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วัตถุประสงค์ 
เมื่อเสร็จสิ้นการเรียนการสอนผู้เรียนสามารถ  

1. ตระหนักถึงประสิทธิภาพของการทำงานเป็นทีมที่มีผลต่อคุณภาพการให้บริการรวมถึงความปลอดภัย

ของผู้ป่วย  

2. อธิบายบทบาทหน้าที่ ความรับชอบของเภสัชกรในการให้บริการต่อผู้ป่วยและทีมการ  

3. สามารถนำเสนอระบบการทำงานเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการใช้ยากับผู้ป่วย 

การจัดประสบการณ์การเรียนรู ้
• โมดูลนี้ประกอบด้วย 8 กรณีศึกษา ใช้เวลาเรียนรู้ในชั้นเรียน 2 คาบ ๆ ละ 180 นาที  รวม 360 นาที  

• ก่อนชั้นเรียน ผู้สอนศึกษาสื่อการเรียนรู้ที่จะใช้ในการอภิปราย และเตรียมข้อมูลเพิ่มเติมตามความ

เหมาะสม 

• ก่อนหน้าชั่วโมงเรียน 1 สัปดาห์ ผู้สอนหลัก (instructor)  ชี้แจงกับกลุ่มผู้เรียนถึงลักษณะการเรียนการ

สอนและแจกเอกสารโมดูลการเรียนการสอน (ส่วนสำหรับผู้เรียน) บอกผลลัพธ์ที่คาดหวังและการ

ประเมินผล  (10 นาที) 

• ในชั้นเรียนคาบที่ 1 จะบรรยายเรื่องของความปลอดภัยของผู้ป่วย และการใช้ยาอย่างสมเหตุผล รวมถึง

เปิดวิดีโอกรณีศึกษาเรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วย พร้อมอภิปรายวิเคราะห์หาสาเหตุและแนวทาง

ป้องกันร่วมกับอาจารย์ร่วมสอน (60 นาที) 

• ในชั้นเรียนคาบที่ 1 แบ่งผู้เรียนเป็น 6 กลุ่มเท่าๆกัน แต่ละกลุ่ม ทำกรณีศึกษาตัวอย่าง(กรณีศึกษา 1-6) 

ใช้เวลาในการอภิปราย 30 นาที/กรณีศึกษาโดยมีอาจารย์ประจำกรณีศึกษาทำหน้าที่เป็น facilitator  

และแจกกรณีศึกษา(กรณีศึกษา 7-12)ให้นักศึกษาแต่ละกลุ่ม เพื่อเป็นการบ้านและนำมานำเสนอในคาบ

เรียนที่ 2 

• ในชั้นเรียนคาบที่ 2 ตัวแทนแต่ละกลุ่ม นำเสนอกรณีศึกษาที่ได้รับมอบหมาย โดยอธิบายถึงการวิเคราะห์

หาสาเหตุของความไม่ปลอดภัย และแนวทางแก้ไขในเชิงระบบ 

การประเมินผล (รายกลุ่มและรายบุคคล) 

• สังเกตการมีส่วนร่วมในระหว่างอภิปรายกลุ่มและการนำเสนอ 

ผลที่คาดหวัง: ผู้เรียนทุกคนม ีactive participation ในกระบวนการอภิปรายภายในกลุ่ม 

• การซักถามระหว่างกลุ่ม 

 ผลที่คาดหวัง: กลุ่มที่นำเสนอได้รับ feedback หรือคำถามจากสมาชิกกลุ่มอื่น 

• ผลสรุปการนำเสนอกลุ่ม 

 ผลที่คาดหวัง: ผลงานการนำเสนอแต่ละกลุ่ม ได้แสดงว่าผู้เรียนมีความเข้าใจและตระหนักถึงความ

ปลอดภัยในการใช้ยาของผู้ป่วยเป็นสำคัญ โดยอาศัยองค์ความรู้ด้านเภสัชศาสตร์และการสื่อสารประสานงาน

ร่วมกับสหสาขาวิชาชีพ และพัฒนาระบบการจัดการด้านยาเพื่อการป้องกันความคลาดเคลื่อนทางยา 
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กรณีศึกษา 
กรณีตัวอย่าง แนวทางอภิปราย หมายเหตุ ความรู้และทักษะที่

เกี่ยวข้อง

1

ผู้ป่วยชายไทยอายุ 35 ปี มาตามนัดที่

โรงพยาบาล พบว่า visit นี้ไม่สามารถ

คุมอาการชักได้ ทั้งที่คุมอาการชักได้มา

ตลอด  

รายการยาครั้งล่าสุดคือ 

Ditoin® 100 3xhs 

Phenobarbital gr.I 2xhs 

จากการดูประวัติย้อนไป ผู้ป่วยได้

รายการยานี้มา 4 ปี  สามารถคุมอาการ

ชักได้ดี แต่ก่อนหน้านี้ผู้ป่วยได้รับยาชื่อ

การค้า Dilantin® ก่อนจะเปลี่ยนมา

เป็น Ditoin® ใน visit ก่อนหน้า

- ปัญหาของผู้ป่วยราย

นี้เกิดจากอะไร 

- จะมีแนวทางในการ

แก้ปัญหาในผู้ป่วย

รายนี้อย่างไร 

- จะสามารถป้องกัน

การเกิดปัญหาใน

ลักษณะนี้ในเชิง

ระบบอย่างไร 

บริบท(องค์กรหรือหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง) :โรงพยาบาลชุมชน 

Patient care team 

กลุ่มงานเภสัชกรรมและฝ่าย

จัดซื้อยา

- improving 

medication 

safety  

-

-understanding and 

managing clinical 

risk 

-knowledge about 

medication 

- communication 

skill 

- share decision 

making

2

กรณีศึกษาจากการลงเยี่ยมบ้าน ผู้ป่วย

ชายอายุ 65 ปีป่วยโรคตับแข็งได้รับยา 

propranolol 20 1x2 pc เพื่อลด

ภาวะ portal hypertension แต่ผู้ป่วย

ไม่ยอมรับประทานยาเนื่องจากที่ ฉลาก

ยาเขียนว่าเป็นลดความดันโลหิต โรค

หัวใจและหลอดเลือดแต่ผู้ป่วยเป็นโรค

ตับแข็ง

- ปัญหาของผู้ป่วยราย

นี้เกิดจากอะไร 

- จะมีแนวทางในการ

แก้ปัญหาในผู้ป่วย

รายนี้อย่างไร 

- จะสามารถป้องกัน

การเกิดปัญหาใน

ลักษณะนี้ในเชิง

ระบบอย่างไร 

- ทีมเภสัชกรเยี่ยม

บ้าน 

- โรงพยาบาล

- human 

factors(patient) 

- improving 

medication safety  

-Education and 

counselling with 

patients and carer 

- understanding 

and managing 

clinical risk 

- communication 

skill 

- share decision 

making
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แพทย์ใช้ทุนสั่งจ่ายยา Co-

trimoxazole 1x1 pc แก่ผู้ป่วยติดเชื้อ 

HIVs ที่มีระดับ CD4 75 cell/mm3 

แต่ที่โรงพยาบาลมียาขนาดเดียวเป็น 

Single Strength ไม่ใช่ Double 

Strength ทำให้ผู้ป่วยได้ยาไม่เพียงพอ

ในการป้องกันโรค  

-ปัญหานี้เกิดจากอะไร 

- จะมีแนวทางการแก้

ปัญหาเชิงระบบอย่างไร

โรงพยาบาล 

Patient care team 

- human factors 

- improving 

medication safety  

- communication 

skill 

-Orientation 

process for new 

staff

4

ชายไทย น้ำหนักตัว 60 กิโลกรัม โดนสุ

นักจรจัดกัด แผลฉกรรจ ์แพทย์สั่งจ่าย 

human rabies immunoglobulin 

(HRIG)(20IU/kg) ในขนาด 1,200 unit 

(300IU/vialๆ ละ 6720/vial) 

 แต่ผู้ป่วยได้รับ equine rabies 
immunoglobulin (ERIG)(40 IU/
kg)ราคา /2080/vial) 1,000 unit/
vial จำนวน 2 vials  
                                   

- Dose ที่เห

มาะส 

- ความแตกต่าง

ของผลิตภัณฑ์ 

และ 

- โอกาสเกิด 

ADR 

- แนวทางการ

ป้องกัน ADR 

หากต้องใช้ 

ERIG 

- cost

โรงพยาบาลชุมชน 

เศรษฐานะของผู้ป่วย 

ฝ่ายเภสัชกรรม 

ความรู้เกี่ยวกับ

ผลิตภัณฑ์ 

เทคนิคสื่อสารกลับเพื่อ

ยืนยันการสั่งยา 

สิทธิประโยชน์หลัก

ประกันสุขภาพ

กรณีตัวอย่าง แนวทางอภิปราย หมายเหตุ ความรู้และทักษะที่

เกี่ยวข้อง
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ผู้ป่วยชาย อายุ 74 ปี 

Cc: มาพบแพทย์ด้วยอาการ angina  

PMH: ไมเกรน  

MED: unknown (แรกรับ) แต่เป็นยา

แก้ปวดไมเกรน 

Current med: propranolol และ 

ASA 

3 วันต่อมา   

CC: ผู้ป่วยมีอาการ bradycardia และ 

postural hypotension หกล้ม 

เนื่องจากเวียนศีรษะ กระดูกสะโพก

แตก 

Drug reconciliation : propranolol 

(40) 1*1 hs for migraine 

prevention 

ASA 81 1*1 pc 

Metoprolol 100 mg 1*1 PC 

- สาเหตุต่างๆของ

การเกิด adverse 

drug event  

- แนวทางป้องกัน

การเกิดซ้ำ

โรงพยาบาลชุมชน  

แผนกผู้ป่วยนอก

การจัดการแฟ้มประวัติ

ผู้ป่วย 

 Drug reconciliation 

การให้ความรู้ผู้ป่วย  

เรื่องโรค การใช้ยา  

การเฝ้าะวังอาการไม่

พึงประสงค์ 

การจัดทำสมุดบันทึก

การใช้ยาของผู้ป่วย

6

แพทย์สั่งจ่ายยา konakion® (vit K 

2mg/0.2ml) 1 amp แต่ผู้ป่วยได้รับ 

vitamin K 1 amp(10mg/ml) 

พยาบาลโทรมาให้เภสัชกรใหม่ key 

order  vitmin K สำหรับเด็ก เภสัชกร 

key   vit Kผู้ใหญ่  และพยาบาลฉีดให้

เด็ก  

- อันตรายจาก

การผิดพลาด  

- สาเหตุของ

ความผิดพลาด 

- แนวทางสร้าง

ระบบป้องกัน

Patient care team - ความรู้เกี่ยวกับ

ผลิตภัณฑ์  

- การจ่ายยาผิด 

- การสื่อสาร 

- การจัดการความ

เสี่ยงจาก ยา ที่มี

ความหลายความ

แรง  

กรณีตัวอย่าง แนวทางอภิปราย หมายเหตุ ความรู้และทักษะที่

เกี่ยวข้อง
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ผู้ป่วยมีประวัติแพ้ยา penicillin ได้รับ

ยา warfarin เพื่อรักษา deep vein 

thrombosis แผนการรักษาใช้เวลา 

3-6 เดือน แต่ผู้ป่วยไม่ได้รับข้อมูลเกี่ยว

กับการใช้ยาตัวนี้ เมื่อเร็วๆนี้ผู้ป่วย

เหงือกอักเสบ ทันตแพทย์ได้สั่งยา 

erythromycin หลังจากรับประทานยา

ได้ 9 วัน ผู้ป่วยปวดหลังอย่างมากและ

ความดันโลหิตต่ำ ต้องเข้ารับการรักษา

ที่ในโรงพยาบาลเนื่องจากเลือกออกใน

ช่องท้อง ผู้ป่วยได้รับการให้เลือด 

- สาเหตุของ

การตกเลือด 

- Drug 

interaction 

- แนวทางแก้ไข

และป้องกัน 

Patient care team -การให้ความรู้กับผู้ป่วย

ที่ใช้ยากลุ่ม narrow 

therapeutic range 

-การจัดการการป้องกัน

เหตุการณ์ซ้ำ 

-จัดทำสมุดบันทึกการ

ใช้ยาของผู้ป่วย 

-Drug reconciliation 

8

10.00 น. พยาบาลโทรมาปรึกษาแผนก

เภสัชกรรม ว่า  co-trimoxazole IV มี

ตะกอนขุ่นขาว ใน NSS 100 ML จาก

การสอบถามพบว่า piggy bag นี้ผสม

ยาco-trimoxazole ตั้งแต่เวลา 7.00 

น. จากนั้น  9.00น. ก็เริ่มให้ยา 

- เหตุการณ์นี้เกิด

ขึ้นได้อย่างไร 

- จะเกิดอันตราย

อย่างไรกับผู้ป่วย 

- แนวทางแก้ไข

ปัญหา

พยาบาล  

เภสัชกร

- IV admixture 

knowledge 

- การให้ความรู้ การ

จัดการความเสี่ยงร่วม

กับพยาบาล 

9

เภสัชกรรับคำสั่งการจ่ายยาฉุกเฉินให้

แก่ผู้ป่วยทางโทรศัพท์จากแพทย์         

ขณะเดียวกันเพื่อนเภสัชกรท่านหนึ่ง

ถามคำถามการใช้ยาแทรกเข้ามาขณะ

คุยกับแพทย ์ ทำให้เภสัชกรได้ยินชื่อยา

ที่แพทย์สั่งผิดไป  ทำให้จ่ายยาผิดแก่ผู้

ป่วย

- จะเกิดอันตราย

อย่างไรกับผู้ป่วย 

- แนวทางแก้ไข

ปัญหา

เภสัชกร 

แพทย์

- ทักษะการสื่อสารเพื่อ

ยืนยันคำสั่งยา

กรณีตัวอย่าง แนวทางอภิปราย หมายเหตุ ความรู้และทักษะที่

เกี่ยวข้อง
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ชายไทยอายุ 40 ปีมีอาการไข้ ไอ เจ็บ

คอ เสมหะสีเขียว จึงไปรักษาที่โรง

พยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลใกล้บ้าน 

และได้รับยาฆ่าเชื้อและยาลดไข้กลับมา             

รับประทานที่บ้าน  หลังจากที่รับ

ประทานยาไป 3 มื้อ เริ่มมีผื่นนูนเล็กๆ 

สีแดงขึ้นตามลำตัว และคัน  จากนั้น

ลามไปที่แขนและขา ผู้ป่วยกังวลใจว่า

ผื่นที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นผลจากยาที่รับ

ประทาน  เพราะเคยมีอาการแบบนี้มา

ก่อนเมื่อ 5 ปีที่แล้ว จากการรับ

ประทานยาเม็ดแคปซูลแก้เจ็บคอ แต่

ตนจำชื่อไม่ได้  ผู้ป่วยจึงไปพบแพทย์ที่

โรงพยาบาลประจำอำเภอ  แพทย์ส่งต่อ

ผู้ป่วยให้มาพบเภสัชกร  เภสัชกรตรวจ

สอบแล้วพบว่าผู้ป่วยมีประวัติแพ้ยาชื่อ

เดียวกับยาฆ่าเชื้อที่ได้รับจาก รพ.สต.

- เหตุการณ์นี้เกิด

ขึ้นได้อย่างไร 

- จะเกิดอันตราย

อย่างไรกับผู้ป่วย 

- แนวทางแก้ไข

ปัญหา

Patient care team - ทักษะการสื่อสาร 

- อาการไม่พึงประสงค์

จากยา
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มีการรับคำสั่งให้บริหารยามอร์ฟีนให้  

ผู้ป่วย  โดยเขียนในแบบบันทึกการ

รักษาว่าให้ “Morphine 2.5- 5 mg 

SC per four hours” แต่ผู้ป่วยกลับได้

รับยาในขนาด 25 mg แทนจนเป็นเหตุ

ให้เสียชีวิต ฉลากยาของมอร์ฟีนบน 

ampule ระบุว่า 10mg/ml แต่ผู้ฉีดยา

อ่านฉลากเป็น 1mg/ml จึงได้ให้ยาทาง 

SC 25 mg/2.5 ml ทั้งที่ก่อนให้ยาได้

ให้บุคลากรอีกท่านหนึ่ง ตรวจสอบซ้ำ 

แต่ไม่มีการทักท้วง (ข้อมูลเพิ่มเติม : 

บุคลากรที่ฉีดยาให้ผู้ป่วยเพิ่งจบใหม่ ไม่

เคยมีประสบการณ์ในการให้ยามอร์ฟีน 

ไม่คุ้นเคยกับขนาดยามาตรฐานของ

มอร์ฟีน โดยปกติยาบนหอผู้ป่วยจะเบิก

ยาเฉพาะรายการที่จำเป็นต้องใช้รวมถึง

มอร์ฟีนจากห้องยามาเป็น sub-stock 

ไว้บนหอผู้ป่วย)

- สาเหตุต่างๆของ

การเกิด adverse 

drug event  

- แนวทางป้องกัน

การเกิดซ้ำ

- ความรู้เกี่ยวกับ

ผลิตภัณฑ์  

- การจ่ายยาผิด 

- การสื่อสาร 

- การจัดการความ

เสี่ยงจาก ยา ที่มี

ความหลายความ

แรง

กรณีตัวอย่าง แนวทางอภิปราย หมายเหตุ ความรู้และทักษะที่

เกี่ยวข้อง
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เอกสารอ้างอิง:   
1. WHO Multi-professional Patient Safety Curriculum Guide: http://www.who.int/patientsafety/

education/curriculum/en/ 

2. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา. คู่มือการดำเนินงานโครงการ โรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล  

3. ภาคีวิชาชีพด้านบริการสุขภาพ. (ร่าง) คู่มือการเพิ่มความปลอดภัยในการใช้ยาและเลือด 

4. คณะอนุกรรมการพัฒนาหลักสูตรคุณภาพและความปลอดภัยของผู้ป่วย ในสถาบันการศึกษาเภสัชศาสตร์ ศูนย์

ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสต์แห่งประเทศไทย. (ร่าง)คู่มือผู้สอน เรื่อง: ความปลอดภัยของผู้ป่วย และการใช้ยา

อย่างสมเหตุผล สำหรับสถาบันการศึกษาเภสัชศาสตร์ 
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ผู้ป่วยโรค HIV และโรคหลอดเลือด

สมองตีบตัน เข้ารับการรักษา ณ 

รพ.แห่งหนึ่ง ได้รับยาต้านไวรัสจาก

แพทย์โรคติดเชื้อ และได้รับยา 

atorvastatin สำหรับโรคหลอดเลือด

สมองตีบตันจากแพทย์อายุรกรรม วันนี้

ที่คลินิกโรคติดเชื้อ HIV จากผลตรวจ

เลือด แพทย์พิจารณาจ่ายยาต้านเชื้อรา 

fluconazole อีก 1 ชนิดให้แแก่ผู้ป่วย

เพื่อป้องกันการติดเชื้อราในสมอง จาก

นั้นอีกประมาณ 1 เดือน ผู้ป่วยเข้าโรง

พยาบาลด้วยอาการกล้ามเนื้อต้นขา

ปวดเจ็บทั้ง 2 ข้าง รับประทานยา

บรรเทาปวดด้วยตัวเองไม่ได้ผล การ

ตราวจเพิ่มเติมพบ creatine 

phosphokinase ขึ้นสูงเกือบสิบเท่า 

แพทย์วินิจฉัยว่าเป็น myopathy 

- สาเหตุของ

อาการปวดขา 

- Drug 

interaction 

- แนวทางแก้ไข

และป้องกัน 

แพทย์ 

เภสัชกร

การจัดการการป้องกัน

เหตุการณ์ซ้ำ 

-จัดทำสมุดบันทึกการ

ใช้ยาของผู้ป่วย 

-Drug reconciliation 

กรณีตัวอย่าง แนวทางอภิปราย หมายเหตุ ความรู้และทักษะที่

เกี่ยวข้อง
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ภาคผนวก



Rational Drug Use 

 

คือ “ผู้ป่วยได้รับยาท่ีเหมาะสมกับปัญหา สุขภาพ โดยใช้ยาในขนาดท่ีเหมาะสมกับผู้ป่วย
แต่ละราย ด้วยระยะเวลาการรักษา ท่ีเหมาะสม และมีค่าใช้จ่ายต่อชุมชนและผู้ป่วยน้อย
ท่ีสุด” “Patients receive medications appropriate to their clinical needs, in doses that 

meet their own individual requirements, for an adequate period of time, and at the 

lowest cost to them and their community” (WHO, 1985) 

 

 

การใช้ยาอย่างสมเหตุผล หมายถงึ การใช้ยาโดยมีข้อบ่งชี ้เป็นยาท่ีมี  

I  เป็นการใช้ยาในกรอบบัญชียายังผลอย่างเป็นขัน้ตอนตามแนวทางพจิารณาการ
ใช้ด้วยวิธีการให้ยาและ ความถ่ีในการให้ยาท่ีถูกต้องตามหลักเภสัชวิทยาคลินิก ด้วย
ระยะเวลาการรักษา ท่ีเหมาะสมคุณภาพ  

E มีประสิทธิผลจริง สนับสนุนด้วยหลักฐานท่ีเช่ือถือได้ 

S ให้ประโยชน์ทางคลินิก เหนือกว่าความเส่ียงจากการใช้ยาอย่างชัดเจน  

A ไม่เป็นการใช้ยาอย่างซํา้ซ้อน คาํนึงถงึปัญหาเชือ้ดือ้ยา  

ยา โดยใช้ยาในขนาดท่ีพอเหมาะกับผู้รับบริการในแต่ละกรณี  

C มีราคาเหมาะสม คุ้มค่าตามหลัก เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข    ผู้รับบริการให้การ
ยอมรับและสามารถใช้ยาดังกล่าวได้อย่างถูกต้อง และต่อเน่ือง กองทุนในระบบประกัน
สุขภาพหรือระบบสวัสดกิารสามารถให้เบิกจ่าย ยานัน้ได้อย่างย่ังยืน เป็นการใช้ยาท่ีไม่
เลือกปฏิบัต ิเพ่ือให้ผู้รับบริการทุกคนสามารถใช้ยานัน้ได้อย่างเท่าเทียมกันและไม่ถูก
ปฏิเสธยาท่ีสมควรได้รับ 

 



 

 

อุบัตกิารณ์ใช้ยาไม่เหมาะสมในประเทศไทย 

 

 

การศึกษาการใช้ยาต้านเชือ้ราไม่เหมาะสมในโรงพยาบาลตตยิภูม ิ

 

 ใช้ยาโดยไม้จาํเป็น 31 %   ไม่ปรับขนาดยาในผู้ป่วยโรคไต 29%    Dose และ 
durationไม่เหมาะสม 7% 

 

No indication, no dose adjustment 



 

 



 

 

นโยบายการพัฒนาการใช้ยาอย่างสมเหตุผล 

 เร่ิม 2524  ,2554 ได้กําหนดเป็นนโยบายม ปี 2555-2556กําหนดยทุธศาสตร์ชดัเจนเป็น  
ยุทธศาสตร์ด้านท่ี 2 การใช้ยาอย่างสมเหตุผล มีวัตถุประสงค์ เพ่ือส่ง เสริ มการใช้ 

ยาของแพทย บุคลากรทางการแพทย์ และประชาชน ให้ เป็นไปอย่างสมเหตุผล ถูกต้อง 

และคุ้มค่า โดยได้กาํหนดยุทธศาสตร์ย่อยไว้ 7 ประการ ได้แก่  

1. การพัฒนาระบบและกลไกการกาํกับดูแล เพ่ือให้เกิดการใช้ยาอย่าง สมเหตุผล  

2. การพัฒนาระบบการผลิตและพัฒนากาํลังคนด้านสุขภาพ  

3. การพัฒนากลไกและเคร่ืองมือ เพ่ือให้เกิดการใช้ยาอย่างสมเหตุผล  

4. การสร้างความเข้มแข็งภาคประชาชนด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผล 

5. การส่งเสริมการผลิตและประกันคุณภาพยาช่ือสามัญ 

6. การพัฒนาระบบและกลไกป้องกันและแก้ไขปัญหาท่ีเกิดจากการใช้ยา ต้านจุลชีพ และ
การดือ้ยาของเชือ้ก่อโรค  

7. การส่งเสริมจริยธรรมผู้ส่ังใช้ยา และยุตกิารส่งเสริมการขายยาท่ีขาด จริยธรรม 



ในปี 2555-2557 จัดทาํโครงการ และคู่มือในการปฏิบัตแิละเกณฑ์การประเมินผล ในปี 
2558 เร่ิมโครงการ โรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล  

โครงการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล 

 

 

 

 

Key of success 

P= PTC strengthen 

L= labeling and leaflet จดัทําฉลากยา มาตรฐาน ฉลากยาเสริม และเอกสารข้อมลูยาสําหรับ
ประชาชน 

E= essential tools for RDU practice จดัทําแนวทางการใช้ยาและตดิตามผลในโรค NCD, การใช้
ยาปฏิชีวนะ/จดัทํารายการยาท่ีมี/ไมมี่ใน รพ. 

A= awareness RDU in health personel and patients 

S= special population care 



E= ethics 

 

 

งานมอบหมาย: ศึกษารายละเอียด กุญแจดอกท่ี 2,3และ5 

เม่ือศกึษากณุแจดอกท่ี 2 แล้ว จงตอบคําถามตอ่ไปนี ้

1. องค์ประกอบสําคญัของฉลากยาท่ีต้องพฒันามีอะไรบ้าง 

2. รายการยาใดบ้างท่ีต้องพฒันาฉลากยา 

3. จงยกตวัอยา่งของคําเตือนบนฉลากยาของยาท่ีโครงการกําหนดให้ปรับปรุง 

4. มีรายการยาใดบ้างท่ีควรมีฉลากยาเสริม และข้อมลูในฉลากเสริมของยาชนิดนัน้คือ
อะไร 

5. ขนาดของฉลากเสริม 

6. ข้อมลูเอกสารกํากบัยาท่ีควรจดัทําให้ผู้ ป่วยควรประกอบด้วยข้อมลูใดบ้าง 

7. จงยกตวัอยา่งฉลากยาท่ีพฒันาใหม่ 

เม่ือศึกษากุญแจดอกท่ีสามแล้ว จงตอบคาํถามต่อนี ้

1. โรคไมต่ิดตอ่เรือ้รังใดบ้างท่ีโครงการกําหนดให้สร้างแนวทางการใช้ยาท่ีเหมาะสม 

P 

E 

L 

A 

S 

E 



2. เขียน flow chart การตดัสินใจเลือกใช้ยาอยา่งเหมาะสมในโรคความดนัโลหิตสงู 

3. คําแนะนําในการติดตามผลลพัธ์การรักษา และเฝ้าระวงัอาการไมพ่งึประสงค์ในการใช้
ยาลดความดนัโลหิต 

4. การปรับขนาดยาท่ีใช้รักษาโรคความดนัโลหิตสงู เม่ือผู้ ป่วยมีปัญหาโรคไต 

--------------------------------------------------------------- 

5. เขียน flow chart การตดัสินใจเลือกใช้ยาอยา่งเหมาะสมในโรคไขมนัในเลือดสงู 

6. คําแนะนําในการติดตามผลลพัธ์การรักษา และเฝ้าระวงัอาการไมพ่งึประสงค์ในการใช้
ยาลดไขมนัในเลือด 

7. การปรับขนาดยาท่ีใช้รักษาโรคไขมนัในเลือดสงู เม่ือผู้ ป่วยมีปัญหาโรคไต 

----------------------------------------------------------------- 

8. เขียน flow chart การตดัสินใจเลือกใช้ยาอยา่งเหมาะสมในโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 

9. คําแนะนําในการติดตามผลลพัธ์การรักษา และเฝ้าระวงัอาการไมพ่งึประสงค์ในการใช้
ยารักษาโรคเบาหวานขนิดท่ี 2 

10. การปรับขนาดยาท่ีใช้รักษาโรคเบาหวาน เม่ือผู้ ป่วยมีปัญหาโรคไต 

------------------------------------------------------------------ 

11. เขียน flow chart การตดัสินใจเลือกใช้ยาอยา่งเหมาะสมในโรคข้อเส่ือม 

12. คําแนะนําในการติดตามผลลพัธ์การรักษา และเฝ้าระวงัอาการไมพ่งึประสงค์ในการใช้
ยารักษา 

13. คําแนะนําการใช้ยา NSAIDs ในผู้ ป่วยโรคข้อเส่ือมทใ่ช้ยา low dose aspirin 

14. การปรับขนาดยาท่ีใช้รักษาโรคข้อเส่ือม เม่ือผู้ ป่วยมีปัญหาโรคไต 

------------------------------------------------------- 

15. เขียน flow chart การตดัสินใจเลือกใช้ยาอยา่งเหมาะสมในโรคเก๊าต์ 

16. คําแนะนําในการติดตามผลลพัธ์การรักษา และเฝ้าระวงัอาการไมพ่งึประสงค์ในการใช้
ยา 

17. ปัญหาการใช้ยา allopurinol 

18. การปรับขนาดยาallopurinol เม่ือผู้ ป่วยมีปัญหาโรคไต 

--------------------------------------------------------- 



19. เขียน flow chart การตดัสินใจเลือกใช้ยาอยา่งเหมาะสมในโรคหืด 

20. คําแนะนําในการติดตามผลลพัธ์การรักษา และเฝ้าระวงัอาการไมพ่งึประสงค์ในการใช้
ยารักษาโรคหทด 

21. การปรับขนาดยาท่ีใช้รักษาโรคหืด เม่ือผู้ ป่วยมีปัญหาโรคไต 

--------------------------------------------------------------- 

22. เขียน flow chart การตดัสินใจเลือกใช้ยาอยา่งเหมาะสมในโรค COPD 

23. คําแนะนําในการติดตามผลลพัธ์การรักษา และเฝ้าระวงัอาการไมพ่งึประสงค์ในการใช้
ยารักษาCOPD 

24. การปรับขนาดยาท่ีใช้รักษาโรคCOPD เม่ือผู้ ป่วยมีปัญหาโรคไต 

--------------------------------------------------------------- 

25. สรุปการใช้ยาต้านเชือ้แบคทีเรียอย่างสมเหตผุลทางเดนิหายใจตอนบนอกัเสบ 

26. การเลือกยารักษา acute respiratory infection และacute bronchitis 

27. การเลือกยาต้านจลุชีพรักษาโรคท้องร่วง(acute diarrhea)จากเชือ้ตา่งๆ สิ่งท่ีควร
ปฏิบตัิ และสิ่งท่ีควรหลีกเล่ียง 

28   หลกัการพิจารณาใช้ยาปฏิชีวนะในการรักษาบาดแผลสด(fresh traumatic wound)สิ่ง
ท่ีควรปฏิบตัิ และสิ่งท่ีควรหลีกเล่ียง 

29 การใช้ยาปฏิชีวนะอยา่งรับผิดชอบเพ่ือการป้องกนัการตดิเชือ้ ในสตรี คลอดปกติครบ
กําหนดทางชอ่งคลอด (Antibiotic Prophylaxis in Vaginal Delivery of Normal Term 

Labor (APL) สิ่งท่ีควรปฏิบตั ิและสิ่งท่ีควรหลีกเล่ียง 

30 จงบอกป้าหมายของการใช้ยาปฏิชีวนะอยา่งสมเหตผุล 

31 จดัทํารายการท่ีควรมและไมค่วรมีในโรงพยาบาลพร้อมเหตผุล 

 

เม่ือศึกษากุญแจดอกท่ี5 จงตอบคาํถามต่อไปนี ้

1. หลกัการท่ีควรตระหนกัก่อนจา่ยยาให้ผู้สงูอาย ุ

2. รายการยาท่ีห้ามใช้ในผู้สงูอายพุร้อมเหตผุล 

3. รายการยาท่ีต้องใช้อยา่งระมดัระวงัพร้อมทัง้เหตผุล 

4. หลกัการท่ีควรตระหนกัก่อนจา่ยยาให้หญิงตัง้ครรภ์ 

5. รายการยาท่ีห้ามใช้ในหญิงตัง้ครรภ์พร้อมเหตผุล 



6. รายการยาท่ีต้องใช้อยา่งระมดัระวงัในหญิงตัง้ครรภ์พร้อมทัง้เหตผุล 

7. หลกัการท่ีควรตระหนกัก่อนจา่ยยาให้หญิงให้นมบตุร 

8. รายการยาท่ีห้ามใช้ในหญิงให้นมบตุรพร้อมเหตผุล 

9. รายการยาท่ีต้องใช้อยา่งระมดัระวงัในหญิงให้นมบตุร 

10. หลกัการท่ีควรตระหนกัก่อนจา่ยยาให้เดก็ 

11. รายการยาท่ีห้ามใช้ในเด็กพร้อมเหตผุล 

12. รายการยาท่ีต้องใช้อยา่งระมดัระวงัในเด็ก 

13. หลกัการท่ีควรตระหนกัก่อนจา่ยยาให้คนไข้โรคตบั 

14. รายการยาท่ีห้ามใช้ในคนไข้โรคตบัพร้อมเหตผุล 

15. รายการยาท่ีต้องใช้อยา่งระมดัระวงัในคนไข้โรคตบั 

16. หลกัการท่ีควรตระหนกัก่อนจา่ยยาให้คนไข้โรคไตวายเรือ้รัง 

17. รายการยาท่ีห้ามใช้ในคนไข้โรคไตวายเรือ้รังพร้อมเหตผุล 

18. รายการยาท่ีต้องใช้อยา่งระมดัระวงัในคนไข้โรคไตวายเรือ้รัง 

19. หลกัการท่ีควรตระหนกัก่อนจา่ยยาให้คนไข้โรคตบั 

20. รายการยาท่ีห้ามใช้ในคนไข้โรคตบัพร้อมเหตผุล 

21. รายการยาท่ีต้องใช้อยา่งระมดัระวงัในคนไข้โรคตบั 

 

เอกสารอ้างอิง 

1. ชดุสไลด์การใช้ยาอยา่งปลอดภยัและสมเหตผุล นพ พิสนธ์ จงตระกลู 

2. อนกุรรมการโครงการสง่เสริมการใช้ยาอยา่งสมเหตผุล  คูมื่อการดําเนินโครการ 
โรงพยาบาลสง่เสรมการใช้ยาสมเหตผุล 2558   



Patient Safety In Hospitals 

 

Patient safety in hospitals 
 

1. องค์การอนามัยโลก(WHO) 
  ความหมายของ patient safety : ความปลอดภยัของผู้ ป่วย หมายถึง การลดความเส่ียงท่ี
เกิดขึน้จากภยัหรืออนัตรายท่ืไมค่วรเกิดขึน้จากการบริการสขุภาพให้เกิดขึน้น้อยท่ีสดุเท่าท่ีสามารถ
ยอมรับได้ กลา่วคือ ระดบัความเส่ียงท่ียอมรับได้บนพืน้ฐานของข้อมลู ความรู้ ทรัพยากร และบริบทท่ี
เก่ียวข้อง รวมถึงความเส่ียงระหวา่งการไมไ่ด้รับหรือได้รับการรักษาด้วยวิธีอ่ืน ๆ  
 
2. รายงานการศึกษาเก่ียวกับอุบัตกิารณ์ไม่พงึประสงค์จากการรับบริการสุขภาพท่ีโรงพยาบาล

(USA) 

  เกิดจากการคลาดเคล่ือนของผู้ปฏิบตังิาน 
เกิด3% ในโรงพยาบาล 
เป็นสาเหตขุองการเสียชีวิต 44000-9800  รายตอ่ปี(มากกวา่การเสียชีวิตจากอบุตัเหต ุ

ทางรถยนตร์ 
3. ความสาํคัญของ patient safety 

 
 

 

4. การเตรียมงาน การเฝ้าระวัง  ผลงานและผลลัพธ์  
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5. ปลูกฝังจิตวิญญาณลงใน ความปลอดภัยของผู้ป่วย 

 
 

ปัจจัยสาํคัญในการทาํงานและการพัฒนาการปฏิบัติงานเพ่ือความปลอดภัยของผู้ป่วย 
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6. WHO ประกาศ:  โครงการ Fist Global Patient Safety Challenge 

 
7. ประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับองค์การอนามัยโลก  

ประกาศนโยบายด้านความปลอดภยัของผู้ ป่วยระดบัชาติ 2550 – 25514 โดยมีประเดน็หลกั 2 
ประเดน็ คือ  
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1.  การป้องกนัการตดิเชือ้จากการรักษาพยาบาล (Health care associated 
infections) ในหวัข้อ “บริการปลอดภยั ใสใ่จความสะอาด (Clean care is safer 
care)” และ 

2. ประเดน็ท่ีสอง คือมาตรการความปลอดภยัด้านยา (Medication safety) ในหวัข้อ 
“ยาปลอดภยั ผู้ ป่วยปลอดภยั (Medication safety for patient safety)” ทัง้นี ้ 

 
8. นโยบายด้านความปลอดภัยด้านยาของผู้ป่วยระดับชาต ิ2550 - 25514  

ได้กําหนดจดุเน้นเพ่ือดําเนินการในกลุม่ยาสําคญัไว้ 3 ประการ คือ  
1) ยาท่ีมีรูปคล้าย เสียงพ้อง (Look-alike, sound-alike medication; LASA)  
2) ยาในกลุม่ท่ีต้องระมดัระวงัสงู (High-alert drugs) และ  
3) กลุม่ยาท่ีมีอาการไมพ่งึประสงค์ท่ีรุนแรงและการแพ้ยาซํา้ ซึง่การกําหนดนโยบาย 

 
9. เป้าหมายเพ่ือรณรงค์และจัดการระบบบริหารจัดการด้านยาใน 4 ประเดน็สาํคัญ คือ 

 1) มาตรการลดความคลาดเคล่ือนทางยา  
2) มาตรการป้องกนัความเส่ียงท่ีเกิดขึน้จากการใช้ยา 
 3) มาตรการลดอาการไมพ่งึประสงค์ท่ีรุนแรง/การแพ้ยาซํา้ และ 
 4) การพฒันาระบบการรวบรวมและจดัการความรู้ สําหรับกรณี 

4.1  เหตกุารณ์ไมพ่งึประสงค์ทางยา 
 4.2 เหตกุารณ์พงึสงัวร (Potential adverse event & sentinel events)  
4.3 การพฒันาเครือขา่ยโรงพยาบาล “ยาปลอดภยั” 


