
รานยาคุณภาพ  

 แนวทางการจัดทําประวัติผูปวยในรานยา 

21  มกราคม  2565 

 
   โดย   ภญ.เพ็ญทิพา  แกวเกตุทอง 

ผูอํานวยการสํานักรับรองรานยาคุณภาพ 



วัตถุประสงคการเก็บประวัติผูปวยในรานยา 

√       เพื่อธุรกิจ ( เพื่อใหจําลูกคาได )  

√       เพื่อการตรวจ GPP   รานยาคุณภาพ 

√√√    เพื่อติดตามการใชยา ( Patient Care) 

√√      เพื่อพัฒนา ( ตัวเอง + วิชาชีพ ) 

  



การบันทึก 

การติดตาม / FU 

ประวัติสวนบุคคล 
ประวัติทั่วไป 

Patient  Profile / ประวตัผู้ิป่วย 

พฤติกรรมสุขภาพ 

ปญหา DRP 
Clinical Symptom  

คําแนะนํา +การแกไข 

ประวัติการเจ็บปวย 

ผลการตรวจใน

หองปฏิบัติการ 

Lifestyle 







Medication therapy review 

การทบทวนรายการยาท่ีผูปวยไดรับ ( มีอยู) ท้ังหมดและทุก

แหลงท่ีมา เพื่อประเมินความเหมาะสมในการใชยาเหลานั้น 

Personal Medication  record 

บันทึกการใชยาท้ังหมด และทุกคร้ังท่ีมีการเปลี่ยนแปลง รวมถึง 

อาหารเสริม สมุนไพร 



Medication action plan 

Intervention / referral 

การทําแผนการดูแลผูปวย โดยใหผูปวยเปนศูนยกลาง ผูปวย

และแพทยท่ีรักษาควรทราบแผนนั้นดวย ใหผูปวยเขาใจปญหา

ท่ีเกิดรวมท้ังแนวทางแกไขท่ีเภสัชกรแนะนําและนําไปปฏิบัติได 

เภสัชกรชวยแกไขปญหาใหผูปวยกรณีท่ีแกไขได  แตหากแก

ไมไดเนื่องจากปญหามีความซับซอน หรือตองการตรวจวินิจฉัย

เพิ่ม เชน เจาะเลือด หรือตรวจเฉพาะทาง  ควรเรงสงตอแพทย

ผูรักษา 



Documentation and follow up 

การลงบันทึกในรูปแบบท่ีเหมาะสม และมีการติดตามตอเนื่อง 



ประวตั ิ/   Patient History  

ประวัติสวนตัว : ชื่อ สกุล เพศ  เลขบัตร ท่ีอยู  โทร สิทธิ์  สถานพยาบาล 

                     บุคคลท่ีติดตอกรณีฉุกเฉิน 

ประวัติทั่วไป :  อาชีพ  สมรส  รายได   

ประวัติพฤติกรรมสุขภาพ : บุหรี่ เหลา  อาหาร ออกกําลังกาย  แพยา  

ประวัติการเจ็บปวย :  โรคท่ีเปน  เปนมานาน?   รพ.ท่ีรักษา  ยาท่ีใช  สมุนไพร อาหารเสริม 

DRP 
Clinical Symptom 
Lifestyle 



ปญหาที่เภสัชกรพบในการติดตามผูปวย 

1. ปญหาการใชยา /  Drug Related 

Problem 

2. Clinical Symptoms 

3. ปญหาพฤติกรรม / Lifestyle 



ปญหาการใชยา  Drug Related Problem 

1. Need for additional therapy ไมไดรับยาที่ควรใชในการรักษาโรค  

       (Untreated indications) 

2.   Improper drug selection การเลือกยาไมเหมาะสม 

3.   Dosage too low ใชยาในการรักษาขนาดตํ่าเกินไป (Sub-therapeutic  

      dosage) 

4.  Dosage too high การใชยาในการรักษาขนาดสูงเกิน (Over-dosage) 

5.  Adverse drug reactions การเกิดอาหารขางเคียง 

6.  Drug interactions การเกิดอันตรกิริยา 

7.  Unnecessary drug therapy การใชยาไมตรงขอบงใช (Invalid  indications) 

8.  Non-compliance or non-adherence การใชยาไมตรงตามแพทยสั่ง 

9.  Dispensing error ความคลาดเคลื่อนในการจายยา 



 1. Need for additional therapy  
      -  ไมไดรับยาที่ควรใชในการรักษาโรค (Untreated indications) 

– ไมไดรักษาอาการหรือภาวะที่นําผูปวยนํามาพบแพทย 

– ไมไดรักษาอาการหรือภาวะที่เกิดขึ้นใหมหลังจากที่รักษาไปแลว

ระยะหน่ึง หยุดสั่งใชยาที่ผูปวยตองใชในการควบคุม หรือรักษา

อาการหรือโรคที่เปนอยูขณะน้ัน 

– ผูปวยไมไดรับยาที่ควรใชสําหรับปองกันอาการหรือโรค 

– ลืมสั่งยาที่ควรใหเพ่ือเสริมฤทธ์ิในการรักษา (กรณีพิเศษ) 

 



2. Improper drug selection การเลือกยาไมเหมาะสม 

– เลือกใชยาที่ไมมีประสิทธิภาพในการรักษาไมเหมาะกับโรค 

– เลือกใชยาที่ไมไดใหผลดีที่สุดเทาที่มีหลักฐานยืนยันในขณะนั้น (กรณี

พิเศษ) 

– เลือกใชยาที่เปนขอหามใช (Contraindication) 

– เลือกใชยาที่ทําใหผูปวยเกดิการแพยา 

– เลือกใชยาที่มีสิทธิภาพ แตเปนยาที่ไมปลอดภัยสําหรับผูปวยรายนั้น 

– เลือกใชยาที่มีประสิทธิภาพ แตเปนยาที่ไมปลอดภัยสําหรับผูปวยรายนั้  

– เลือกใชยาที่ประสิทธิภาพ แตไมคุมคาในทางเศรษฐกิจ 

– เลือกใชยาปฏิชีวนะที่เชือ้ด้ือตอยานั้น 



  3. Dosage too low ใชยาในการรักษาขนาดต่ําเกินไป  

                              (Sub-therapeutic dosage) 

– กําหนดขนาดยาในขนาดที่ตํ่าเกินไป 

– รับประทานยาแตละมื้อหางกันมากไป 

– เลือกใชรูปแบบยาที่ไมเหมาะสม ทําใหปวยไดรับยานอยเกินไป 

– เปล่ียนแปลงสูตรตํารับยาหรือเปล่ียนแปลงยี่หอยา ซ่ึงทําใหไดรับยา

นอยกวาเดิม 

– ใชยาเส่ือมสภาพหรือยาที่หมดอายุ 

– เปล่ียนวิธีการใหยา แตไมไดปรับขนาดการใหยาใหถูกตอง 

– การปรับลดขนาดยาเร็วเกินไป ทําใหผูปวยเกิดอาการถอนยา 

 



4. Dosage too high การใชยาในการรักษาขนาดสูงเกิน 

                            (Over-dosage) 

– การกําหนดยาในขนาดที่สูงเกินไป 

– ระยะเวลาในการบริหารยาแตละมื้อถ่ีเกินไป 

– การเลือกใชรูปแบบยาที่ไมเหมาะสม ทําใหผูปวยไดรับยามาก

จนเกินไป 

– การเปล่ียนแปลงสูตรตํารับยา หรือเปล่ียนยี่หอยา ทําใหไดรับยา

มากกวาเดิม 

– การบริหารยาดวยวิถีทางที่ไมเหมาะสม 

– การเปล่ียนวิธีการใหยาแตไมไดปรับขนาดการใหยาใหถูกตอง 

 



5. Adverse drug reactions การเกิดอาการขางเคียง 

– การเกิดอาการขางเคียงจากการใชยา 

– การแพยา 

– การเกิดอาการพิษของยา 

– ผูปวยมีปจจัยเสียงที่ทําใหเกิดอาการไมพึงประสงค 

– การเกิดโดยไมสามารถคาดเดาได (idiosyncrasy) 

 



6. Drug interactions การเกิดอันตรกิริยา 

– การเกิดปฏิกิริยาระหวางกันของยากับยา 

– การเกิดปฏิกิริยาระหวางกันของยากับอาหาร 

– การเกิดอันตรกิริยาระหวางยากับโรค 

7. Unnecessary drug therapy การใชยาไมตรงขอบงใช 

(Invalid indications) 

– การใชยาในทางที่ผิด (drug abuse) 

– การใชยาในขอบงใชที่ไมไดรับการรับรองผลการรักษา 

– การใชยาโดยไมมี โรคหรืออาการที่เปนขอบงใชของยา 

 



8 Non-compliance or non-adherence  

   การใชยาไมตรงตามแพทยสั่ง 

– การใชยาไมตรงตามแพทยส่ัง 

– การลืมรับประทานยา 

– การหยุดยาเอง 

– ยาที่ใชหมดกอนกําหนด เชน ทํายาหาย, แจกจายยาผูอื่น 

– การไมไปพบแพทยตามนัดหมาย 

– การใชยาเกินความจําเปน 

– การเก็บรักษายาไมถูกตองทําใหเกิดยาเสีย ยาเส่ือมสภาพ 



9  Dispensing error ความคลาดเคลื่อนในการจายยา 

– ชื่อของผูปวยบนฉลากยาไมตรงกัน (incorrect patient name) 

– การจายยาผิดตัวยา (Wrong drug error) 

– การจายยาผิดรูปแบบ (wrong dosage form error) 

– การจายยาผิดความแรง (wrong drug strength error ) 

– การจายยาผิดจํานวน (wrong drug quantity error) 

 



ปญหาพฤติกรรมสุขภาพที่พบในผูปวย 

คนทีม่คีวามเส่ียง ได้รู้และเกดิการปรับเปลีย่นพฤติกรรมเพ่ือลดความ

เส่ียง ไม่ก้าวสู่การเป็นโรค 

คนทีเ่ป็นโรค+ คุมอาการไม่ได้ /ใช้ยาไม่ได้ประสิทธิภาพเท่าทีค่วรเน่ืองจากปัญหา

พฤติกรรม ได้มกีารแก้ไข 



วิธีการบันทึกประวัติผูปวย 

1. Paper -based  การจดบันทึกในกระดาษ  สมุดโนต 

2. Computer-based การบันทึกในระบบอิเลคโทรนิก  ดวย      

Word /  Excel   

      โปรแกรม POS ของราน ฯ  

       ( สามารถมีภาพถายประกอบได )  

3. Mixed ผสมผสาน  1 + 2 

 

ทั้งนี้.......ใหนึกถึงแนวทางในการจัดเก็บและการนํามาใชงานดวย 



อยาลืมเรื่องความลับผูปวย  

ความเปนสวนตัวเวลาพูดคุย  

และ  

การอนุญาตใหเขาถึง/เก็บขอมูลของผูปวย 

( Consent Form ) 



ตย.  POS  Inno pharma   

             ระบบ  Member  + ประวัติคนไข Pt. Profile  



ตัวอยาง  

 ใชระบบ POS บันทึกสมาชิก 



 



ตัวอยาง  

การใช Paper  

 แบบฟอรมของ

โครงการ ฯ  



ยาที่ใช 



คา Lab 





เทา้บวม 

 ลืมกินยาบ่อยๆ

Noncompliance 
 

BP 150/90 อธิบายความสาํคญัท่ีตอ้งกินทุกม้ือ 

ใหค้วามรู้เร่ือง Stroke 

กินเคม็ 

ไม่ออกกาํลงักาย 

สูบบุหร่ี 
 

อธิบายเร่ืองความเคม็กบัโรค 

จาํนวนท่ีควรบริโภค / วนั 

แนะนาํขอ้ดีของการออกกาํลงักาย 

แนะนาํการแกวง่แขน ( สอน ) 

ชวนให ้ลด/เลิกสูบ 

ติดตาม BP  ,  การกินยา 

การกินยา 

2  wk/ 25 พย 63 

12.11.63 

ตย. การบนัทึก 

เพญ็ทิพา 



 

Pharmacy  Services =  Pharmacist Fee 
ตย.ของ..งานคณุภาพ 

      แจก  ATK   10  B 

      แจก  ถงุยางอนามยั   

จ่ายยาคมุกาํเนิด 40 B/แผง 



ขอบคณุคะ่ 
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