
การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง (CQI) 
 

1.  ชื่อผลงาน การประเมินการใช้ยา Co-amoxiclav ในโรงพยาบาลกงหรา จ.พัทลุง 

2.  ชื่อผู้จัดท า นางสาวพิมประภา ชูสังข์ กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค รพ.กงหรา จ.พัทลุง 

3.  บทน า  
 ตามที่กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายการพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผล 
เพ่ือให้ประชาชนได้รับการรักษาด้วยยาอย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย ลดความสิ้นเปลืองทางเศรษฐกิจ 
และลดการเกิดปัญหาเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ ซึ่งจากการทบทวนการสั่งใช้ยาภายในโรงพยาบาลกงหรา พบว่า 
ยา Amoxycillin trihydrate + Potassium clavulanate (Co-amoxiclav) เป็นยาในกลุ่มยาต้านจุลชีพ
ออกฤทธิ์กว้าง ที่มีการสั่งใช้ที่เพ่ิมมากขึ้น ในหลายข้อบ่งชี้ และเป็นยาที่มีราคาแพง พบร้อยละการความ
เหมาะสมในการสั่งใช้ยาในปี 2559 (มิถุนายน – กันยายน 2559) เพียงร้อยละ 34.20 โรงพยาบาลกงหรา
จึงได้น าการประเมินการใช้ยา (Drug use evaluation; DUE) ซึ่งเป็นการใช้เกณฑ์ในการประเมินอย่างเป็น
ระบบต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการใช้อย่างเหมาะสมเป็นไปตามเวชปฏิบัติที่ถูกต้อง ควบคุมค่าใช้จ่ายและป้องกัน
การเกิดปัญหาที่เกิดจากการใช้ยา มาติดตามการใช้ยา Co-amoxiclav ชนิดรับประทาน โดยมีเป้าหมาย
ของการพัฒนางาน เพ่ือเพ่ิมความเหมาะสมในการสั่งใช้ยา Amoxycillin trihydrate + Potassium 
clavulanate มากกว่าร้อยละ 80 ภายในปี 2564 และสามารถลดมูลค่าการสั่งใช้ยาได้ 

4.  วัสดุและวิธีการ 

ปี กิจกรรม 
ผลการ

ด าเนินการ 
ปัญหาและอุปสรรค 

2560 1.  รวบรวมข้อมูลการใช้ยา Co-
amoxiclav ปี 2559 ที่ผ่านมา และ
ผลการประเมินความเหมาะสมการสั่ง
ใช้ย้อนหลัง 4 เดือน 

2.  น าเสนอข้อมูลแก่ทีม PTCวิเคราะห์
หาสาเหตุและแนวทางร่วมกัน 

3.  จัดท าแบบประเมิน DUE ส าหรับยา  
Co-amoxiclav และน าเสนอเข้าทีม 
PTC เพ่ือให้พิจารณาร่วมกัน 

4.  น าแบบประเมิน DUE มาใช้ส าหรับ
การสั่งใช้ยา  Co-amoxiclav  

- ร้อยละความ
เหมาะสมใน
การสั่งใช้ยา 
Co-amoxiclav 
เท่ากับ 83.96 

- มูลค่าการสั่งใช้
ยา เท่ากับ 
36,389.50 
บาท/ปี 

- แพทย์ผู้สั่งใช้ไม่ได้วินิจฉัยในระบบ
ให้ตรงกับแบบประเมิน DUE 

- แบบประเมิน DUE ขาดการ
ตรวจสอบโดยเภสัชก่อนจ่ายยา ว่า
ข้อบ่งชี้ที่สั่งใช้ในแบบฟอร์ม มี
ข้อมูลตรงตามในระบบ hos XP 
หรือตรงตามจริงหรือไม่จึงเกิด
ความคลาดเคลื่อนของข้อมูลได้ 

- แบบประเมิน DUE มีข้อมูลไม่
ครบถ้วนสมบูรณ์ 

2561 1.  ชี้แจงแบบประเมิน DUE แก่แพทย์
และพยาบาล ในช่องข้อมูลต่างๆ
เพ่ือให้สามารถกรอกข้อมูลครบถ้วน
โดยเฉพาะนอกเวลาราชการ 

2.  เน้นย้ าความส าคัญของการใช้แบบ
ประเมิน DUE แก่เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง 

3.  สร้างมาตรฐานเดียวกัน คือ ไม่มีการ
จ่ายยาหากไม่มีใบประเมิน DUE 
ประกอบค าสั่งใช้ยา 

- ร้อยละความ
เหมาะสมใน
การสั่งใช้ยา 
Co-amoxiclav 
เท่ากับ 64.30 

- มูลค่าการสั่งใช้
ยา เท่ากับ 
27,520.50 
บาท/ปี 

- มีการสั่งใช้ยา Co-amoxiclav ที่
ไม่เป็นตามข้อบ่งชี้ในการใช้ยาใน
แบบประเมิน DUE 
 



ปี กิจกรรม 
ผลการ

ด าเนินการ 
ปัญหาและอุปสรรค 

2562 1.  ส ารวจความคิดเห็นจากองค์กรแพทย์
เพ่ือน ามาทบทวนและปรับเปลี่ยน
วินิจฉัยเพื่อให้ครอบคลุมในการสั่งใช้
ยา 

2.  ปรับเปลี่ยนแบบประเมิน DUE ใหม่
เพ่ิมความครอบคลุมวินิจฉัยที่
เหมาะสมต่อการสั่งใช้ยา Co-
amoxiclav 

- ร้อยละความ
เหมาะสมใน
การสั่งใช้ยา 
Co-amoxiclav 
เท่ากับ 67.96 

- มูลค่าการสั่งใช้
ยา เท่ากับ 
25,348.75
บาท/ปี 

- มีการสั่งใช้ยา Co-amoxiclav ที่
ไม่เป็นตามแนวทางระยะเวลาใน
การใช้ยาในแบบประเมิน DUE 

- มีแพทย์หมุนเวียนจากโรงพยาบาล
จังหวัดมาปฏิบัติงาน คนละ 2 
เดือน 

2563 
(6เดือน) 

1.  ปรับเปลี่ยนแบบประเมิน DUE ใหม่
เพ่ิมความครอบคลุมวินิจฉัยและ
ช่วงเวลาที่เหมาะสมต่อการสั่งใช้ยา 
Co-amoxiclav 

2.  มีการแนะน าการใช้แบบประเมิน 
DUE แก่แพทย์หมุนเวียนทุกคน 

3.  เพ่ิมการทบทวนวรรณกรรมและ
สรุปผลการติดตามการประเมิน DUE 
ในทีม PTC ทุกๆ 3 เดือน เพ่ือทบทวน
ปัญหาและหาทางแก้ไข 

- ร้อยละความ
เหมาะสมใน
การสั่งใช้ยา 
Co-amoxiclav 
เท่ากับ 80.55 

- มูลค่าการสั่งใช้
ยา เท่ากับ 
20,427.75 
บาท/ปี 

- แบบประเมินมีครอบคลุมแต่ยังไม่
มีความจ าเพาะเจาะจง และชัดเจน 
เช่น กรณีแผลสัตว์กัด ไม่สามารถ
ติดตามได้ว่าเป็นแผลระดับใด 

- ควรจ ากัดจ านวนยาที่จะสามารถ
จ่ายได้และควรนัดติดตามอาการ
ภายใน 7 วัน กรณีท่ีต้องการสั่งใช้
ยามากกว่า 10 วัน 

5.  ผล 

 



6.  วิจารณ์/ข้อเสนอแนะ 
การด าเนินการต้องอาศัยความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องทุกคน รวมถึงพัฒนาแบบประเมิน DUE 

อย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้ได้แนวทางในการสั่งใช้ยาที่เหมาะสมและทันต่อความรู้และแนวทางการรักษาท่ีเป็น
ปัจจุบัน โดยควรมีการก าหนดระยะเวลาที่ควรจะนัดผู้ป่วยติดตามอาการ หากมีการสั่งใช้ยาที่นานกว่า 7 วัน 
เพ่ือให้สามารถประเมินอาการได้ทันทีหากไม่เกิดการตอบสนองต่อยา ทั้งนี้จะช่วยลดการเกิดความไม่ร่วมมือใน
การใช้ยาของผู้ป่วยและลดการเกิดการสูญเสียมูลค่ายาเหลือใช้ และในแบบประเมินควรมเีกณฑ์ท่ีระบุให้ชัดเจน
ขึ้น เช่น กรณีแผลสัตว์กัด ควรให้ผู้สั่งใช้ประเมิน ระดับความรุนแรงของแผลร่วมด้วย เพ่ือลดการใช้ยาที่ไม่สม
เหตุผล 

7.  เอกสารอ้างอิง 
    ดารารัตน์ ส าเร็จวิทย์. การประยุกต์ใช้ตัวชี้วัดการใช้ยาในงานวิจัยการใช้ยา [อินเตอร์เน็ต]. คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสยาม; 2561 [เข้าถึงเมื่อ 1 สิงหาคม 2563]. เข้าถึงได้จาก: https://ccpe.pharmacycouncil.org/ 
showfile.php?file=564 
 
 
 
 


