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นโยบายด้านยา โรงพยาบาลสนัทราย 

พ.ศ. 2559 
เพื่อใหเ้กดิประสทิธภิาพของการบรหิารจดัการดา้นยาของโรงพยาบาลสนัทราย ครอบคลมุระบบ

การบรหิารเวชภณัฑ ์และระบบการใชย้าที ่มคีณุภาพและไดม้าตรฐานวชิาชพี  
 โดยมเีป้าหมายใหผู้ม้ารบับรกิารทัง้ภายใน และภายนอก และครอบครวั ไดร้บัการบรกิารดา้นยา

อย่างมคีุณภาพ เหมาะสม ปลอดภยั และตอบสนองต่อความตอ้งการของผูร้บับรกิาร มผีูป่้วยและผูร้บับรกิาร
เป็นศนูยก์ลางโดยค านึงถงึหลกัทางจรยิธรรมและมาตรฐานวชิาการตามรฐัธรรมนูญของประเทศไทย 
(accessible) รวมถงึจรยิธรรมโรงพยาบาล และสทิธผิูป่้วยในการรบับรกิารและสทิธผิูป่้วยทางเภสชักรรม 

โรงพยาบาลสนัทรายจงึขอก าหนดนโยบายดา้นยาในปีงบประมาณ 2559 ดงันี้ 

นโยบายหมวดท่ี  1 การบรหิารจดัการระบบยา 
1.การบริหารจดัการจะแบ่งคณะกรรมการจดัการระบบยา เป็น 2 กลุ่มไดแ้ก่ 

1.1 คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบ าบัด มีผูอ้  านวยการโรงพยาบาลเป็นประธาน หวัหนา้กลุ่มงานเภสชั

กรรมเป็นเลขานุการ ผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการสัง่ใชย้าหรือตวัแทนเป็นกรรมการ  มีภารกิจไดแ้ก่ 

- จดัท าบญัชียาโรงพยาบาล ทบทวนและปรับปรุงใหเ้หมาะสมในประเด็นขอ้บ่งใช ้ประสิทธิผล ความ

ปลอดภยั และความคุม้ค่า  

- ก ำหนดนโยบำยกำรใช้ยำท่ีเหมำะสม ติดตำมประเมินผลด้ำนคณุภำพกำรรักษำ และทบทวนคำ่ใช้จ่ำย
ด้ำนยำ 

- สนบัสนนุ ติดตำม ประเมินผลกำรจดักำรระบบยำ และรำยงำนแก่คณะกรรมกำรบริหำรโรงพยำบำลสนั
ทรำย 

1.2 คณะกรรมการพัฒนาระบบยา มีแพทย์ผู้ ท่ีได้รับมอบหมำยเป็นประธำน เภสชักรผู้ได้รับมอบหมำยเป็น
เลขำนกุำร ทีมสหวิชำชีพเป็นกรรมกำร มีภำรกิจได้แก่ 
-     พฒันำระบบกำรใช้ยำเพื่อให้เกิดควำมถกูต้องปลอดภยัสงูสดุส ำหรับผู้ ป่วย มุ่งแก้หรือลดควำม
คลำดเคลือ่นทำงยำและอุบติักำรณ์ไม่พงึประสงค์อยำ่งเป็นระบบ  

-      ติดตำมประเมินผลกำรปฏิบติัตำมมำตรกำรท่ีวำงไว้ และปรับปรุงระบบอยำ่งตอ่เน่ืองเพื่อพฒันำระบบ
กำรใช้ยำ ท่ีปลอดภยั  

  2. การด าเนินใดๆ ของคณะกรรมการตอ้งค านึงถงึความปลอดภยัต่อผูร้บับรกิารและผูใ้หบ้รกิาร และ
เป็นไปโดยสมเหตุผลทัง้ดา้นวชิาการ บรกิาร และความคุม้คา่คุม้ทุน 

นโยบายหมวดที่ 2 กำรใช้ยำ  
กำรให้บริกำรด้ำนยำและเวชภณัฑ์เพื่อกำรรักษำพยำบำลผู้ ป่วย ตัง้อยูบ่นมำตรฐำนบญัชียำและเวชภณัฑ์

เดียวกนัในผู้ ป่วยทกุระดบัฐำนะ ครอบคลมุตัง้แตค่วำมปลอดภยัจำกกำรใช้ยำ กำรกระจำยยำ กำรจ่ำยยำ และกำร
ส ำรองยำบนหอผู้ ป่วย ประเด็นท่ีต้องบริหำรจดักำร ได้แก่ 
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1.  Medication Error 
 ความคลาดเคลื่อนทางอาจเป็นสาเหตหุรอืน าไปสู่การใชย้าทีไ่ม่เหมาะสม หรอืเป็นอนัตรายแก่

ผูป่้วย ใหผู้ท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัการสัง่ใชย้าปฏบิตัติามแนวทางการป้องกนัความคลาดเคลือ่นทางยาโดยเคร่งครดั 
ซึ่งแนวทางดงักล่าวตอ้งครอบคลมุการป้องกนั  การดกัจบั และแนวทางการแกไ้ขหลงัเกดิความคลาดเคลื่อน
ทางยา ทัง้ในส่วนความคลาดเคลือ่นในการสัง่ใชย้า (Prescribing Error)  การคดัลอกค าสัง่ใชย้า 
(Transcribing Error)  ความคลาดเคลื่อนในกระบวนการจดัยา (Pre-dispensing Error) ความคลาดเคลื่อนใน
การจ่ายยา (Dispensing Error) และความคลาดเคลื่อนในการใหย้า (Administration Error)  

2.  Medication reconciliation 
เป้าหมายเพื่อชว่ยลดความคลาดเคลื่อนจากการสัง่ยา และสะดวกในการสบืคน้ประวตักิารใชย้าของ

ผูป่้วยเมื่อผูป่้วยมารบับรกิาร หรอืส่งต่อไปรบับรกิารทัง้ระหวา่งหน่วยงานภายในโรงพยาบาลและนอก
โรงพยาบาล โดยด าเนินการทัง้ในงานบรกิารผูป่้วยนอกทีส่ง่ต่อไปรบัยาที ่ รพ.สต.  วารฟ์ารนิคลนิิก และ
ผูป่้วยใน มแีบบบนัทกึ Admission Medication Reconciliation ส าหรบับนัทกึขอ้มูลการใชย้าของผูป่้วยใน 
เพื่อเป็นการเอือ้ตอ่การส่งต่อขอ้มูลยา และจดัท าคู่มอืการบรหิารจดัการความสอดคลอ้งตอ่เนื่องของยา 
(Medication Reconciliation) เพื่อใหเ้ขา้ใจและปฏบิตัไิปในแนวทางเดยีวกนั 

3.ระบบการเฝ้าระวงัอาการไม่พึงประสงคจ์ากการใช้ยาและการป้องกนัการแพ้ยาซ า้
(Adverse Drug Reaction; ADR)  

โดยมกีารก าหนดแนวทางปฏบิตัคิรอบคลุมถงึ  
- ระบบการตดิตาม ADR แบบ Spontaneous Report System  

- การตดิตามอาการไม่พงึประสงคจ์ากการใชย้าแบบ Intensive Monitoring  

- การเฝ้าระวงัอาการไม่พงึประสงคจ์ากการใชย้าเชงิรุก เชน่ เฝ้าระวงัในผูป่้วย G-6-PD, กลุ่มยา 
HAD, กลุ่มยาทีก่อ่ใหเ้กดิการแพย้ารุนแรง เชน่ SJS , TEN 

- การคน้หา ADR จาก Tracer agent หรอื Trigger tools  

- ระบบการป้องกนัการแพย้าซ ้า 

- ระบบการส่งต่อขอ้มูลการแพย้าไปยงัสถานบรกิารสาธารณสุขในเครอืขา่ย 

4. ระบบการเฝ้าระวงัและติดตามการใช้ยากลุ่มเส่ียงสูง (High Alert Drug; HAD)  

โดยมแีนวทางการบรหิารยาความเสีย่งสูง ครอบคลุมถงึ  
- การก าหนดแนวทางในการคดัเลอืกรายการ รูปแบบยา HAD เพื่อลดความซ ้าซอ้นและป้องกนั ME 

ทีอ่าจเกดิขึน้  
- การจดัเกบ็ แยกจากยาอืน่ เพื่อไม่ใหเ้กดิอนัตรายรุนแรงหากเกดิกรณใีหย้าผูป่้วยผดิชนดิ  

- จ ากดัการเขา้ถงึยา เพื่อสรา้งความตระหนกัเรือ่งการระมดัระวงัในการใชย้า  

- การรบัค าสัง่  

- การจ่ายยา/การเตรยีมและการใหย้า  
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- การใชแ้บบบนัทกึตดิตามการใชย้า  

- การรายงานอุบตักิารณ์ ME/ADE ทีพ่บ  
5. การกระจายยา 
- จดัระบบการกระจายยาในโรงพยาบาลทีเ่อือ้ต่อความปลอดภยัจากการใชย้า โดยแนวทางการ

จดัการใหก้ าหนดโดยทมีสหวชิาชพีทีเ่กีย่วขอ้ง 
6. การส ารองยาบนหอผูป่้วย 

- กำรส ำรองยำของหนว่ยบริกำร ได้แก่ งำนอุบติัเหตุ-ฉกุเฉิน งำนผู้ ป่วยใน งำนผู้ ป่วยนอก งำนห้อง
คลอด งำนห้องผำ่ตดั ฝ่ำยทนัตกรรม โดยก ำหนดรำยกำรยำช่วยชีวิตและยำให้บริกำร พร้อมกบัปริมำณกำร
ส ำรองให้สอดคล้องกบักำรบริกำรของแตล่ะหนว่ยงำน  

- ยำท่ีจ ำเป็นในสถำนกำรณ์ฉกุเฉินหรือเร่งดว่นกรณียำช่วยชีวิต ให้พิจำรณำกรอบบญัชี และก ำหนดให้
มีกำรตรวจสอบปริมำณและวนัหมดอำย ุเบิกทดแทนทนัทีท่ีมีกำรสัง่จ่ำย โดยทีมสหวิชำชีพท่ีเก่ียวข้อง 

- คณะกรรมกำรพฒันำระบบยำ จดัให้มีระบบกำรตรวจสอบกำรหมนุเวียนยำ 
 
นโยบายหมวดท่ี 3 การบริหารเวชภณัฑ ์

1. การคดัเลือกเวชภัณฑ์และการจัดซ้ือ เพือ่ใหเ้กิดประสิทธิภาพการบริหารการเงินของโรงพยาบาล จึง
ก าหนดให ้
1.1 บญัชียา  
- บญัชียำโรงพยำบำลสนัทรำย มียำเพียงชนิดเดียว ส ำหรับยำท่ีมีองค์ประกอบเดียวกนั หรือใกล้เคียง
กนั และ 2-3 ชนิด ส ำหรับยำท่ีอยูใ่นกลุม่เดียวกัน หรือมีสรรพคณุใกล้เคียงกัน  
- บญัชียำแบง่เป็น  

ก. ยำในบญัชียำหลกัแหง่ชำติเบิกท่ีเบิกใช้ได้ทกุสทิธ์ิ (ED)  
ข. ยำในบญัชียำหลกัแหง่ชำติ ED บญัชี ง และ จ2 ตำมเงื่อนไขก ำหนด 
ค. ยำนอกบญัชียำหลกัแหง่ชำติท่ีจ ำเป็น ให้ปฏิบติัตำมหลกัเกณฑ์ท่ีกระทรวงกำรคลงัก ำหนดในสทิธ์ิ

เบิกได้ กรณีสัง่ใช้ ในข้อบง่ชี ้ท่ีก ำหนด  
-   ยำนอกบญัชียำหลกัแหง่ชำติให้มีจำนวนไม่เกินร้อยละ 10 ของรำยกำรบญัชียำโรงพยำบำล และให้
คณะกรรมกำรแพทย์ท่ีได้รับกำรแตง่ตัง้เป็นผู้ออกหนงัสอืรับรองประกอบกำรเบิกสวสัดิกำรคำ่
รักษำพยำบำลตำมหนงัสอืค ำสัง่กระทรวงกำรคลงั 
- กำรเสนอยำเข้ำ 1 รำยกำร ต้องพิจำรณำตดัออก 1 รำยกำร ยกเว้นยำใหม่ท่ีไม่เคยมีใช้ หรือมีข้อบง่ใช้ท่ี

แตกตำ่งกนักบัยำกลุม่เดิมท่ีเคยมี  
- กำรเสนอยำเข้ำบญัชียำโรงพยำบำล และจดัท ำบญัชียำในโรงพยำบำลปีละ 1 ครัง้  
1.2 กำรจดัซือ้ยำในบญัชียำโรงพยำบำล 
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- มกีารจดัท าแผนการจดัซือ้ยาและเวชภณัฑป์ระจ าปี มกีารประเมนิการจดัซือ้ยาตามแผนทกุ 6 เดอืน 
กรณไีม่สามารถด าเนินการตามแผนทีก่ าหนดไดใ้หเ้สนอขออนุมตัปิรบัแผนการจดัซื้อยาและเวชภณัฑต์่อ
ผูอ้ านวยการโรงพยาบาล  

     - การด าเนินการจดัซือ้ใหป้ฏบิตัติามกฎหมาย/ ระเบยีบวา่ดว้ยการพสัดุของสานกันายกรฐัมนตร ี
และแนวทางการบรหิารเวชภณัฑข์องกระทรวงสาธารณสุข 

     - การจดัซือ้ตอ้งค านงึถงึรูปแบบ/ลกัษณะของยา เพื่อลดความเสีย่งตอ่การเกดิความคลาดเคลื่อน
ทางยาใหม้ากทีส่ดุ  

1.3 กำรใช้ยำนอกบญัชียำของโรงพยำบำล  
– เป็นกลุม่ยำ  life saving drug หรือยำท่ีหรือสง่ผลกระทบรุนแรงตอ่กำรรักษำ หรือไม่มียำอ่ืนทดแทน

ได้  
– กำรสัง่ใช้ยำ ให้ผู้ เก่ียวข้องปฏิบติัตำมหลกัเกณฑ์และแนวทำงท่ีก ำหนดโดยเคร่งครัด 

2. การจัดเก็บเวชภณัฑ์ 
- กำรจดัเก็บเวชภณัฑ์ให้เป็นไปตำมมำตรฐำนวิชำชีพ มำตรฐำน 5 ส และมำตรฐำน ISO ของโรงพยำบำล

สนัทรำย และมีระบบกำรปอ้งกนัยำหมดอำย ุ

- ควบคุมอตัราการส ารองยาในคลงัยาไม่เกิน 1.5  เดือน  
- คลงัเวชภณัฑจ์ดัระบบควบคุมการเบิกจ่าย การสัง่ใช ้และการจดัเก็บยาเสพติดให้โทษและวตัถุออกฤทธ์ิ

ในประเภท 2 อยา่งรัดกุม  

3. การเบิกจ่ายเวชภัณฑ์ 

- การจ่ายเวชภณัฑจ์ากคลงัใหต้ั้งอยูบ่นพื้นฐานของการใชจ้ริง โดยคลงัเวชภณัฑต์อ้งพจิารณาอตัราการใชย้า

ประกอบอนุมติัจ่ายยาทุกรายการ ทุกหน่วยเบิก และสะทอ้นขอ้มูลการเบิกยาที่ไม่สมเหตุผลใหแ้ก่หน่วย

เบิก และรายงานใหก้รรมการเภสชักรรมและการบ าบดัเพือ่รายงานใหแ้ก่คณะกรรมการบริหาร

โรงพยาบาลต่อไป 

- คลงัเวชภณัฑต์อ้งจดัท าแนวทางการเบิกจ่ายให้หน่วยเบิกไดรั้บทราบและปฏิบติัตาม 

 
 

นโยบายหมวดท่ี 4 การส่งเสรมิการใชย้าอย่างมคีุณภาพและไดม้าตรฐานตามวชิาชพี  
เพื่อป้องกนัอนัตรายจากการใชย้า การใชย้าเกนิความจ าเป็น ลดความสูญเสยียาและมูลคา่การใชย้า

โดยรวม โดยครอบคลมุ 3 ประเดน็ดงันี้  
1.  การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล (Antibiotic Smart Use)  

- ให้มีกำรใช้ยำปฏิชีวนะตำมแนวทำงท่ีก ำหนด (Evidence-base treatment guideline) ใน 2 โรคเปำ้หมำย 
ได้แก่ โรคติดเชือ้เฉียบพลนัของระบบทำงเดินหำยใจสว่นบนและอวยัวะใกล้เคียง และโรค  

ทอ้งร่วงเฉียบพลนั  
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- ยาปฏชิวีนะทุกตวัทีม่กีารสัง่ใชย้าในผูป่้วยทีน่อนโรงพยาบาลใหม้กีาร หยุดยาอตัโนมตั ิ ภายใน 7 
วนั หากแพทยต์อ้งการสัง่ใชต้อ่ใหย้นืยนัทบทวนค าสัง่การใชย้าใหม ่ ยกเวน้ กรณกีารใชย้าปฏชิวีนะในบาง
โรคทีม่รีะยะเวลาในการใชย้านานเกนิ 7 วนั ใหแ้พทยผ์ูส้ ัง่ใชร้ะบุในคาสัง่ครัง้แรกวา่จ านวนวนัทีส่ ัง่ใชย้าที่
ชดัเจน  

- มกีารประเมนิผลปรมิาณและมูลค่าการใชย้าปฏชิวีนะชนิดรบัประทานในผูป่้วยนอก พรอ้มทัง้
ประเมนิสดัส่วนของผูป่้วยนอกทีไ่มไ่ด้รบัยาปฏชิวีนะใน 2 โรคเป้าหมาย และตดิตามผลการรกัษาและความ
พงึพอใจของผูป่้วยนอกทีป่่วยดว้ย 2 โรคเป้าหมายและไม่ไดร้บัยาปฏชิวีนะ เสนอคณะกรรมการ PTC เพื่อ
ปรบัปรุงและพฒันากระบวนการการสัง่ใชย้าปฏชิวีนะอย่างสมเหตุผลใน 2 โรคเป้าหมาย  

2.  การใช้ยาในบญัชียาหลกัแห่งชาติบญัชี ง. และ บญัชี จ.  
- ใหม้กีารตดิตามและประเมนิการใชย้าทีอ่ยู่ในบญัชยีาหลกัแห่งชาต ิ บญัช ี ง และบญัช ี จ(2) โดย

ก าหนดเกณฑก์ารประเมนิทบทวนการใชย้าทีเ่ป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยทมีสหวชิาชพีทีเ่กีย่วขอ้ง  
- ผลการประเมนิเสนอต่อคณะกรรมการบรหิารโรงพยาบาลสนัทราย อย่างสม ่าเสมอและเป็น

รูปธรรม และน าผลทีไ่ดม้าปรบัปรุงการทางานอย่างต่อเนื่อง  
3.  การประเมินและทบทวนการใช้ยา (DUE/DUR)  
- ใหม้กีารประเมนิและทบทวนการใชย้าในกลุ่มยาทมีกีารใชง้บประมาณในการจดัซือ้ยามากทีสุ่ด 

(high cost) หรอืเป็นยาทีม่คีวามเสีย่งสูง (high risk) หรอืเป็นยาทีม่ปีรมิาณการใชสู้ง (high volume) เป็นตน้  

- ใหม้กีารก าหนดเกณฑก์ารประเมนิทบทวนการใชย้าทีเ่ป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยทมีสหวชิาชพีที่
เกีย่วขอ้ง  

- ใหม้กีารประเมนิเสนอต่อคณะกรรมการบรหิารโรงพยาบาลสนัทรายอย่างสม ่าเสมอและเป็น
รูปธรรม และนาผลทีไ่ดม้าปรบัปรุงการทางานอย่างต่อเนื่อง  

 


