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แนวทางการดูแลรักษาผูป่้วยเลขท่ี CPG ปรับปรุงคร้ังท่ี : 0 
เร่ือง: แนวทางการประมินการใชย้า ( DUE) วนัท่ีประกาศใช ้: 
หน่วยงาน : ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน ผูอ้นุมติั : 

 
 

นพ.วชิิต รุ่งพุทธิกลุ 
ผูอ้  านวยการโรงพยาบาล 

ภกัดีชุมพล 

ผูจ้ดัท า      : คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบ าบดั (PTC) 
ผูท้บทวน  : คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบ าบดั (PTC) 
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง: องคก์รแพทย,์ องคก์รพยาบาล, ผูป่้วยนอก,
ผูป่้วยใน, หอ้งคลอด, หอ้งฉุกเฉิน, ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน 
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เร่ือง: แนวทางการประมินการใชย้า ( DUE) วนัท่ีประกาศใช ้: 
 
1. วตัถุประสงค์ 

1.1 เพื่อประเมินการใชย้า Losartan ของผูป่้วยในโรงพยาบาลภกัดีชุมพล 

1.2 ควบคุมการใชย้าในโรงพยาบาลใหป้ลอดภยัและมีประสิทธิภาพ 
 

2. นโยบายด้านคุณภาพ  
การบริการทางดา้นสุขภาพใหค้วามส าคญัต่อความปลอดภยัของผูป่้วยมาก โดยความ

ปลอดภยัในการใชย้าจดัเป็นปัญหาท่ีส าคญัอยา่งหน่ึงของระบบการดูแลสุขภาพ  หากมีการ
ตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานความปลอดภยัดา้นยา พบวา่เกิดปัญหาในการรักษา เช่น มีการสั่ง
ใชย้าปฏิชีวนะอยา่งไม่สมเหตุสมผล ค่าใชจ่้ายในการรักษาของผูป่้วยแต่ละรายสูงเกินความจ าเป็น 
เกิดอาการไม่พึงประสงคจ์ากการใชย้าเพิ่มข้ึน อตัราการลม้เหลวจากการรักษาดว้ยยาเพิ่มข้ึน ดงันั้น
ตามแนวทางมาตรฐานความปลอดภยัดา้นยาจึงก าหนดใหมี้การใชร้ะบบประเมินการใชย้า ( Drug 
Use Evaluation; DUE) เพื่อช่วยในการประเมินและตรวจสอบการใชย้าในโรงพยาบาลใหมี้ความ
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากข้ึน เพื่อประเมินประสิทธิภาพของการรักษาดว้ยยา กระตุน้ใหมี้
กระบวนการใชย้าท่ีดีข้ึนและมีกระบวนการใชย้าท่ีเป็นมาตรฐาน    ช่วยลดค่าใชจ่้ายดา้นยาท่ีไม่
จ  าเป็น ช่วยเพิ่มความปลอดภยัของผูป่้วยในเร่ืองการใชย้า   นอกจากน้ีการประเมินการใชย้ายงัช่วย
กระตุน้การท างานแบบสหวชิาชีพท่ีจะส่งเสริมการพฒันามาตรฐานและระบบความปลอดภยัในการ
ใชย้าในระยะยาวอีกดว้ย 

 
3. ขอบข่าย  
แพทย ์พยาบาล เภสัชกร  
 
4. ความรับผดิชอบ 

บุคลากรทางการแพทยซ่ึ์งร่วมปฏิบติังานแบบสหวชิาชีพ ไดแ้ก่ แพทย ์เภสัชกร และพยาบาล  
โดยมีผูรั้บผดิชอบหลกั คือ เภสัชกร 
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5. ค าจ ากดัความ 

Drug Use Evaluation หมายถึง การประเมินการใชย้า เป็นการประกนัคุณภาพการใชย้าอยา่ง 
เป็นระบบ เพื่อใหมี้การใชย้าอยา่งเหมาะสม ปลอดภยัและมีประสิทธิภาพโดยด าเนินการอยา่ง
ต่อเน่ือง แบ่งออกเป็น 3 ลกัษณะไดแ้ก่ 

- Prospective DUE เป็นการประเมินการรักษาของผูป่้วยก่อนท่ีจะไดรั้บยา เพื่อพิจารณา  
ความเหมาะสมของการรักษา และสามารถแกไ้ขปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึนไดก่้อนท่ีผูป่้วยจะรับยา 

- Concurrent DUE เป็นการติดตามการใชย้าระหวา่งท่ีผูป่้วยใชย้า หลงัจากไดรั้บยาคร้ัง 
แรกไปแลว้และยงัมีการใชอ้ยู ่ช่วยใหส้ามารถแกปั้ญหาไดท้นัท่วงที 

- Retrospective DUE เป็นการประเมินการใชย้ายอ้นหลงั หลงัจากผูป่้วยหยดุใชย้าแลว้  
สามารถช่วยวางแผนป้องกนัการใชย้าท่ีไม่เหมาะสม สามารถแกไ้ขปัญหาในภาพรวมได ้

 

6. ขั้นตอนการด าเนินงาน 
6.1 คณะกรรมการ PTC ก าหนดรายการยาท่ีจะท าการประเมินการใชย้า และหาแนวทาง

ปฏิบติัร่วมกนั  
6.2 เม่ือมีการเร่ิมสั่งใชย้า Losartan ในผูป่้วยรายใหม่เป็นคร้ังแรกหรือหยดุยาความดนัตวั

อ่ืนแลว้เปล่ียนมาใหย้า Losartan   พยาบาลจะตอ้งน าแบบประเมินการใชย้า Losartan แนบไวใ้น 
แฟ้มประวติั (OPD Card) ของผูป่้วย และกรอกขอ้มูลในส่วนขอ้มูลทัว่ไป  

6.3 แพทยผ์ูส้ั่งใชย้าจะตอ้งกรอกขอ้มูลส่วนเหตุผลในการใช ้และลงรายมือผูส้ั่งใชย้า 
6.4 เภสัชกร ประเมินความเหมาะสมในการสั่งใชย้าของแพทย ์และประเมินมูลค่ายาท่ีใช้ 
6.5 หากเกิดปัญหาหรือพบขอ้สงสัยในการสั่งใชย้า เภสัชกรสามารถขอค าปรึกษาใหเ้กิด

การสั่งใชย้าไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  
 

7. เคร่ืองช้ีวดัคุณภาพ 
7.1 ร้อยละการสั่งใชย้าไม่ตรงตามเกณฑท่ี์ก าหนด 
7.2 มูลค่าการใชย้าลดลงหลงัท าการประเมินการใชย้า 

 

8. ภาคผนวก 



 แผนภาพแสดงแนวทางการประเมินการใชย้า (DUE) 
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แผนภาพแสดงแนวทางการประเมินการใช้ยา (DUE) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

คณะกรมการ PCT ก าหนดรายการยา DUE 

และก าหนดแนวทางปฏิบติัร่วมกนั 

ฝ่ายเภสชักรรม จดัท าแบบฟอร์มบนัทึกยา DUE 

เร่ิมสั่งใชย้า Losartan ในผูป่้วยรายใหม่เป็นคร้ังแรกหรือหยดุยาความดนัตวัอ่ืนแลว้เปล่ียนมาใหย้า Losartan 
LoLosartan    

พยาบาลแนบแบบฟอร์ม DUE ใน OPD Card ของผูป่้วย
ท่ีใชย้า DUE  และกรอกขอ้มูลส่วนขอ้มูลทัว่ไป   

แพทยต์รวจวนิิจฉยั , สัง่ใชย้าตามความเหมาะสม 

และกรอกขอ้มูลในแบบฟอร์ม DUE ส่วน เหตุผลของ
การสัง่ใช ้ 

เภสชักรตรวจสอบการใชย้า , ประเมินการใชย้า และ
สรุปการวเิคราะห์ขอ้มูลเสนอท่ีประชุม 

 



 

 

 

 

 


