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 เป็นกระบวนการท่ีจะให้ได้มาซึ่งข้อมูลรายการยาท่ีผู้ป่วยใช้ท่ีบ้านก่อนเข้ามารับการรักษาตัวใน 
โรงพยาบาลให้ได้สมบูรณ์ท่ีสุดเท่าท่ีจะสามารถทำได้ ในกรอบเวลาท่ีกำหนดท้ังช่ือยา ขนาดรับประทาน ความถ่ี 
และวิถีใช้ยานั้นๆ (รวมถึงยาท่ีผู้ป่วยซื้อมารับประทานเอง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และสมุนไพร) หลังจากท่ีได้ข้อมูล 
รายการยาท่ีผู้ป่วยใช้ อย่างต่อเนื่องแล้วต้องมีการเปรียบเทียบกับรายการยาท่ีแพทย์ส่ังเมื่อแรกรับ ขณะอยู่ 
โรงพยาบาล ช่วงท่ีมีการย้ายหอผู้ป่วย และรายการยาในวันกลับบ้าน หากพบความแตกต่างของรายการยาต้องมี 
การบันทึกเหตุผลเพื่อส่ือสารข้อมูลกับผู้ท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งรายการยาดังกล่าวต้องติดตามผู้ป่วยไปทุกรอยต่อของการ 
ให้บริการในโรงพยาบาล เพื่อให้ผู้ป่วยเกิดความปลอดภัยสูงสุดในการใช้ยา เครื่องมือ อุปกรณ์ท่ีใช้  
 กระบวนการ Medication Reconciliation ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักดังนี้  
 1. Verification บันทึกรายการยา อาหารเสริม สมุนไพร ท่ีผู้ป่วยได้รับ  
 2. Clarification ตรวจสอบความถูกต้องของรายการยาท่ีบันทึก เพื่อให้มั่นใจว่ายา และขนาดยาท่ีผู้ป่วย 
ได้รับอยู่นั้นเหมาะสม หากสงสัยควรหาข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งอื่นๆ  
 3. Reconciliation เปรียบเทียบยาท่ีผู้ป่วยได้รับใหม่ กับรายการยาท่ีผู้ป่วยเคยได้รับ และบันทึกการ 
เปล่ียนแปลงในค าส่ังใช้ยาพร้อมเหตุผล  
 4. Transmission เมื่อจำหน่ายผู้ป่วยให้ส่ือสารรายการยาล่าสุดท่ีผู้ป่วยได้รับ กับตัวผู้ป่วยเอง หรือกับ 
ผู้ดูแล และส่งตัวรายการยาดังกล่าวไปยังสถานพยาบาลใกล้บ้าน เพื่อรับการรักษาต่อ ในกรณีท่ีผู้ป่วยย้ายแผนก 
หรือย้ายหอผู้ป่วยก็ควรส่งต่อข้อมูลรายการยานั้นไปยังหน่วยงานใหม่ด้วย  

วัตถุประสงค ์ 
 1. เพื่อให้ผู้ป่วยได้ยาท่ีเคยใช้อย่างต่อเนื่อง ในผู้ป่วยท่ีมีโรคประจำตัว  
 2. เพื่อลดความเส่ียงท่ีจะเกิดสภาวะแทรกซ้อนจากการไม่ได้ใช้ยาเดิมต่อเนื่อง ระหว่างรักษาตัวใน 
โรงพยาบาล  
 3. เพื่อลดความเส่ียงท่ีจะเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการไม่ได้หยุดยาบางชนิดก่อนทำหัตถการ  
 4. เพื่อลดความเส่ียงจากการไม่ได้รับยาท่ีเคยใช้อยู่ หลังจากหยุดยาบางตัวชั่วคราว  
 5. เพื่อลดความเส่ียงท่ีจะเกิดอันตรกิริยาระหว่างยาเดิม และยาท่ีใช้รักษาขณะรักษาตัวในโรงพยาบาล  
 6. เพื่อลดความเส่ียงจากการได้รับยาซ้ำซ้อนจากแพทย์ปรับเปล่ียนการรักษา หรือซื้อยาทานเอง 

ข้อมูลที่ต้องบันทึก 
 1. สถานพยาบาลท่ีผู้ป่วยรับยา 
 2. วันท่ีรับยา 
 3. วันนัดครั้งต่อไป (ถ้าเป็นผู้ป่วยท่ีแพทย์นัด) 
 4. ช่ือยา ขนาดยา ความถ่ีและวิธีใช้ยา จำนวนเม็ดยาท่ีเหลืออยู่ 
 (รวมถึงยาท่ีผู้ป่วยซื้อมารับประทานเอง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และสมุนไพร) 

นโยบายการทบทวนการใช้ยาเดิมของผู้ป่วย (Medication Reconciliation) 
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กรอบระยะเวลาที่กำหนด 
     รวบรวมข้อมูลให้เสร็จส้ิน ภายใน 24 ช่ัวโมง ภายหลังผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 กรณีผู้ป่วยรับยาเดิมโรงพยาบาลเทพา 
 1. แพทย์ส่ังยาโดยดูจากประวัติยาเดิมของผู้ป่วยใน  HOSxP 
 2. เภสัชกรซักประวัติการรับประทานยาเพิ่มเติม และเปรียบเทียบรายการยาเดิมของผู้ป่วยท่ีแพทย์ส่ังใช้ ใน
ประเด็นต่างๆ เช่น ไม่ได้ส่ังยาท่ีผู้ป่วยเคยใช้อยู่  ขนาดยาไม่ถูกต้อง ความซ้ำซ้อน ปฏิกิริยาระหว่างยาท่ีส่ัง เป็นต้น  
หากพบความแตกต่างให้ส่ือสารกับแพทย์ พร้อมท้ังลงลายมือช่ือ 
 3. ส่ือสารรายการยากลับบ้านให้ผู้ป่วยหรือญาติรับทราบ โดยเน้นย้ำเป็นพิเศษในรายการยาท่ีแพทย์
ปรับเปล่ียนวิธีการใช้ยา 

 กรณีผู้ป่วยรับยาเดิมจากสถานพยาบาลอื่น 
 1. แพทย์ส่ังยาโดยดูจากประวัติยาเดิมของผู้ป่วยท่ีนำมา (กรณีท่ีมีฉลากยา) 
 2. ในกรณีท่ีไม่มีฉลากยา หรือไม่สามารถทราบรายการยา ให้พยาบาล/แพทย์ซักประวัติว่าผู้ป่วยรับยาอยู่ท่ี
ไหน และเขียนตามประวัติยาเดิม รพ............. ใน order sheet ส่งต่อมาท่ีห้องยา 
 3. เภสัชกรซักประวัติการรับประทานยา ตรวจสอบยาเดิม (ในกรณีท่ีผู้ป่วยนำยามา) หรือหากไม่นำยามา ให้
โทรสอบถามประวัติยาเดิมจากสถานพยาบาลท่ีผู้ป่วยรับยาอยู่  
 4. เภสัชกรเขียนรายการยาท่ีผู้ป่วยรับประทานอยู่ในแบบฟอร์ม medication reconciliation 
 5. แนบแบบฟอร์ม medication reconciliation ใน chart ผู้ป่วย แจ้งแพทย์ให้ทราบ 
 6. เปรียบเทียบรายการยาเดิมของผู้ป่วยท่ีแพทย์ส่ังใช้ ในประเด็นต่างๆ เช่น ไม่ได้ส่ังยาท่ีผู้ป่วยเคยใช้อยู่  
ขนาดยาไม่ถูกต้อง ความซ้ำซ้อน ปฏิกิริยาระหว่างยาท่ีส่ัง เป็นต้น  หากพบความแตกต่างให้ส่ือสารกับแพทย์ พร้อมท้ัง
ลงลายมือช่ือ 
 7. ส่ือสารรายการยากลับบ้านให้ผู้ป่วยหรือญาติรับทราบ โดยเน้นย้ำเป็นพิเศษในรายการยาท่ีแพทย์
ปรับเปล่ียนวิธีการใช้ยา 
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แบบฟอร์มที่ใช ้
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นโยบายการเฝ้าระวังยาท่ีมีความเสี่ยงสงู (High Alert Drug: HAD)  

 
 

 

 ยาท่ีมีความเส่ียงสูง (High Alert Drug ) หมายถึง ยาท่ีก่อให้เกิดอันตรายรุนแรงแก่ผู้ป่วยซึ่งอาจถึงแก่ชีวิต
ได้ และเป็นยาท่ีเส่ียงต่อการเกิดความผิดพลาดในกระบวนการรกัษา จึงควรมีข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับข้ันตอนใน
การส่ังใช้ยา การจ่ายยา และการบริหารยา และจำเป็นต้องเฝ้าระวังการใช้ยาเป็นพิเศษ เพื่อลดโอกาสท่ีจะเกิด 
ความผิดพลาดและอันตรายท่ีอาจเกิดจากการใช้ยานั้นได้  
เกณฑ์ในการพิจารณาเลือกยาที่มีความเสี่ยงสูง  
 1. เป็นยาท่ีมีโอกาสสูงท่ีจะเกิดอันตรายแก่ผู้ป่วย เพราะมีผลข้างเคียงร้ายแรงต่ออวัยวะสำคัญ หากมีการ 
บริหารยาท่ีผิดพลาด  
 2. เป็นยาท่ีมีอุบัติการณ์การรายงานความคลาดเคล่ือนทางยาท่ีทำให้เกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ 
Adverse drug event (ADE) ท่ีรุนแรงในโรงพยาบาลเทพา  
 3. เป็นยาท่ีมีดัชนีการรักษาแคบ ( Narrow Therapeutic Index )  
วัตถุประสงค ์ 
 1. เพื่อป้องกันและลดอุบัติการณ์ความคลาดเคล่ือนทางยา (Medication errors) ท่ีเกิดจากยาความเส่ียง 
สูง High Alert Drug  
 2. เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ท่ีเกี่ยวข้องในการใช้ยาความเส่ียงสูงสามารถปฏิบัติตามแนวทางในการใช้ 
ยาความเส่ียงสูงได้อย่างเหมาะสม 
  คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบําบัดโรงพยาบาลเทพา ได้มีข้อตกลง และกำหนดยาความเส่ียงสูง 
จำนวน 17 รายการ ดังนี้ 
 1 .Adenosine injection 6 mg/2 ml  
 2. Adrenaline injection 1 mg/ml 
 3. Atropine injection 0.6 mg/ml 
 4. Amiodarone injection 150 mg/3 ml 
 5. Dopamine injection. 250 mg /10 ml 
 6. Norepinephrine injection 4 mg/ml 
 7. Calcium gluconate injection 100 mg/10 ml 
 8. Potassium Chloride injection 20 mEq/10 ml  
 9. Sodium Bicarbonate injection 7.5% 50 ml 
 10. Morphine injection 10 mg/ml 
 11. Pethidine injection 50 mg/ml 
 12. Regular Insulin (RI) 1000 Unit /10 ml                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 13 MgSO4 injection 10%, 50%  
 14. Streptokinase injection 1.5 mu. 
 15. Warfarin 2, 3, 5 mg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 16. Phenytoin injection 250 mg 
 17. Fentanyl injection 50 mcg/ml 
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 แนวทางการปฏิบัติ 
 1. การสั่งจ่ายยากลุ่มเสี่ยงสูง 
     - แพทย์ไม่ส่ังยากลุ่มเส่ียงสูงด้วยวาจา  ยกเว้น  กรณีทำหัตถการ หรือเร่งด่วน ผู้รับต้องจดและทวน
ให้ฟังทันที  และแพทย์ต้องมาเซ็นช่ือกำกับภายใน 24 ช่ัวโมง 
     - การเขียนใบคำส่ังใช้ยาในกลุ่มท่ีมีความเส่ียงสูง ต้องเขียนช่ือสามัญทางยาเป็นคำเต็มไม่ใช้ช่ือย่อ 
ยกเว้นรายการท่ีมีการกำหนดเป็นคำย่อมาตรฐานของโรงพยาบาลเทพา โดยให้ระบุความแรงของยาท่ีต้องการ 
ชนิดรูปแบบยาเตรียม การบริหารยา ด้วยลายมือท่ีอ่านง่ายชัดเจน พร้อมท้ังเขียนช่ือแพทย์ผู้ส่ังใช้กำกับทุกครั้ง 

             2. การจ่ายยากลุ่มเสี่ยงสูง 
         - เมื่อได้รับใบส่ังยากลุ่มเส่ียงสูง  เภสัชกรต้องตรวจสอบ ช่ือ-นามสกุลผู้ป่วย  ช่ือยา  ขนาดยา  
ปฏิกิริยาระหว่างยา (Drug interaction)  และข้อห้ามใช้ยาในผู้ป่วยแต่ละราย  กรณีท่ีพบปัญหาเภสัชกรต้องติดต่อ
แพทย์ผู้ส่ังยาทันที 
         - การจ่ายยากลุ่มเส่ียงสูง  ให้กระทำโดยมีการตรวจสอบซ้ำจากเภสัชกรเสมอ  และให้ติดสติกเกอร์ 
“High Alert Drug”  

       - กรณีช่วยชีวิต พยาบาล สามารถใช้ยาฉุกเฉินจากกล่องยาช่วยชีวิต แล้วส่งใบส่ังยา หรือรายช่ือ 
ผู้ป่วย มาภายหลัง เพื่อให้เภสัชกร ทวนสอบความถูกต้อง    

             3. การบริหารยา  กรณีผู้ป่วยรักษาตัวในโรงพยาบาล 
       - เมื่อแพทย์ส่ังยากลุ่มเส่ียงสูง  พยาบาลต้องตรวจสอบช่ือ-นามสกุลผู้ป่วย  ช่ือยา ขนาดยา ให้
ถูกต้องก่อนให้ยาผู้ป่วย  
       - การเตรียมยาให้ปฏิบัติตามท่ีระบุในคู่มือ 
       - มีการตรวจสอบซ้ำโดยพยาบาลอีกคนหนึ่งก่อนให้ยาแก่ผู้ป่วย   
       - คำนวณขนาดยาซ้ำถ้าต้องมีการคำนวณ 
       - ในการบริหารยาฉีด ท่ีต้องหยดทางเส้นเลือด  ต้องใช้ Infusion pump 

            4. การเฝ้าระวังผลการใช้ยากลุ่มเสี่ยงสูง 
      - พยาบาลเฝ้าระวังอาการผู้ป่วยตามคู่มือ หรือ ฉลากท่ีระบุ critical point ติดตามและลงบันทึกผล
การใช้ยาหรือความเปล่ียนแปลงหลังการใช้ยากลุ่มเส่ียงสูงไว้ในใบบันทึกการให้ยาแฟ้มผู้ป่วยหรือเวชระเบียน    
      - พยาบาลแจ้งแพทย์เจ้าของไข้ทันทีเมื่อพบความผิดปกติหรือความผิดพลาดจากการใช้ยากลุ่มเส่ียงสูง    
               - แพทย์เป็นผู้ส่งตรวจ ติดตามผล  และการแก้ไขอาการไม่พึงประสงค์จากยากลุ่มเส่ียงสูงตามคู่มือท่ี
ได้กำหนดไว ้
      - เมื่อเกิดอาการไม่พึงประสงค์รนุแรง  หรือเกดิความผิดพลาดท่ีถึงตัวผู้ป่วยจากการใช้ยากลุ่มเส่ียงสูง  
ผู้พบเหตุการณ์ต้องรายงานอุบัติการณ์ทันที 
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            5. การเก็บรักษา 
            - ยากลุ่มเส่ียงสูงทุกชนิดต้องเก็บรักษาโดยแยกจากยาอื่น  
        - ต้องมีสัญลักษณ์เตือนบุคลากรว่าเป็นยากลุ่มเส่ียงสูง  ติดสต๊ิกเกอร์สีส้มสะท้อนแสง 
            - จำกัดการเข้าถึงยากลุ่มเส่ียงสูงกลุ่มยาเสพติดให้โทษโดยต้องใส่ในตู้หรือล้ินชักท่ีมีกุญแจ และมีการ
ตรวจสอบจำนวนยาสม่ำเสมอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 



7 
 

อาการไม่พึงประสงค์จากยา (Adverse Drug Reaction : ADR) หมายถึง ปฏิกิริยาท่ีเกิดขึ้นโดยไม่ได้ 
ต้ังใจ และเป็นอันตรายต่อร่างกายมนุษย์ เกิดขึ้นเมื่อใช้ยาในขนาดปกติ เพื่อป้องกัน วินิจฉัย บำบัดรักษาโรค หรือ 
เปล่ียนแปลงแก้ไขการทำงานของร่างกาย โดยไม่รวมปฏิกิริยาท่ีเกิดจากการใช้ยาในทางท่ีผิด  

วัตถุประสงค ์ 
 1. เพื่อให้ผู้ป่วยปลอดภัยจากอาการอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาท่ีรุนแรง  
 2. เพื่อป้องกันการแพ้ยาซ้ำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นโยบายการเฝ้าระวังและติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา  
                                (Adverse Drug Reaction: ADR) 
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นโยบายการ Review Chart 
 

 
 เพื่อให้มีความเข้าใจตรงกันในการปฏิบัติงานทางคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด (PTC) จึง
กำหนดนโยบาย  Review Chart  ดังนี้ 

1.  แพทย์ต้อง Review chart ทุกครั้งท่ีมีการเปล่ียนแปลงแผนการรักษา หรือ review chart ทุก  
           5- 7 วันตามความเหมาะสม 
 2.   เมื่อผู้ป่วยถูกส่งกลับจากโรงพยาบาลอื่นมารักษาต่อท่ีโรงพยาบาลเทพา แพทย์ต้อง review chart   
           ทุกครั้ง เพื่อใหส่ื้อสารเข้าใจตรงกัน 
 3.   ในการ Review Chart ให้เขียนรายละเอียดในการส่ังใช้ยาตามมาตรฐานวิชาชีพ ซึ่งประกอบด้วย  

     ช่ือยา ขนาดยา วิธีบริหารยา อย่างถูกต้องครบถ้วน 
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นโยบาย Automatic stop order 
 

 

 

 เพื่อให้มีความเข้าใจตรงกันในการปฏิบัติงานทางคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด (PTC) จึง
กำหนดนโยบาย Automatic stop order ดังนี้ 

1. โรงพยาบาลเทพามีการกำหนดยาท่ีต้องหยุดอัตโนมัติ มี 2 รายการ คือ  
- Norfloxacin หยุดยาเมื่อครบ 5 วัน สำหรับข้อบ่งช้ี acute diarrhea  
- Aminoglycoside injection หยุดยาเมื่อครบ 7 วัน  

2. เมื่อใกล้ถึงมื้อสุดท้าย พยาบาลหรือเภสัชกรจะประสานกับแพทย์เจ้าของคนไข้ว่าจะให้ยาต่อหรือไม่ 
3. เมื่อแพทย์ต้องการส่ังยาต่อต้องเขียน order ใหม่ เพื่อให้ทางห้องยาได้จัดยาให้คนไข้ต่อไป   
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นโยบายการเขยีนคำย่อ 
 

 

 

เพื่อให้มีความเข้าใจตรงกันในการปฏิบัติงานทาง คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด (PTC) จึง
กำหนดนโยบายการเขียนคำย่อ ดังนี้ 
               คำย่อท่ี ห้ามใช ้มีดังนี้ 

คำย่อ ความหมาย 

 ( ข้อผิดพลาดท่ีอาจเกิดขึ้น) 

คำแนะนำแก้ไข 

cc. 
µg 
T5 
E5 
D5 
ซซ. 

 

00 
mg 

E5, D5 
T5, D5 
T5, E5 
ชช. 

ml, ซีซี 
mcg 

Tranxene, Clorazepate 5 mg. 
Enalapril 5 mg. 
Diazepam 5 mg. 

ซีซี, ml 
 

 
ในการส่ังยามีข้อห้ามดังนี้ 

1)  ไม่เขียนเลขศูนย์ (0) หลังจุดทศนิยม เช่น 3.0 แต่หน้าจุดทศนิยมให้ใส่เลขศูนย์ได้ เช่น 0.3 
2)  หน่วยของยาต้องระบุชัดเจน เช่น mg ไม่ควรส่ังเป็นหลอด, Amp., ตลับ  
3)  ไม่ควรใช้คำย่อท่ีไม่เป็นสากล 
4)  ไม่ควรส่ัง  

4.1 Omeprazole  เป็น Losec (มองคล้าย Lasix) 
4.2 Morphine เป็น MO (มองคล้าย MOM , Milk of Magnesia ) 
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5)  ยาท่ีสามารถส่ังช่ือยาท่ีเป็น Trade name หรือ คำย่อ ท่ีเป็นสากล ได้แก่ 
 

ชื่อสามัญทางยา ชื่อที่สามารถสั่งได้ หมายเหตุ 
Acetylcysteine Fluimucil, NAC  
Amiloride/HCTZ Moduretic  
Aspirin ASA  
Calcium carbonate CaCO3  
Calcium gluconate injection Ca gluconate  
Calcium Polystyrene Sulfonate Kalimate  
Chlopromazine CPZ  
Chlorpheniramine maleate CPM  
Clopidogrel Plavix  
Clorazepate Dipotasium Tranxene  
Cotrimoxazole Bactrim  
Domperidone Motilium  
Ergotamine tartrate Cafergot  
Etonogestrel (ยาฝังคุมกำเนิด) Etoplan  
Furosemide Lasix  
Guaifenesin GG  
Haloperidol Hadol  
Hydrochlorothiazide HCTZ  
Hydroxyprogesterone Caproate Proluton  
Hyoscine     Buscopan  
Insulin 70/30 Mixtard 70/30  
Isoniazid INH  
Gemfibrozil Lopid  
lorazepam Ativan  
Metoclopramide Plasil  
Norepinephrine Levophed  
Norethisterone  Primolut-N  
Oseltamivir Tamiflu  
Phenytoin Dilantin  
Potassium Chloride injection KCL Inj.  
Regular Insulin   RI  
Salbutamol Ventolin  
Salmeterol/Fluticasone Evoflo  
Simethicone Air-X  
Sodium Bicarbonate NaHCO3  
Sodium Chloride NaCL  
Sodium valproate Depakine  
Theophylline Theodur  
Tolperisone Mydocalm  
Triamcinolone TA  
Trihexyphenadryl ACA , Benzhexol  
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นโยบายโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (Rational Drug Use 
hospital) 

 

 

โรงพยาบาลเทพามีความมุ่งมั่นดำเนินโครงการโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (Rational 
Drug Use hospital; RDU hospital) โดยจะดำเนินการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลอย่างเป็นรูปธรรม และให้
บุคลากรทางการแพทย์เกิดความตระหนักถึงปัญหาการใช้ยาให้เกิดการใช้ยาอย่างสมเหตุผลอย่างมีประสิทธิภาพ 
และมีธรรมาภิบาล ให้เกิดการพัฒนาระบบยา และการใช้ยาอย่างสมเหตุผลอย่างยั่งยืนเพื่อประโยชน์สุขของผู้ป่วย
ท่ีมาใช้บริการ โดยมีกุญแจสำคัญ 6 ประการ (PLEASE) ดังนี้ 

1. พัฒนาบทบาทและกลไกของคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด (PTC) ให้เข้มแข็ง โดย
ปฏิบัติตามแนวทางขององค์การอนามัยโลก (WHO) (Pharmacy and Therapeutics 
Committee Strengthening) 

2. พัฒนาฉลากยา ฉลากยาเสริม ท่ีให้ข้อมูลยาอย่างเพียงพอสู่ประชาชนท่ีจะช่วยให้ใช้ยาได้
อย่างถูกต้องและปลอดภัย (Labeling and leaflet for patient information) 

3. พัฒนาเครื่องมือท่ีจำเป็นท่ีช่วยให้เกิดการส่ังใช้ยาอย่างสมเหตุผล (Essential RDU tools) 
4. สร้างความตระหนักรู้ของบุคลากรทางการแพทย์และผู้รับบริการต่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผล 

(Awareness for RDU principles among health professional and patients) 
5. ส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ในคนสูงอายุ เด็ก สตรีมีครรภ์ สตรีให้นม

บุตร ผู้ป่วยโรคไต ผู้ป่วยโรคตับ และผู้ป่วยกลุ่มพิเศษอื่น ตามท่ีโรงพยาบาลกำหนด 
(Special population care) 

6. ส่งเสริมจริยธรรมและจรรยาบรรณทางการแพทย์ในการส่ังใช้ยา (Ethics in prescription) 
จึงประกาศมาให้ทราบและดำเนินการร่วมกันอย่างท่ัวถึงและต่อเนื่อง 

 


