
แบบฟอร์มบทคัดย่อผลงานพัฒนาคุณภาพ (CQI) 

1. ชื่อผลงาน/โครงการพัฒนา : แพ้ยาซ้ำ ระบบดีป้องกันได้ 

 2. คำสำคัญ :  

แพ้ยา: การแพ้ยาคือปฏิกิริยาที่ร่างกายตอบสนองต่อยาผ่านระบบภูมคุ้มกัน เมื่อมีสิ่งแปลกปลอมเข้าสู่
ร่างกายจะเกิดการกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันให้สร้างสารออกมาเพ่ือทำลายสิ่งแปลกปลอมนั้น กระบวนการ
ดังกล่าวทำให้เกิดอาการแพ้ในลักษณะต่าง ได้แก่ ผื่น ริมฝีปากบวม เปลือกตาบวม หรือในบางรายอาจมีการ
แพ้ที่รุนแรง เช่น เป็นผื่นที่มีลักษณะผิวหนังหลุดลอก ความดันโลหิตต่ำและหยุดหายใจ 

แพ้ยาซ้ำ : ครั้งแรกที่ร่างกายได้รับยาจะเกิดการกระตุ้นเซลล์บางชนิดให้กลายเป็น memory cell เพ่ือ
จดจำยาชนิดนั้นไว้ ดังนั้นเมื่อร่างกายได้รับยาชนิดนั้นในครั้งต่อมา ปฏิกิริยาตอบสนองทางภูมิคุ้มกันจึงเกิดได้
เร็วกว่าในครั้งแรก ทำให้อาการแพ้เกิดขึ้นหลังจากใช้ยาในทันที เป็นวัน หรืออาจเป็นสัปดาห์ ขึ้นอยู่กับกลไกใน
การแพ้แต่ละชนิด โดยการจัดการที่เหมาะสมสำหรับการแพ้ยาคือ ให้หยุดใช้ยานั้นทันที และ ห้ามใช้ยานั้นอีก
ต่อไป 

     3. สรุปผลงานโดยย่อ :  

 ตั้งแต่ ตุลาคม ปี 2555 ถึง เมษายน ปี 2562 พบอุบัติการณ์แพ้ยาซ้ำทั้งหมด 7 ครั้ง ทำให้ผู้ป่วยต้องทำการ
รักษาในโรงพยาบาลนานขึ้น โดยสาเหตุของปัญหาเกิดจากการที่มีช่องว่างของระบบการทำงาน ส่งผลให้เกิดอุบัติการณ์
แพ้ยาซ้ำในโรงพยาบาล  โดยปี 2557  พบ 2 ราย คือ ฉีดยา Cef-3 inj. โดยการใช้ยาในถังยา OFF อีกรายเป็นการแพ้
ยาซ้ำจากห้องฉุกเฉิน เนื่องจากแพทย์มีการสั่งยา  Diclofenac inj STAT โดยไม่มีการสั่งใช้ยาผ่านโปรแกรม Hosxp 
พยาบาลเวรดึกหยิบยาจากรถยาเวรดึกฉีดให้ผู้ป่วย  ในปี 2558 พบผู้ป่วยวัณโรคอยู่ในระหว่างการ re-chalenge ยาที่
ทำให้เกิด Hepatitis ผลออกมาแล้วว่าเป็นยา pyrazinamide  แต่ไม่มีการลงประวัติใน HOSXP ทันที ทำให้มีการสั่งยา
และจ่ายยาดังกล่าว  ในปี 2559  แพ้ยา augmentin ซ้ำ โดยเกิดจากพยาบาลหยิบยาของผู้ป่วยรายอื่นที่แพทย์หยุดสั่ง
ใช้ยา และในปี 2560 ผู้ป่วยมีประวัติแพ้ยา cef-3 แพทย์สั่งยา cef-3 stat โดยไม่ได้ดูประวัติแพ้ยาใน doctor order 
sheet เภสัชกรประจำหอผู้ป่วยรับ order และจ่ายยา stat โดยหยิบยาในตะกร้า stat  โดยไม่ได้ตรวจสอบกับ
โปรแกรม HOSXP และพยาบาลนำยาไปฉีดกับผู้ป่วย  จากผลการดำเนินการปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่องอุบัติการณ์แพ้
ยาซ้ำลดจำนวนลงเหลือจำนวน 0 ครั้งในปี 2561และ2562 

4.  ชื่อและท่ีอยู่องค์กร : ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลรามัน  จังหวัดยะลา                                                                                                                                                          
5.  สมาชิกทีม : 1.แพทย์หญิงเกสกาญจน์   นงรัตน์     ตำแหน่งนายแพทย์ชำนาญการ 

                 2.เภสัชกรริฏา   วัฒนศิริวณิชช์.  ตำแหน่งเภสัชกรชำนาญการ 

               3.เภสัชกรรอนี   กาเดร์   ตำแหน่งเภสัชกรชำนาญการ 

       4.นางสาววานีตาซอบารียะ  มามะ   ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 



6. เป้าหมาย : เพ่ือลดอุบัติการณ์การเกิดแพ้ยาซ้ำทั้งในโรงพยาบาลและในเครือข่ายอำเภอรามัน เหลือ 0 ครั้ง 
ภายในระยะเวลา  1 ปี 

7. ปัญหาและสาเหตุโดยย่อ :  

ตั้งแต่ ตุลาคม ปี 2555 ถึง เมษายน ปี 2562 พบอุบัติการณ์แพ้ยาซ้ำทั้งหมด 7 ครั้ง ทำให้ผู้ป่วยต้องทำการรักษา
นานขึ้น โดยสาเหตุของปัญหาเกิดจากการที่มีช่องว่างของระบบการทำงานดังนี้ 

• ปี 2557 พบ 2 ราย คือฉีดยา Cef-3 inj. โดยการใช้ยาในถังยา OFF  จึง  อีกรายแพทย์มีการสั่งยา  
Diclofenac inj STAT โดยไม่มีการสั่งใช้ยาผ่านโปรแกรม Hosxp พยาบาลมีการหยิบยาจากรถยาเวรดึก  

• ปี 2558 ผู้ป่วยวัณโรคอยู่ในระหว่างการ re-chalenge Hepatitis ผลออกมาแล้วว่าเป็นยา PZA แต่ไม่มีการลง
ประวัติใน HOSXP ทันที ทำให้แพทย์สั่งยาและเภสัชกรจ่ายยาดังกล่าว  

• ในปี 2559 แพ้ยา augmentin ซ้ำ โดยเกิดจากพยาบาลจึงหยิบยา augmentin ในตู้เย็นของวอร์ดซึ่งเป็นยา
ของผู้ป่วยที่แพทย์หยุดสั่งใช้ยา แล้วนำยาไปฉีดให้ผู้ป่วย  

• ในปี 2560 ผู้ป่วยมีประวัติแพ้ยา cef-3 แพทย์สั่งยา cef-3 inj. stat โดยไม่ได้ดูประวัติแพ้ยาใน doctor order 
sheet เภสัชกรประจำหอผู้ป่วยรับ order และจ่ายยา stat โดยหยิบยาในตะกร้า stat ของเภสัชกร โดยไม่ได้
ตรวจสอบกับโปรแกรม HOSXP พยาบาลจึงนำยาไปฉีดกับผู้ป่วย  

8. กิจกรรมการพัฒนา  

1.การดำเนินงานช่วงท่ี1 ( ตุลาคม 2555- พ.ค 2557) 

       ประชุมทีมระบบยา โรงพยาบาลรามันประกอบด้วย แพทย์ เภสัชกร พยาบาล เพ่ือทบทวนหาสาเหตุและวาง
 มาตราการป้องกันการเกิดแพ้ยาซ้ำ  โดยการให้มีการปั๊มแพ้ยาลงในเวรระเบียน  และเปลี่ยนเวชระเบียนจากสี
 น้ำตาลเป็นสีชมพู แจ้งpop-up เตือนรายการยาที่ผู้ป่วยแพ้ 

 

 

     จากผลการดำเนินงานช่วงที่1 ( ตุลาคม 2555- พ.ค. 2557) พบอุบัติการณ์ ฉีดยา Cef-3 inj. โดยการใช้ยาในถัง
ยา OFF และอีกรายแพทย์มีการสั่งยา  Diclofenac inj STAT โดยไม่มีการสั่งใช้ยาผ่านโปรแกรม Hosxp ใช้ระบบการ
เขียนรายการยา พยาบาลมีการหยิบยาจากรถยาเวรดึก จากปัญหาข้างต้นจึงได้มีการพัฒนาต่อในช่วงที่ 2 

ประชุมทีมระบบยา การปั๊มแพ้ยา แจ้งpop-up เตือนรายการยาที่ผู้ป่วยแพ้ 



 

การดำเนินงานช่วงท่ี 2 (กันยายน 2557-กรกฎาคม2558) 

จากปัญหาในช่วงแรก จึงมีการกำหนดนโยบายการคืนยาทันทีเมื่อแพทย์สั่งหยุดใช้ โดยการนำยาที่แพทย์สั่งหยุดใช้
ส่งคืนห้องยาในเวรนั้นๆ ยกเว้นเวรดึกอนุญาตให้คืนในเวรเช้าได้เนื่องจากอัตรากำลังมีไม่เพียงพอ นอกจากนี้ปรับเปลี่ยน
ระบบเวชระเบียน โดยการยกเลิกการใช้เวชระเบียนใน OPD  ให้มีการสั่งยาผ่านโปรแกรม hosxp ด้วยคอมพิวเตอร์
เท่านั้น เมื่อต้องการยาด่วนให้พยาบาลปริ้นรายการยาแล้วเซนต์ชื่อกำกับว่าต้องการตัวยาใด เพื่อที่จะได้มาเบิกท่ีห้องยา
และให้ห้องยาเปิดบริการ 24 ชั่วโมงและจ่ายยาผ่านโปรแกรม HOSXP เท่านั้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากการดำเนินงานช่วงที่ 2 (กันยายน 2557-กรกฎาคม2558) ปี 2558 พบอุบัติการณ์ผู้ป่วยวัณโรคอยู่ใน
ระหว่างการ re-chalenge Hepatitis ผลออกมาแล้วว่าเป็นยา PZA แต่ไม่มีการลงประวัติใน HOSXP ทันที ทำให้
แพทย์สั่งยาและเภสัชกรจ่ายยาดังกล่าวจากปัญหาข้างต้นจึงได้มีการพัฒนาต่อในช่วงที่ 3 

การดำเนินงานช่วงท่ี 3 (กรกฎาคม2558-กันยายน2559) จากปัญหาในช่วงที่2 จึงมีการกำหนดแนวทางในการ
ออกบัตรแพ้ยารวมถึงขั้นตอนต่างๆที่จะแจ้งให้ผู้ร่วมปฏิบัติงานทราบ โดยเมื่อเภสัชกรประเมินแพ้ยาแล้วทราบว่าเป็นยา
ตัวใด ให้ออกบัตรแพ้ยา รวมทั้งแจ้งในโปรแกรม Hosxp ทันที และแจ้งรายการแพ้ยาให้กับ รพ.สต เครือข่ายอำเภอรา
มันผ่านทาง email:adrramanpharmacy แยกเป็นรายตำบลเพ่ือให้ รพ.สต ลงใน family folder อีกครั้ง  

 

 

 

 

 

แบบฟอร์มคืนยาเม่ือแพทยส่ั์งหยดุใช้
ยา 

แพทยส่ั์งยาผา่นคอมพิวเตอร์/ปร้ินรายการยาท่ีตอ้งการ stat 

แสดงรายการ
ยาท่ีแพ ้



 

 

 

 

 

จากการดำเนินงานช่วงท่ี 3 (กรกฎาคม2558-กันยา2559)  พบว่าในปี 2559 แพ้ยา augmentin ซ้ำ โดย
เกิดจากพยาบาลจึงหยิบยา augmentin ในตู้เย็นของหอผู้ป่วยซึ่งเป็นยาของผู้ป่วยรายอื่นที่แพทย์หยุดสั่งใช้ยา และมี
การสั่งใช้ยาในกลุ่มเดียวกันที่ผู้ป่วยมีประวัติแพ้ยา  คือ ibuprofen แต่แพทย์สั่งยา naproxen จำนวน 1 ราย และอีก 
1 ราย ผู้ป่วยมีประวัติแพ้ยา  naproxen แต่แพทย์สั่งยา ibuprofen เมื่อมีการทบทวนพบว่ารายการยาที่แพ้มีการแจ้ง
เตือนในตำแหน่งด้านบนที่ถูกปิดบังด้วยที่หนีบชาร์ต  แพทย์ เภสัชกร เห็นไม่ชัดเจนจากปัญหาข้างต้นจึงได้มีการพัฒนาต่อ
ในช่วงที่ 4 

 

 

 

 

การดำเนินงานช่วงท่ี 4 (ตุลาคม 2559-สิงหาคม2560) ปรับปรุง ใบ doctor order sheet ใบ MAR และ ใบ PMP 
ยา เป็นสีชมพูทุกใบและมีการระบุรายการยาที่แพ้ไว้ที่มุมกระดาษของแต่ละใบในล่าง ส่วนการแพ้ยาในกลุ่มเดยีวกัน 
ปรับปรุงโดยการลงประวัติแพ้ยาในกลุ่มยาที่มีโครงสร้างคล้ายกันทั้งกลุ่ม เช่น NSAIDS , beta-lactam เป็นต้น และ
ปรับปรุงระบบคืนยาทันทีเมื่อแพทย์สั่งหยุดยาหรือเปลี่ยนรายการยาใหม่และห้ามใช้ยาเหลือให้ไปเบิกจากห้องยาหรือ
เบิกจากตะกร้ายา 

STATเท่านั้น 

 

  ออกบตัรแพย้าให้ผูป่้วย   ลงประวติัใน hosxp 
ส่งขอ้มูลไปยงั รพ.สต 16 แห่ง ทาง 
email: 

ramanpharmacy@gmail.com 

DOC/PMP/MAR สีชมพู และรายละเอียดแพย้าอยูท่ี่มุมกระดาษ  



 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
จากการดำเนินงานช่วงท่ี 4 (ตุลาคม 2559-สิงหาคม2560) พบว่าในปี 2560 ผู้ป่วยมีประวัติแพ้ยา cef-3 

แพทย์สั่งยา cef-3 inj. stat โดยไม่ได้ดูประวัติแพ้ยาใน doctor order sheet เภสัชกรประจำหอผู้ป่วยรับ order และ
จ่ายยา stat โดยหยิบยาในตะกร้า stat  โดยไม่ได้ตรวจสอบกับโปรแกรม HOSXP จึงปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติดังนี้ 
ทำการยกเลิกตะกร้ายา stat โดยให้มีการเบิกจ่ายยาผ่าน program HOSXP เท่านั้น โดยเภสัชกรถ่ายรูป doctor order 
sheet  ผ่าน application line เพ่ือให้ห้องยาพิมพ์สติ๊กเกอร์ฉลากยาผ่าน HOSXP และจัดยาส่งมาให้เภสัชกรที่หอ
ผู้ป่วยตรวจสอบอีกครั้งก่อนจ่ายยา และเปลี่ยนตำแหน่งการแสดงรายการยาที่ผู้ป่วยแพ้ยา ให้มีขนาดที่ใหญ่และสะดุด
ตา 

 

 

 

 

 

 

 

เบิกยาจากตะกร้ายา STAT เท่านัน่ ลงแพย้าทั้งกลุ่ม/โครงสร้างคลา้ย 

เปลี่ยนตำแหน่งการแสดงรายการ
ยาที่ผู้ป่วยแพ้ยา 

ถ่ายรูป doctor order sheet  ผ่าน application line : ยา stat ward 

DOC/PMP/MAR สีขาว 



 

 

 

การดำเนินงานช่วงท่ี 5 (สิงหาคม2560-ปัจจุบัน)  ไม่พบอุบัติการณ์แพ้ยาซ้ำ 

 

9. การวัดผลและผลของการเปลี่ยนแปลง :  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 จากผลการดำเนินงานพบว่าปี 2557 มี 2 ราย คือฉีดยา Cef-3 inj. โดยการใช้ยาในถังยา OFF อีกรายฉีดยา  Diclofenac 

inj STAT โดยไม่มีการสั่งใช้ยาผ่านโปรแกรม HOSXP พยาบาลเวรดึกจึงมีการหยิบยาจากรถยาเวรดึก จึงมีการทบทวนร่วมกับทีม PTC 

ให้ห้องยาเปิดบริการ 24 ช่ัวโมงและจ่ายยาผ่านโปรแกรม HOSXP เท่านั้น  

ปี 2558 ผู้ป่วยวัณโรคอยู่ในระหว่างการ re-challenge Hepatitis ผลออกมาแล้วว่าเป็นยา pyrazinamide แต่ไม่มีการลง

ประวัติใน HOSXP ทันที ทำให้แพทย์สั่งยาและเภสัชกรจ่ายยาดังกล่าว จึงปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติโดยหากมีการซักประวัติผู้ป่วยราย

ใหม่แล้วพบว่าแพ้ยาให้ลงใน HOSXP พร้อมท้ังมอบบัตรแพ้ยาทันท ี

ในปี 2559 มี1ราย แพ้ยา augmentin ซ้ำ โดยเกิดจากพยาบาลหยิบยา augmentin ในตู้เย็นของวอร์ดซึ่งเป็นยาของผู้ป่วยที่

แพทย์หยุดสั่งใช้ยา จึงปรับปรุงแนวทางโดยการเปลี่ยน ใบ doctor order sheet ใบ MAR และ ใบ PMP ยา เป็นสีชมพูทุกใบและมีการ

ระบุรายการยาที่แพ้ไว้ที่มุมกระดาษของแต่ละใบและอีก 2 ราย แพ้ยาในกลุ่มเดียวกันกับยาผู้ป่วยมีประวัติแพ้ยา ibuprofen แต่แพทย์

สั่งยา naproxen จึงปรับปรุงโดยการลงประวัติแพ้ยาในกลุ่ม NSAIDS ทั้งกลุ่ม 

ในปี 2560 ผู้ป่วยมีประวัติแพ้ยา cef-3 แพทย์สั่งยา cef-3 stat โดยไม่ได้ดูประวัติแพ้ยาใน doctor order sheet เภสัชกร

ประจำหอผู้ป่วยรับ order และจ่ายยา stat โดยหยิบยาในตะกร้า stat ของเภสัชกร โดยไม่ได้ตรวจสอบกับโปรแกรม HOSXP พยาบาล

จึงนำยาไปฉีดกับผู้ป่วย จึงปรับปรุงแนวทางโดยยกเลิกตะกร้ายา stat โดยให้มีการเบิกจ่ายยาผ่าน program HOSxp เท่านั้น โดยเภสัช



กรถ่ายรูป doctor order sheet กับใบ PMP ยา ผ่าน application line เพื่อให้ห้องยาพิมพ์สติ๊กเกอร์ฉลากยาผ่าน HOSxp และจัดยา

ส่งมาให้เภสัชกรที่หอผู้ป่วยตรวจสอบอีกครั้งก่อนจ่ายยา หลังจากที่มีการปรับปรุงอยู่ตลอดพบว่าหลังจากปี 2561 ไม่พบอุบัติการณ์แพ้

ยาซ้ำอีกเลย และระหว่างที่มีการปรับปรุงตลอดช่วงการดำเนินงานสิ่งหนึ่งที่ทำควบคู่กันไปตลอดคือการส่งข้อมูลการแพ้ยาให้กับ รพ.สต 

ทั้ง 16 แห่งในเครือข่ายอำเภอรามันผ่านทาง email :  ทั้งนี้ได้มีการวางแนวทางหากรพ.สต สงสัยแพ้ยาให้ส่งกลับมายังโรงพยาบาล

เพื่อให้แพทย์และเภสัชกรทำการประเมินและรักษาต่อไป 

10. บทเรียนที่ได้รับ :  

• ปัญหาและอุปสรรคที่พบหลังจากการดำเนินงาน พบว่าในแต่ละครั้งที่เกิดอุบัติการณ์แพ้ยาซ้ำไม่ได้เกิดจาก
สาเหตุเดียวกันทั้งหมด แต่เกิดจากระบบการทำงานที่มีช่องว่าง ไม่รัดกุมทำให้ผู้ปฏิบัติงานละเมิดแนวทาง
ที่วางไว้ 

• การป้องกันการเกิดอุบัติการณ์แพ้ยาซ้ำ จำเป็นต้องทำงานร่วมกันของทุกทีมทุกสหวิชาชีพ และต้องไม่
พ่ึงพาข้อมูลซึ่งกันและกัน เนื่องจากผู้ป่วยส่วนใหญ่ไม่มีความรู้และไม่ค่อยจดจำชื่อยาที่ตนเองแพ้ ญาติที่มา
ด้วยบางท่านไม่ทราบรายละเอียด ดังนั้นการซักถามในทุกหน่วยบริการจึงมีความจำเป็น 

• การแจ้งเตือนแพ้ยาต้องให้มีความชัดเจน เช่น ขนาดต้องใหญ่ สีต้องสะดุดตา เพื่อเพ่ิมการเน้นย้ำใหผู้
ปฏิบัติได้นึกถึง เพราะในการรักษาผู้ป่วยบางครั้งผู้ทำการรักษาต้องใช้สมาธิในการวินิจฉัยรักษาโรค 

 11. การติดต่อกับทีมงาน : ภญ ริฏา วัฒนศิริวณิชช.์. เภสชักรชำนาญการ ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลรามัน  
โทรศัพท์ : 073299503  ต่อ 302  email : nee_pharm@hotmail.com 

 


