็กผสมยาฉีดที่มีความเสี่ยงสงูส าหรับผู้ป่วยเด็กเฉพาะราย 
(IV Admixture of High Alert Drugs) เปิดให้บริการส าหรับหอผู้ป่วย “NICU” 
จากการปฏิบัติงานพบว่า 

สามารถดักจับ Medication errors ได้อย่างครอบคลุม 
ไม่เกิด Medication errors จากการสั่งผิดหรือผสมผิดหลายปี
ติดต่อกัน 

ดังนั้นจึงควรขยายงานไปยังหอผู้ปว่ยอื่น 

แต่ไม่สามารถใช้รูปแบบการให้บริการเดียวกันกับหอผู้ป่วย NICU ได้ เนื่องจาก 

ขาดอัตราก าลงัเภสัชกร  

สิ้นเปลืองค่าตู้ปลอดเชื้อที่ต้องติดต้ัง 

ในทุกหอผู้ป่วยที่ขยายไป 

วัตถุประสงค์โครงการ 

• ลด Medication errors ของการสั่งใช้และการ
ผสมยาฉีดที่มีความเสี่ยงสูง 
 

• ให้บริการผสมยาฉีดที่มีความเสี่ยงสูงที่ใช้บ่อยและ 
มีความคงตัวเหมาะสม 
 

• ให้บริการครอบคลุมในหอผู้ป่วยเป้าหมาย โดยไม่
ต้องเพิ่มอัตราก าลังของหน่วยงาน 
 

• ลดค่าใช้จ่ายในการเตรียมยา  

วิธีด าเนินการ 

ส ารวจรายการยาฉีดที่ใช้บ่อย 

ใช้สถิติความเข้มข้นจาก NICU และ 
CCU เป็นตัวแทนของผู้ปว่ยเดก็เลก็และ
เด็กโต 

ทบทวนวรรณกรรม 

ศึกษาความคงตัวและความเขม้ข้นในสารน้ า
ต่างๆ 

เปรียบเทียบ 

ความเขม้ขน้ที่ไดจ้ากการส ารวจ กบั  ความ
เข้มข้นที่ใชจ้ริง ประชุมทีมสหสาขาเพือ่
เลือกความเข้มข้นที่เหมาะสม 

ศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิต
โดยงานผลิตยาปราศจากเชื้อ 

ค้นหาข้อมูลความคงตวัของยาเพือ่ก าหนด
วันหมดอายแุละการเก็บรักษา ก าหนด
ลักษณะบรรจุภัณฑ์ กอ่นเปิดให้บรกิารจริง 

เปิดให้บริการในเดือน พฤษภาคม 2556 

ยาทกุรายการบรรจุ 30 mL ในsyringe 50 
mL ผลิตโดยงานผลิตยาปราศจากเชื้อ 

 Key word :  Centralized IV Admixture , Standard concentration, Pediatrics, neonate, High Alert Drugs 

ข้อเสนอแนะส าหรับการน าไปใช้งาน/ขยายผล 

•ปรับแผนการผลิตให้เหมาะสมโดย 

•หาสถิติการใช้ที่แม่นย า 
•ศึกษาความเป็นไปได้ในการยืดอายุ
ยาหลังผสม 

ลดปัญหายา
หมดอายุ 

• programmer ของโรงพยาบาล
พัฒนาต่อยอดโปรแกรมต่อไปเพื่อ 

• เพิ่มความเสถียร  

• เพิ่มความสามารถของโปรแกรม 

พัฒนาต่อยอด
โปรแกรม 

• ขยายการให้บริการผสมยาที่มี
ข้อจ ากัดโดยให้ส่งผสมแบบวันต่อ
วันท่ีหน่วยเตรียมยาเด็ก 

ลดการ stock 
ยาความเข้มข้น
สูงที่หอผู้ป่วย 

 ข้อดขีองการสั่งใช้ยาในความเข้มข้นมาตรฐาน 

ลดโอกาสการผสมผิดจากการ
ค านวณ 
ลดโอกาสผสมเกิน maximum 
concentration 
เลือกความเข้มข้นให้เหมาะกับเส้น
เลือดผู้ป่วย 

ลดการเกิดความคลาดเคลื่อนจาก
การผสมในสารน  าที่เข้ากันไม่ได้ 
ทราบความคงตัวและวันหมดอายุ
ของยา 

 
จ ากัดชนิดของสารน้ า

ที่ใช้ผสม 
 
จ ากัดความเข้มข้นของยา

หลังผสม 

Value Straem ก่อนปรับปรุง Value Straem หลังปรับปรุง 

ขั้นตอนแพทย์สั่งใช้ยา ขั้นตอนตรวจสอบค าสั่งของเภสัชกร ขั้นตอนการผสมยา เปรียบเทียบค่าใช้จ่าย 

ดูดสารผิดชนิด 

ดูดสารผิดปริมาตร 

ติดฉลากผิด 

เกบ็รักษาไมเ่หมาะสม 

สารละลายที่
น ามาเจือจาง 

รายการยาที่เปิดให้บริการในปัจจุบัน 

ตัวชี้วัด 

ด้านความปลอดภัย ด้านลดระยะเวลาการให้บรกิาร ด้านลดการใช้ทรัพยากร ด้านมิติคณุภาพการบริการ ด้านความพึงพอใจ 

ผู้ป่วยเกิดความ
คลาดเคลื่อนทางยา
จากการสั่งใช้ยา
โดยโปรแกรม 

ลดความคลาด
เคลื่อนทางยา
จากการผสม 

ลดเวลาในการตรวจสอบค าสั่งการ
รักษาของเภสัชกร 

ลดค่าใช้จ่าย 
ในการเตรียมยา  

สามารถให้บริการครอบคลุมยา
ฉีดที่มีความเสี่ยงสงูทีใ่ช้บ่อย
และมีความคงตัวเหมาะสม 

สามารถให้บริการได้
ครอบคลุมในหอผู้ป่วย

เป้าหมาย โดยไม่ต้องเพิ่ม
อัตราก าลังของหน่วยงาน 

แพทย์มีความพึงพอในต่อ
โปรแกรมการสั่งใช้ยาฉีดที่
มีความเสี่ยงสูง แบบความ

เข้มข้นมาตรฐาน 

เป้าหมาย 0% 0% ลดมากกว่า 50% ลดมากกว่า 40% 100% 100% มากกว่า 80% 

ผลลัพธ์ 
ที่ปฏิบัติได้  

ก่อนด าเนินการ 6.7% 1.5% 127.18 วินาท ี 100% 0% 0% N/A 

หลังด า 
เนินการ 

ครั้งที่ 1 0% 0% 49.32 วินาที (ลดลง 61.22%) ลดลง 48.3% 57.1% (4 ชนิด) 40% (2 หอผู้ป่วย) N/A 

ครั้งที่ 2 0% 0% 49.32 วินาที (ลดลง 61.22%) ลดลง 49.28% 57.1% (4 ชนิด) 60% (3 หอผู้ป่วย) N/A 

ครั้งที่ 3 0% 0% 49.32 วินาที (ลดลง 61.22%) ลดลง 86.73% 100% (7 ชนิด) 100% (5 หอผู้ป่วย) 91.4% 




