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รพ. ภักดีชุมพล
แนวทางการดูแลรักษาผูป้ ่ วยเลขที่ CPG
เรื่ อง: แนวทางการประมินการใช้ยา ( DUE)
หน่วยงาน : ฝ่ ายเภสัชกรรมชุมชน
ผูจ้ ดั ทา : คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบาบัด (PTC)
ผูท้ บทวน : คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบาบัด (PTC)
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง: องค์กรแพทย์, องค์กรพยาบาล, ผูป้ ่ วยนอก,
ผูป้ ่ วยใน, ห้องคลอด, ห้องฉุกเฉิน, ฝ่ ายเภสัชกรรมชุมชน
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ปรับปรุ งครั้งที่ : 0
วันที่ประกาศใช้ :

1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อประเมินการใช้ยา Losartan ของผูป้ ่ วยในโรงพยาบาลภักดีชุมพล
1.2 ควบคุมการใช้ยาในโรงพยาบาลให้ปลอดภัยและมีประสิ ทธิภาพ
2. นโยบายด้ านคุณภาพ
การบริ การทางด้านสุ ขภาพให้ความสาคัญต่อความปลอดภัยของผูป้ ่ วยมาก โดยความ
ปลอดภัยในการใช้ยาจัดเป็ นปั ญหาที่สาคัญอย่างหนึ่งของระบบการดูแลสุ ขภาพ
หากมีการ
ตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านยา พบว่าเกิดปั ญหาในการรักษา เช่น มีการสั่ง
ใช้ยาปฏิชีวนะอย่างไม่สมเหตุสมผล ค่าใช้จ่ายในการรักษาของผูป้ ่ วยแต่ละรายสู งเกินความจาเป็ น
เกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาเพิ่มขึ้น อัตราการล้มเหลวจากการรักษาด้วยยาเพิ่มขึ้น ดังนั้น
ตามแนวทางมาตรฐานความปลอดภัยด้านยาจึงกาหนดให้มีการใช้ระบบประเมินการใช้ยา ( Drug
Use Evaluation; DUE) เพื่อช่วยในการประเมินและตรวจสอบการใช้ยาในโรงพยาบาลให้มีความ
เหมาะสมและมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น เพื่อประเมินประสิ ทธิ ภาพของการรักษาด้วยยา กระตุน้ ให้มี
กระบวนการใช้ยาที่ดีข้ ึนและมีกระบวนการใช้ยาที่เป็ นมาตรฐาน ช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านยาที่ไม่
จาเป็ น ช่วยเพิ่มความปลอดภัยของผูป้ ่ วยในเรื่ องการใช้ยา นอกจากนี้การประเมินการใช้ยายังช่วย
กระตุน้ การทางานแบบสหวิชาชีพที่จะส่ งเสริ มการพัฒนามาตรฐานและระบบความปลอดภัยในการ
ใช้ยาในระยะยาวอีกด้วย
3. ขอบข่ าย
แพทย์ พยาบาล เภสัชกร
4. ความรับผิดชอบ
บุคลากรทางการแพทย์ซ่ ึ งร่ วมปฏิบตั ิงานแบบสหวิชาชีพ ได้แก่ แพทย์ เภสัชกร และพยาบาล
โดยมีผรู้ ับผิดชอบหลัก คือ เภสัชกร
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ปรับปรุ งครั้งที่ : 0
วันที่ประกาศใช้ :

5. คาจากัดความ
Drug Use Evaluation หมายถึง การประเมินการใช้ยา เป็ นการประกันคุณภาพการใช้ยาอย่าง
เป็ นระบบ เพื่อให้มีการใช้ยาอย่างเหมาะสม ปลอดภัยและมีประสิ ทธิ ภาพโดยดาเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง แบ่งออกเป็ น 3 ลักษณะได้แก่
- Prospective DUE เป็ นการประเมินการรักษาของผูป้ ่ วยก่อนที่จะได้รับยา เพื่อพิจารณา
ความเหมาะสมของการรักษา และสามารถแก้ไขปั ญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ก่อนที่ผปู ้ ่ วยจะรับยา
- Concurrent DUE เป็ นการติดตามการใช้ยาระหว่างที่ผปู ้ ่ วยใช้ยา หลังจากได้รับยาครั้ง
แรกไปแล้วและยังมีการใช้อยู่ ช่วยให้สามารถแก้ปัญหาได้ทนั ท่วงที
- Retrospective DUE เป็ นการประเมินการใช้ยาย้อนหลัง หลังจากผูป
้ ่ วยหยุดใช้ยาแล้ว
สามารถช่วยวางแผนป้ องกันการใช้ยาที่ไม่เหมาะสม สามารถแก้ไขปั ญหาในภาพรวมได้
6. ขั้นตอนการดาเนินงาน
6.1 คณะกรรมการ PTC กาหนดรายการยาที่จะทาการประเมินการใช้ยา และหาแนวทาง
ปฏิบตั ิร่วมกัน
6.2 เมื่อมีการเริ่ มสั่งใช้ยา Losartan ในผูป้ ่ วยรายใหม่เป็ นครั้งแรกหรื อหยุดยาความดันตัว
อื่นแล้วเปลี่ยนมาให้ยา Losartan พยาบาลจะต้องนาแบบประเมินการใช้ยา Losartan แนบไว้ใน
แฟ้ มประวัติ (OPD Card) ของผูป้ ่ วย และกรอกข้อมูลในส่ วนข้อมูลทัว่ ไป
6.3 แพทย์ผสู ้ ั่งใช้ยาจะต้องกรอกข้อมูลส่ วนเหตุผลในการใช้ และลงรายมือผูส้ ั่งใช้ยา
6.4 เภสัชกร ประเมินความเหมาะสมในการสัง่ ใช้ยาของแพทย์ และประเมินมูลค่ายาที่ใช้
6.5 หากเกิดปั ญหาหรื อพบข้อสงสัยในการสั่งใช้ยา เภสัชกรสามารถขอคาปรึ กษาให้เกิด
การสั่งใช้ยาได้อย่างถูกต้อง
7. เครื่ องชี้วดั คุณภาพ
7.1 ร้อยละการสั่งใช้ยาไม่ตรงตามเกณฑ์ที่กาหนด
7.2 มูลค่าการใช้ยาลดลงหลังทาการประเมินการใช้ยา
8. ภาคผนวก

 แผนภาพแสดงแนวทางการประเมินการใช้ยา (DUE)
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แผนภาพแสดงแนวทางการประเมินการใช้ ยา (DUE)
คณะกรมการ PCT กาหนดรายการยา DUE
และกาหนดแนวทางปฏิบตั ิร่วมกัน

ฝ่ ายเภสัชกรรม จัดทาแบบฟอร์มบันทึกยา DUE

เริ่ มสัง่ ใช้ยา Losartan ในผูป้ ่ วยรายใหม่เป็ นครั้งแรกหรื อหยุดยาความดันตัวอื่นแล้วเปลี่ยนมาให้ยา Losartan
LoLosartan
พยาบาลแนบแบบฟอร์ม DUE ใน OPD Card ของผูป้ ่ วย
ที่ใช้ยา DUE และกรอกข้อมูลส่วนข้อมูลทัว่ ไป

แพทย์ตรวจวินิจฉัย , สัง่ ใช้ยาตามความเหมาะสม
และกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม DUE ส่วน เหตุผลของ
การสัง่ ใช้

เภสัชกรตรวจสอบการใช้ยา , ประเมินการใช้ยา และ
สรุ ปการวิเคราะห์ขอ้ มูลเสนอที่ประชุม

