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ผลงานทีเ่ป็นผลการด าเนินงานทีผ่่านมา 
 

1. ช่ือผลงาน    การจดัการอาการไม่พึงประสงคจ์ากการใชย้าของผูป่้วยใน ของโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศกัด์ิ   

ชุตินฺธโร อุทิศ 

2. ระยะเวลาทีด่ าเนินการ  1 ตุลาคม 2557 -  30 กนัยายน 2560 

3. ความรู้ทางวชิาการหรือแนวคิดทีใ่ช้ในการด าเนินการ 

 อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา (adverse drug reaction, ADR) ตามนิยามท่ีก าหนดโดยองค์การ

อนามยัโลก1 หมายถึง การตอบสนองต่อยาท่ีเป็นอนัตรายและไม่ไดจ้งใจให้เกิดข้ึน ซ่ึงเกิดในขนาดการใชย้า

ในขนาดปกติในมนุษย ์โดยไม่รวมถึงการใช้ยาเกินขนาด หรือจงใจใช้ในทางท่ีผิดจนเกิดอนัตราย และเม่ือ

แบ่งประเภท ADR ตามฤทธ์ิทางเภสัชวิทยา1 สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ Type A ADR หรืออาการ

ขา้งเคียงจากการใชย้า และ Type B ADR หรือการแพย้า ซ่ึงมีนิยามดงัน้ี  

 Type A (augmented) ADR หรือ อาการขา้งเคียงจากการใช้ยา (side effect) เป็นการตอบสนองต่อยา

ท่ีมีผลมาจากฤทธ์ิทางเภสัชวิทยาของยาหรือเมตาบอไลทข์องยา สามารถท านายไดจ้ากฤทธ์ิทางเภสัชวิทยา 

ไม่มีความจ าเพาะในการเกิดกบัคนบางกลุ่ม ความรุนแรงสัมพนัธ์กบัขนาดยา ส่วนใหญ่พบตั้งแต่การทดลอง

ในสัตว ์มีอุบติัการณ์การเกิดสูงแต่อตัราการเสียชีวติต ่า สามารถรักษาไดโ้ดยการลดขนาดยา 

 Type B (bizarre) ADR หรือ การแพย้า (drug allergy) เป็นการตอบสนองต่อยาท่ีมีผลมาจากปฏิกิริยา

ภูมิแพข้องร่างกายในผูป่้วยท่ีไวต่อยานั้น ผลท่ีเกิดไม่สัมพนัธ์กบัฤทธ์ิทางเภสัชวิทยาจึงไม่สามารถท านาย

อาการท่ีจะเกิดข้ึนได ้ความรุนแรงของอาการไม่สัมพนัธ์กบัขนาดยา ส่วนใหญ่มกัเกิดจากการรับยาชนิดน้ีมา

ก่อน แลว้ไปกระตุน้ภูมิคุม้กนัของร่างกายใหส้ร้าง antibodies เม่ือไดรั้บยาซ ้ าจึงเกิดอาการแพย้า มีอุบติัการณ์

การเกิดต ่า แต่อตัราการเสียชีวติสูง การรักษาท าโดยการหยดุยาท่ีเป็นสาเหตุ 

 เม่ือพิจารณาตามความสามารถในการป้องกันได้ (preventability)2 สามารถแบ่ง ADR เป็น 2 

ประเภท คือ  อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาท่ีสามารถป้องกนัได ้(preventable ADR) และอาการไม่พึง

ประสงค์จากการใชย้าท่ีไม่สามารถป้องกนัได ้(non-preventable ADR) ซ่ึง preventable ADR มีประโยชน์ใน

การน าไปวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา (root cause analysis) เพื่อหาแนวทางป้องกันให้ผูป่้วยมีความ

ปลอดภยัมากข้ึนได ้ โดยในการประเมินวา่ ADR ใดเป็น preventable ADR สามารถใชแ้นวทางการประเมิน

ของ Schumock & Thornton3 ซ่ึงจะประกอบดว้ยค าถาม 7 ขอ้ ดงัเอกสารแนบ 1  หากผลการประเมินพบวา่มี

อยา่งนอ้ย 1 ขอ้ตอบวา่ “ใช่” ADR ดงักล่าวจะจดัเป็น preventable ADR  
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นอกจากน้ี หากแบ่งประเภทของ ADR ตามระดับความรุนแรง2 จะแบ่งได้เป็น รุนแรง (serious 

ADR)  และไม่รุนแรง (non-serious ADR) ซ่ึงอาการไม่พึงประสงคจ์ากการใชย้าท่ีรุนแรง หรือ Serious ADR 

จะส่งผลต่อผูป่้วยอยา่งนอ้ย 1 เหตุการณ์ ดงัต่อไปน้ี ส่งผลให้ผูป่้วยตอ้งเขา้รับการรักษาในโรงพยาบาล หรือ

เพิ่มระยะเวลาในการรักษานานข้ึน หรือเป็นสาเหตุให้เกิดความพิการแบบชัว่คราวหรือถาวร หรือท าให้เกิด

ความปกติแก่ทารกตั้ งแต่แรกเกิด หรือเป็นอนัตรายถึงชีวิต หรือเสียชีวิต หรือเป็นอาการทางคลินิกท่ีมี

นยัส าคญั (clinical significant) อาจท าใหเ้กิดอนัตรายต่อผูป่้วยได ้

จากขอ้มูลการศึกษาในต่างประเทศของผูป่้วยท่ีนอนโรงพยาบาล4-6 พบวา่ร้อยละ 10 - 20 ของผูป่้วย

ท่ีนอนโรงพยาบาลเกิด ADR ในเหตุการณ์น้ีพบว่าร้อยละ 10-20 มีอาการรุนแรง6 และจากการศึกษาของ 

David J.7 พบว่าประมาณร้อยละ 30 ของเหตุการณ์ไม่พึงประสงคส์ามารถป้องกนัได ้โดยวิธีในการป้องกนั

หรือลดความรุนแรงของอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาวิธีหน่ึงก็คือ การใช้เคร่ืองมือส่งสัญญาณเพื่อ

คน้หาเหตุการณ์ไม่พึงประสงค ์หรือ trigger tools 

ซ่ึงเคร่ืองมือส่งสัญญาณเพื่อคน้หาเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ หรือ trigger tools เป็นเคร่ืองมือท่ีถูก

น าเสนอโดย Institute of Healthcare Improvement (IHI)8 เพื่อใช้ในการคน้หาอตัราการเกิดเหตุการณ์ไม่พึง

ประสงค์ โดยใช้แนวคิดของเคร่ืองมือส่งสัญญาณท่ีเป็นสัญญาณน าสู่การคน้หาเหตุการณ์จ าเพาะ (specific 

events) บางเหตุการณ์ โดย trigger tools น้ีตอ้งสัมพนัธ์กบัเหตุการณ์จ าเพาะนั้น และสามารถเช่ือมโยงไปสู่

เวชระเบียน ซ่ึงเราถือว่าเป็นแหล่งขอ้มูลท่ีมีความน่าเช่ือถือสูง การใช้ trigger tools เพื่อน าไปสู่เหตุการณ์

จ าเพาะท่ีก่อให้เกิดอนัตรายกบัผูป่้วย จะท าให้เราลดภาระในการทบทวนเวชระเบียนท่ีมีจ านวนมากให้เหลือ

เฉพาะเวชระเบียนในเหตุการณ์ท่ีเราสนใจ trigger tools เพื่อคน้หาเหตุการณ์ไม่พึงประสงคจ์ากการศึกษาของ 

Rozich และคณะ8  มีจ านวน 24 รายการ ดงัเอกสารแนบ 2   

4. สรุปสาระส าคัญของเร่ืองและข้ันตอนการด าเนินการ 

โรงพยาบาลหลวงพอ่ทวศีกัด์ิ ชุตินฺธโร อุทิศ มีระบบการเฝ้าระวงัอาการไม่พึงประสงคจ์ากการใชย้า

และป้องกนัการแพย้าซ ้ า ดงัเอกสารแนบ 3 โดยเร่ิมตั้งแต่เม่ือเภสัชกรไดรั้บรายงานอาการท่ีสงสัยว่าอาจจะ

เกิดอาการไม่พึงประสงค์ จากนั้นเภสัชกรจะประเมินว่าอาการดังกล่าวเกิดจากยาหรือไม่โดยใช้เกณฑ์

ประเมินของ Naranjo’s algorithm ร่วมกบัความเห็นของแพทยใ์นการวางแผนการรักษา รวมไปถึง ADR เดิม

ท่ีผูป่้วยแจง้ ทั้งท่ีไดรั้บการประเมิน ADR จากโรงพยาบาลอ่ืนมาแลว้ หรือ ADR ท่ีผูป่้วยพบดว้ยตนเอง โดย

หลงัการประเมิน ADR แล้ว เภสัชกรจะมีการบนัทึกประวติั ADR ในเวชระเบียนผูป่้วย และในโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ พร้อมทั้งออกบตัรแพย้าและให้ความรู้ผูป่้วยและญาติ รวมถึงรายงานอุบติัการณ์ต่อส านกังาน
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อาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข แต่ระบบดงักล่าวมีจุดอ่อนท่ีจะตอ้งไดรั้บการรายงานอาการท่ีสงสัยว่า

อาจจะเกิด ADR จากแพทย ์พยาบาล แมก้ระทัง่ผูป่้วยเอง เภสัชกรจึงเขา้ไปท าการประเมิน ADR ท่ีเกิดข้ึน ซ่ึง

เป็นกระบวนการท างานแบบเชิงรับ  นอกจากน้ีส่วนใหญ่เป็นการรายงาน Type B ADR แต่ในส่วนของ

รายงาน Type A ADR มีการรายงานต ่ากว่าความเป็นจริง เม่ือพิจารณาถึงกระบวนการท างานบริบาลเภสัช

กรรมผูป่้วยใน ซ่ึงมีการคดักรองเพื่อคน้หาปัญหาในการใชย้าของคนไขทุ้กราย พบเหตุการณ์ซ่ึงเป็น Type A 

ADR ท่ีไม่ถูกคดักรองและส่งต่อมาเพื่อท าการประเมิน ซ่ึงเป็นจุดอ่อนของการติดตาม ADR จนท าให้พบ

อุบติัการณ์ของพิษต่อไตท่ีรุนแรง โดยในปี 2558 มีผูป่้วยท่ีไดรั้บยา colistin ทั้งหมด 64 ราย พบผูป่้วยท่ีเกิด

พิษต่อไตจากยา colistin จ านวน 4 ราย และมี 1 รายท่ีตอ้งนอนรักษาตวันานข้ึนเพื่อรักษาพิษต่อไต (ความ

รุนแรงระดบั F) และในปี 2558 มีผูป่้วยท่ีไดรั้บยา vancomycin ทั้งหมด 59 ราย พบผูป่้วยท่ีเกิดพิษต่อไตจาก

ยา vancomycin จ  านวน 2 ราย ซ่ึง  ADR ดังกล่าวสามารถป้องกัน หรือลดความรุนแรงได้ หากได้รับการ

ประเมินและจดัการไดท้นัเวลา ดงันั้น จึงพฒันาระบบการท างานให้เป็นการท างานเชิงรุกกรณีท่ีเป็น Type A 

ADR และเป็น preventable ADR โดยใช้ trigger tools เพื่อติดตามและคน้หา ADR ของยาท่ีเกิดพิษต่อไต จะ

ท าให้พบ preventable ADR ไดต้ั้งแต่ระยะเร่ิมแรก ซ่ึงเป็นการป้องกนัและลดความรุนแรงของอาการไม่พึง

ประสงคจ์ากการใชย้า รวมถึงเพิ่มความปลอดภยัในการใชย้าใหก้บัผูป่้วยไดม้ากยิง่ข้ึน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

1. ทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกบัอาการไม่พึงประสงคจ์ากการใชย้าท่ีป้องกนัไดแ้ละยาท่ีเป็นพิษต่อไต 

2. รวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัยาท่ีเป็นพิษต่อไตและADR ท่ีเกิดพิษต่อไตในช่วงก่อนพฒันาการจดัการ

อาการไม่พึงประสงคจ์ากการใชย้าของผูป่้วยใน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2557 ถึง 30 กนัยายน 2558 

3. พฒันาระบบเชิงรุกเพื่อคน้หา ADR ท่ีเกิดพิษต่อไต โดยใช ้trigger tools ในช่วงพฒันาการจดัการ

อาการไม่พึงประสงคจ์ากการใชย้าของผูป่้วยใน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กนัยายน 2559 

3.1 ประชุมร่วมกบัสหสาขาวชิาชีพ ประกอบดว้ย แพทย ์พยาบาล นกัเทคนิคการแพทย ์และ

เภสัชกร เพื่อปรับปรุงแนวทางการจดัการอาการไม่พึงประสงคจ์ากการใชย้าของผูป่้วยใน 

3.2 เผยแพร่แนวทางการจดัการอาการไม่พึงประสงคจ์ากการใชย้าของผูป่้วยในและท าความ

เขา้ใจกบัสหสาขาวชิาชีพ   ในการร่วมคน้หา ADR ท่ีเกิดพิษต่อไต    และวางแนวทางการใชย้าอยา่ง 

เหมาะสมทั้งขนาดยาการใชย้าและการตรวจติดตามการท างานของไต ทั้งก่อนและระหวา่งท่ีมีการใชย้า 

  3.3 เภสัชกรท าการบริบาลเภสัชกรรมผูป่้วยใน โดยการคน้หา ADR เชิงรุก จากการทบทวน

และคดักรองจากประวติัการใชย้าของผูป่้วยใน ผา่น trigger tools  

4. ด าเนินการตามแนวทางการจดัการADRท่ีเพิ่มการคน้หา Type A ADR เชิงรุก โดยใช ้trigger tools 
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5. รวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัยาท่ีเกิดพิษต่อไตและ ADR ท่ีเกิดพิษต่อไตท่ีพบหลงัพฒันาการจดัการ

อาการไม่พึงประสงคจ์ากการใชย้าของผูป่้วยใน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กนัยายน 2560 

6. ประเมินผลและสรุปผลการจดัการอาการไม่พึงประสงคจ์ากการใชย้าของผูป่้วยใน 

5. ผู้ร่วมด าเนินการ   

 “ไม่มี”   

6. ส่วนของงานทีผู้่เสนอเป็นผู้ปฏิบัติ  

คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 โดยมีรายละเอียดของงานท่ีปฏิบติัดงัน้ี 

1. ทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกบัอาการไม่พึงประสงคจ์ากการใชย้าท่ีป้องกนัไดแ้ละยาท่ีเกิดพิษต่อไต  

การประเมินอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาท่ีป้องกันได้ โดยใช้แนวทางการประเมินของ 

Schumock & Thornton3 ท่ีกล่าวมาขา้งตน้ พบว่า ยา colistin และ vancomycin ท่ีเป็นพิษต่อไตเขา้กนัได้กบั

ขอ้ค าถาม 2 ขอ้ ไดแ้ก่ ขอ้ 2 และขอ้ 3 (รายละเอียดค าถามดงัเอกสารแนบ 1) ดงันั้น การเกิดพิษต่อไตของยา 

colistin และ vancomycin จดัเป็น preventable ADR ส่วนยาท่ีเกิดพิษต่อไต แบ่งเป็นกลุ่มยาหลกั คือ9 ยาฆ่า

เช้ือแบคทีเรีย (ไดแ้ก่ ยาในกลุ่ม aminoglycosides, vancomycin, และ colistin) ยาฆ่าเช้ือรา (amphotericin B) 

ยาในกลุ่ม NSAIDs และยาในกลุ่ม ACEIs/ARB 

ซ่ึงรายการยาในบญัชียาของโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศกัด์ิฯ มียาหลายรายการท่ีมีผลท าให้เกิดพิษต่อ

ไตได ้จากการบริบาลเภสัชกรรมผูป่้วยใน ไดค้ดัเลือกตวัยาท่ีเกิดพิษต่อไตท่ีจะท าการวางแนวทางในการใช้

ยาและการคน้หา ADR เชิงรุก ไดแ้ก่ colistin และ vancomycin เน่ืองจากเป็นยาฆ่าเช้ือแบคทีเรียท่ีมีการออก

ฤทธ์ิกวา้ง ใช้ในผูป่้วยท่ีมีภาวะติดเช้ือในกระแสเลือดท่ีอาจรุนแรงจนมีภาวะช็อก ซ่ึงมีความเส่ียงท่ีจะพบ

อุบติัการณ์การเกิดพิษต่อไตไดบ้่อยกวา่กลุ่มผูป่้วยปกติท่ีไดรั้บยาท่ีเกิดพิษต่อไตในกลุ่มอ่ืนๆ รวมถึงผูป่้วยท่ี

ใช้ยาดังกล่าวมีโอกาสท่ีจะได้รับยาอ่ืนๆ ท่ีมีผลเสริมฤทธ์ิกนัท าให้เกิดพิษต่อไตร่วมด้วย เช่นยาในกลุ่ม 

vasopressors ซ่ึงเป็นการเสริมฤทธ์ิกันท าให้มีโอกาสในการเกิดพิษต่อไตได้เพิ่มข้ึน  โดยยา colistin และ 

vancomycin มีอุบติัการณ์เกิดพิษต่อไตท่ี ร้อยละ 8-58 และ ร้อยละ 5-7 ตามล าดบั9  

2. รวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัยาท่ีเป็นพิษต่อไตและADR ท่ีเกิดพิษต่อไตในช่วงก่อนพฒันาการจดัการ

อาการไม่พึงประสงคจ์ากการใชย้าของผูป่้วยใน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2557 ถึง 30 กนัยายน 2558 มีผูป่้วยท่ีไดรั้บ

ยา colistin ทั้งหมด 64 ราย พบผูป่้วยท่ีเกิดพิษต่อไตจากยา colistin จ านวน 4 ราย และมี 1 รายท่ีต้องนอน

รักษาตวันานข้ึนเพื่อรักษาพิษต่อไต (ความรุนแรงระดบั F) และผูป่้วยท่ีไดรั้บยา vancomycin ทั้งหมด 59 ราย 

พบผูป่้วยท่ีเกิดพิษต่อไตจากยา vancomycin จ  านวน 2 ราย 
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3. พฒันาระบบเชิงรุกเพื่อคน้หา ADR ท่ีเกิดพิษต่อไต โดยใช ้trigger tools ในช่วงพฒันาการจดัการ

อาการไม่พึงประสงคจ์ากการใชย้าของผูป่้วยใน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กนัยายน 2559 

3.1 ประชุมร่วมกบัสหสาขาวชิาชีพ ประกอบดว้ย แพทย ์พยาบาล นกัเทคนิคการแพทย ์และ

เภสัชกร เพื่อปรับปรุงแนวทางการจดัการอาการไม่พึงประสงคจ์ากการใชย้าของผูป่้วยใน โดยประชุมร่วมกนั

เพื่อเสนอแนวทางการจดัการอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาของผูป่้วยใน เพิ่มการคน้หา Type A ADR 

เชิงรุกโดยใช ้trigger tools จากสหสาขาวชิาชีพ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  

3.1.1 เม่ือแพทย์มีค  าสั่งใช้ยาท่ีมีโอกาสในการเกิดพิษต่อไต ได้แก่ colistin และ 

vancomycin  จะมีการสั่งตรวจการท างานของไตโดยค่า serum creatinine (SCr) และท าการ

ตรวจติดตามทุก 3 วนั ต่อเน่ืองตลอดระยะเวลาท่ีไดรั้บยา   

3.1.2 เภสัชกรจะประเมินความเหมาะสมของขนาดยา และเฝ้าระวงัการเกิดพิษต่อ

ไต โดยน าค่า  SCr  มาค านวณค่า creatinine clearance (CrCl) เพื่อพิจารณาขนาดยาให้

เหมาะสมกบัการท างานของไต หากขนาดยาไม่เหมาะสม หรือมีแนวโน้มจะเกิดพิษต่อไต

เภสัชกรจะประสานแพทยผ์ูท้  าการรักษาและพิจารณาร่วมกนัในปรับขนาดยาหรือหยดุยา 

3.1.3 พยาบาลจะประสานแพทยก์รณีท่ีไม่มีการติดตามการท างานของไต เม่ือสั่งใช้

ยา colistin และ vancomycin รวมถึงแจง้แพทยแ์ละเภสัชกรหากผูป่้วยมีการเกิดพิษต่อไต 

3.2 เผยแพร่แนวทางการจดัการอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาของผูป่้วยใน เพิ่มการ

คน้หา Type A ADR เชิงรุก โดยใช้ trigger tools และท าความเขา้ใจกบัสหสาขาวิชาชีพในการร่วมคน้หา 

ADR ท่ีเกิดพิษต่อไต และวางแนวทางการใชย้าอยา่งเหมาะสมทั้งขนาดยาการใชย้าและการตรวจติดตามการ

ท างานของไต ทั้งก่อนและระหวา่งท่ีมีการใชย้า โดยมีการก าหนดขนาดยาให้เหมาะสมกบัค่าการท างานของ

ไต ดงัเอกสารแนบ 4  เพื่อเลือกขนาดยาให้เหมาะสมกบัผูป่้วยตั้งแต่เร่ิมตน้ใช้ยา ซ่ึงเป็นการป้องกนัการเกิด

พิษต่อไต และก าหนดให้มีการติดตามการท างานของไตโดยค่า SCr และ ค านวณค่า CrCl ก่อนการใชย้าและ

ท าการติดตามทุก 3 วนั ต่อเน่ืองตลอดระยะเวลาท่ีไดรั้บยา  

  3.3 เภสัชกรท าการบริบาลเภสัชกรรมผูป่้วยใน โดยการคน้หา ADR เชิงรุก จากการทบทวน

และคดักรองจากประวติัการใชย้าของผูป่้วยใน ผา่น trigger tools จากการเพิ่มข้ึนของ SCr และการลดลงของ 

CrCl โดยติดตามในผูป่้วยในทุกรายท่ีได้รับยา colistin และ vancomycin เม่ือเร่ิมตน้ใช้ยา และติดตามทุก 3 

วนั ต่อเน่ืองตลอดระยะเวลาท่ีได้รับยาดงักล่าว หากมีค่า SCr เพิ่มข้ึนมากกว่า 0.5 mg/dl หรือ CrCl ลดลง

มากกวา่ ร้อยละ 50 จากค่าเร่ิมตน้ เภสัชกรจะประสานกบัแพทยผ์ูท้  าการรักษาและพิจารณาร่วมกนัในปรับ

ขนาดยาหรือหยดุใชย้า 



6 
 

4. ด าเนินการตามแนวทางการจดัการADR เพิ่มการคน้หา Type A ADR เชิงรุก โดยใช ้trigger tools 

5. รวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัยาท่ีเกิดพิษต่อไตและ ADR ท่ีเกิดพิษต่อไตท่ีพบหลงัพฒันาการจดัการ

อาการไม่พึงประสงคจ์ากการใชย้าของผูป่้วยใน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กนัยายน 2560 

6. ประเมินผลและสรุปผลการจดัการอาการไม่พึงประสงคจ์ากการใชย้าของผูป่้วยใน 

7. ผลส าเร็จของงาน 

1. มีการพฒันาเคร่ืองมือส่งสัญญาณเพื่อคน้หาอาการไม่พึงประสงคจ์ากการใชย้าท่ีเกิดพิษต่อไต 

จากการทบทวนวรรณกรรมเร่ือง trigger tools และขอ้มูลการรายงานอาการไม่พึงประสงค์จากการ

ใช้ยาของโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศกัด์ิฯ พบว่ารายงานเพียง Type B ADR แต่ในส่วนของรายงาน Type A 

ADR มีการรายงานต ่ากวา่ความเป็นจริง เม่ือพิจารณาถึงกระบวนการท างานบริบาลเภสัชกรรมผูป่้วยใน ซ่ึงมี

การคดักรองเพื่อคน้หาปัญหาในการใช้ยาของคนไขทุ้กราย พบเหตุการณ์ซ่ึงเป็น Type A ADR ท่ีไม่ถูกคดั

กรองและส่งต่อมาเพื่อท าการประเมิน เช่น ผลเป็นพิษต่อไต (nephrotoxicity) ประกอบกบับญัชีรายการยา

ของโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศกัด์ิฯ มียาท่ีเส่ียงต่อการเกิดพิษต่อไตอยูห่ลายรายการ จึงไดพ้ฒันา trigger tools 

ท่ีติดตามการเกิดพิษต่อไต ได้แก่ การเพิ่มข้ึนของ SCr และการลดลงของ CrCl จากค่าเร่ิมตน้ ในผูป่้วยท่ี

ได้รับยา colistin และ vancomycin โดยเม่ือแพทยมี์การสั่งใช้ยารายการขา้งต้น จะมีการตรวจติดตาม SCr 

เภสัชกรจะท าการติดตามค่า SCr เม่ือเร่ิมตน้ใช้ยาเพื่อปรับขนาดยาให้เหมาะสม และติดตามอย่างต่อเน่ือง

ตลอดการใช้ยาเพื่อเปรียบเทียบกับค่า SCr และ CrCl เม่ือเร่ิมต้นใช้ยา หากพบว่าผูป่้วยมีค่า SCr สูงข้ึน

มากกว่า 0.5 mg/dl หรือ CrCl ลดลงมากกว่า ร้อยละ 50 จากค่าเร่ิมตน้ จะประสานกบัแพทยผ์ูท้  าการรักษา

และพิจารณาร่วมกนัในปรับขนาดยา ดงัเอกสารแนบ 4 หรือหยุดใชย้า หากเกิดความเป็นพิษต่อไต  รวมถึง

ประสานกบัแพทยผ์ูท้  าการรักษา  ให้ท าการติดตามค่า SCr หากไม่มีการติดตามขณะใชย้า โดยในปี 2559 มี

ผลการติดตามร้อยละ 86.44 ของผูป่้วยท่ีได้รับ colistin และร้อยละ 91.76 ของผูป่้วยท่ีได้รับ vancomycin 

และในปี 2560 ผูป่้วยท่ีไดรั้บ colistin และ vancomycin ไดรั้บการติดตามทุกราย ดงัตาราง 1  

ตาราง 1 ผลการติดตามผูป่้วยโดยใช ้trigger tools เพื่อคน้หา Type A ADR ท่ีเกิดพิษต่อไต เชิงรุก 

รายละเอียดขอ้มูล/ 
ช่วงการด าเนินงาน 

Colistin Vancomycin 
ก่อนพฒันา  
ปี 2558 

ช่วงพฒันา 
ปี 2559 

หลงัพฒันา  
ปี 2560 

ก่อนพฒันา  
ปี 2558 

ช่วงพฒันา 
ปี 2559 

หลงัพฒันา  
ปี 2560 

 จ  านวนผูป่้วยท่ีไดรั้บยาทั้งหมด(ราย)   64 118 23 59 85 53 
 จ  านวนผูป่้วยท่ีไดรั้บการติดตาม  
 โดย trigger toolsระหวา่งใชย้า (ราย) 

- 102 
 

23 
 

- 78 
 

53 
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2. สามารถป้องกนัและลดความรุนแรงของการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาท่ีมีผลต่อไต 

ซ่ึงเป็น type A ADR จากยา colistin และ vancomycin โดยสัดส่วนของอาการไม่พึงประสงคจ์ากการใชย้าท่ีมี

ความรุนแรงระดบั F ข้ึนไป หรือเกิดพิษต่อระบบไตจนตอ้งหยุดยาและท าการรักษาหรือท าให้ตอ้งนอนใน

โรงพยาบาลนานข้ึน มีสัดส่วนลดลง 

โดยอุบติัการณ์การเกิด ADR จากยา colistin ท่ีมีผลต่อไต ช่วงพฒันาการจดัการอาการไม่พึงประสงค์

จากการใช้ยาของผูป่้วย  ในปี 2559 และในปี 2560 หลงัจากพฒันาฯ พบว่ามีการรายงานอุบติัการณ์เพิ่มข้ึน 

จากร้อยละ 6.25 ของผูป่้วยท่ีไดรั้บยา colistin ทั้งหมดในปี 2558 ก่อนพฒันาฯ  เป็นร้อยละ 17.80 และ 26.09 

ของผูป่้วยท่ีไดรั้บยา colistin ทั้งหมดในปี 2559 และ 2560 ตามล าดบั แต่ความรุนแรงของ ADR ลดลง โดย

สัดส่วนของ serious ADR หรือเกิดพิษต่อไตจนต้องหยุดยาและท าการรักษาหรือท าให้ต้องนอนใน

โรงพยาบาลนานข้ึน มีสัดส่วนลดลง จากร้อยละ 25.00 ของผูป่้วยท่ีได้รับยา colistin และมี SCr สูงข้ึน

ทั้งหมดในปี 2558 เหลือร้อยละ 9.52 ในปี 2559 และไม่มีผูป่้วยท่ีเกิด serious ADR ในปี 2560 ดงัแสดงผลใน

ตาราง 2 

กรณีของ vancomycin มีอุบติัการณ์การเกิด ADR ท่ีมีผลต่อไต ช่วงพฒันาการจดัการอาการไม่พึง

ประสงคจ์ากการใชย้าของผูป่้วย  ในปี 2559 และในปี 2560 หลงัจากพฒันาฯ พบวา่มีการรายงานอุบติัการณ์

เพิ่มข้ึน จากร้อยละ 3.39 ของผูป่้วยท่ีไดรั้บยา vancomycin ทั้งหมดในปี 2558 ก่อนพฒันาฯ  เป็นร้อยละ 5.88 

และ 5.66 ของผูป่้วยท่ีไดรั้บยา vancomycin ทั้งหมดในปี 2559 และ 2560 ตามล าดบั ส่วนความรุนแรงของ 

ADR โดยสัดส่วนสัดส่วนของ serious ADR หรือเกิดพิษต่อระบบไตจนตอ้งหยุดยาและท าการรักษาหรือท า

ให้ตอ้งนอนในโรงพยาบาลนานข้ึน ไม่แตกต่างจากเดิม เน่ืองจากในปี 2558 พบเพียงผูป่้วยท่ีมีค่า SCr สูงข้ึน 

2 ราย และแพทย์ต้องท าการปรับลดขนาดยาจ านวน 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 50 ของผู ้ป่วยท่ีได้รับยา 

vancomycin และมี SCr สูงข้ึนทั้งหมด และไม่มีผูป่้วยท่ีเกิด serious ADR ในปี 2559 และ 2560 ดงัตาราง 2 

จากการรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัยา colistin และ vancomycin และ ADR ท่ีเกิดพิษต่อไตท่ีพบก่อนและ

หลงัพฒันาระบบการคน้หาอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาของผูป่้วยใน แสดงให้เห็นว่า trigger  tools 

สามารถช่วยคน้หาอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาได ้และช่วยลดความรุนแรงจากการเกิดอาการไม่พึง

ประสงคจ์ากการใชย้า ซ่ึงแสดงให้เห็นอยา่งชดัเจนในยา colistin ซ่ึงมีอุบติัการณ์เกิดพิษต่อไตไดม้าก แต่ผล

ไม่ชดัเจนในยา vancomycin อาจเน่ืองมาจากอุบติัการณ์เกิดพิษต่อไตไม่มากเม่ือเทียบกบั colistin นอกจากน้ี

พิษต่อไตของยา vancomycin มักจะข้ึนกับการปนเป้ือนของสารเคมีท่ีน ามาผลิตยา ซ่ึงตัวยาท่ีใช้ใน

โรงพยาบาลไดมี้การพฒันาให้มีสารคมีมีความบริสุทธ์ิมากข้ึน รวมถึงไม่มีการใชย้าในขนาดท่ีสูงมากกวา่ 4 

กรัมต่อวนัท่ีเป็นปัจจยัเส่ียงต่อการเกิดพิษต่อไตดว้ย 



 

 

ตาราง 2 การเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาท่ีมีผลต่อไต ของยา colistin และ vancomycin ก่อนและหลงัด าเนินการพฒันาการจดัการอาการไม่พึง

ประสงคจ์ากการใชย้าของผูป่้วยใน 

 
รายละเอียดขอ้มูล/ช่วงการด าเนินงาน 

Colistin Vancomycin 
ก่อนพฒันา 
ปี 2558 

ช่วงพฒันา 
ปี 2559 

หลงัพฒันา 
ปี 2560 

ก่อนพฒันา 
ปี 2558 

ช่วงพฒันา 
ปี 2559 

หลงัพฒันา 
ปี 2560 

1.จ านวนผูป่้วยท่ีไดรั้บยาทั้งหมด (ราย) 64 118 23 59 85 53 
2.การแนะน าใหป้รับขนาดยาตามการท างานของไต 

2.1 จ านวนผูป่้วยท่ีไดรั้บการแนะน าให้ปรับขนาดยาตามการท างานของไตเม่ือ
เร่ิมตน้ใชย้า (ราย) 

 
5 

 
6 

 
0 

 
5 

 
3 

 
0 

2.2 จ านวนผูป่้วยท่ีไดรั้บการปรับขนาดยาตามแนะน า (ราย) 5 6 0 4 3 0 
3.จ านวนผูป่้วยท่ีพบวา่มี SCr สูงข้ึนทั้งหมด (เกิด ADR ท่ีมีผลต่อไต) (ราย) 4 21 6 2 5 3 
คิดเป็น ร้อยละของผูป่้วยท่ีไดรั้บยาทั้งหมด 6.25 17.80 26.09 3.39 5.88 5.66 

3.1 จ  านวนผูป่้วยท่ีมีค่า SCr สูงข้ึนและตอ้งติดตาม แต่ไม่ตอ้งปรับขนาดยา (ราย) 3 16 6 1 5 3 
คิดเป็น ร้อยละของผูป่้วยท่ีไดรั้บยาและมี SCr สูงข้ึนทั้งหมด 75.00 76.19 100.00 50.00 100.00 100.00 

3.2 จ  านวนผูป่้วยท่ีมี SCr สูงข้ึนและแพทยต์อ้งท าการปรับลดขนาดยา (ราย)  0 3 0 1 0 0 
คิดเป็น ร้อยละของผูป่้วยท่ีไดรั้บยาและมี SCr สูงข้ึนทั้งหมด 0.00 14.29 0.00 50.00 0.00 0.00 

3.3 จ านวนผูป่้วยท่ีมี SCr สูงข้ึน และตอ้งหยดุยา (เกิด serious ADR) (ราย)  1 2 0 0 0 0 
คิดเป็น ร้อยละของผูป่้วยท่ีไดรั้บยาและมี SCr สูงข้ึนทั้งหมด 25.00 9.52 0.00 0.00 0.00 0.00 

หมายเหตุ: ผูป่้วยท่ีพบวา่มี SCr สูงข้ึน หมายถึง ผูป่้วยมีค่า SCr สูงข้ึนมากกวา่ 0.5 mg/dl หรือ CrCl ลดลงมากกวา่ ร้อยละ 50 จากค่าเร่ิมตน้
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8. การน าไปใช้ประโยชน์ 

 8.1 ประโยชน์ต่อผูป่้วย 

 8.1.1 ผูป่้วยไดรั้บการประเมินอาการไม่พึงประสงคจ์ากการใชย้าอยา่งครอบคลุมมากข้ึน 

 8.1.2 ผูป่้วยท่ีเกิดอาการไม่พึงประสงคจ์ากการใชย้าไดรั้บการจดัการอยา่งเหมาะสมและทนัเวลา ท า

ใหผู้ป่้วยมีความปลอดภยัจากการใชย้า 

8.2 ประโยชน์ต่อโรงพยาบาล 

 8.2.1 โรงพยาบาลไดรั้บรายงานอุบติัการณ์การเกิดอาการไม่พึงประสงคจ์ากการใชย้าท่ีเป็น Type  A 

ADR เพิ่มมากข้ึน และสามารถน ามาพฒันาการดูแลผูป่้วยใหมี้การใชย้าท่ีปลอดภยัเพิ่มข้ึน 

 8.2.2 มีการจดัการอาการไม่พึงประสงคจ์ากการใชย้าของผูป่้วยใน เชิงรุก 

 8.2.3 ลดความรุนแรงของอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา ซ่ึงช่วยลดค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาล

จากการท่ีผูป่้วยตอ้งรักษาหรือตอ้งนอนโรงพยาบาลนานข้ึนจากอาการไม่พึงประสงคจ์ากการใชย้า  

8.3 ประโยชน์ต่อบุคลากรทางการแพทย ์

 8.3.1 เกิดการท างานร่วมกนัเป็นทีม มีการประสานงานกนัระหวา่งสหสาขาวชิาชีพ 

 8.3.2 เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้เร่ืองอาการไม่พึงประสงคจ์ากการใชย้าร่วมกนั 

9. ความยุ่งยาก ปัญหา อุปสรรคในการด าเนินการ 

 9.1 การเขา้ถึงขอ้มูลผลตรวจทางหอ้งปฏิบติัการของผูป่้วยยงัมีความยุง่ยากซบัซอ้น ไมอ่ยูใ่นหนา้จอ

เดียวกนักบัขอ้มูลการใชย้า 

9.2 การเขา้ถึงขอ้มูลการวินิจฉยัโรคของผูป่้วยเพื่อพิจารณาขนาดยาท่ีเหมาะสม ไม่สามารถเขา้ถึงได้

จากระบบคอมพิวเตอร์ ตอ้งดูจากแฟ้มประวติัผูป่้วยท่ีหอผูป่้วย จึงตอ้งใชเ้วลาในการติดตามมาก 

10. ข้อเสนอแนะ 

 10.1 การพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้สามารถเขา้ถึงขอ้มูลทางห้องปฏิบติัการท่ีจ าเป็นในการ

คน้หาอาการไม่พึงประสงค์จากการใชย้าไดพ้ร้อมๆ กบัการดูขอ้มูลการใช้ยา จะช่วยเพิ่มความสะดวกและ

ความครอบคลุมในการคน้หาปัญหาเชิงรุกได ้

 10.2 การเพิ่มเภสัชกรเพื่อท าหน้าท่ีดูแลผูป่้วยเชิงคลินิกในหอผูป่้วย เพื่อให้สามารถปฏิบติังานได้

อยา่งต่อเน่ืองเตม็เวลา 

10.3 การร่วมมือกนัของทีมสหสาขาวิชาชีพ ในการพฒันาตวัส่งสัญญาณของการเกิดอาการไม่พึง

ประสงคจ์ากการใชย้า จะช่วยป้องกนัและลดความรุนแรงจากการเกิดอาการไม่พึงประสงคจ์ากการใชย้า และ

เพิ่มความปลอดภยัใหก้บัผูป่้วยได ้
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ภาคผนวก 



เอกสารแนบ 1 

แนวทางการประเมินวา่อาการไม่พึงประสงคจ์ากการใชย้าใดเป็นอาการไม่พึงประสงคจ์ากการใชย้า

ที�ป้องกนัไดข้อง Schumock & Thornton3 ประกอบดว้ยคาํถาม 7 ขอ้ ไดแ้ก่ 

1. ยาที�ไม่เหมาะสมต่อโรคหรือภาวะของผูป่้วยใช่หรือไม่   

2. ขนาดยา วธีิ ความถี�ของการบริหารยาที�สงสัยไม่เหมาะสมต่ออายุ นํ? าหนกั ผลทางห้องปฏิบติัการ 

หรือสภาวะของโรคของผูป่้วยใช่หรือไม่   

3. ไม่มีการตรวจวดัระดบัยาในเลือด หรือการตรวจทางห้องปฏิบติัการที�จาํเป็น หรือมีการตรวจใน

ความถี�ที�ไม่เพียงพอใช่หรือไม่   

4. ผูป่้วยมีประวติัการแพย้า หรือเคยเกิดปฏิกิริยาต่อยาที�สงสัยมาก่อนใช่หรือไม่   

5. อาการไม่พึงประสงคค์รั? งนี? เกิดจาก drug interaction ใช่หรือไม่   

6. มีผลการตรวจวดัระดบัยาในเลือดพบวา่อยูใ่นระดบัที�สูงกวา่ระดบัรักษาใช่หรือไม่   

7. อาการไม่พึงประสงคที์�พบเกิดจากความไม่ร่วมมือในการรักษาของผูป่้วย (non-compliance) ใช่

หรือไม่  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารแนบ 2 

Trigger tools เพื�อคน้หาเหตุการณ์ไม่พึงประสงคจ์ากการศึกษาของ Rozich และคณะ8  มีจาํนวน 24 

รายการ ดงันี?   
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3.1 'e)lfl1';i'll.w.:jtJ';i~~-:J~mflf1l-allYm (Adverse Drug Reaction: ADR) 'Y!lJ1tJ~..:J iJfif1~CJTVhf1'P1~i.J 1'P1CJLl1L~

v V I I

'Pi'~l~ LL&'l~L~mji.JI'l'J1CJ~eJ~1~fl1CJ'UeJ.:JlJi.JEd~ Lfi'P1~i.JlljeJl~CJll'\..l'Ui.J1'P1i.lfl~ LfitJiltJ.:Jfli.J i-w~'i!CJ lil1J'P1-rflEd1 hfl 'Y!~eJ,
liJ~ CJi.JIliJ &'l-:JllflL'Um 'JY11.:J1i.J'UeJ-:J~ 1-:Jm CJ 1'P1tJLl1 'J llJiJ fif1~ CJ1~1f1'P1~1 n fll'J 1 'l1tJ11 i.J'Yl1~~ ~'P1 ~'lJ~1'Y! ~ 'Y!~ tJ ~~ 1 ~1'l1CJllf1i.J

I Q .c:::r,d(l)
'Ui.J1'P1!I(1:;:Y-I<f11TI

3.2 fll';iU'lAIm (Drug allergy) 'Y!lJ1CJ~.:J iJfif1~tJ1~lfl'P11l1fll'Jij~1Jfli.J'UeJ.:J~1~mCJ~eJ~1i.JCJl~L~~jJI~lLtJ(2)

3.3 fll-au-wmJ1 (Repeated ADR type B) 'Y!lJ1tJ~.:J l'Y!~fl1'Jru~~1l1CJL~~jJfll'J'iJ~'Y!1'JCJl~.:j 1'P1CJI'li.Jw.:j

'Y!~tJ1l1fljJ'flmm'Yl1.:Jfll'JU'I"I'Yl6ul{1Ifl'P1mf1l'JII~CJ1 r"lfJdifihmfll!JtnmJlnnuwm~~miTJ'i11nmd;J;enmrrum~m, " "
l~mnUlJlFleJi.J 11&'l:;:I'flCJiiiJ'J:;:1~ fll 'J 'lJi.J 'Vi fl1 'WIl'l5'J:;:I'U CJi.J'Y!~ mtJflb'l'l'J'UV~ h~Y'lCJliJ1&'l'Y!&'l1~"l'itJ'Yliftfl~ 'l5~i.J 'Iih eJ-Yifl'q q

y V I V I

~fll-J'W Tn ';i~~ lu1'11mclh'UeJ~'iJfI &'11mrn~ fll';i!l'Y'I'Vl~r;;eJiJ';i:;: 1~'11'W''WTn-ar flEd1 111'e).ueJ'lJ.:j~m.:j f)1'j U'Y'l'Yl~ 'Y!1'e)miIHi~lh~. "

. "
3.4 f)1'juoA'm 1'Wf)~~!~ ~d f)'W 'Y!lJ1 CJ~-:J 1'Y!'P1f1l 'J ru Vi ~ll·;ltJL<Pi~jJf1l 'JjJ ~ 'Y!l 'JCJVtl.:J1'P1CJ'P1i.JW.:J

q q"

'l.jfl (11 fl 'J'Yl1-:Jf1l 'il!"1'1'Yl~I!f{ l!fl 1'1 tJ 1fll 'Ju.;! (.Ill '\..l~ flt! ru~ L~lJ~!fl c.1Il.;!lJl FltJ'\..l m flm.y;iJ~m 1m .:j~~N'Yll-.l!fliJfl~l ~fI~.:j f)'W

!1&'1:;:1fICJiii.l 'J~1~ fll'J'lJ i.J'Vi fl1 'W11'l5'J~! 1JCJi.J'Y!~ {)IeJflb'l'l'J 'U eJ.:J1'J ,1'1"1 CJ1iJl(1

"

, ,
\Bmn1Q\J1J,j'rU1J(llJ\J'7I'TJ(Ht1..J·'~U'-U1~'A~1,n'u'lliMn~~~U::5t'i~.~!"I'li1lJ~t)O~~cJ1J\~UU'A~uriluch\u,rii)u1iii'U()\ftIJ1'J1
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"' Effective Date I June 2012
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'" , I~.c:lcUQ Q./Q '!.lv il v '"
v

1:D ij'lJYl-:Jl'W ("\-VorkInstruction) su ';i-:Jm-:J'Y1: 1 'l1~1 m'Q'U'l1'W1 2 'TIlT)9
q

d, tl '" "~'l.J d 1" Page 2 of 9
l'H)-:] T111 1:::!~'j.JeJlm1 ~9JI!-:J 1:::-cr-:JfI'Ulf)f)l1 'lH.I1 (Adverse

I~u OJ v 0Drug Reaction :ADR)!!tI~T)119 cFlf)'j.JflT~U'Wtn9fl
I

_j

1 ,~ _I 0' 9 v "1!1 d '" _I "" "''''' "" '" 1 ,dI - I 0' '1" '1lJ'Yl'l1J 1:::n' 'lfl11lflfll 1 l'lHJl un '1J1JtlJ'Y1TYHfl'fl111flf1l 1 1J~1J<;l'l1'Wfll'j"'fl 'flmlJ"Vl rns eJ'W lJ"JII'l1J1:::n' 'l'fl1l1flfll1 I'lW11 'W

11 -:J"JIIunne U(l~ 'j11J 11lJo{J'eJ1J(lnl"1'l'j1:lJ't:1lm'W~~ {lfl ru~ m'j1Jfll'jiJ1'Y1l1f11llJl~(J'l'1Jf.Nl'J' ;:j''V'!OllJl(l
"

0'::' do I Q QI~

! 'J':::iJiJf1l'J'<;lll'W'W 'll'WI"JII{l'W11n''WtJ\9Itl'fl ru::: fl 1 1umrunn 1 CJ1U(l:::n'll'f1'ru "Vl (PTC)
"

4.3. I!"I'l'VlVin ~'ll'm I!"":::"v'lCJ1iJl(l oJ'U~<;l'll'tliJ\9IllJ.;r'W \9!{l'Wfll'j,ja U~'ll'W

5. j1t1b1:::!~t1Vl.fr'WYleJ'Wf111'l.J~llii-:Jl'W ..
".u:'l-.lJil~'W ',~. "

.. ...
U'Yl'VlCJ.inn''ll'm, "v'lCJ11J1(l

~

~{]lCJ~,j1~i~m~CJ1/ADR I ~{]lmn<;lU~CJ1/ADR

0'
U'Yl'VleJ

" "



I
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,
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i;,j~~~-:jl'W (Work Instruction) -Jv 11 ~ '" y
su ~-:jm-:J'l'1: 1 'l1:lJl fJ!1:1'1J 'Yl'W1 3 mn 9•

.d -J "" ,'d,j d lY Page 3 of 9!~El-:j flU i~!:lJ'Wellfll~ :lJ~tJ-:j ~~&r-:jfl911f)fll~ 'lH.l1(Adverse
"t1 cv V 0i Drug Reaction : ADR)UQ~fl1~El-:jfl'Wf)ldH'lI'lm9l1

I

I
+

"d 9J.'I 9J SI _~ '" 9J a-1mWrI1J1CJU'VWll ADR L'lJl~~1J1J1J{)~fli-l f111iL"I'ICJ19l1 \Ow
'"
'lJ'\.J'Yifl'l1,rlllfl OPD card

1j'\..I'Vif11'\.JhhUf11lJfltllJYil1VltJ{

tltlf11Jll 'Hl~CJ11 rr ~lhCJ
"

1

'J1CJ~1'\.JADR ri~e-nJ.

5.1 f11'Jfillmtl~~lhCJ

5.1.1 fillmtl~1l1m~1JjJ spontaneous report nl'l1'\.J1l1rru"l'l'VlU Ul~'ll'm U"~"I'Wl1Jl"CJ1mlllJ1hd'~
v

II~CJlMhCJ'Ylfl.u'\.J lltl'\.J 1J~f11'J
" "

5.1.2 f11'JL~l 'J~i~1l1m~'iJjJ Intensive l~Ll1l

5 .1.2.1 ~1J1CJ~ l~~1JCJll9i'l'W11~'ff W'll' 1tl i V'1~~~1TI'I.1fi1J~~l'W L~tl~ f1111 rrfil1l1f1i:Il~1Jlv~" ~"
l~~jJ en19i'1'W11~'ffltl'll'1tll

"
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11'11TIIeJ flTIl ':i
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~hlffi'li I :Dm.mJ'w 2555, .

i~'Llllil~'llhl (Work Instruction)

.,,; _I "" 1Il'~_1 • 1"Il':ifl'l fl1':iiJ':i~!'lJhlfllfl1':i 1:lJ'lfj~1J':i:TI,:j1'l'iJ~f1~'j 'lHJl (Adverse

! Drug Reaction: P...DR)l!bl:::m':iVe>,Ull.JflliH'lfWl"l11
~------.----------------------------------~-------------.

Page 4 of9

"w ~ I "" 'l9)... , '" "'I I "" '1 ... ;J'15.3 fll~lJ'W'VInrl~f1l'jJ.;'j::;nji.j 1'Y!l.f1ri'b'fld'VIfl'YlTWlJ'W'Y1f1YH'lfll'j'lJ'j:i:llJW ADR I'W OPD card mrllJ1CJtHlmm:::, ~
"

i-~h]1CJl'Wm'l:::JJ'\.J'YifrGl~1'WProgress note (m~~ N'lhCl1 'W) 1'flCJtll'H'W'Pl hnhlCJI1:::!~Cl'fl'fl-:J~e/hJ.w~ ~ ~
.d d 91

- 'j:::lJ'lHW1'V111V"l,

... .!! 0;;'1 "'_I ""- 1'W lli1tJ'W 1J 'VI1J'j:::!jj'W

'j1 ClI1:::1~Cl'flm 'j11 'j :::ljj'W fll'j !f1'fl ADR

v
5.4 f11'j{ltJ-:Jn\.jfl1'jll~CllCJ11

'"'a.I & Y '" I 13J~.<::I. rid. .c:::f. Y r 31.. '1 'lI .c:I Y_'f ~
5.4.1 msuunmunun OPD card 'H'fl'flf(l'lmfltJ'jf('l1jj~jj'UtJm1jjl1 "~1J1ClUV"lCJ1" fl'HU~1Jlmfl'Pl

. "
mms Ii.wCl1 lJ'Wjjjj'U11Jll'W ri1-:J'lJtJ-:Ji1"r 111fl OPD card 'lJtJ~ N'{j1CJ 1~Wtlli1'W 'fl1 i1'ii'jlClI1 :::1~CJ'fl'Pi'-:J~tJ111-w, ~

d d gJ

- 'j:::'lJ'l1tJCl1'V1U"I'I/ADR,

.=i CI,I 9)",1 Q

- 11-:J'l1tJl.nf('l1m ~1J 'j~ljj'W

- 1'W l~tJ'W iJ ~l1'j:::ljj'W

" "5.4.2 rll'jJJ'\.JYifl1'\.J 111 'jum jj'rl tJjjYil1CfltJ { iisU'\.JCfltJ'\.J'Pi'-:J-W

!.,Jl'j:::1J1J PHIS 'lJtJ-:Jh-:JV"lCl11J111
Ci 9J 9) I

II1tJfli1'Wl1JtJ i1tJ-:J1J1Cl(Jl

fi6 HN/AN 'lJtJ-:JN'{j1Cl~
d
II1tJrl F4

9) "e 11-:J'lJtJjjI1U"I'Wl
'J

di ~ 'j)

9 'l1tJUl'VIUV"l

"
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'j.rVHJl'lJl&l'f1bll.:J'YW'lf11f1fl<1) 'l5?1'W5 'j v'iflfl 1'tl&l'Wmn'j 1'WYl 'If
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i~V!]iJvi.;Jl'W (Work Instruction)
V""' V :'.d ~ 5 mn 9su 'j.;J!'1':i.;J'Yl: 1 'tl~mml'U'tl'W1

•
.,j V "" "~. d 1~ I

Page 5 of9
!1el.;J f)l'a 'a~!~'Wellf)l'j ~'l"l,nJ'a~TI.;J1'lmf)f)n 'lim (Adverse

~ I11"_' ~,
Drug Reaction: ADR)Ubi::fl1"a el"::f)1.!m"aU'¥'lm9l1 I

I

'(possi51e)/tll~:::1'1i (probable)!l'lfmJ "(definite)

)P> f1l'H~-eJtJU~tI,.,j'lJfitJ L~-eJm~'e)tJu~tll.u'llJfitJ

5.4.3

4-eJ-tJ llJrrfl"" 'U-eJ.;J~{htl
• OJ

m'U~"*1LV'U'e),,~{hti (HN) 4-eJh~"tWl'lJl""
OJ

4'e)tIl~rr_'frCJ~9t111-XLn'PWlf11'j L~~·nh:::rr_,rl ~'L~'W L,jL~1-X 'j:::1J~_,4'e)ffl~ty'V11~tllU",,:::;~

~ ~I ~ ~fll'jmL1J'Wm~ll'V1mL",,:::m~l'e)_'f1q~

Vlf1l'J' ADR -viLfi'P1

5.4.4

~ ~
L1l fr'l5mlJ -eJDiJ'P1'j U~ c.Jl1-X~lhCJ9i'l ~mJYl_' 1'11'fi lUtJ :::tllmllJ~lf1t1J'U-eJ_'iJ'P1 'j U~tll~_'ij

OJ "

mllJL.u',1 ~1 tJ f11'jLn'P1 ADR Lm:::hfll{1'1 tJf11'j Ln'P1'U'e)-:j~1J1mL~",,:::1'l'WU'Pif1~,_'fi'W
OJ

1-X~1J1V~'P1~14'e)CJl (~'~lL~) unemms ADR ~Ln'P1
OJ ~ , "

"I'lfliJ'P1'j u~ CJl~'P1?1":lLrrlJ'e)u""::: 1-Xu {1''P1_,iJm "11fl1'l~ _,-Vi ~D f11'j'Pi 'j 1~ ~ f1~1 11~ 'e)~-eJCJl~D,j 'j :::'V11'W.

" v '" , '1 .. ,d ~I
5.5 'jltl_'ltJt11tf.jfll'HU rns U'YWllLfl'PlADR {1'_,mu::: m su f11 1-ell'l11'j u""::: V, m:::"11 n_'{1'l'lil'j Uf'!'U ItJmru'V1L1JtJ f11'j

Ll~ CJl/Ln'PlADR ~"I'lD 111~ n111t.1'Pl1-X'j 1eJ'l1tJLW~ ;]'Pl-ff_'meJ 1 t.I 3 L~eJtJ 1'PleJ~'.;J~_''Pi'lJU tJ1m_'f)1nleJ_'lt.lL11'Pi fl1'jrui~~_,•

"
"



,
"I _I '" "1 I '" _I d 1'i)

I I'H)-.1 f11'J1JJ::i~'j.H)lf)1J .~'¥l.;j1JJ::TI.;j'Pl'Ulf1!)1J'lim (Adverse
I .

I Drug Reaction : .i\.DR)Ubl~fll~{j~-.1f)'\JfllJH~m_cJ_·l__ ._-_-,---.

Page 6 of9 I
_---L----._j

Effective Date 1 June 2012
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i~'I.l~'JJ~.;jl'\J (Work instruction)

62 (2) WHO Publication: Safety of medicine. A guide to detecting arid reporting adverse drug reactions. Geneva.World

Health Organization, 2002. Available at URL:

! http://WWW.cdmubengal.org/other_inforIWHOSafetyOfMedicinesGuide. pdf. Access date: Dec 26, 2005.

CUQ " ~ ~7.1 tJ'lJ<;lf1l'jtlH11'j U'WCJlCJl'l.
Q,I~ " 3):" QJ

7.2 au <;lrn 'j ~Hn'j WYHJlCJl'1'U lll-fl'W•
8. illfI~'\J 1 f)

"

--- ... --------
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1'W'Y1H '"T ' -=i v <::1," QI, 1 ~ I'll meJ rH'lTJ':i~ 'VHJl'lJ1mHn ~lAH) 1'1dfj fWI 'l5 ~ iJ j) ':i elYlfj 1 1J~i,Jl(J'W2555
q •

~":!.t) LAlUNG PHO TAWKESAK HOSPITAL Doc. No. WI-PHA-009 Effective Date I June-2012
V

" ,~dV.c::t. V~

,j11J,j':i.:Jl'l1~~ : 1 !J
'dli 1l1JYI~l'W (Work Instruction) • '}'j~lm-g'1J'}'j'Wl 7 snn 9
d

m ':i'l.h~!iJ'WeJl f1l':i~hj~~th~1:l' .:Jl'im f)m 'JH'm (Adversej'JeJ.:J Page 7 of9
v

IL_:>rugReaction :ADR)!!~~f1l"jtJ-eJ":}fl'l-Om':iH~m9h
.

, "c::t c:::lt. ..:2mf)l'j'VlI fWI'U il

_I "'" l~ Id, ' '1 !J
!!'lJ1J1J':i~!~'NeJlnn !'l-J'1J'I..'j1J':i~Q'~I'Hl1f1f)l':i'lH:ll (Naranjo's algorithm)

'~''li
,~

'l'li f1~U'W'W
r1':i11J

·Il

+1 0 0

+2 -1 0

+1 0 0

o
5, ,jfifi~ eJl~lfi\il~'W ~llJl'Hl1fi\Pl 'illtl TIll 'l11PJ~il '-Hltll'l1i1V'ill!l

tl1'Y1~'l~1:J

+2 -1

o

o
o

o

"

-1 +2

-1 +1

+1 o

[J 1-41'1~!l'W'W-> eJ1'il'il~''lf (possible)

[] 5-8 1'1~!l'W'W-c- t11'il~''lf (probable)

+1 o

~ I I ~

[] ueurrn 1 fl~ll'W'W-> 'Wl~'l~1:J

(unlikely)

(definite)



,
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~

h~"IIIt.Jl1Jl);j'Ylb1T~9J'ie),Yl1ftf)~ ':f~'W:Dh eJllrl
<V l'1-!~H I ii~'W1CJ'W2555'J'tHTW;l-crl'J

. q _. CI

LAUNG PHO TA WJEJESAJKHOSrIT AL
Doc. No. WI-PHA-009 Effective Date l June 2012

i~'l.]~1J~<I1'W (Work Instruction)
'il~'lJ'l.h<l?l~<I~

v
: 1 'l1~lmg'IJ'l1'1-!l 8 mf) 9

q

.d 'l.] "" '1~1.l d 1Y Page 8 of 9
l'Jel<l fna 'J~!~'Wellf)l'J ~,\"l<l 'J~-cr<l?l'\llf)f)l'J 'tim (Adverse

~
~I

i..f fU V '1

Drug Reaction : ADR)!!n~m'J'UB~f)'Wf)l'JUYW1CUl
I

-

2. Side effect !11'WrH'1.tr1~~~IJ<I'il1flt]'Vl~'Vl1~lflE'll"1'VlCJ1'Utl~CJ11'lf'W~l~'Wtl'W 'illflCJlfl~lJ Benzodiazepine, Hypoglycemia

'il1flCJlfl~lJ Sulfonylurea, Orthostatic, Hypotension 'il1flCJl&WI'fl11lJf1'W1&'\'1111
~I 1 '" ,.: OJ 1 Y '" '1 v d d ,.: Y 0 '1, 'lid

3. Secondary effect 11:J'W'N{W\{)~'WtJ,!'il1fl t]'Vl'Ii 'Y!&'\fl 'Utl'!'CJ1t'll"1:.I''Vltl~lrrCJ''ill'flf{'lTV1l''Antibiotics "'Vll:lt]'Vl'liW'll'!"''VlTrfllJms
51 I" Y 'j/ I Sol

'Il1&'llCJBacterial flora 1'W'I'll'! I~'Wtll'Yfl 'JII&,\~~ fll''J I 'il~ t'\J'Utl'!l~tl.vi~ tlCJli! 'W~~'Il11 rr In'fl mfll'Jol1tl~1 ftmllm~tl.vi~tl CJl
d QQQ I ClJ 9) 0 Y Q 1 I& ~~

4. Drug interaction It! '\.:i'N!l'iJ If\tJ~m CJll1tl fl'W'Utl~ 1J1H&'\1'Vl11'Y!Ifll1mm'J 'lJ"I'I~th~ rr~?l "Li'W1'lf'Wm fll'Jifl 'il1fl~EJ 'Utl'!

.:t 9 v , Q.I

Theophylline IlJtll'll"'JllJfliJ Erythromycin "1 ","
Type B (Bizarre) ADR !11'WiJ5f)~CJ1'fltliJrr'Wtl~!'q"l'l1~rll'Y!fiJiJWrl'W 'il~!n'fl~'WniJ.~9fi~fll1lJ11~tlCJli!'W rm.viIf)'fI~'Wl'll

.. I 'J) ..

ElJ.;r'WTIrliJt]'Vl]'Vl1~I.f1E'll"1'Vl1J1111lJilfl~'Utl~ 1J1 1'll rrun 'JfI 'Il1'W1IJtll fll'J .yiln'fl~'W#lllJt]'Vl ]'Vl1~!.f1E'll"1'Vl1J11#l fll1lJ'J'WU 'J~•

'UeJ~ mrn 'J~!f)'flill ~lJ.;r'W TItliJ 'U'Wl'fl CJ1 irJ\'fiJ IJ1!~ CJ~!~ fl.w'eJCJ~tll'il!f)'flV'W11'J11Ji1-4;1'fl ill ff1lJl 'JfIif -41fl11"1'1iJ 'il1fl ~'W'fItl 'W

fll'Jml'ilfftliJ'fl11lJ! 11'W¥iEJ'Utl.:JCJ111..1fll'J 'Vl'fl&'\tl~ CJ11'Y!~ 'Y!~tl'lll'W lCJt]'Vli'il1flE111'Vl'fI&'\eJ~1#l ~~iJ~fl1 'Jillfll'J If)'Pl~1 1I~'Ill
"

1.x!ftlJ;1'fl1#l'Q-4 fll'Jr flEJ1'lllL'fICJfl1'J'Y!~'fIHIJ1 ~flEJW~'Utl~ Type B ADR ~f1~{j

1. Hypersensitivity immunological reaction !11'WiJ~f)~1J1~!f)'fl'il1fl.fJiJ~lJrlhl~tl<X1'WCJ1 !'If'WAnaphylaxis 'il1flfll'Ju-MlJlfl

2. Idiosyncratic reaction! 11'\..1iJ ~ n ~CJ1~1f) 'fI'il1flfl'.lllJ ~'fIiJ fl~1 hi fll 'Jl1tliJ ff'Wtl~~ tl CJl~!n'fl ~'Wm "I'll~~l'Utl~ ~lhCJ'"
'j} r Y "

tll'il! 11'\..Im 1'lJ1111fl<111~'Utl-4!9J eJ 'll"1~ tll n 1'J.vi!f) 'fl~ 'Will ElJ~ 'WTIrliJ t] 'VlTI 'Vl1~!.f1E'll"l'VllJ1'Utl-41J1 !I&'\~ ill 1 #l!f)'fI'iJ1fl iJ ~f)~ eJl
" " '
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TypeBType A

2. Ill~llJTH),vll'WleJt]'Vli fll'J1fll"ll¢l¢lleJt]'Vli'Vll.,:J

1Jl~'lfl'VleJl

v ,
1fll"l~'WJJfllll 'J'j.JU1"~ ,-1fJfllm ~eJ'I~ fJfll 1"1~ CJ;ll"l1.i fJCJ

q

5. ~fl'l:l11I"lCJfllnl'Pl'1J'Wl'PleJl

ADR '1JfJ'ICJT&h'Wl'11~f(llJl1"t11)'Plm'llflfl11"1fl'PlfJ~I'W Type A 'I1~fJ B e)'Wl'Ple)'W'I1tf'llil?1'l1i'lfJ~l'lI'Wl'll1"l'l~ 2 H~

1Jl'l 'fIf'l~ CJlfl~ 1)~ 1)'PlfJ~1'WI!uu1'PlUu iJ'I1 tf'l 1"vIi1"l~ V1 I'll1"I ll~'1'll 1"~ f( 'I fliJl '1UiJU~ Ifll"l1)l fl CJl'lf{jI"lI~ CJln'Wm 1)!fl'Pllctl1)lfl
'"""" 11)' 9 v'Vl'l~{)'1fl&'l in !'If'WAgranulocytosis 'illflfll1" I'lfCJl Phenylbutazone

mllJ~lJ~'W TIrliJ'1J'Wl'PlCJl'l1~ fJIII ~lJ~ 'WTIrliJ'1J'W1'PlCJln lctl

tn Type A TypeB

Chlorpromazine Sedation Stevens-Johnson syndrome, Chloestatic jaundice
- -_._---- -

Naproxen Gastrointestinal hemorrhage Agranulocytosis, Urticaria
------_.-----------_.

Phenytoin Ataxia Hepatitis, Lymphadenopathy, Toxic epidermal

necrolysis
----------_._--_._--- ---_. - ----

Thiazides Hypokalemia Thrombocytopenia
- ._._.__ ..-._--------_._-_._------_...__ . .._--

Quinine Tinnitus Thrombocytopenia._- -----_ .. _._-_._._._------_.-..._._-----_ ..__ .._--- ---_-----_.
Warfarin Bleeding Breast necrosis

" , "
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I (Adverse Drug Reaction: ADR) LI",,;:f1l'i'UV.;jr.'\.H1l'Hl1~U1C]n

,115f)1'nJ~~ ..:n'U!~el-lfll':i~~1'~~1.;jmfll';jl~¥i.:Ji.h~ft~~'iJlf1f1l'j1'~cJl (Adverse Drug Reaction: ADR) ml~
y

fll':iil eJ~n'Wrm U.weJ1CJfl

2. 'Ire) 'lJI'UfI . y" I

fll'j ~ ~ fll 'j Ll" ~ 1~ l'j~ 1.;j ell fll 'j 1~¥i ~ 'lh~11'~ ~ 'ill fl fll 'j '1~ CJl'Y1fl.u'W ~tl'W ~~ 1L~ m 'j ~~ '1~ fll'j ~l fHJl•
fll'j iJ ~'Y11~ fll 'j~ ~ ~ llJ~" fll 'jHCJl fll 'j tI 'j ~ ljj 'Wf111lJ ~lJ~'W TIL'Y1~ fll'j ci'1~¥i ~t1 'j ~ 11'~~ n'lJ CJl~ '1~lm~ fll'jiltl~ n'W

v " '
fll 'j u ~ Cl1911 1 ~ CJ1,_r 'Wrn 'j <p) wU'W fll 'j L~ 'WYi lJ ft'Y111'1'U1i'lfl;'V'l 'l1.;jn 'V'l'Y1~ 1n~'ll'm 11" ~'V'ltn iJ

1"
11"~'lJ fI"

1
m ~'W"l. .

oI1s] ,.,;z _I " .,;z '" d '" & ~I'" I I
3.1 1'Y1\9lfll'j~ IlJ'V'l.;j1J'j~ft.;jfl (Adverse Event: AE) 'Y1lJ1CJmtllfll'j'Y1'jtl~"'Y11f1~"lI~11J'Wtl'W\9l'jlCl\9lml~fllCl

•
'lJtl~lJ'W~6Iritl 'l~~~\9ln~cvlft'IJfll'V'l 1~11'il~ln~'illflfll'j Hc.mn'W'U'Wl~ 1~Cl'il~'1'il'Y1~tltl,j~l'Y1\9l fll'j '1~'1'W'Y11.;j~H~.' . . .
fI11lJiJ fl'V'l~tl~'Utl~~i1~n~ cvlft'UfI1'V'l'Y1~tlfll 'j'Y1Cl~'1~rli1\9ln~ cvlft'Ufll'V'l 1~CJm 'il~lJ~'W TItl'lJfll'j '1~rI~\9ln~ cvlft'IJfll'V'lq q q q

:: '" 1Ij lo:j ::,1 1Ij.,;z 1Ij ,.,;z " OJ 'J) (I)'W'W'Y1'jtlllJfll9lllJ 'Y1~'W':i111Itlmtllfll'j IlJ'V'l~t1'j~ft~fI'illflfll'j I'lfCll (Adverse Drug Reaction: ADR)

3.2 tllfll'jl~¥i~t1'j~ft~~'illflfll'jHCll (Adverse Drug Reaction: ADR) 'Y1lJ1CJ~~t15n~Cll~ln~~'W 1~Cl
~ Y I I

1~1~~~ h 1L"~L~'W5'WmlCl~tl~1~fllCl'Utl~lJ'W~ 6 ln~~'W1ijtl HcJ1'1 'W'\J'Wl~t1fl~ 141tliltl~tl'W iiJ'il~ Cl lh-U~1fl~1.
hfl 'Y1~mtl~Cl'W1LtI"~1L~l 'Ufll'j.nl~l'W 'Utl~ ~1.;jfllCl 1~Cl l~ 'j1lJtl5n~ CJl~ln~ 'illflfll'j '1~c.J1'1'W'Y11~~H~ ~,j~1'Y1 ifJ

'Y1~tl'il.;jL'ilH'CJ11n'W'U'W1~ u,,~ H~iTI (1)

3.3 fll'j 11~CJ1(Drug allergy) 'l1:1J1Cl~.;jtl5n~Cll~ln~'illflfJjj~lJn'W'Utl.;j~1.;jfllCl~tl¢i'1'WCll~1~~iJ1~11t1 (2)

" ,"
3.4 fll'j11~cJ1911 (Repeated ADR type B) 'l1111Cl~~1'l1ifJfll'jci'.yj~lhCll~~'lJfll'j'lJ~'Y11'jCll'l1.;j 1~Cl\9l'Wm.;j

N~11"11~ tl 'ill fliJfI" 1 fl 'j 'Y11~fll 'j 11'1'1'Y1611~ 11n~ tll fll ~ L1~ Cl1 T~CJ~ rfiJ J CJjf1CJjn~eJ 1n 1 'i jj WCJl!Pl" n~', J 'j) lnCJl ~ n4f)
'U <u q ~

((l,jry 'Y1l" CJlj ~ CJJnU :IJ1ritl'W 1L"~ 1fICJihh ~ 1~ fll 'j,j 'WVi flL'Wn'll''j ~ 11iCJ'W11~m tl fl ftl ~ 'Utl ~1 H '1'1CJ1'lJ"~ 11" 1.;j-Atl
, y" ' "

'Y111'ifl~'lf~'W'IihtlYlI'1 CJf)j7U fJ/'irA"i'j) hrCJ7CJfl'IJf)"jJflmm'Vll"fJ/'jjjw'V1r)j'y.If)'1h~ TCJ"lfuiunnfmn '/1~f).,rfJ'1_j,,:;. . .
'Vll"nnjj"yl/'Vlr) 11rf)mru~li'iJJmf" iIJ ic£CJlJ,<l(JCJ~Wf)"

'" ""
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3.5 n TW Vi'cn 1 'Wfl~:JJI~ t'Jln'W l1mCJ~ ;Jl'Y!~m'J ru'Vl~iJ1~ 1'fl'~1Jill'J1J ~'Vll'J t'J1~;J 1'f1~~'WW-.:J ~I'Hlb'll1 ~mllflq q OJ OJ OJ

, '
rI v Q v (11 v Q. Q sJ r dd T y d

1Jfl b'll f1'J 'VI1 ;Jill 'J 1l'l-l11 t'JII b'l11 fl 'fI 'fJ 1 f11 'J II 'V'lt'J1 'Wb'ln EJru ~ 1'fI:JJ'VIIfl t'JII 'V'l:JJl fHJ 'W 1) In CJ 7nu rr <f1 'j" in 'j" ,HI'n 'i 'YI7.Jj fill
q . "~ ,ml'-wflg.J nu ~~'Vllflt'Jij'l.hd'~Ilb'l~ l~ij1.hd'~fl1'JiJ'WYlf1 1'WlJ'lJ'J~11l t'J'W11~tlmflm'J6\nJ-.:J 1'JW1t'J11J1b'l

QJ " I od iii gJ Q ~ ~ 1
4.2 fl ru~ m'J:JJfl1 'JY'~~'W 1'J ~1J1J t'J1 1J 'J~ 'ffl'W~ l'WI'V'lU ~11lfl'f1f11'J 'fI1Il..l'W-.:J1'W1'11:JJ'W t'J1Jlt'J

a~ d!o r Q QJrI
'31m ~1J1Jfl1'J'f111 'W'W~1'WI'V'ltl'W1lbi''W'fJ1'1'fJflru~ m ':i:JJfl1'J1J ':i'YI1':iCJ1llb'l~ I1'lJi1 ru CVl(PTC)

4.3 11'V'l'VI61~'W~ii1'iJQCJADR i~1 ~CJ1I~ elm ':i1'VI1/~flEJ1Vl ill ':i iJ'WYln1 'WlJ'lJ'J ~11l CJ'Wllb'l~lL'W~'\.ll~{]"'W
" "

~
4.4 li1~'lJml~'W~~1J~'fI'lJel1Jf1l':i1J~'Vll'J:U'f1f1l':i 1Pi'~11~~1Jll~-.:J ADR

".1 "" 0 !l).'1 w 'li <v d v '1 w 4 v '1 ""f1l'J1J':i~l:JJ'W ADR 11'W~'W1v.l1J1CJllb'l~'fJ'fJfl1J~':ill'V'lCJl fl1':i1J'W'VIfl'U'fJ:JJ"b'lb'l~~'WComputer 1J'W'VIfl'U'fJ:JJb'l~'Wld'lJ'j~I1JCJ'W
OJ, OJ ~

el'fJfl,jI'1'Jll~CJl ,j'WYlfl~V:JJb'l'l'WII1J1J'J1CJ,n'W ADR 'jlCJ-.:J1'WADR ci~bh,rfl-.:Jl'Wfltu~f1'j'J:JJf1l'JVl11l'jllb'l~CJl (tW.)
OJ ~ ~

:::1 !l)<v "" <v.1 <v"" 'li 'li.'1 <V 'li.'1 '1 'li.'1 !l) <v !l)
4.5 'YWl1Jl"b'lI1J'Wrl'J1Jv.l'f1'lJV1Jf1l'J"ll'fl1J':i~11'1f1l·W'V'lCJ1'UV~v.l1J1CJ 'VI-.:Jrl1J1CJ 'Wll"b'l~rl1J1CJ'W'fJfl '\"l':iV:JJ'VI-.:Jll'iJ~

OJ . OJ OJ OJ

~
fl1':il~'fI ADR/ b'l'~~eJ ADR l!f)II'V'l'VIcJllb'l~Ii1i{'lJm 'J1:JJ~~'f1IIb'l'l11'fl1'J'\"leJl1Jlb'l11b'l~,j'WYlflfll'J'\"lCJl1Jl11

OJ

4.6 f1~:JJ~l'Wli1~'lJf1'j'j:JJ 1~'W~~1J~'fI'lJV1J ~'f1~l:JJllb'l~Ll':i~lij'Wrlb'l f1l':i1~1':i~1;Jf11'j~'f11'1l:JJ ADR ll"b'l~

"
fll':iilv-.:J n'W fll':i ll~ CJ1GJ51

..
i=l v _I.QQ.,IQ

5. 'alt1bl~!eJ~\1I'U'U vHl'U f11'a1Ji)'lJ YI..:Jl'U

5.1 fll':i'J1CJ~1'W ADRI'11:J.j'J~1J1J Spontaneous Reporting System (SRS) 'jleJ;Jl'Wl'1l:JJll1J1J Flow Chart

'li
(mflv.l'W 1flll'W 1J'VIleJ)

5.3 fll':il~l'J~l-.:JI'1l:JJ':i~1J1J Intensive 1'fl'mi
. fll':il~1'J~1~fll'J1~CJ1'l'Wfl~:JJ G·6-P-Dq

0':::1 'li"" "" <V " <!! :::1 'li 'li1l'V'l'VICJl1J'Wv.l1'W'iJ'i1eJG-6-P-D 1l'V'l'VIeJl1'JV'V'lCJ1'lJ1m1J'Wrlll'iJ~ Case G-6-P-D
" "

TI~Llfl OPD Card llb'l~iJ'WYlflb1~'l'WflV:JJ~11I'1V{ fll'Jl~1'j~l;J'l11'1~ Process 'l'W Flow Chart ADR

5.4 flwl.h~n'WfJrum'V'l
dt Q a,.I~ " sJ: sJ do.:::::t. " r QJ do Q dol:JJmf1'f1~1JI'1f1l'jru f1l'Jll'V'leJl"ll'1'fltJ;J:JJf1l'j11ml~'YIml'Y!<fJ (Root Cause Analysis) 'j1:JJf1'lJ'VI:JJ'ff'YI1'lJ1'lJ'V1

, ' y, "

lYleJ n:J':i II~l,\H~;J 'J ~ 'lJ 'lJ II TI~ 11;Jll 'W1 'VIl;JLl5iJ~'Vl ~'f1 fJ:JJ~'Wl~tJ il ~.~ n'W fll ':iII Vi'CJ1GJ51 1'f1CJ'J1 CJ~1'W1b'l''UtJ~ tJ

ADR! '\1111 2 ~lfl 19



6.2 WHO publication: Safety of medicine. A guide to detecting and reporting adverse drug reactions.

Geneva: World Health Organization, 2002. Available at URL:

http://\VYVw.cdmUbengal.Org/other_inforI\VHOsafetyOfMedicinesGuide.pdf. Access date: Dec 26, 2005.

" "o QJ '3) 0

'ill"!..!l"!..!fl'l ~'1J eJ~f1l) U~ til9il

8. illfl~'Wlf)
. "8.1 'llCJ,&,\~l~CJ~.u'W~tJ'Wf1l)~<pW\ljJlm~i.l'l~l5J'W ADR ~1l1CJ'WtJf1..

v
8.2 'llCJ,&,\~l~CJ~.u'W~tJ'Wf1l)~~~ljJU,&,\~'l.h~l5J'W ADR ~lhCJ1'W..

..,.1..,,,,,,, 9i'l '" 1I1'~_1" 'l9i "8.3 m'l51~'YHflCJ1'1JtJ~ .'W~l'W~~~ljJmf1l'l 'jJ~~lJ'l~I1~fl'illflf1l) .'l5CJ1'1JtJ~'f{'WCJADR. ..

8.5 f1~jJCJ1~ii~m.!,&,\f1l)~mnl'Wl~tl~ f1l'lU~CJ1~llJT1'W (Cross reactivity)

8.61'lJ)lCJ~1'Wmm'llli~~'l.h~I1~'f1''illf1f1l)1~CJl (ADR)

8.71'UU'Yl'lf1 ADR (1'WOPD card)

8.8 mJiJ'V'itJ{jJf1l)~~~tJf1l)~~~ljJmm'llf)~mm)lli~~i.l'j~I1~f1''illf1CJl (ADR)

8.9 LliJiJi.l'j~l5J'WfllljJ~jJ~'Wlh~rdl~mm'jlliYl~i.l'j~I1~f1'tliJCJ1~11~~CJ (NARANJO ALGORlTHM)
"111 I ~ _I " 'l9i '" ..," 0 ..,8.10 LLiJjJ'jlCJ~l'Wl'H~m'jru 'jJ~~1J'j~bl'~fl'illf1m'j .'l5r1'&'\~f\ruCVl",!'1Jf\l~bl'1'Wml'Wflru~m'jjJm'jmmm'&'\~CJl

m~'Yl'll~l1l'lil'lru bl''IJq

"

"
"

ADR / '111113 -;Jlfl 19



.-
'tWl'IJ1~, LI'Y'l'YW ."OPD card lJl'l1eJ'Im

1
L.flil'lfm (l'f1'J.8613-4)

- cR'm.h:::l~

- lh:::Lli'U ADR

- ,j'UYin~'1lWL'lJLl'f1'Jfl ADR

(L'U OPD card)

- 'JJ'UYifl~'1'l.ln OPO card

Q,I 9) 9J IV

- eJeJfl'IJ\P1'JLI'VW1"tl'JeJlJfl'IJ

• ".'1U'U:::'Ul~1.nCJ

~ '" L- 'IJ'W'f1fl~'1 'WComputer

'iI ...'l 'J/
ft'l~1J1CJ"tI'JeJlJ

OPD card lJlr1'eJ'ICJl

1

"

l.flff'lfm (l'f1'J.8613-4)

- cR'n'l.l'J:::l~

- 'l.l'J:::lli'W ADR

- 'JJ'WYin~'1L'WL'lJU'f1'ifl ADR

(t'W OPO card)

- 'JJ'WYifl~'1'l.lfl OPD card

<11 'JI 'J/ Q,I

- eJeJfl'lJ\P1'JII"tICll"tl'JeJtln'IJ

• ".'11I'U:::'W1Yj1J1CJ

- 'JJ'UYin~'1L'U Computer

1.1Ull,reJ
2.~'1HCJl

3. 'JJ'UYin L'ULd'lf'J::l1jCJ'W

• ".'14.L1'U:::'U1Yj1Jl(J

~ '" "'IJ'W'f1fl'IJeJtl~
"

~ "''' 9- 'IJ'U'f1fl'IJeJl,!~ L'UII'lJmlCJ'Il'W ADR

.'

AOR/'Yl~141l1fl 19



YW1'IJ1~

~
'YW1'IJ1~,LLVi1'W .

~
rWl'IJ1~, 1l'l'l'YW

"

"8.2 oljUVleJ'Ufll-a~VlVl1l-J!!-g:;;tJ-a::::!ih~ADR ~1Jd~1'U

- [PD 8615-6

'hj'l'l'U

IPD 'WeJfln~l (OPD) 8613-4

L~ei'WU~~i'WimlfJ,:jl'W mms 'hhlj,:j

th:;;ff,:j~illflfl1'j"HfJl (ADR) 'l'l~mJ

ADR I 'l1,!1 5 illfl 19

--- -------- - . - - -----"'------------------

-ifl'l.hd'~
- th:;;Lij'W ADR

~.. 9
- 'IJ'W'V1fl~,:j''WProgress note

- ou'WYifl~-!li'Whmmfl ADR Ci'WOPD card)

- oU'WYiflMtJfl OPD card (~~ff~mfleJ{u.wfll)

'" ~"'l'l'IJ'l1'j"eJff,:jfffJll'l'lfll'IJW:;;Admit



"

8.2 .tr'l-JVle)'j.Jf1l"J~Vlm:lJ!lbl~'lh:::!il'l-JADR ~l]-;wlw(~eJ),

I...,
l!lCJ-.11'W ADR. ~

/ ~
..---\=r:':_,
. Ll'l'l'Vl1J

, .
j./,'I 1j./ , '" .., j./,'I j./

'YllJlul'rlVl rilJlu G'6-PD 'll'Flow tlI'J'JluHI.H'll''Wl'Plulfl'UrllJluU9I'Wl
'\I ' 4J

- IPO 8615-6

IPD 'UVt1I1-"1 (OPO) 8613-4

L~CJ'ULI~-.1L'ULmlCJ-.11'Umf11!'hl

~-.1'l_h::ff-.1r11l1flfmH(Jl (AOR)

- itli.h::1~
- 'l.h-::Lij'W ADR

- 'lJ'\.:rn fl-"-.1Lil. Pro gress note

- 'lJWnfl-"-lL'UL'ULI'll!fl AOR.(L'U OPO card)

- -u'W'nflMUfl OPO card (~~ff~mflv{u.x1J1)
4.1 'JJ !I IV 0 91...1'- mJfl'U<mU'I"lCJ1'l'1'iV'lJfl'IJLI'U:'UlijlJ1CJ

,,'" L- 'IJ'W'Ilfl~'l 'U Computer

1
QoI d y
'IJ'U'Ilf]'lJVl:j-"

- -u'U.nfl~V L'UII'UmlCJ'll'U AOR

1
!lCJ-11'WAOR ci-11JCJ.

"

.;,L"2. ft'l 'l1CJl

3, -u'U.nflL'WI1'l1·'i::lliCJ'W

4. u'W:'th~{hv

. "A DR / 'Y!1.Jl h 'illf1,.l q



"11mti~!~tlV1'lJeJ~.u'j..j \lleJ'\..!f1l 'J~Ylm'J.Jl!bl~lh~!iJ'W ADR 'lJeJ~!Jl iT'Dm

~ 1 ~I v r' Y &:I~ ~ "1
T .mL1J'W~1Hl fl'l1TWTILl"l'lIJ1111:1:::lJ'LImLl"tIVlI11:)J
~ .. "'~ , d "." ... 1.' '~9" ~ , d '" 'I" ~- 't "OJ ..T m~l.I~flmL,\,ILL'?1llJ'V1'j"1'1J<.f5Vl~l'YUI'/1lJ~1J'ilHHJ1'~ ,'j" 1'll'(JlI'l.:tmnlL'YHlif1flll'j"'fl-U::: IJ l'li'UVllJl'illfl'i1

1'\1'W i'tJiJ'i~'I11'.HJ1Cl~1.:t "h
);> ~flfl~:::CJlf1l'j"LI"'~I.m{h.reJcil..:jh

);> ltll'leJlfll'j"'\1 ~<l'illfli''UiJ'j"::'I11'WV1'\1 ~8 'tl.l/L~1Jl '1iJ"LJltmh 'h i'iJiJ'i::~11"LJ'\1~-U HlJl 'tiJ~rleJ

);> -u lfll'i~Lill'l ~'Wfl~-U~"LJ1'Wl1ri'1'\1'W
"'- ~ Q a lit I Y d I i d~ 4 't 1 Y ~ ~ ,.. : lit
T i111J'\1M1flI'leJ1f1l'i '\1~\il1J1'\1'j"8 IlJ m'\1~\illJl 'Ulfll'ili1"LJ'1l1J1.:t 'j" \il'\J"LJ'\1'i8 lJ mnmliJlJ11'lHJl911 L'\1lJ

lfi\il'1l1fmJl~fl'\1~8 'tl.l

:? "'1l~~f1mlJ~mllL 'Wf1~lJl~ IJln'W111'Fwi'iJiJ'j"::'I11'W'r1~ 8 'tl.llllLfllJ ii'1l1mr ~\iliJ f1~mlJ'\1~.:tr'UiJ'i::'I11'W

1J1'r1~V'tl.l 8~1<l 't'j"

);> LflIJLI~eJ1111'i'\1~'1l '11.1

>- ii1 'ifliJ'i::h;il'\1~81J1iJ'i::~1~18::ln~1.:t ,riJiJ~::'Yll"LJ'1l~l.:t i'i

);> iJf1~mI1L~iJ'thlJ 'il::'tiJrf1'l:n~h~"tllJliJTG'l1f\
, .

).> 'UVf\cJlYi~':hIJHeJ~'Ii'l'r1lJf\~ ~ "
).> l!1ft'll'fl'i~ nil 'i ::1~L1 "::ftlJi11fl ru~':hm~lJlniJiJ'i:::l~ 111)"Hell l1":::VlI11'i ADR ~ltlf\~'W

>- lmhfl'iff'Uilwu VlJ "1~1J1 niJCll~ff <lftlJ II":: il'i ::dj'W 11eJlf1l'i AD R 'IH) 'I ~':h mil f\ 'illf11J1~ff 'IftlJ~ .. .

'\1~'1l't1.l11'l1J~'1l.:t~'il1'iWl~llJniJmllJL~"LJ'UV.:tU"tl'l1U

);> L!1ft'll'fl'j"iJ'j"::Lii'WillJniJmllJL~'W '1J.eJ.:tLL"tl'YlU-ilVlf1l'iADR ~Ltl\ilftlJ~"LJnntJIJ1~ff'l.fflJ'\1~V "ll.l

2. m'j"'Lh~l1i'W ADR
);> HUtJiJiJ'i::lii"LJ81f11'i'tl.l"lii.:tiJ'i::ff'lrl'illf1f1l'l'HIJ1 (Naranjo's algorithm) ~llJmfly.j'WlmL'WiJ~llJ 8.8

",.!l ~ 1 1 d 31.'1 31.'1 1 '" d 13. fm1J'W'V1fl-r1~ L'W 1Jllmfl ( 'WOPDcard)(mtIH-l1J11J'WtJflU~~~1J1CJ 'W)/fll'j"1J'W'VlflM 'WPro2I'ess note<u <u 0

(fl'Hl1 ~1J1CJ1'W)..
L"rLflft'll'fl'i'Ylf1"1il"LJ,j"LJ.nf1f1l'i~\il~llJ1L,,::iJ'i:::Lii'W ADR ".:tL'WLiJl1'V1'ifl (L'W OPD card) ~'I~1l11J"LJ'1lflU,,::~':hlJ. " ~•

L"LJ/D'W.nn-ML'WProgress note (fl'iru~1l1IJL'W) 1\il(Jii'j"1IJTI:::L~IJ\il~.:t~V'1iJ'ij

Pharmacist note
!J~II o:::l I Q,l'Q, 91 .cicd Y ..'I Y !II';j1J1VlJ'l.! 'l~lrlLl '\"1IJ1'illf1'Vl'1l'W'i::'I.J ('\11fl'l1 'l1'U)/1j1J1IJLLll-.1LL"I'Wl'i:::'I.J ' .

, .
( )

'" Q ~ ~ ~'. I ~Q "

'I11fl'Vl'l'liJ / 'll'8IJl lJ81t11'l , 'Pl-.1'W'WTI<l!LlJTI<l1J'l::l~Ll"l'lIJl
d

"-.1'll'~ , (m)ll<l)

1';l L~V'W11

ADR! '(l1!1 7 'illfl 19



1. u'Wl'Vll-:Jfll':ioB'm.hd'~~lhm'V4mh~:alh.j ADR

> I?1CJU.;(CJ1'H~"1lh;

;;.. lml{J'W~'lJ"1jfl'flT\.rh~~~'Vl iLf.~lJ'1J'P1'm"icJl'LmJ
" '" "'~ , d '" ""'" I ' ,'" ~" ~ , .. ~ 'i ~ '1"~ ..;r: fi'HIUMU'V'IU<;1llJ"{l.'Sl'lJ'lHlCJl ~1l'Y1IWllJllJ'nHJCJ1~ L'S I"]jCJ1~~fl~T)LO{H)'jtliJlI1~1"1l::: I'; ,m'lJCJlljJIl1fi'Y1

1·r1'Wi''lJ1.l'S:::'Ill'WCJ1"1lcil~11
~ ~ v ell ,~r: ~fliJ~~::;"1l1f1l1U'iAICJll'lJ'W"1lCJl~11

;;. Lfi~enm'S'H"~~ 1l1ni''lJ1.l1:::'Il1'WCJ1'H~"1l'hllHCJl 11.l'Wl'WI'fl1 11 f'lJ1.l1::;"tl1'W'H~"1lHCJl 11.l~~"1l

~ ..; - ~ , ,~r: eJlm1"frm~'1J'W'fl~"1lQ'Wl'WUfll'H'W " .
;;. .f1lCJ'H~~Lfi~Vltll'S 'H~<PI(J1'l1~"1l1llill'H~~Wl "1l1fim{J'W1.J~l~11 ~~'W'l1~1.J1ll ui(1n~'l.JlJ1H(J19ll1'HlJ

Lfi'P1Vlm1Jl~n'H~"1l 1ll

;;. ~1.J~ctlnmlJ~1.J CJll'Wn~lJl~CJ1tl'W111fl (Jf'lJ1.l'S::;'Il1'W'l1~"1l1ll t1'llrW lJ"1llf1l1~<PI1.ln~mCJ"r1~~~'lJ1.l'S::'Il1'W

CJl'H~"1l1ll "1lcil~1'S

;;. Lflml-A'eJl"r11'j"r1~1.J1ll

;;. nhfl1.l1::;~'wh,,'~.nClTth::;~1";1n::;11,j'1~ f'lJ1.l'j::;Y1l'W"1l~1~1'S

>- t1n~n?\ll~'lJ{j";W 1l::;11.l~niJl~h~"I'I(J1'Ul~1<P1
, "

);;- 'IJ'i.lI'JCll'Yi~{j1ClH1.J~'Ii~'HlJ<PI , ' "
);;> L.f1iY'])'mctlntl1::;1~L1~::;iYlJ.f1lIdW~{j1mf\Clltl'lJ1.l'j::l~f1l'jHcJ111~::;1.Jlf11'j ADR .y;Lfi<PI~'W

q

> Lmhn''jn'l.Jfi'W~1.Jl;j~1~Cl1tl'lJ(J1~r!~ftCi L1~:::1.l'j::Lii'W111.J1f11'S ADR 'lJ1.J'I~{hmfi<PI1l1n(J1~r!~iYCI

"r1~n 1ll1<P1C1'fi''i.l.:'l~'il1'jt1J1~1lJtl'lJmllJL~'W'lJ1.J~L1''1'1''f16

;;. Li1ft'])'m1.l1::lii'W~1lJtl'lJm1lJL,:i'W'lJ1.J~IL"I'I'Il611eJlf11'j ADR ~lfi<PIiYlJ~'W]'tl'l..JCJl~r!~ftCl"r1~'i.l ill

2. f11'j"Li'j"~lli'WADR
);;> HL1'lJ'l.Ji.h::;lii'W'i.llf11'j1ll~~1.l1::r!~1'i'1l1f1fmHcJ1 (Naranjo's algorithm) 'Pll'lJ.f1lflN'W1f1lL'W'lJ-nlCl 8.8

~ & 9 '1 'l ..Y.'I Y.'I '1 "" & '13. f11':i'U'W'Vlfl(l--'lI'Wl'Ull'Vl':ifl (I'W OPD card)(fl':itu~1J"W'W{)flU(l~~1J1CJ 1'W)/fll':i'U'W'Vlfl(l--'lI'WProgress note

(mru~1J1CJ1'W)... "
1i1'li1ft'll'm'V1fi'fl1'W,j'WViflm'j~<PI'Pl1lJU~::t11::lii'W ADR Ml'W1'l..Jumn (1'W OPD card) 'Il~~1J1C1'W'i.lnu~::;~':h(J. " "

"
l'W1,j'WVin?\~ 1'W Progress note (mru~1J1C11'W) 1<P1eJlj11(J~::;I~CI<PI";~'Pi'i.l11.l-W

Pharmacist note
9J~11 d~ I (LIQ $I dd. Y..'I Y Y~J1J1CJlJ1J1~1'PlU'l'\(Jl\JlmW'\..l 'i::1.J ('HI nm1'tJ)/~1J1C1U \J~U'l'I(Jl 'i:::1.J .

, "
('l11fl'V1'il'tJ)/.Jf'i.lCll ii'i.llfll'i ~~,r'\..l ,,~/111~~,l.h::;1~m,;(CJl

'"~~'ll''i.l ('lJ11\J~)

1'\..11~'i.l'\..liJ
" "

.:"
ADR I '\11~h7 'il1fl 19
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Pharmacist note
"'.'1 '" ",' '" ~ " . ""~1J1i'J'Jjl<PnCJeJlf1l'm'rWl!'l'I'lJ"r1'H)I'i':l'rfCHL'V11J1'1J~J::: Admit 'lH)CJ1 : ··· .. · .

'" .1 ~ ~ ~,., ~ ,"', ~~ '" ~ 1 9 '"
lJmfll'l 1J'l:::L'Jj'UmljJl'ilJ'IfUiin~"r1dl~mfll'l IlJ"Y'I~'jJ'j:::I'i'l'F1fl'lJCJ1'l11'i'l1'i:J 'flCJI'])'

~" ~ .1 '" '~vNaranjo's algorithm ,m:::<Pl'lJ'F1:::LL'U'U · .. · 1J'l:::LlJ'Uv-11'1l'fl · .

aJ ~ u I aJ_ 'Y Q 51"<Pl.:j'U'\.lf,.jlllJ;'l~i.h:::lI'1LL't'iCJl LL-r.:::'11'JTJ ~,1l1mL"W{W " " , ..

..(1~"1H) (iJ'l'l'\l'l)

"r1lJ1CJL:1<;1:m ruLfl'F1eJlfll'l lJJ~..jLl'l:::I'i.:jr.iJlflfll'l Hen ~Lf1'i1'])'mM'lJI'i·1CJ lJJl'lllJl'ltj ~'\.l '1LlLl'l:::dj'W~':hlJ 'M L'li'U 'U~ f1L11'11. ,,"
1'1~1l ~'W'1LlLl'l:::Lii~LL~1 LL1i~'l'1JJl'illJl'ltll'i'lLlH'(lfll'lLl'l:::Lii'W '1~ 1'1~~ ~eJ'ln'lLfll'1mfll'l NthCJ1ieJL't1'1l'l li1'L~IJ'ULL'lJ1J"I'I~{lJ. "
fll'lri'l1i~ fll'l~'F1<;11lJ1l1flmfi'fl~lfll'l'1JJ~.:jLl'l:::I'i~r. iJlflCJl (ADR) '1'1 ¥eJl.Jn'lJu'W'lJ 1'W'hJ,j'WYi n Profile 'U'1l~~,]dlJ'llmr'U'l

~11J LYl~ri'l1i~.u1l'Jj'" li1'uriLf1'i1'])'mLl'ldli1'~.:j~11J1J1~,]"lIJ1'W1i~ '1Ll
" "

.d Q '3)- _ - "d
mtlHfl'F1U'l'llJl <Pl1il1'i<;1mfl~'lI'i,]),lJ~

Li1'i1'l1m~IilI'i~f1Lfl~{ihlJ'i'I iJ.u~mllJll "~lJ1CJLL~cJ1" 'lJ'U~1'W'Ud11'li!lLlfl OPD c~;d 'U~'l~1l':w1Iiltil'\1'~e'l}'IJ "I '\I"

.. ~ '" '" v v .d ~.1 ~ "'.d ~ "''' '" ~ '" ~ '" v '" ~'Y'" '" ~'])'~l'illJ~'Vll'lCJl1'l'l~,]),~flwrn 1l1fll'lLL'i'I Cll'VlLflIil'U'W1'W'I1'Vl'lJ'U'Vlfl'U'1l1£~'])'mi1I'i'])'m~'lJ'W'Vlfl'U~l,j'(l m'l:::,]),~LL'I'I'I1Cl~1'Wll';W

'" Y,] 1YLl ~~, ,j ~...Y .. '" ,Y,] " Ymru1:j 1Cl 11 'l:::1<;111L'F11J'l:::1<;1LL'i'lCJl1l1fl'Vl~'W'l:::i.j (111fl'Vl'il'U)/1:j 1CJLLiJ'lU'I'I1J1'r:::i.j (1'I1fl'm11l)

L '1 ,.. 'Y 1 ~ d1 'Y" 'Y' 'Y' Y Y "'.. ~... 'Y "''''IilCl lJlJ~lf1l'iLL"Y'IClllJl 'Ufll'r<;1'l11l'f1'j.:j'W 11L'1JIJ'W'l:::i.j1i111J11"~lJdCJLLHlL.'I'lm 11'i~lJLl'j':::1<;1LL'I'ICll1l1fl'Vl~'W

'l::i.j (111fl'Vl'l1'lJ)"
.d. _ _ - tid d

mruLfllil ADR <;11il'('(<;1mfl~'j'I'il11"'1l.:j

Lf1if'])'m~<Pl'('(~mfl~{ftL'l.l~'E)'l M~mllJl1 "~,]1mfllil ADR" 'lJ'W111'W'U1111i!l'Ufl OPD card 'U~'l~,]11J L'flCl1i1'. 'IJ. 'V .

'l::'lJ~~'('(l~tu'Vll'lCJl11~~~~fll'j'fll ~lfll'i ADR ~Lfllil~'U l'W~~,j'WYifl.u~lJl'I ~~Li1ft'])'m~,j'WYifl.u'~lJ'(l LL"':::~~LL'i'I'VlM, " " "" ..
~ Q ~ .. Y-'1 9 Y. 1 "''''' Q '" '" "-'1 "1'U1l'iHJ mtu~1J1(J I111J'j':::1<;111L'P1CJLfllilADR 1l1fl'Vl~'U 'l:::i.j (11lfl'Vl'j'1'lJ)/1:j1J11JUll'l ADR 'l:::i.j .

" "(1'Ilflml'lJ» L'fl1J'111li~lf1l'i ADR lJ11'Uf1l'j'<;1'i11l1'1~.:jtlli1'L~IJ'W'l:::i.j~11J11 "~lJ1CJLL~.:j ADR 11~eJiJLl'i:::1~Lfl'fl

ADR 1l1flYi~'W 'l:::'l.j (11lf1m1'lJ)"

~1~~1.:j

» ~,]11JliLl 'j':::1~LL~ (J11l1f1~ ~'U/~lJ1CJLL~.:jLL'r1'1J1
," "d. ClIo:=, 9J odd

M'lI~1J1 'E)lfll'j' ·· .. · .. · .. · (Ll'l:::1~1I"Y'11J11l1fl'Vl~'U'j':::i.j .

(1'11fl'Vl'l1'lJ)/~lJ1mL ~.:j1lYl1J1)
.dM'])'~ (m'i'il~)

l'U L~~'W il

.::t • c.I OJ !II d' '. ~ 1 9 I

M'll''E)(Jl 'E)lfll'i ·· .. ('l:::fi'lJ'P111lJ'('(:!J'II'U'li'UliJ::: I'])'/miJll::: 1'])'1

..hu~l'li/liml)

.'

.d(I.:j'])'eJ :-:.(m'l'\l~)

i'U L~~'U iJ

ADR/'\1~18'i11f119



:> ~eJ-UllJ'U{)'l~1J,.:ltJ

:> l~'\)~-A'1"hJ'UeJ'l~1J'"nJ (HN)

:> ~{)~l~(('l-f.1J~'Vll i,qlnmllfll'i \h]Vi,nh~(('lrl ii'll~U' il"11'l'1t1''i~~.,f,j~'1J((1'l1'ty'VlN1Jlll(l~~{) f1l'ili'll~U

mElll·{l1Jlm~f1T'eJleJ..jfl~~

:> eJlfll'i ADR Y11n\il

» l'WYirle)f)f1'l1<;1ju'~(n

:>

8 mllJl~lhiufll'iln~ ADR Ll~::;lafll"'(luflmil~'IJ'1l'l~1J"Wllti'~l::;f1UlL<;1fllPil'lnU

• hl~,]1~il~~1~'1J~1 (~~l~lil'l') Ll(l::;mfll'i ADR ~ln'P1

• 'rIIfliJ'mLl~~1~'P1'Pi11((lJ'1l U(l:.i,qml''P1'l1Jm'Ylfljl)f'l~~'lJfll'i<;1'i1il~m:ll 'r1~~~'1l~1

... 1 ="1v v ," ill
'i'U1J'i::;'VllUl'1l'lII(l::;m'i'U{)fltyl<;1I1~1~11lL'rII~1'1l: l'i

• 'r1~fll~V'lfl1'iHVl 'r1~'1lfll'ilJV1~L1-A LL(I:illHCll~i~Yl'il'lJ~'1l 'r1~1lil''i'i'rlljl)ru. .

6. fll'jiJ'Woiifl",.:jl-W Computer

);> l.u'l'i::;'lJ'U PHIS '1J'1l'lL'l"'l'rllCll'U1(1

"".::!i 9J g) I" m'1lfl'r1Ul'il'1l'r1'1l'l1J1VCll

>- M HN 'UeJ'l~1J1V...
);> lTI'1lfl F4

);>
II "lL'I"lCll , .

II

Y_II .c:t._1 QJ- 'J) ..... ..a 31.. '1 9J v
.. ~1J1~lJ1J 'i::;1~LL'I"lCJlillflYleJu/~1J1mL il'llI'l"lCJl

lTIeJrnl 'j::;l~lL iICll/~1J1VLL~'l...

11 ~,]1IJlJlI'l'1~eJ1fll'illil CJ1/"1'I'U'r1~eJiI' 'InCJU-AV1'Uru: Admi t

lTIeJfl -Wlil''l-f.V (unlikely)/'1llilil:ii (possible)/111il::;ii (probable)/'lilll1

(definite)
d 9).

eJlfl1'i'VlU"1'I .

II
(tI d QI d
1'W'Vl'UUYlfl

" ....~'lJUYlfl

"ADR/'r1U191Jlfl19



" " ,o ~li.i1'Wf1r~'\if.J~fll'm~CJ1CJ51Yil11ii~1i'Yl~1Jl'illm:;1J1J'1HJ~ 1'1~'YH.Jl1Jl~. q

vCI QI 'J) l.c:l OJ

3, 'il-I'Wl'Wm.;j'IJ-e'Hll'mYICJlfl1:1l!~'fHnm ..j•" 'o ~l'Wl'Wf1~.;j'\Jtl.;jfll 'j'11~1.Iltl~lJl~cnfl"t.J~.wv·rillm::1J1J'lJe.~ 1'j'.r'tWl1Jl1:1•v .," 'o ~1'W1'Wf1~.;j'IJe.;jfll'j' ll~1.Ilfi~lJl~cnfl'Wl.w'iJ.;j 'illfiml1J~.;j 1'il'IJ'iJ.;j'l.Jf1~lm'YI1.;jm'j11"1'1'Y16L'~'iJ
..v

_I <;' "'I w <!I "" 'JI I "" "1J'j:: ll'J'11'W~"t.Jfll'j'j'fii:ll11'j'iJ1J'IJ'iJ1J.;j'11'Y11.;jfllm"l'l'YICJ

" 'o ~1'W1"t.Jf1~.;j'IJ'iJ.;jfil'j 11~1.Ilfi~lJ~~CJlfl'W.y; llliinll11~1Jl'iJlm::1J1J'IJ'iJ~ 1'j ~"I'ICJl1J1ilq q

4. ~l'Wl'W f1~~fil'j lfi~'iJ1m'j' lJ.lYl~ll 'j::n~fi''iJlfif1l'j 1~CJ1~ ~lCJH'j.;j

v
ADR/'l1'W1I01Jlfl19



Tvl!e A'(AuiWlentedi ADR b~'W rimlfll1JJ iP'1 iUHY'1l'l'Vl CJl'UeJ-:JCJl'Yl~m:Jjl'1ljJ~ 1'f1~'UeJ._jCJT(l'TJJl'Hi
, '

Yll'W1CJl¢1' 'i:llfll1~~'Vl TI'Vll-:Jbfll1'1l'l'VlCJl lllnml~ ~lb'l"ll~ 1'Wfll'Jlfl'fl r,LJf1'WiJl-:Jfl~~ ml~~'WU 'N 'UcNfJlfll'J11
" v~ .::1 cv OJ rI Q"I r 9 I Q.J I OJ ~ QI "d. Q,I.c:::). r:' ..::::..

Ifl'flJJml~b1'~I"I'W 1)nu'U'Wl'fl'U 'IN CJl bi1 \! •'Ylt1.J'I"lLJ\9I~U\91'U.,_j \9IfJ'Wrn'J"fl'fl'f1eJ.;jCJl ,'WIl'm ~ e;JLJ\91fll'J illm 'J!f1 'fi 'Q-'::
"

Id. Q,,' -=-1 d.:=r. Y Q,I ~ :Vi cv .d QJ .:::f.
lb\9lm)\9I'llfll'JWCJ'll'1\91'WVC! rnJJll"bl'Jfl1i11?'I I<f1CJf)TH1'fl·utJlflcn 'f1f)'l;jill~1Hl-1 Type A ADR lJ'fI-.l'W

~t Q. lI'I $I<lr' ~ I I),J 1"'"1. Toxicity of overdose IlJ'W'Y'ifd'illflf11'J lfl'JLJ()lbfl'W'IJ'Wl'flI'll'i..J \9lLJll() mnrns <f1'J'lJ

Paracetamol 'U'Wl'fl\l-:J

2. Side effect b~'Wrif\.u'l-:JI~(J.;j'illfl~'Vl~'Vll-:J&flft'll'l"fl()l'UeJ.;jCJll'1f'W mfll'J~1.;j'WeJ'W'illflCJlflriJJ. .
Benzodiazepine, mf11'j Hypoglycemia 'illfWlfl~JJ Sulfonylurea, mfll'j Orthostatic, Hypotension

'illflCJTfl'fl'flllJJI"l'W h-H\9I

3. Secondary effect b~'W~f~~m~eJ.;j'illfl~'Vli'Yl~f1'1JeJ.;jCJl b'1fhi ~V.;jI~CJ'illflfll'Jl~ Antibiotics ~li
" ". ," v

~'VlTIfl11.;j Ylll rrlifll'JYlTm() Bacterial flora 1'W'Vll-'::l~l1.jVl'Yll'JU'f1~nfll'J b'il~t1.J'UeJ..:Jl~tl11~VCJ1'l1'W ~..:JYlll rr

d .c::t.Q.c::t. I Q,I '!) 0 . 31 .c:::). tq Id rlJ
4. Drug interaction bllW'!b'I'illfltl~mCJl\91eJnhi'UeJ.;jCJlUm'Vlllmfl'fimfll'J .JJ'I"l..:Jlh~fI'..:Jf1'U'W 1'1f'W

Vlfl1'Ji'fl'illfl~fJ'Utl.;j Theophylline lrleJl~h~tljJ Erythromycin

" ,
Type B (Bizarre) ADR 1~'WtlBf1~Cll\91tljJb'I''WV..:Jm'Y'll~rll'YlfjJiJl.;jf1'W 'il~If1'f1~hitljJ~11nf111~l1

" f Y" ' "
~V cn'l1'W ri'f111If1'f1~'W III it~~'W TItljJ~'Vl TI'Vll..:Jlfll1'1l'l'VlCll\911~t1 f)~ 'Utl..:JCll. III mm'J!J YlTW1ClV1f11 'J111f1'f1~'\..1

¢1'1Cl~ 'Y1 i"fll..:J Ifl if'1l'l'Vl Cll I 41 f111~ ~'WII 'J .;j.'UV.;jtll fll 'J~ 1f1'f1III if~~'W TIr, lJ'U'W1\91CJl I ¢1'f lJ (Jl1Yi (J.;jI~ fl,.r tl CJn

"Vl'illf1'f1 e)'W\91'j1(J~..:J;1\91 1llmm'j!J if .;j!f1\91'Y'llJ'ill fl<U'W\91tl'Wfll 'j'fl 'J 1'il b'l'tllJ f111~11]'W ~fJ 'Utl..:J.CJll'Wfll'j"fl\91 'f1V.;j

(Jll 'Ylll 'Yl~ tl'Vi1'W1 (J~ 'Vli'il' flif\9l1'V1'fl b'I tl.;j1¢1 lie;J1J~ fll 'jru f11 'j 1f1'fI~ 1

"
1'f1(Jfll'J'Yl~\911~CJl ~flfJill~'Utl-1 Type B ADR nl"l-1i1

1. Hypersensitivity immunological
3J I o::::t.Q Q

Anaphyla,"'(is'illflf11'j U'Y'ltJlfl'l ~11"1'W'W'lHlb'l'W

2. Idiosyncratic reaction 1~'Wi.J~fl ~ CJl~1 f1'fi 'illflf111~ ~mJfl~l '\..Ifll 'j \9IellJb'I''Wtl.;j~:eJ tJl~If1'f1~'W

m 'I"ll~l"ll'UV-:J ~lh(J Vl'il 1~'\..Iml~!!\9Ifl~l.;j'UV-1I~V'1l'l~ tllfll'j~lfl'fl~'W 1llif~~'W TInLJt)'Vli'Vll.;jIl'1~'1l'1'V1C.J1
" "

'UV-:JCJl U 'f1~III l¢1If1'f1 'illfltl5f1~ Clll'JiJ~~tl'W 1f1\91~'W1'W 'U'Wl\91tl fl~'UV..:Jfll'j f flfJl iTm~ 'Wml~ N'fitl f)~<U'W

I' 0 =, "1'J)' ~'J)~'\..Iu'j-:J !l~~ ~m~1'jtl'Vll'\..llClfll'jlf]'fI'f11..:J'Yl'Wl 'fl 1'1l''WAplastic anemia 'illflfl1'J .'1l'CJl Chloramphenicol

" "
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._~~ r(lJ~~~~iJ'U\JlflCn --- 1. l~i1jj~\J£rliJ'U\Jl~Wl . ··------I
I 2. l~~q-"ii"l\l"nn"'i"l\01~"h\J"i~ 2. i>i fflm'mh\Jl"~"I\iim"ii. i~~1"~"I\if"l\" 1

\

Lnir'lfl"flCJl \
__ --~-.-----.__y--ii---------------~----r--------"_._-- -

\

r ~ r '" r .., '" .., <I ,., " I. "l r '1 '" '" OJ ~ ~. ~3. rfl'W 111~'Y'!iJl?I.;:a<;1·U'W\9l_'1J'\..Jm'l'1'ilCJ'Yl'f1~'eJ._'JUl.'U'('fo/l1l 3. ,jj'Y'liJ _'W'1J'W\9l~'Wfll:l'UCJ,'Yl~Hl'!J,:j~l ,\Jbl:'r'I'l_·_d -i

r "'1 0 ~ 'V '" ci.'1 "I 91 r I 91 r d '" "" ~ "" r4. 'Y'liJ1JVCl lJ 'PJrlU'iv1lI"riLfl'f1f1l'l'L'U1JulCl IIOllJlfl LL\91 I 4. 'f'liJ'Wt)CJ U\9leJlf1ld'YlLf1'P1'\J'W+.If1~'Wa'l'~LbfCJ.;j\9lV

, " Id Q .::: Q,I 1Jl lid I d d,<:::I.

t)1f1l'l''Y1LfW)'\J'Wjjf1I1.J~'WU'l'''' .Vrnfl'Lbl'Cl"''P,'eJ fll'l'Lbl'CJr;Jl'l\9l~'"

Type A
TypeB

I

\

\

ADR '\HJ"'CJlril\J1"r1~mlJl'l'tI~flflbllf1f1l'Hfiflt)~1'W Type A "r11fJ B V'W1flV'W"r1~..,"l#l~~\9l1fJ~l'"
, '" I I

1 'W'?lTn~Yi 2 H~1Jl~'f1~~~ cJlf1Yi'i]~~'PIfJ~1'WUiJiJ 1flUiJiJ"r1.j~ L'Y'l'l'l~mf1ld "bj~~iJd~bl''l~iJl'lUiJiJYiLfi'?l~ .

v
'i]lflCJl'lfijflL~CJ1rl'Wm,\)Lfi'?l"l#l'Ulfl9fi'~rft)~f1bl"lf1 Li'W Agranulocytosis ,\)lf1f1l'j1~CJl Phenylbutazone "r11n

tn Type A TypeB

Chlorpromazine Sedation Stevens-Johnson syndrome, Chloestatic jaundice

Naproxen Gastrointestinal hemorrhage Agranulocytosis, Urticaria

Phenytoin Ataxia Hepatitis, Lymphadenopathy, Toxic epidermal

necrolysis
1--

Thiazides Hypokalemia Thrombocytopenia
1-. -

Quinine Tinnitus Thrombocytopenia
-

Warfarin Bleeding Breast necrosis

ADR/'\i~112 Inn 19
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(Jl1'Wfl~'lJ Beta-lactam

® .® .GilU ®Sl ®C ®C ®PGS ,Tazocm ,Auqmentm, nasyn, u am , uram ; avumox
, "1 "" ®. ® Zi ®2. I:.Ilf)~'lJ Cephalosporin .iWf) Zeplex, Zmacef , innat

Zeftam ®, OITh."'1icef, Maxipime ®, M~iact®, Sulcer, Sulperazon ®

, III 9) , r~ ® ®
,3.; fl\j'lJ Carbapenem .Cfll1n Tienam ,Meronem ,Invanz

1111'lf~'W~'lJ~'l:J 1Cfll:.ltlll1ltl'WlliJiJ maculopapular r~sh 'r1~tlerythrematous rash 1l~~n~1nfll·m~l:.Il111

,J ll1~lfiCfll1lf)fll'.il'(h~ IgE Antibody l'(l'lJl'.ifJ 1oti'I:.Il1Pi'1~'W1'Wn~'lJ 1¢{ 1tlf1lI'(Il~Vl~llJn'Wij111'lJln
Q Y....'I 9) I 1 ~ d:! 9J .d .d2. f1'.i ru ~1J11:.111"tHlln\jlJ Beta-Lactam CflVlflCflAnaphylaxis 'r1'.itlmms IlI'(Cfl~'Utl~fll'.i U'YWl'YIlJ

f)~1nfll'.ilfiCfl~l'Wf1l'.iff~l~ IgE Antibody 1'lf'Wm'.ilfiCfl~'W~lJ~'l:J, fll'.ilfi~fll'.i~iJ'Utl~'r1~tlCfl~lJ 'r1~tl ~'''JllJ

~'Wh'l1Ii1~'~1l11:.1~ijfll'.ill.;(l:.Ilbi'n'l:Jru~d111m'.i 1oti'VlIPi'1~'W''l1 'Wn~lJ Beta-Lactam 1l~t1'l~lltl'W¢{tl~ loti'f.Jl~ .

dd _:II I .1l:.Il'YIlJSulfonamide 11J'W1'(1'W1J'.i~ntliJ
I ,.. d lJI" 1 ® ®1. n\jlJVlli1l'W ~~GJ)'''tl.li1llfl Cotrirnoxazole , Sulfadiazine
I dill I _:II 9) d III 9) I ® ® ® ® ®2. n\llJl:.ITYl .lJl1J'Wl:.Illi1l'W~~GJ)'''tl.Cflun Diamox , Minidiab , Glucodiab , HCTZ , Furosemide,

Probenacid®, Salazopyrin ®, Celebrex ®, NidolCril
SI' '

'f11llJ llli1f)~l~ 'Utl ~I:.Il'fl~ 2 n~ lJ ~ tl n~lJ 'vitti 'WCJl~l'W ~ ~~"tl'il ~ ij'r1 ~ Arylamine (NH2) tl~-Yi

1
9) d I dill I ?I 9) d Ill'd '''' I I I 9 1 9)m~I'('.il~l:.Il 'Uru~'YIn\jlJ'V1llJl1J'WVWll'W~~GJ)'''tll1:::IlJlJ'I1lqjli1~n~l1 "tliJ1l'l1lqj Arylamine .'W m~""'.il~(Jl·

m~IPi''W1..1'lfi~fll'.ill~l:.Il1¢{.

SI '~ " y Q,I Q.I ClJ .d d 9)...'1 gJ Y .d Ilfl Ii1f1l '.iII "tl'UllJ n 'W Cfl~'W'Wf) 'HU'YIri1J11:.111"tll:.llI'll'W11~ GJ)'''tln ~ lJ Sulfonamides~ .'
dill "1 I 9) d III 9)

Sulfonamides 'V1.lJ •GJ)'l:.Il\i1l'W'il~GJ)'''tllli1•

.' .'

ADR/'r1t!1131)lflI9



CJ1fl~'lJSalicylate ~Lt1~NSAlDs
4

C.J1L'Wfl~ 'lJiV1'\l'l11L;( lflfl JJ 5fl~ C.J1fll'jH~ 'il~.:J (True Allergy) 'r'l~ tJ rn 'il!~'Wm fl1'j'YJ1~fl~iJfl~
v " ,

flt{lC.JI'l~~tliJtJ 5fl~CJlm'j u~u~hJL im 'j ll~ (Pseudoallergy) ~ l¢l11~il~i1 V~ 'il1flfl~ 1flfl1'j ~flfllll'1~ ~1'W

1. mru~~lJdCJltJlhh~1~h'm1~ 'ri~tl hfl Chronic idiopathic urticaria (fll'Jlfil1mJ~~l'Ei'l1:'l.;j
• '9 I ,,'!I

9Ja <il 'j '" '" 0; '1 "1' '" II) ')I" '" dd"'''' w'UV~~'1lliJ'W ~'jmn.JoV'l':cJl'jV'j~b~CJ1'lJ'Vl'J11Jb1'1!'r'l~mn Ifl~iJC.J1Aspirin 'r'l'JV NSAlDs 'VllltrY1'iHJiJC.J~Cox-I)

U~ iJ il'J~ 1~dl~ rn fll'J ~'W~ llYifd 'r'l~ V Angioedema 'ill fW1l 'Wr.~II NSAlDs 'tnn ()'fl1~lj 1m.:J f1'~ 1.:J
lI]' '" " 9.1 ' ,.! lI] , 9.1" ' ,1d '" .d 0 <i 9.1 '1 9.1 9.1 "9.1 ... '"1:lJl'r'llJV'Wfl'W~lJ1CJflbjll'W ~llm'J l'lf()l'Pnl~l'Wfl"lll'\.H)m&'W mT.1fYl'il1!1l'W'Pn)~~'lfC.JlAspirin 'P1V-.1L111fW11i·

dd3)'.o:::l 0 d 9) 'J) 99) 9 ,dQ,l ~
Desensiti'lation f1'JW'VlrllJ1GJ'lJ.mlll'illlll'W'P1'e:J-.11'IfNSAIDs WJ'J .'If()1 !'Wflrlll'VlC.JiJCJ-.1Cox-II~ q

2. mill~~lJ1CJljlh~1~'iLf)flmfll'J ~'WrlllYifd l1~V Angioedema 'illflCJl!~()-.1'fl11~'fl111~-.1'"['Wfl~'lJU'Pi~ .
• I " ' I

ll.lm~ ()1'fl1~'W" 1'Wn ~ll ~lj 1m -.1b1'~1,11l.l!'r'l iiv'W tl'W ~1J1 ()fl ~ llihh 'il~ b1'1'lJl'J T:ll~ NSAIDs 'fl1~'W ~

1m .:Jb1'~1-.111lI'r'liiv'WtliJ'fl1~"Ill1~~f)~fll'J u~l¢l

~. mill~~lhmf)fl~'WTIllYifd Angioedema l1~V Anaphylaxis 'illfl()l NSAills 'fl11~'fl111~-.1Url:;:
I 'J) ""

~1J1()11l!fl()ijtJ'J:;:1~fl1'Jl~ NSAlDs 'fll~'W" flfllb1() ~1l1()fl~lli111lfl1':i 1~()1'fl1L~ 1'Wfl~lli1flmrl() mill~
o ::'1 'J/ '1 9.1 9.1 '1 9J'j ..."" "" .d 9.1"'1 "" 0::'1 9.1 '1 9.1'il1!1J'W'P1V~.'lfCJl Aspirin 'P1'eN1i1 .~1'J11i Desensitization mtu'Vl~1Jl()'lJ1'l1111'iJl!1J'W'P1V-.1I'll'NSAlDs fll':i

, y

l~C.Jll'Wfl~ll~ViJV-.1 Cox-II
q

9.1 9.1 " '1 ' ...".d "" ::'1 "'" I <'i_ '\AliJfl1':i!!'\Al'Ul11fl'W(CrossReactivity) .'Wflbjll()lfl'W'lffl'Vlll Aromatic ring !1J'WV-.1I'l1J':i:;:flViJT:l-.175%

_ C.Jltl'Wifl~ij Aromatic ring 1'W1m~b1'~1.:J l~wl Dilantin@, Tegretcil@, Phenobarb®

" ,
li'1~1J1()n Anticonvulsant Hypersensitivity Syndrome CAHS) !f)~~'W!i1V-.1'illmJltl'W'~fl'fll1~'fl1

i1~-.11'Wfl~ll~n Aromatic ring !~'WV.:Jfi'tJ'J:;:flviJll.lm'JH()ll~l'Wfl~llifflflm(J U'Pin'J1C.J.:Jl'Wfll)!f)~ AHS
'" '

'Dlfllamotrigine ~1m'li'Wtl'W ~-.1,r'W()ltl'Wifl~'l-il'il~1~1~mh~tJ~v~fi()1'Wmill~~lJ1mf)~ AHS l~un~

Benzodiazepire, Valproic acid, Gabapentin, Topiramate

"
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') , .::::IV.c=.

I'Hl"lm'!Jl~'l1~1~YHl"(l1fif)lil "1

'lml!:J~l'l.Hll f1l'jthj~-l'l.h~~-1~'Ill 11rnsH'm (ADR)

4 "I''.If~i;!tl1fl ··.. ··.. ···..·HN ..- .

OPO: W-l'\..!fl , ·.. ······ .. ······· ..

, ..."fl~tulff-1m''!J'\H)~fll (Tel: 8613. 8614.8616.8617)

'I. .::::I. • 'JillIPO: '11 eJ~ I L?lfl~ fHlr;!'U1fl ..
c:i 4 O...i· ~

tJlf1l'i'V1'Vi'!J: 0 iol'\..! m'Vil~"(I'!J'iL1tu .

o *1~1

o '!J11J o Lil'Vil::"ii'!J~mU .

o *1~1

...................................

...................................

. l'\..!"iiL~1JLii~ ..

d d tV'Ife!fll'Vn'!~ff fl .

vr;!'ilfl~l'\..! · ·.. · ··· .. ·· ···· .. ·

"

1'j~Ylm'!Jl"''l1~''J'l'l~~'YIiyjn~ "!

'lml!:J'll,.Hl1m'j'~~~'l.h::ff~ft'll1nf)l'jH'm (ADR)

~tJ~,]-:W HN .

OPO: LLiol'\..!fl ··················
v ~ !II_II

IPO: iHJ·ll L?lfl~ 'l1-eJ~1J1fl .

.; 0" 0 d ..tllf1l'l'Yl'l'I'!J: ~'\..! m'tIl::'YI'lJ'intll .

o i'i1~"J

o '!J11J o m'Vil::"ii'!J~ntll .

o i'i1~1

ADR/'\1.w1IS 1)lfll9

...................................

. .

l'\..!"iiL~1JLn~ .... .. ...
'IItJfll'Y1i1'~iI'fl ·················· .

"';j'i1fl~1'\..! ···· .. ············ .

. ... "f1ltlllff4f.l"'tJ1!I~'l1J1(Tel: 8613. 8614, 8616. 86(7)



8.7 1'lJu'Y!'j'f) ADR (1'hl OPD card)

-.---- ...,-.._._-----:-;- '-.,,-; .._-,-- . -,--~-,---,,----

.··lt~4'riiJ1Vl~:l1~d~Wa~~'fffr.~:~.~'l1~1i~;'!liifl.
':!n]:1l1XunP'b~,~.1'~i~WPJ~i!!Wti:]:..

"
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'"HN ~~-ft~~----------

, v ,
.o::::S~Cl C&lQQ

enm '.i'Ylm'f'l'U'W d'W'Ylm'f'lmm 'j _

ll'J:::!fF'A'UtJ~ enms 111..;;!,:riL'j.~.{\'~:rlo Type A (SIE) o Type B (Allergy) OOther _

J.d .,:1v ,
'" '" .., .., "'mv 'l1rJ~l,r

, ~, vv
m'l1':i~ f'HI~ ilW"Yl'fll:r-:Jl:rrJ 'IJ'Ul~/TIi '11 m-l'l1 U'l1~'I'YI~':i'lJm•
1.

2.

3.
, ,

.t::!:l ffill' ~,.c:::). <lJ' r! Q , l' ~, 11 '::sif q,Jm~'U'YI 'l1':i1'J.J(':i1lJtl-:JIl-I~~.flW"Ylm':ilJ~1'l11'jU~~l:rlJ'U 'l"I':i) 'U'l11'13-6 !~~'Ufl~'W'l1'Wl'i1'WtJ'I'iI'iI'lJ'W• •
1.

2.

3.

4.

5.

.., J
fll'j'il~ fll':i!'l1IiJf11':iW, _

»

fl f).lfl t1J . _ l'WYl-------
ADR/r1-W117 'il11119



d

11~'l'\H.Jl'lJlQ'Yi&ld~'l'ie),Y1ifl il~ 'l1~'U1il1eJ~YI• •
_I '" 1i1'~_1 d '1~!I'lJ'lJ1Jj::;!~'j..jeJlill1!~'Y~'~1J'j::;TI'lfHJlf)fl1';i!'l1m (Naranjo's algorithm)

, ~
"''' ee________________________ fllfil~~1n~~'j..j------------------------------

I I I
I

1'li 1:IJi'li ~hJ'ml1J I
rllfJl:IJ I

fI:::!l'\.J'W

l.l'FllJlJflln,.~'th1~el~leJ-:Jl'W m~'LiBii1eJlij riiJeJl'l1i!lilijlJll1~1 +] 0 0

Q 1,.. 'Li .... ~ i"~2. 1nlilellfll~' lJ'I'l;:j 'l:::tT_:Jf1'U'WflleJ'IHI_:J111fl miJCJl +2 -] 0 -'.'

Lid iJ d'.ctd ~ .::i q,I 4 4 1" ~ .d3. ellfll~ lJ'I'l.:j ~:::ff.:j'Fl<;l'IJ'WllJel'l1~lilfJl'Y1ff.:jffCJ'I1~mlJel 'I1CJ1~1'W'Yl +] 0 0

~lL'Yn:::L111:::11.:j
Lid .,..~ J.d ..:!:I ~ 31 I

4. mms lJ'I'l.:j'Li~:::ff.:j'FlLfllil'U'WelflLlJelL~lJheJl1'11lJ +2 -1 0

5. 'LiBiij eJl~Liilil~'W ffllJl~mii<;l111fifflL'\11J ~'W 'WelflL'I1-Wel111fi1J1~ ff'lffeJ -I +2 0

6.- 'LiBfijCJlfi.:jfi~11Lfilil~'W i~~fi lriel 111eJl'l1Mfi -I +1 0

OJ, III 1..::1..0:!1 .do 1" "9J7. ffllJl'Hl\P1~111d<;l~:::liliJIJ1 'WL(leJlil'I1~el'UeJ.:jL'\1(l1eJ'W lil'FldllJl'IJlJ'IJ'W +1 0 -0

1 ~.d~ Q'lJeJ.:jeJl 'W~:::liliJ'VU 'W'I'lfJ

8. 'LiBiij'eJll'W1m~'W lri eJl~lJ 'IJ'Wllil CJl'l1~ el(lIilMLrieJ(lIil'IJ'W llil 'lJel'leJl +1 0 0

9. ~,]1V1'FleJlJ'LiBfij eJl'Fl~ leJri'WijlJll1~1Lriel i~fiJCJ1'Fl#'lrieJ'W +1 0 0

] O. mms illri'l'Li~:::ff 'lri'.Q i~fiJfll~ n'W~'W11ilIJlJrm'LiB,j~fll~'I1~eli-l(l +1 0 0
4 .ct QI

111flfll~m111ffeliJeJ'W'1 eJ'WIJ'W

~11J'Fl:::11'W'W

l-l(lfll~'Li~:::&U l l U'elCJfi11 I 'Fl:::u'W'W-> ,.hff'lffeJ (unlikely)

il 1-4 'Fl:::U'W'W->el11111:::H (possible)

[ ] 5-8 'f]:::I1'W'W-> 'I1111:::1'1i (probable)
[ ]lJlfiWll 8 'Fl:::U'W'W1'W i'Li -> 1'Ii11'11(definite)

"
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เอกสารแนบ 4 

การปรับขนาดยาใหเ้หมาะสมกบัการท างานของไต ตาม trigger tools ในการคน้หา Type A ADR 10 

ช่ือยา การท างานของไต/ 
trigger tools 

ขนาดยาท่ีแนะน า 

Colistin ไตท างานปกติ 100-150 mg IV/IM แบ่งให ้2-4 คร้ัง (2.5-5 mg/kg/day) 
 ในผูป่้วยภาวะไตบกพร่อง:  
 SCr 1.3-1.5 mg/dl 75-115 mg IV/IM แบ่งให ้2 คร้ัง (2.5-3.8 mg/kg/day) 
 SCr 1.6-2.5 mg/ dl 66-150 mg IV/IM in แบ่งให ้1-2 คร้ัง (2.5 mg/kg/day) 
 SCr 2.6-4.0 mg/ dl  100-150 mg IV/IM ทุก 36 ชัว่โมง (1.5 mg/kg/day) 

Vancomycin ไตท างานปกติ 1 g  ทุก 12 ชม. (หรือ 10-15 mg/kg/dose; max: 4 g/day) 
 ในผูป่้วยภาวะไตบกพร่อง:  
 CrCl >50-90 ml/min/1.73m2 ใชข้นาดเดียวกนักบัผูป่้วยไตท างานปกติ 
 CrCl 10-50 ml/min/1.73m2 1 g  ทุก 24-96 ชัว่โมง 
 CrCl <10 ml/min/1.73m2 1 g  ทุก 4-7 วนั 

หมายเหตุ: การท างานของไตปกติ อา้งอิงจากค่ามาตรฐานของห้องปฏิบติัการ กลุ่มงานชนัสูตรโรคกลาง 

โรงพยาบาลหลวงพอ่ทวศีกัด์ิฯ คือ ค่า SCr ระหวา่ง 0.55-1.02  mg/dl หรือ ค่า CrCl >90 ml/min/1.73m2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ข้อเสนอ แนวคดิ วธีิการเพื�อพฒันางานหรือปรับปรุงงานให้มปีระสิทธิภาพมากขึ"น 

ของ   นางสาววชัรินี เกดิเปี� ยม 
 

เพื�อประกอบการแต่งตั"งให้ดํารงตําแหน่ง เภสัชกรชาํนาญการ (ดา้นเภสัชกรรมคลินิก) 

(ตาํแหน่งเลขที�  รพท.111) กลุ่มงานเภสัชกรรม  กลุ่มภารกิจดา้นบริการทุติยภูมิระดบัสูง 

โรงพยาบาลหลวงพอ่ทวศีกัดิ+   ชุตินฺธโร อุทิศ  สาํนกัการแพทย ์

เรื�อง การพฒันาระบบ Medication Reconciliation และการจดัการยาเดิมของผูป่้วยใน 

 ของโรงพยาบาลหลวงพอ่ทวศีกัดิ+  ชุตินฺธโร อุทิศ 
 

หลกัการและเหตุผล 

 จากการศึกษาเรื�องความปลอดภยัในการใชย้าของ Rozich และ Resar1  โดยการทบทวนเวช

ระเบียนของผูป่้วยนอนโรงพยาบาล พบว่าร้อยละ 60 ของความคลาดเคลื�อนจากการใช้ยาที�พบเกิดขึGนที�

รอยต่อของการให้บริการ ทัGงในขณะที�ผูป่้วยเขา้รักษาตวัในโรงพยาบาล ขณะยา้ยไปหอผูป่้วยอื�นและเมื�อ

จาํหน่ายผูป่้วยกลบับา้น ซึ� งความคลาดเคลื�อนจากการใช้ยาอาจส่งผลต่อการเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์

จากการใชย้า (adverse  drug event, ADE) ของผูป่้วย โดยประมาณร้อยละ 201 มีสาเหตุมาจากการสื�อสาร

หรือส่งต่อขอ้มูลการใชย้าที�คลาดเคลื�อน  

 Medication reconciliationเป็นกระบวนการที�ทาํให้ไดม้าซึ� งขอ้มูลรายการยาที�ผูป่้วยใชที้�บา้น

ก่อนเขา้มารับการรักษาในโรงพยาบาลใหไ้ดส้มบูรณ์ที�สุดเท่าที�จะสามารถทาํได ้ในกรอบเวลาที�กาํหนด ทัGง

ชื�อยา ขนาดรับประทาน ความถี� และวธีิที�ใชย้านัGนๆ รวมถึงยาที�ผูป่้วยซืGอมารับประทานเอง ผลิตภณัฑ์เสริม

อาหาร สมุนไพร วิตามินต่างๆโดยใช้อย่างต่อเนื�องหรือใช้เป็นครัG งคราวเพื�อบาํบดัอาการก็ตาม โดยเฉพาะ

อยา่งยิ�ง ยามืGอสุดทา้ยที�ผูป่้วยรับประทานคือยาอะไร รับประทานไปเมื�อใด เพื�อใชร้ายการยานีG เป็นขอ้มูลให้

ผูป่้วยไดรั้บยาที�เคยใชอ้ยูอ่ยา่งต่อเนื�องในทุกจุดที�ผูป่้วยไปรับบริการในสถานพยาบาลจนกระทั�งกลบับา้น2

โดยมีหลกัฐานเชิงประจกัษแ์สดงใหเ้ห็นวา่การเทียบประสานรายการยาในรอยต่อของการรักษาขณะแรกรับ

ผูป่้วย และเมื�อจาํหน่ายผูป่้วยกลบับา้น จะช่วยลดความคลาดเคลื�อนจากการใชย้าและอตัราการเขา้รักษาตวั

ในโรงพยาบาลทัGงที�แผนกฉุกเฉินและการเขา้รับการรักษาซํG าอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ รวมถึงลดค่าใชจ่้ายที�

เกิดจากเหตุการณ์ไม่พึงประสงคจ์ากยาที�สามารถป้องกนัได้ 3,4 

 กลุ่มงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศกัดิ+  ชุตินฺธโร อุทิศ ไดพ้ฒันาระบบ medication 

reconciliation โดยการทาํงานประสานกนัของสหสาขาวิชาชีพ ประกอบดว้ย แพทย ์พยาบาลและเภสัชกร

ในการประสานรายการยาเดิม ใน 2 จุดเชื�อมต่อ คือ ในขณะที�ผูป่้วยเขา้รักษาตวัในโรงพยาบาล (admission)  
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และเมื�อจาํหน่ายผูป่้วยกลบับา้น (discharge) โดยใชแ้บบบนัทึกขอ้มูล admission medication reconciliation 

และ discharge medication reconciliation ซึ� งเภสัชกรจะทาํการพิมพแ์บบบนัทึกขอ้มูลจากประวติัการใชย้า

ของผูป่้วยในระบบคอมพิวเตอร์โรงพยาบาลเมื�อไดรั้บสําเนาใบสั�งยาแรกรับ หรือพิมพป์ระวติัการใชย้าจาก

ยาที�ผูป่้วยนาํมาดว้ย ซึ� งจากการดาํเนินการทบทวนประวติัการใชย้าของผูป่้วยที�ผา่นมาขณะที�ผูป่้วยเขา้รักษา

ตวัในโรงพยาบาลในกรณีที�ผูป่้วยไม่ไดมี้ประวติัการใช้ยาที�โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศกัดิ+ ฯ การทาํประวติั

จากยาที�ผูป่้วยนาํมาอาจทาํใหไ้ดป้ระวติัการใชย้าที�ไม่ครบถว้นสมบูรณ์ เนื�องจากผูป่้วยบางรายนาํยาที�ใชอ้ยู่

มาเพียงบางรายการ และพบผูป่้วยนาํยาไม่มีฉลากยาที�ระบุวิธีใช ้หรือบางครัG งไม่ไดน้าํยาที�ใช้อยูม่าตอ้งรอ

ให้ญาตินาํยาเดิมมาจากบา้น ซึ� งทาํให้เกิดความล่าช้าในการที�ผูป่้วยจะได้รับยาต่อเนื�อง จากจุดอ่อนของ

ระบบ medication reconciliation เดิมจึงได้พฒันากระบวนการปฏิบติังาน โดยเพิ�มความถูกต้องและ

ครบถว้นของประวติัการใช้ยาโดย การสอบถามขอ้มูลการใช้ยาของผูป่้วยจากสถานพยาบาลที�ผูป่้วยให้

ประวติัไว ้พร้อมทัGงเปรียบเทียบกบัยาเดิมที�ผูป่้วยนาํมา เพื�อเป็นการคน้หาปัญหาจากการใชย้าเชิงรุก และส่ง

ต่อขอ้มูลใหก้บัแพทยผ์ูท้าํการรักษาไดอ้ยา่งถูกตอ้งและทนัเวลา 

 

วตัถุประสงค์และหรือเป้าหมาย 

1. เพื�อพัฒนาแนวทางการสืบค้นประวัติการใช้ยาของผู ้ป่วยก่อนเข้ามารับการรักษาตัวที�

โรงพยาบาล 

2. เพื�อคน้หาและป้องกนัความคลาดเคลื�อนทางยาระหวา่งรอยต่อของการรักษา ตัGงแต่ผูป่้วยเขา้รับ

การรักษาตวัในโรงพยาบาล จนถึงจาํหน่ายผูป่้วยออกจากโรงพยาบาล 

3. เพื�อตรวจสอบและจดัการยาเดิมระหวา่งที�ผูป่้วยเขา้รับการรักษาตวัที�โรงพยาบาลและเมื�อไดรั้บ

ยากลบับา้น          

  

กรอบการวเิคราะห์  แนวคิด  ข้อเสนอ 

 กระบวนการ medication reconciliation เป็นการทาํงานร่วมกบัสหสาขาวิชาชีพไดแ้ก่ แพทย์

พยาบาล และเภสัชกร ในขัGนตอนแรกรับพยาบาลจะส่งสําเนาใบสั�งยา พร้อมยาเดิมผูป่้วยเภสัชกรจะทาํการ

ทบทวนประวติัการใช้ยารักษาโรคเรืG อรังเดิมของผูป่้วย โดยสืบคน้ขอ้มูลจากประวติัการใช้ยาในระบบ

คอมพิวเตอร์ของโรงพยาบาล ขอ้มูลจากใบส่งตวัผูป่้วย ขอ้มูลจากยาเดิมหรือสมุนไพร วิตามินที�ผูป่้วยนาํมา

ดว้ย และขอ้มูลการใช้ยาที�ไดจ้ากการสัมภาษณ์ประวติัการใช้ยาของผูป่้วยและญาติผูดู้แลเปรียบเทียบกบั

คาํสั�งแพทยใ์นครัG งนีG  ซึ� งพบวา่การทาํประวติัจากยาที�ผูป่้วยนาํมาอาจทาํให้ไดป้ระวติัการใชย้าที�ไม่ครบถว้น

สมบูรณ์จึงไดพ้ฒันากระบวนการสืบคน้ขอ้มูลประวติัการใชย้าโดยมีขัGนตอนการปฏิบติังานเพิ�มเติม ดงันีG  
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