
๑. ชื่อนวัตกรรม : HAD S-A-F-E Card 

๒. ค ำส ำคัญ :  

กลุ่มยาความเส่ียงสูง High Alert Drug : HAD, ความคลาดเคล่ือนทางยา, การบริหารยาทางการพยาบาล 

Visual Design 

๓. สรุปผลงำนโดยย่อ :  

โครงการ HAD S-A-F-E Card เริ่มด าเนินการต้ังแต่ พ.ศ. ๒๕๖๐โดยมีเป้าหมายหลัก เพื่อความปลอดภัยของ

ผู้ป่วย หลังการด าเนินงาน พบว่า ไม่มีความคลาดเคล่ือนทางยาท่ีเกิดจากการผสมยาไม่ถูกต้อง พยาบาลมีความ

มั่นใจและใช้เวลาส้ันในการผสมยา HAD  มีการประสานความร่วมมือระหว่างทีมแพทย์ เภสัชกร และพยาบาล 

๔. ชื่อและที่อยูอ่งค์กร : หออภิบาลอายุรกรรม ๒ รพ.รร ๖ 

๕. สมำชิกทีม : หออภิบาลอายุรกรรม ๒ รพ.รร ๖ 

๖. ปัญหำและสำเหตุโดยย่อ :  

ความคลาดเคล่ือนทางยาเป็นความเส่ียงท่ีท าให้เกิดอันตรายต่อการรักษาด้วยการใช้ยา ซึ่งเกิดขึ้นได้ใน

ทุกขั้นตอนของกระบวนการรักษาด้วยยา เป็นเหตุให้เกิดอันตรายต่อผู้ป่วยได้ต้ังแต่ระดับเล็กน้อยจนถึงสูญเสีย

ชีวิต และเป็นประเด็นความเส่ียงด้านความปลอดภัยของผู้ป่วยในโรงพยาบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มยาความ

เส่ียงสูง (High Alert Drug : HAD) หากเกิดความผิดพลาดขึ้นจะก่อให้เกิดอันตรายและความสูญเสียกับผู้ป่วย

มาก ทางหออภิบาลอายุรกรรม๒ รพ.พระมงกุฎเกล้าเป็นหอผู้ป่วยท่ีให้การดูแลผู้ป่วยอาการหนักทาง 

อายุรกรรมให้พ้นภาวะวิกฤตอย่างรวดเร็วและปลอดภัย มีการบริหารยาความเส่ียงสูงหลายรายการและมีปริมาณ

การใช้จ านวนมาก ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ พบอุบัติการณ์ความคลาดเคล่ือนของการบริหารยาความเส่ียงสูงในหอ

อภิบาลอายุรกรรม๒  ท้ังส้ิน ๑๒ เหตุการณ์ จากการวิเคราะห์พบว่า ความคลาดเคล่ือนดังกล่าวเกิดจาก  

๑.ผสมยาไม่ถูกต้อง (Level B)  และ ๒. ให้ยาท่ีมี Compatibility ระหว่างกนั (Level C) เกิดในกลุ่มพยาบาล 

Novice และพยาบาล Level ๑-๓  ซึ่งถือเป็นความเส่ียงท่ีมีผลกับความปลอดภัยของผู้ป่วย เป็นดัชนีช้ีวัด

คุณภาพการบริการท่ีส าคัญของหน่วยงาน ทางหออภิบาลอายุรกรรม๒  ตระหนักถึงความส าคัญของปัญหา

ดังกล่าว ซึ่งสามารถป้องกันและพัฒนาได้ อีกท้ังยงัเป็นการป้องกันเชิงรุก ทางหน่วยงานจึงได้พัฒนาจัดท า  

Card ยาปลอดภัย ผสมไว ไม่ผิดพลาด (HAD S-A-F-E card) ขึ้น เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการบริหารยา HAD  

ของพยาบาลในทุก Level เพื่อความถูกต้องแม่นย าและรวดเร็ว เกิดความปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้ป่วย 

๗. เป้ำหมำย/วัตถุประสงค ์: 

๑. เพื่อป้องกันและลดอุบัติการณ์ความคลาดเคล่ือนทางยา (Medication errors) ในการบริหารยา          

ความเส่ียงสูง High Alert Drug 

     ๒. เพื่อให้พยาบาลบริหารยาความเส่ียงสูงได้อย่างถูกต้อง  มีประสิทธิภาพ  และปลอดภัยต่อผู้ป่วย 

 



 

 

 

 

 

๘. กิจกรรมกำรพัฒนำ :  

- ปรับปรุงรูปแบบ (HAD S-A-F-E card) ให้สะดวกและเหมาะสมกับการใช้งานดังนี้ 

 รูปแบบ หมำยเหตุ 
Version 
๑ 

                              

- เน้นเรื่องเฝ้าระวังการไม่เข้ากัน
แยกสายน้ าเกลือ และยาแต่ละ
ชนิด แต่ยังคงใช้ Card ของยา
แบบเดิม (Drug Compatibility) 
- ใช้ Color – Visual Design 
กระตุ้นให้เห็นความส าคัญ ความ
แตกต่างจากสีต่าง ๆ   
- ระยะเวลา  ปี ๒๕๖๐ 

Version 
๒ 

 
 
 

- ปรับปรุงรูปแบบของ Card ยา  
- เพิ่มรายละเอียดของการผสมยา 
ปริมาณยา และปริมาณ ตัวท า
ละลายยา (เพื่อความสะดวก 
รวดเร็วและถูกต้องในการผสม) 
- ระยะเวลา  ปี ๒๕๖๑ 



Version 
๓ 

 
  

- ปรับปรุงรูปแบบของ Card ยา 
- เพิ่มข้อควรระวงั และอาการไม่
พึงประสงค์ (เพื่อความปอดภัย
สูงสุดของผู้ป่วย) 
- ขยายผลให้ทดลองใช้ในหอ
ผู้ป่วยอื่น ๆ 
- ระยะเวลา ปี  ๒๕๖๒-๒๕๖๓ 

 

๙. ผลลัพธ/์กำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น :  

อัตราความคลาดเคล่ือนทางยา จากการบริหารยา HAD ของพยาบาลในหออภิบาลอายุรกรรม๒ ในปี พ.ศ.

๒๕๖๑ และ ๒๕๖๒  เป็นร้อยละ ๐  

 

 

ผลกำรประเมินโดยบุคลำกรในหน่วยงำนจ ำนวน ๒๒ คน 

ล าดับ รายการ ดีมาก ดี พอใช้ ควร
ปรับปรุง 

หมาย
เหตุ 

๑ ป้ายยา มีความละเอียด ตัวหนังสือชัดเจน ๕๔.๕๕% ๔๕.๔๕%    
๒ สามารถแยกสี และเห็นความแตกต่างของ

ป้ายยา 
๘๑.๘๒% ๑๘.๑๘%    

๓ ขนาดเหมาะสม สะดวกในการใช้งาน ๘๑.๘๒% ๑๘.๑๘%    
๔ มีความมั่นใจในการผสมยา ๗๒.๗๓% ๒๗.๒๗%    
๕ ลดความคลาดเคล่ือนในการบริหารยา 

HAD  
๙๐.๙๐% ๙.๑๐%    

 

๑๐. บทเรียนที่ได้ : 

ปัญหำ/ควำมท้ำทำย 

- รูปแบบในการส่ังใช้ยาท่ียังไม่เป็นไปตามมาตรฐานสากลของแพทย์ ก่อให้เกิดความเข้าใจท่ีคลาดเคล่ือน  



- การขยายผลต่อหน่วยงานอื่น พบปัญหาในการส่ังใช้ยาท่ีแตกต่างกันระหว่างแพทย์แต่ละหน่วย เช่น อายุรกรรม      

  ศัลยกรรม  

           กำรแก้ไขปัญหำ : มีการแก้ไขปัญหาโดยมีการประสานความร่วมมือระหว่างองค์กรแพทย์  เภสัชกร และ 

   พยาบาล ประชุมและหารือปัญหาดังกล่าว 

      เสนอแนะ  ร่วมมือกับกองเภสัชกรรมมีการจัดท า Card ยาให้มีความสมบูรณ์ ถูกต้องของข้อมูลเพื่อประโยชน์ 

สูงสุดและขยายผลใหใ้ช้เป็นแนวทางเดียวกันท้ังโรงพยาบาล 

 

๑๑. กำรติดต่อกับทีมงำน :  

หออภิบาลอายุรกรรม 2 Tel 99662-4  

 

 


