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ระบบการใช้ยา
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คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบ าบัด 
(Pharmcy and Therapeutic Committee, PTC)

คณะกรรมการพิจารณายา
คณะกรรมการประเมินการใช้ยา (DUE)
คณะกรรมการติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา (ADR)
คณะกรรมการติดตามความคลาดเคลื่อนทางยา (ME)

ก าหนดประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

 ประกอบด้วย 9 อนุกรรมการ
  นโยบายการคัดเลือกยา
     ความปลอดภัยของผู้ป่วย   องิหลักฐานเชงิประจักษท์างการแพทย์                      
         มีความโปร่งใส          มีความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์



บัญชียา รพ.รร.๖

• ประเภทยาตามสิทธกิารรกัษาพยาบาล (จ่ายตรงกรมบัญชีกลาง, ประกันสงัคม
, 30 บาท, สิทธิผูพ้ิการ ฯลฯ )

I. ยาในบัญชยีาหลกัแหง่ชาติ (Essential Drug)
A. ยาที่อยู่ในสิทธิผู้ปว่ย
B. ยาที่เกินสทิธิผู้ป่วย

II. ยานอกบัญชยีาหลักแห่งชาติ (Non Essential Drug)
III. ยา pre-authorization
IV. ยารายงาน
V. ยาบัญชี จ.2
VI. ยาโครงการต่างๆ เช่น HIV, TB เปน็ต้น



บัญชียา รพ.รร.๖

• ยาที่ต้องช าระเงนิเอง
I. ยาที่อยู่นอกบัญชยีารพ.รร.๖
II. ยาทาบรรเทาอาการปวดหรอือกัเสบต่างๆ (เช่น diclofenac gel)
III. ยารักษาโรคผมร่วง, ยาปลูกผม, ป้องกันสิว ฝ้า (เช่น Minoxidil sol., 

clindamycin sol., benzac 2.5%®, Differin gel® ฯลฯ)
IV. อาหารเสริม (เช่น Ensure®, Glucerna®)
V. วิตามิน (เช่น vitamin B1-6-12, Neurobion®, Methycobal®, 

Ferli-6, Centrum®, Caltrate-silver 50+®)
VI. วัคซีนป้องกันโรค ยกเว้น ปอ้งกันพษิสุนัขบา้ ปอ้งกันบาดทะยกั 

ป้องกันพิษงู



ยาในบัญชียาหลักแหง่ชาติ (Essential Drug)

• บัญชี ก หมายถึง รายการยาส าหรับสถานพยาบาลทุกระดับ เป็นรายการยามาตรฐานที่ใช้ในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพที่พบบ่อย มีหลกัฐานชัดเจนที่สนับสนุนการใช้ เป็นยาที่ควรได้รับการ
เลือกใช้เป็นอันดับแรก

• บัญชี ข หมายถึง รายการยาที่ใช้ส าหรับข้อบ่งใชห้รือโรคบางชนิดที่ใช้ยาในบัญชี ก ไมไ่ด้ หรือไม่
ได้ผล หรือเปน็ยาที่ใช้แทนยาในบัญชี ก ชั่วคราวในกรณีจัดหายาในบัญชี ก ไม่ได้

• บัญชี ค หมายถึง รายการยาที่ต้องใช้ในโรคเฉพาะทางโดยผู้ช านาญ เนื่องจากหากใช้ยากลุ่มนี้ไม่
ถูกต้อง อาจเกิดพิษหรือเป็นอนัตรายต่อผู้ป่วยหรือเป็นสาเหตุให้เกิดเชื้อดื้อยาได้ง่าย มีหลักฐาน
สนับสนุนการใช้ที่จ ากัด หรือมีราคาแพงกว่ายาอื่นในกลุ่มเดียวกัน

• บัญชี ง หมายถึง รายการยาที่มีหลายข้อบ่งใช้ แต่มีความเหมาะสมที่จะใช้เพียงบางขอ้บ่งใช้ หรือมี
แนวโน้มจะมีการสั่งใช้ยาไม่ถูกต้อง หรือเป็นยาที่มีราคาแพง การสั่งใช้ยาจึงต้องสมเหตุผลเกิดความ
คุ้มค่าจึงต้องอาศัยการตรวจวินิจฉัยและพิจารณาโดยผู้ช านาญเฉพาะโรคที่ได้รับการฝึกอบรมใน
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง



ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ (Non Essential Drug)

• หากจ าเป็นต้องใช้ ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ ต้องระบเุหตุผลตามข้อบ่งชี ้(A-E)   
จะเป็นยาที่อยู่ในสิทธิข้าราชการ (จ่ายตรงกรมบัญชีกลาง กรุงเทพมหานคร เป็น
ต้น) แต่เป็นยานอกสิทธิอ่ืนๆต้องช าระเงินเอง

• หากระบุเหตุผลข้อบ่งชี ้(F) จะเป็นยาที่ช าระเงินเองไม่สามารถน าไปเบิกได้ของทุก
สิทธิการรักษา



ยา Pre-authorization (สกส.)

• การขออนุมัติการใช้ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ ที่มีค่าใช้จ่ายสูงผา่น 
Program Prior Authorization ทาง http://eclaim.nhso.go.th โดย
โรคและกลุ่มยาร่วมถึงข้อบ่งชี้ทางการแพทย์จะเหมือนกับสิทธิการรักษา
ของข้าราชการ

Gefitinib (Iressa®)       
Infliximab (Remicade®)
Erlotinib (Tarceva®)    
Etanercept (Enbrel®)
Rituximab (Mabthera®)  
Trastuzumab (Herceptin®)      
Bevacizumab (Avastin®) 

Gefitinib (Iressa®)       
Infliximab (Remicade®)
Erlotinib (Tarceva®)    
Etanercept (Enbrel®)
Rituximab (Mabthera®)  
Trastuzumab (Herceptin®)      
Bevacizumab (Avastin®) 

http://eclaim.nhso.go.th/


ยารายงาน (!)

 ยาในบัญชี รพ.รร.6 ที่พิจารณารับเข้ามาโดยก าหนดให้มีการรายงานเพื่อขอใช้ยาทุกครั้ง 
เนื่องจากมีเคสใช้จ านวนน้อย หรือยาราคาแพงมาก

 ไม่มีการสต็อกยาที่คลังยา ต้องส่งใบรายงานจัดหายาล่วงหน้า ทางรพ.จึงจะส ารองยาไว้
ให้



ยาบัญชี จ.2

กลุ่มยาที่ใช้ส าหรับผู้ป่วยที่มีความจ าเป็นเฉพาะ ให้เข้าถึงยาได้อย่าง
สมเหตุสมผลและคุ้มค่า 

Linezolid tab.

Voriconazole inj./tab.

Bevacizumab inj.

Dasatinib tab.

Imatinib tab.

Thyrotropin inj.

Imiglucerase

ATG

Trastuzumab inj.

Epoetin inj.

Botulinum-A toxin inj.

Leuprorelin 3.75 mg inj. 

IVIG inj.

Liposomal Amphotericin-B inj.

Docetaxel inj.

Letrozole tab.

Nilotinib cap.

Peginterferon inj. + Ribavirin tab.



ยาโครงการต่างๆ

 ยาโครงการปลูกถ่ายไต
 ยาโครงการโรคไตเรื้อรัง
 ยาโครงการ HIV
 ยาโครงการ PAP (Plavix Access Program)
 ยาโครงการวัณโรค
 ยาโครงการ Hemophilia



การสั่งยา

1. รหัสและเครื่องหมายในชื่อยา

2. การประเมินการใช้ยา (DUE) ในยากลุ่มต่างๆ
I. ยา Vitamin, Minerals และ Nutrion

II. ยาโรคมะเรง็และโลหิตวิยา (OS)

III. ยาปฏิชีวนะ (IS)

3. ยา High Alert Drug

4. Drug Interaction

5. ยาที่มีเงื่อนไขพิเศษ



1. รหสัและเครื่องหมายในชือ่ยา

1. รหัสยา 

ยา Original ใช้ชื่อ trade name

ยา Generic ใช้ชื่อ generic name  ยกเว้น ยาสูตรผสม ใช้ชื่อ trade name

        ตัวอย่าง  การสั่งใช้ยา Clarithromycin 500 mg

: Claron® (Generic) vs Klacid MR® (Original)



1. รหสัและเครื่องหมายในชือ่ยา

ตัวอย่าง        การสั่งใช้ยา Clarithromycin 500 mg

: Claron® (Generic) vs Klacid MR® (Original)

ยา Claron®  เป็นยา Generic 

เมื่อพิมพ์ Cla จะปรากฏรายการยา

ยา Klacid MR® เป็นยา Original 

เมื่อพิมพ์ Kla จะปรากฏรายการยา

 **** ถา้หารหัสยาไม่พบ ให้พิมพ์ชื่อยา 4 ตัวอักษรแรก **** Clar



1. รหสัและเครื่องหมายในชือ่ยา

2. เครื่องหมายหนา้ชื่อยา
NU    : ยาควบคุม nutrition ต้องมีใบควบคุมการสั่งใช้ยาทุกครั้ง
O,OS : ยาควบคุมเคมีบ าบัดต้องมีใบควบคุมการสั่งใช้ยาทุกครั้ง สามารถสั่งจ่ายได้

เฉพาะ staff สาขามะเร็งและโลหิตวิทยา
IS    : ยาควบคุมปฏิชีวนะ ต้องมีใบควบคุมการสั่งใช้ยาทุกครั้ง สามารถสั่งจ่ายได้

เฉพาะ staff สาขาที่เกี่ยวข้อง

DS    
D1              กลุม่ยาที่ต้องมีการประเมินความเหมาะสมในสั่งใช้ยา
D1S
D2S  



1. รหสัและเครื่องหมายในชือ่ยา

2. เครื่องหมายหนา้ชื่อยา

 * : การเก็บรักษา (เก็บพ้นแสง) ใส่ซองสีชา

 ATC : ยาโครงการ HIV ของ สปสช.

 SO : ยาโครงการ HIV ของ ปกส.

 ACCESS : ยาโครงการ ใช้กับผู้ป่วย สปสช. และ ปกส. เท่านั้น (สิทธิ refer 30 
บาท, สิทธิประกันสังคมนอกหน่วย, สิทธิผู้พิการต่างๆ)

เช่น Access:Clopidogrel 75 mg



1. รหสัและเครื่องหมายในชือ่ยา

3. เครื่องหมายท้ายชื่อยา

!        ยารายงาน เป็นยาที่มคีวามจ าเป็นต้องใช้ มีการจัดหามาเฉพาะราย
แก่ผู้ป่วย ซึ่งแพทย์ผู้ท าการรักษาได้ท ารายงานขออนุมัติจัดหายาผ่าน ผอ.
รพ. หรือผู้ท าการแทนโดยได้รับการอนุมัติแล้ว เช่น Factor VII inj.

@     ยา cytotoxic drug ที่มีพิษต่อเซลล์ เช่น methotrexate



1. รหสัและเครื่องหมายในชือ่ยา

3. เครื่องหมายท้ายชื่อยา

      #     ยาที่ขออนุมัติการใช้ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ ที่มีค่าใช้จ่าย
สูงผ่าน Program Prior Authorization โดยมีเอกสารอนุมัติการสั่งใช้ยาที่
มีค่าใช้จ่ายสูง โดยใช้กับผู้ป่วยสิทธิจ่ายตรงกรมบัญชีกลางเท่านั้น เช่น 
Mabthera®, Tarceva®, Remicade®, Enbrel®

H High Alert Drugs เช่น  Dilantin, Theophyline



2. การประเมนิการใช้ยา (DUE)



2. การประเมินการใชย้า (DUE)

• ยาที่จะต้องใช้ใบประเมิน (DUE) สามารถหาใบประเมินได้จาก
PMK online



2. การประเมินการใชย้า (DUE)
• ตัวอย่างใบประเมิน (DUE)



NU : nutrition ต้องมีใบควบคุมการสั่งใช้ยาทุกครั้ง

NU:NEPHOSTERIL® 7% 500 ML INJ

NU:NEOAMIYU® INJ. 200 ML



OS : ยาควบคุมเคมีบ าบัดต้องมีใบควบคุมการสั่งใช้ยาทุกครั้ง 
สามารถสัง่จ่ายได้เฉพาะ staff สาขามะเร็งและโลหิตวทิยา

OS: *EPREX®

10,000 U INJ. 
(EPOETIN ALFA)(X)



IS : ยาควบคมุปฏิชีวนะ ต้องมีใบควบคมุการสั่งใช้ยาทุกครัง้ 
สามารถสัง่จ่ายได้เฉพาะ staff สาขาทีเ่กี่ยวข้อง

IS: FOSMICIN 2 GM INJ. (FOSFOMYCIN)

IS: INVANZ® 1 GM INJ. (ERTAPENEM NA)

IS: TIENAM® 500 MG IV (IMEPENEM)



IS : ยาควบคมุปฏิชีวนะ ต้องมีใบควบคมุการสั่งใช้ยาทุกครัง้ 
สามารถสัง่จ่ายได้เฉพาะ staff สาขาทีเ่กี่ยวข้อง

IS:OSELTAMIVIR 75 MG CAP (GPO)



ยากลุ่ม DS

• DS : ต้องมีใบ DUE ทุกครั้งในการสั่งใช้ยาและสั่งโดย staff  สาขาที่
เกี่ยวข้องเท่านั้น เช่น Lantus solostar®, Trajenta®, Victoza®

staff  สาขาที่เกี่ยวข้อง

DUE



ยากลุ่ม D1S
• D1S : ต้องมีใบ DUE ในครั้งแรกของการสั่งใช้ยาและสั่งโดย staff  

สาขาที่เกี่ยวข้องเท่านั้น เช่น Ezetrol®, Dorner®, Vytorin®

การสั่งใช้ครั้งแรก

DUE

staff  สาขาท่ีเกี่ยวข้อง

การสั่งใช้ครั้งต่อไป

staff  สาขาที่เกี่ยวข้อง

DUE



ยากลุ่ม D1
• D1 : ต้องมีใบ DUE ในครั้งแรกการสั่งใช้ยาและสั่งโดย staff สาขาที่เกี่ยวข้อง ครั้งต่อไปไม่

ต้องมีใบ DUEและ staff นอกสาขาสามารถสั่งได้ เช่น Lyrica®, Actonel®,Bonmax®

การสั่งใช้ครั้งแรก

DUE

staff  สาขาที่เกี่ยวข้อง

การสั่งใช้ครั้งต่อไป

staff  สาขาที่เกี่ยวข้อง

DUE

staff  นอกสาขา

DUE



ยากลุ่ม D2S
• D2S : ต้องมีใบ DUE ในครั้งแรกการสั่งใช้ยาและสั่งโดย staff สาขาที่เกี่ยวข้อง ครั้งต่อไป

ไม่ต้องมีใบ DUE หากเป็น staff นอกสาขาต้องมีใบ DUE และจ่ายได้เพียง 2 ครั้ง
(ระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน) เช่น Aricept ®, Exelon®

การสั่งใช้ครั้งแรก

DUE

staff  สาขาที่เกี่ยวข้อง

การสั่งใช้ครั้งต่อไป

staff  สาขาที่เกี่ยวข้อง

DUE

การสั่งใช้ครั้งต่อไป

DUE

จ่ายได้เพียง 2 ครั้ง
staff  นอกสาขา



ยากลุ่ม D

• บันทึกเหตุผลที่จ าเพาะต่อการสั่งใช้ยา 4 กลุ่มนี้ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ 

ยากลุ่ม PPIs
ยากลุ่ม 
Cox-II 

inhibitor

ยากลุ่ม 
ARBs

ยากลุ่ม 
Statins

- Lansoprazole 
(Prevacid®)

- Pantoprazole 
(controloc®)

- Rabeprazole 
(Rabeprazole 

sandoz®)

- Esomeprazole 
(Axigo®)

- Dexlansoprazole
(Dexilant ®)

- Rosuvastatin
  (Vivacor®)
- Fluvastatin

(Lescol®)
- Pitavastatin

(Livalo®)

- Celecoxib 
(Celebrex®)
- Etoricoxib
(Arcoxia®)

- Valsartan
(Diovan®)

- Telmisartan 
  (Micardis®)
- irbesartan 
(Aprovel®)



ยา High Alert Drug

ยาความเสี่ยงสูง : สัญลักษณ์ “H” ( ควรมีสัญลักษณ์ “H” ที่หน้าซองยา หรือใบสั่งยา) 
ประกอบไปด้วย 8 กลุ่ม ในรพ.รร.๖ ดังนี้

 Chemotherapeutics

 Insulin

 Anticoagulant

 Narcotics & Opiates

 Narrow therapeutic Index

 Intravenous Electrolyte

 Neuro-muscular blocking agent

 Miscellaneous (ตามท่ี PTC ก าหนด )



การจัดการยา High Alert Drugs (HAD)

มสีญัลกัษณ์ H หนา้ชือ่ยา

แยกยา HAD จากยาอืน่ ๆ



Drug Interaction

• Fatal drug interaction  7 คู่
- คู่ยาที่ก าหนดให้มีการแจ้งเตือนเมื่อสั่งใช้ยา

คู่ 1 Thioridazine กับ 
Non-selective ß blockers
คู่ 2 Protease inhibitors 
กับ Amiodarone
คู่ 3 Protease inhibitor 
กับ Ergotamine
คู่ 4 Sulfonylureas กับ 
Insulin



Drug Interaction

• Fatal drug interaction  7 คู่

- คู่ยาที่ลอ็กรหัสไมใ่ห้มีการสั่งใช้ร่วมกัน
o คู่ 5 PDE-5 inhibitors กับ Nitrates

o คู่ 6 Itraconazole กับ Simvastatin

o คู่ 7 Protease inhibitor กับ New oral anticoagulants(Rivaroxaban, 
Apixaban, Dabigatran)****รอด าเนินการ****



ห้องยาตึกเฉลิมฯชั้น 6 (D002)

ห้องยาสัญญาบตัร (D019)  
ห้องยาอุบัติเหตุและฉุกเฉนิ (D004)

ห้องยาตึกพัชรกติิยาภา (D007)
ห้องยาตึกเฉลิมฯชั้น 1 (D001)

ห้องยาตึกมหาวชิราลงกรณ ์(D003)



การสัง่ยา

แพทย์คีย์ระบบออนไลน์ในการสั่งยา 



ขั้นตอนการสั่งจ่ายยา

 แผนกบริการผู้ป่วยนอก

 การสั่งยา

ระเบียบการสั่งใช้ยา OPD

 ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ

     ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ

 ขั้นตอนการขออนุมัติยาเกินสิทธิ์

ยาที่มีเงื่อนไขพิเศษ



ระเบียบการส่ังใช้ยา OPD

แพทย์ผู้สั่งใช้ยา
 

บัญชียาหลักแห่งชาติ

บัญชี ก บัญชี ข บัญชี ค บัญชี ง

Resident    

Fellow    

Staff    

การสั่งใช้ยาควรตรงกับข้อบ่งใช้และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง จึงจะ
สามารถเบิกได้ตามสิทธิการรักษา

สั่งโดย staff / staff co-sign



 สปสช./ ปกส. ของรพ. หากยาเกินสิทธิ์มีมูลค่าสูงต้องขออนุมัติใช้ยา 
ดังนี้
I. ยา 3,000-30,000 บาท ขออนุมัติ ผอ.กอง/หัวหน้าแผนก
II. ยามูลค่าสูงกว่า 30,000-100,000 บาท ขออนุมัติ รองผอ.

รพ.รร.6
III. ยามูลค่าสูงกว่า 100,000 บาทขึ้นไป ขออนุมัติ ผอ.รพ.รร.6

ขั้นตอนการขออนุมัติยาเกินสิทธิ์

      ยาในบญัชียาหลักแห่งชาติ

   ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ

   กรณี สิทธิสปสช./ ปกส. ทั้งของรพ. และ Refer ดังนี้
- ต้องช าระเงินเองทุกกรณี
- แจ้งแพทย์เปลี่ยนยาเป็นยาในบัญชียาหลักแห่งชาติที่อยู่ในสิทธิของผู้ป่วย



ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ (Essential Drug)

สิทธิ 30 บาท, ปกส.,refer ต่างๆ ฯลฯ

-  เป็นยาในยาหลักบัญชีเบิก ง เบิกได้ตาม
สิทธิ
-   พิจารณายาในบัญชี ก, ข ก่อนเพราะ
อยู่ในสิทธิ ผป.ไม่ต้องอนุมัติค่ายา
-   มีความจ าเป็นต้องใช้ให้ co-sign staff 
ในแบบฟอร์มการขออนมุัติค่ายา

Xarator 40 mg

อาจารย์แผนก….
1 930

ชื่อ staff ว.12345



ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ (Non Essential Drug)

เป็นยานอกบัญชีเบกิไม่ได้ 
ต้องช าระเงินเอง

Xarator 20 mg สิทธิ 30 บาท, ปกส.,refer ต่างๆ ฯลฯ



ยาที่มีเงื่อนไขพิเศษ

• ยาเสพติดให้โทษประเภท 2 ต้องมีใบ ยส. 5 ทุกครั้ง

จ านวนที่จ่ายได้
สูงสุด 

ประเภทยา 
จ่ายยาตามจ านวนในใบ ยส.5

ประเภทยา ยารับประทาน ยาภายนอก ยาฉีด

ยาที่มีจ าหน่าย

Morphine MST 10, 30 mg Fentanyl Transdermal patch 
12, 25, 50 mcg/hr/patch

Morphine inj
10 mg/ml

Morphine SR (Kapanol) 
20, 50 mg

Pethidine inj
50 mg

Fentanyl inj. 
2, 10 ml



ยาที่มีเงื่อนไขพิเศษ

• ยากลุ่ม Cox-II inhibitor เช่น  Celebrex®, Arcoxia® จ่ายได้ 30 วัน 
สั่งโดย staff เท่านัน้

• ยา Xyzal®, Aerius® จ ากัดการจ่าย 4 สาขา ได้แก่ ENT, Skin, Allery, Chest  
(จ านวนสูงสุด : Resident, Fellow 60 เม็ด)

• ยา Fexofenadine 60 mg, 180 mg (จ านวนสูงสุด : Resident, Fellow 60 เม็ด)
• ยา Ultrace®  กรณีปวดไม่เรื้อรัง สั่งไดค้รัง้ละไม่เกิน 60 เม็ด กรณีมีความจ าเป็นเฉพาะ

โรคหรือปวดรุนแรง/เรื้อรงั(ให้ระบุมาในใบสั่งยา) สั่งไดค้รัง้ละไม่เกิน 90 เม็ด กรณี 
Pain Clinic สั่งได้ไม่เกิน max dose และให้ผู้ป่วยไม่เกิน 90 วัน

• Roaccutain® / Acnotin® จ ากัดการจ่ายเฉพาะ staff skin
• Finasteride ข้อบง่ใช้ Alopecia เบิกไม่ไดทุ้กกรณี
• Algycon®, Gaviscon® สั่งใช้เฉพาะ แผนก GI,ENT,CVT และ OB/Gyne กรณีเป็น 

GERD เท่านั้น
• Artificial eye drop/ eye gel จ านวนที่ จ่ายได้สูงสุด 2 หลอด ยกเว้น OPD EYE

 



ยาที่มีเงื่อนไขพิเศษ

สังเกตที่ช่อง Dr. Use Remark



ผู้ป่วยสังกัดกรมบัญชีกลางของโรงพยาบาลไม่มีนโยบายการรับรองซือ้ยาหรือเวชภัณฑ์นอก รพ.



การจ่ายยากลับบ้าน

จ่ายยา
มากสุดได้ 
15 วัน

จ่ายยา
มากสุดได้ 
60 วัน

จ่ายยามากสุด
ได้ 7-10 วัน 
หรือไม่เกิน 
1,000 บาท

ต้นสังกัดอิง
กรมฯ / 

ไม่อิงกรมฯ

จ่ายยา
มากสุดได้ 
30 วัน

จ่ายยา
ตาม 

0rder



ยกเว้น

การจ่ายยากลับบ้าน

Pre-filled syringe

streptomycin TB ที่ดื้อต่อสตูรมาตรฐาน หรือทน S/E ไม่ได้

ห้าม จ่ายยาฉีดกลับบ้าน 





ขัน้ตอนการติดตาม ADR ของผู้ ป่วยใน

พบหรือสงสยัแพ้ยาพยาบาลหอผู้ป่วย

รายงาน ADRพยาบาลหอผู้ป่วย

เภสชักร แพทย์
1. วินิจฉัย
2. สัง่ใช้ยาConsultationแพทยแ์ละเภสชักร

รายงาน ADR ส่ง อย.
รายงานคณะกรรมการเภสชักรรม

บนัทึกข้อมูล
- บนัทึกข้อมูลในแบบรายงาน ADR
- บนัทึกข้อมูลในคอมพิวเตอร์

เภสชักรศนูย ์ADR

เภสชักร

- ซกัประวติัเพ่ิมเติม
- ประเมิน ADR
- แนะน าผู้ป่วย, ออกบตัรแพ้ยา
- บนัทึกข้อมูลในเวชระเบียน

เภสชักร

ผู้รบัผิดชอบ



Adverse Drug Reaction (ADR)

ข้อมูลเรื่องการแพ้ยา สามารถเข้าไปได้ที่ PMK online



Medication Error

• อัตราความคลาดเคลื่อนทางยา ประจ าปี 62
 OPD (แผนกบรกิารผู้ป่วยนอก)

1. Prescribing Error = 9.94 /1,000 ใบสั่งยา
ลักษณะความผดิพลาดที่พบมากสุด คือ ความแรง
(ผู้ป่วยได้รับยาขนาดทีม่ากเกินไป) , ความไม่ชัดเจนในการสั่งใช้ยา
 เช่น ไม่ระบวุิธีใช้

2. Pre-dispensing Error = 17.54 /1,000 ใบสัง่ยา
ลักษณะความผดิพลาดที่พบมากสุด คือ ชื่อยา, ความแรง และจ านวน

3. Dispensing Error  = 0.01 /1,000 ใบสั่งยา
ลักษณะความผดิพลาดท่ีพบมากสุด คือ ความแรง และ ชื่อยา



Medication Error

• อัตราความคลาดเคลื่อนทางยาใน ช่วงปี 62
IPD (แผนกบรกิารผู้ป่วยใน)

1. Prescribing Error = 1.67 ครั้ง/1,000 วันนอน
ลักษณะความผดิพลาดที่พบมากสุด คือ ความแรง,ชื่อผู้ป่วย, ชื่อยา และ 

วิธีใช้
2. Pre-dispensing Error = 10.43 ครั้ง/1,000 วันนอน

ลักษณะความผดิพลาดที่พบมากสุด คือ ชื่อยา, ความแรง และจ านวน 
3. Dispensing Error = 1.29 ครั้ง/1,000 วันนอน

ลักษณะความผดิพลาดที่พบมากสุด คือ ความแรง และ ช่ือยา



Medication Error

 Opd
•  ประเดน็ท่ีพบ : วิธีการใช้ยาท่ีไมช่ดัเจนและไมค่รบถ้วน
         ขอความร่วมมือ : ระบวุิธีการสัง่ใช้ยาให้ชดัเจนครบถ้วน และควรเขียน
รายละเอียดดงักลา่วลงใน opd card ร่วมด้วย เน่ืองจากข้อมลูใน opd
card เป็นประโยชน์ในการตรวจสอบและยืนยนัความถกูต้องของข้อมลูใน
การสัง่ยา online 



Medication Error

IPD
 ประเดน็ท่ีพบ : ลายมือแพทย์ไม่ชดัเจน , ใช้ตวัย่อไมส่ากล, สัง่ยาท่ีผู้ ป่วยมี
ประวตัิแพ้ยา, ไมร่ะบคุวามแรงของยา

ขอความร่วมมือ  : ระบรุายละเอียดในการสัง่ใช้ยาให้ชดัเจน 
(รายการยา, ความแรง) หลีกเลี่ยงการสัง่ใช้ยาในกลุม่ท่ีผู้ ป่วยมีประวตัิการแพ้
ยา โดยประเมินจากข้อมลูแพ้ยาในระบบหรือจากการซกัถามประวตัิแพ้ยา
จากผู้ ป่วย



Medication Error

ตัวอย่างของการสั่งใช้ยา Potassium Elixir 30 mg
ตัวอย่างที่ 1 

สั่ง KCL elixir 30 mg จ านวน 3 ขวด ทานครั้งละ 1 ขวด 
ทุก 4 ช่ัวโมง ทาน 3 dose ???

ยืนยนัข้อมูลจาก 
opd card



Medication Error

ตัวอย่างของการสั่งใช้ยา Imodium

ยืนยนัข้อมูลจาก 
opd card




