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Promoting rational use of medicines: core components in WHO Policy Perspectives on Medicines. World Health 
Organization. Geneva. September 2002. 
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Patient Safety Engagement Concept (HA) 

การบริหารความเสี่ยง คือการค้นหา ประเมินความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง ก าหนดมาตรการ และติดตาม/
ประเมินผล เฝ้าระวังความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง  



(1) ปัญหาการปรับขนาด/แนวทางการรักษาตามสภาวะโรคหรือเภสัช-
จลนศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น eGFR < 30 ml/min ยังได้รับ metformin 
(2) การสั่งใช้ยาที่มีอันตรกิริยาต่อกัน  
(3) การสั่งใช้ NSAIDs ใน CVD และ CRF 



Dosage adjustment - metformin 

Drug interaction เช่น simvastatin/gemfibrozil หรือ domperidone/macrolide 

High risk drug & Special population – NSAIDs in CVD 

High risk drug & Special population – NSAIDs in CRF 

(1) ปัญหาการปรับขนาด/แนวทางการรักษาตามสภาวะโรคหรือเภสัช-
จลนศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น eGFR < 30 ml/min ยังได้รับ metformin 
(2) การสั่งใช้ยาที่มีอันตรกิริยาต่อกัน  
(3) การสั่งใช้ NSAIDs ใน CVD และ CRF 



(1)  การสั่งใช้ยาหลายชนิดในการรักษา 1 โรค เช่น dyspepsia ใช้ air-x + 
gaszyme + m.carminative หรือ dizziness ให้ dimenhydrinate + 
betahistine + flunarizine  

(2)  สั่งใช้ยาที่มีฤทธิ์ anticholinergic เช่น amitriptyline ในผู้สูงอาย ุท า ให้
เกิด delirium  

(3)  การสั่งจ่ายยาเดิม (remed) ซึ่งผู้ป่วยไม่จ าเป็นต้องใช้แล้ว (หายแล้ว) 
(4) การใช้ NSAIDs เกินความจ าเป็นและต่อเนื่องระยะยาว  
(5) การใช้ยาซ้ าซ้อน เช่น prazosin + doxazosin,  

propranolol + atenolol   
(6) การใช้ยาในขนาดต่อวันสูงเกินกว่าข้อมูลหรือ evidence เช่น omeprazole 

2*2, metformin(850) 2x3  
(7) แพทย์เลือกใช้ยานอกบัญชียาหลักก่อน โดยไม่ผ่านการใช้ยาในบัญชีฯ 

(8) การใช้ยาปฏิชีวนะเกินจ าเป็น  



หมายเหตุ รายการยาที่ปรากฏในตาราง เป็นรายการยาที่มีผู้วิจัยและตีพิมพ์ในวารสาร 
ทางการแพทย์  ยังมียาอื่น ๆ อีกมากมายที่มีการใช้อย่างไม่เหมาะสมในประเทศไทยซึง่ 
ไม่ได้แสดงไว้ในตาราง 



Inappropriate prescription of 
allopurinol in a teaching hospital.  
 Only 77 (53.1%) received allopurinol with 

appropriate indications. No Indication 

 Among 131 patients, prescribed allopurinol for 

the diagnosis of gout, only 55 (42.0%) were 
diagnosed in accordance with the American 
Rheumatism Association criteria. No Indication 

 Thirty-eight patients (26.2%) did not have 

allopurinol dose adjustment according to the 
patients' creatinine clearance. No Dose  Adjustment 

Athisakul S, Wangkaew S, Louthrenoo W. Inappropriate prescription of allopurinol in a 
teaching hospital. J Med Assoc Thai. 2007 May;90(5):889-94. 



ยา 5 อันดับแรกที่ท าให้เกิดการแพ้ที่ผิวหนังรุนแรงได้บ่อยที่สุดในประเทศไทย 
กลุ่มอาการสตีเวนส์-จอห์นสัน 

กลุ่มอาการเท็น (TEN) 

ขอบคุณ ศ. ดร.วิจิตรา ทัศนียกุล ส าหรับกราฟที่ใช้ประกอบภาพ 



ผลข้างเคียงด้านผิวหนังรุนแรง 
จากการแพ้ยา 

Co-trimoxazole อันดับ 1 
Allopurinol อันดับ 2 
Amoxicillin อันดับ 5 

ยาอันตราย
ทุกชนิดต้อง
ใช้ด้วยความ
รับผิดชอบ
รอบคอบ 
และ
ระมัดระวัง 





Clinical manifestations and epidemiology of allergic rhinitis (rhinosinusitis) in UpToDate Last 
literature review version 19.2 : May 2011. This topic last updated: April 29, 2010.  

การใช้ยาปฏิชีวนะตั้งแต่
อายุน้อย ๆ เป็นปัจจัย
เสี่ยงต่อการเกิดโรค
ภูมิแพ้ที่จมูก 







Clostridium difficile associated diarrhea (CDAD) 

ล าไส้ใหญ่อักเสบ
เป็นแผล จน
ท้องร่วงอย่าง
รุนแรงจากการ
ใช้ยาปฏิชีวนะ
ต่อเนื่อง หรือใช้
บ่อยครั้ง 

Antibiotics-associated colitis (AAC) 





Fecal Transplant คือการน าอุจจาระของผู้มีสุขภาพดีใส่เข้าไป
ล าไส้ใหญ่ของผู้ป่วยเป็นวิธีการรักษา CDAD ที่ได้ผลดี 




