1. โครงการพัฒนา นวัตกรรม “Rabit Alert”
การป้ องกันความคลาดเคลื่ อนในการให้ยาในห้องผ่าตัด ในการให้การบริ ก ารผ่าตัดทาเส้ นเลื อด
สาหรับฟอกเลือด ด้วยนวัตกรรม “Rabit Alert”)
2. คาสาคัญ
การบริ หารยา หมายถึง การจัดการ วางแผนให้ยา ช่วยเหลือ ชี้แนะ ติดตาม ประเมินผลและการให้ยา
เข้าสู่ ร่างกาย เช่ น ยารับประทาน ยาฉี ด ยาทา ยาสอด เป็ นต้น โดยคานึ งถึ งความถู กต้องตามหลักการให้ยา
ผูใ้ ช้บริ การได้รับยาอย่างมีประสิ ทธิ ภาพสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการให้ยา
ยาที่มีความเสี่ ยงสู ง (High Alert Drugs) คือ กลุ่มยาที่มีโอกาสสู งที่จะเกิ ดอันตรายแก่ผปู ้ ่ วย เพราะมี
ดัชนีการรักษาแคบหรื อมีผลข้างเคียงร้ายแรงต่ออวัยวะสาคัญ เช่น สมอง หัวใจ ไต ฯลฯ
ยาที่มีชื่อพ้องมองคล้าย (Look Alike Sound Alike Drugs) เป็ นยามีรูปลักษณะและออกเสี ยงเรี ยกชื่อ
ยาคล้ายคลึ งหรื อใกล้เคียงกัน ทาให้เกิ ดความเข้าใจผิด และเป็ นสาเหตุสาคัญที่ทาให้เกิ ดความคลาดเคลื่ อน
ทางยาขึ้น บางรายเป็ นอันตรายต่อผูป้ ่ วยถึงขั้นเสี ยชีวติ
3. ภาพรวม
ปั ญหา งานการพยาบาลผ่าตัดโรงพยาบาลสิ รินธรให้การบริ การผูป้ ่ วยผ่าตัดทั้งในและนอกเวลา
ราชการ ในการให้การบริ การผ่าตัดทาเส้นเลือดสาหรับฟอกเลือดที่เรี ยกว่า AVF (Arteriovenous fistula) นั้น
จาเป็ นต้องใช้ยาที่มีความเสี่ ยงสู งในการทาผ่าตัด ได้แก่ ยา Heparin, ยา 1% Lidocain with adrenalin การใช้
ยาชนิดดังกล่าวในห้องผ่าตัดมีโอกาสเกิดความคลาดเคลื่อนทางยาได้สูงเนื่องจาก เมื่อแบ่งยาทั้ง 2 ชนิดมาไว้
ในถ้วยยาเพื่อใช้ในการผ่าตัดแล้ว ดูลกั ษณะยาภายนอก ยาทั้ง 2 ชนิ ดนี้ มีลกั ษณะสี ใสเหมือนกัน อีกทั้งการ
ผ่าตัดอาจมีการใช้ยาที่มีความเสี่ ยงสู งหลายชนิ ด ความซับซ้อนของการผ่าตัด ความเร่ งรี บ การเปลี่ยนผลัดเวร
ของพยาบาล เป็ นปั จจัยที่เพิ่มโอกาสในการเกิดความคลาดเคลื่อนในการให้ยาได้ หากเกิดอุบตั ิการณ์เหล่านี้
จะก่ อให้เกิ ดผลเสี ยต่ อผูป้ ่ วยท าให้ผูป้ ่ วยต้องใช้ระยะเวลาในการรักษานานมากขึ้ น เสี ยค่ าใช้จ่ายในการ
รักษาพยาบาลเพิ่มขึ้น รวมทั้งมีผลเสี ยต่อหน่ วยงานห้องผ่าตัดและโรงพยาบาล ทาให้เสี ยชื่ อเสี ยง และอาจ

เกิดการร้องเรี ยนหรื อฟ้ องร้องได้ หน่วยงานห้องผ่าตัดจึงได้คิดค้นนวัตกรรม “Rabit Alert” มาใช้ในป้ องกัน
ความคลาดเคลื่ อนในการให้ยาในห้องผ่าตัด ในการผ่าตัดท าเส้ นเลื อดส าหรั บ ฟอกเลื อด โดยใช้ส ายยาง
ซิ ลิโคนสี ต่างๆ )ผ่านการฆ่าเชื้ อตามมาตรฐาน( สวมกับถ้วยยาเพื่อระบุสียางซิ ลิโคนกับยาแต่ละชนิ ด โดยมี
“Rabit Alert Card” เป็ นตารางบ่งชี้ ชนิ ดยากับสี สายยางซิ ลิโคนและสี ของหัวเข็ม Syringe ยา เพื่อความเข้าใจ
ที่ ตรงกันเวลาใช้ในการทาผ่าตัด ซึ่ งเป็ นวิธีที่จะช่ วยป้ องกันไม่ให้ผูป้ ่ วยได้รับยาผิดชนิ ด ป้ องกันการเกิ ด
ความคลาดเคลื่อนทางยา
เป้ าหมาย
1. เพื่อป้ องกันการเกิดความคลาดเคลื่อนทางยา ผูป้ ่ วยได้รับความปลอดภัยจากการบริ หารยา
2. เพื่อสร้างแนวทางการบริ หารยาในการผ่าตัดทาเส้นเลือดสาหรับฟอกเลือด (Arteriovenous fistula)
แนวทางการพัฒนา
ความคลาดเคลื่ อนทางยาเป็ นปั ญหาสาคัญที่ ส ามารถป้ องกันได้ จากการศึกษาเรื่ อง กระบวนการ
ตรวจสอบความถูกต้องก่อนให้ยาผูป้ ่ วย ซึ่งต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องตามหลัก 6 R ดังนี้
6 R หมายถึง
Right Patient = การให้ยาถูกคน ซึ่ งตรวจสอบ จากตัวบ่งชี้ อย่างน้อย 2 ตัวชี้บ่ง
Right drug = การให้ยาถูกชนิด โดยให้ตรวจสอบจากฉลากและการบันทึกการให้ยา
Right time = การให้ยาถูกเวลา ตามมาตรฐานเวลาของยาแต่ละชนิด
Right dose = การให้ยาถูกขนาด ตามแผนการรักษาหรื อการคานวณ เมื่อเทียบกับน้ าหนักตัวผูป้ ่ วย
หรื อผูใ้ ช้บริ การ
Right route = การให้ยาถู กช่ องทาง ตามมาตรฐานของยาแต่ละชนิ ด เช่ น ทางปาก ทางผิวหนังหรื อ
เหน็บทวารหนัก เป็ นต้น

Right technique = การให้ยาถูกเทคนิค โดยเฉพาะยาที่ตอ้ งใช้เทคนิคพิเศษในการบริ หารยา
4. สาระสาคัญของการพัฒนา
ก่อนการพัฒนา

หลังพัฒนา

๑. การป้ องกันความคลาดเคลื่ อนในการให้ยา ๑ .การป้ องกันความคลาดเคลื่อนในการให้ยา
ในห้องผ่าตัด ด้วยการจดจา

รู ปตัวอย่างการใช้ถว้ ยยาแบบเดิม

ในห้องผ่าตัด ด้วยนวัตกรรม “Rabit Alert”

รู ปตัวอย่างการใช้นวัตกรรม “Rabit Alert”

๒. มีโอกาสเกิดการความคลาดเคลื่อนในการ ๒. ไม่เกิดการความคลาดเคลื่อนในการให้ยา
ให้ยาในห้องผ่าตัด

ในห้องผ่าตัด

ตาราง แสดงตัวอย่าง Rabit Alert Card
Rabit Alert Card
ชนิดยา

สี “Rabit Alert”

Heparin

ฟ้ า

1% Lidocain with adrenalin

ชมพู

นวัตกรรม “Rabit Alert”

5. ผลลัพธ์
ไม่เกิดความคลาดเคลื่อนทางยา ผูป้ ่ วยได้รับความปลอดภัยจากการบริ หารยา คิดเป็ น 100%
6. บทเรียนทีไ่ ด้ รับ
การนานวัตกรรม “Rabit Alert” มาใช้ป้องกันความคลาดเคลื่ อนในการให้ยาในห้องผ่าตัด ในการ
ผ่าตัดทาเส้ นเลื อดสาหรับฟอกเลื อด ทาให้ผูป้ ่ วยที่ มารับบริ การในห้องผ่าตัดเกิ ดความปลอดภัยมากยิ่งขึ้ น
นอกจากนี้ยงั สามารถนาไปประยุกต์ใช้กบั การผ่าตัดอื่นๆได้อีกด้วย
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