
ฉบับที่ 1	  :	  มิถุนายน 2559

 จุลสารทางยา จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อในการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องยาทั้งเรื่องความรู้ 

  ทางวิชาการ และระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ สนับสนุนการแพทย์ รวมถึงผู้ป่วย         

  มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการใช้ยาตลอดจนข้อควรระวัง และสิ่งที่ต้องปฏิบัติ ส่งผลให้เกิดการใช้ยาอย่าง 

  ถูกต้อง ปลอดภัย เหมาะสม ถือเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งในการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล ซึ่งเป็น 

  นโยบายของคณะฯ และนำไปสู่การเป็นคณะแพทยศาสตร์ชั้นนำในระดับสากล  

พบกับจุลสารทางยาได้ทุก 3 เดือน พร้อมเนื้อหาสาระที่ตั้งใจนำเสนอเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้อ่าน 

                           กองบรรณาธิการ

โรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (Rational Drug Use hospital)
การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล หมายถึง การใช้ยาที่ให้ประโยชน์จริงต่อผู้ป่วย มีความเสี่ยงต่ออันตรายจากยาต่ำ ด้วย

ค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมทั้งต่อผู้ป่วยและสังคม แต่ในความเป็นจริงพบว่าบ่อยครั้งมีการใช้ยาโดยไม่มีข้อบ่งชี้ ขาดหลักฐาน

สนับสนุนประสิทธิผลของยา ใช้ยาอย่างซ้ำซ้อนหรือมากชนิดเกินความจำเป็น ผู้ป่วยมีความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายจากการใช้
ยาหรือได้รับผลเสียร้ายแรงต่อสุขภาพจนอาจถึงแก่ชีวิต และทำให้สูญเสียค่าใช้จ่ายอย่างไม่เหมาะสมเป็นมูลค่ามหาศาล 

โครงการ “โรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล” เป็นหนึ่งในหลายกลไกหลักที่มุ่งผลักดันให้เกิดการใช้ยา

อย่างสมเหตุผล ดำเนินงานภายใต้กรอบความคิดของกุญแจสู่ความสำเร็จ 6 ประการ ได้แก่ 

โรงพยาบาลรามาธิบดีได้เข้าร่วมในโครงการ โ รงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล และเริ่มดำเนินการแล้ว
ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 โดยความร่วมมือในการดำเนินงานของบุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ คณบดี ผู้อำนวยการโรง

พยาบาล แพทย์ พยาบาล เภสัชกรและบุคลากรทุกฝ่ายภายในโรงพยาบาล

การสร้างความเข้มแข็งแก่คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด (Pharmacy and therapeutics 
committee (PTC) competency

การจัดทำฉลากยามาตรฐาน ฉลากยาเสริม และข้อมูลยาสู่ประชาชน (Label and patient 
information leaflet)

การสร้างความตระหนักรู้ของบุคลากรทางการแพทย์และผู้รับบริการต่อหลักเกณฑ์ในการใช้ยาอย่าง
สมเหตุผล (Awareness for RDU principles among health personnel and patients)

การดูแลด้านยาเพื่อความปลอดภัยของประชากรกลุ่มพิเศษ (Special population care)

การจัดทำหรือจัดหาเครื่องมือจำเป็นที่ช่วยให้เกิดการสั่งใช้ยาอย่างสมเหตุผล (Essential RDU tools)

การสร้างเสริมจริยธรรมในการสั่งใช้ยา (Ethics in prescription)

จุลสารทางยา





High  Alert  Medications

รายการยา รายการยา

Local Anesthetics Electrolytes

Levobupivacaine Calcium gluconate

Bupivacaine Dipotassium Phosphate injection

Lidocaine Magnesium sulfate injection

Lidocaine with Adrenaline Potassium chloride injection*

Cardiovascular 3% sodium chloride

Adrenaline Chemotherapy* ทุกรายการ

Amiodarone Anxiolytics & Hypnotics & Sedatives

Digoxin oral/IV* Chloral hydrate*

Dobutamine Midazolam injection 

Dopamine Opioids

Nitroglycerine injection Fentanyl injection*

Norepinephrine Morphine sulfate injection*

Heparin Pethidine injection*

Warfarin * Insulin

Diltiazem injection Insulin IV drip

คณะอนุกรรมการ High Alert Medications

ยาที่มีความเสี่ยงสูง หมายถึง ยาที่มีความเสี่ยงสูงที่จะก่อให้เกิดอันตรายรุนแรงกับผู้ป่วยอย่าง 
มีนัยสำคัญ เพราะมีดัชนีการรักษาแคบ หรือมีผลข้างเคียงร้ายแรงต่ออวัยวะสำคัญ เช่น สมอง ไต 
หัวใจ เป็นต้น 

รายการยาที่ประกาศเป็น High Alert Medications สำหรับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี รวบรวมจากรายงานอุบัติการณ์ด้านยา E-up ที่ผ่านมา การขอความเห็นจากทุกภาควิชา 
และรายการยาจากสถาบันเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติด้านยา (Institute for safe 
Medication Practice; ISMP) โดยมีรายการดังตาราง
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สินค้าที่วาง

จำหน่ายใน  

Rama Health 

Shop

RAMA Health Shop

Rama  
cold cream

Rama  
cream base

Rama 
gentle 

shampoo 
240 ml



ที่ปรึกษา   
 1.  ศาสตราจารย์ นายแพทย์อร่าม โรจนสกุล                  4. ศาสตราจารย์ นายแพทย์วินัย วนานุกูล 
 2. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรศักดิ์  ลีลาอุดมลิปิ     5. นายแพทย์ณรงค์ฤทธิ์ มัศยาอานนท์  
 3. อาจารย์ นายแพทย์ไพโรจน์ บุญคงชื่น

กองบรรณาธิการ 
1.  เภสัชกรหญิงพัชรินทร์ สุวรรณกูฏ 4. เภสัชกรหญิงสุธีตา ด่านอุดมชาญ 6. เภสัชกรหญิงอุมากร คงแจ๋ว 
2. เภสัชกรหญิงวีระวรรณ เยาว์วิวัฒน์  5. เภสัชกรหญิงนลินี อิ่มเอิบสิน 7. เภสัชกรหญิงนันทพร เล็กพิทยา 
3. เภสัชกรหญิงพัชรินทร์ สุภาพโสภณ             

เภสัชกรหญิงนลินี อิ่มเอิบสิน 
หัวหน้าหน่วยเภสัชกรรม  
ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ 
โทร. 49031, 0040

เภสัชกรหญิงวีระวรรณ เยาว์วิวัฒน์ 
รักษาการแทนหัวหน้างานบริหารเวชภัณฑ์ 

โทร. 48111, 1187

เภสัชกรหญิงสุธีตา ด่านอุดมชาญ 
หัวหน้างานผลิตยา  
โทร. 49027, 1124

เภสัชกรหญิงพัชรินทร์ สุวรรณกูฏ 
หัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรม  
โรงพยาบาลรามาธิบดี 
โทร. 48112, 1110

เภสัชกรหญิงอุมากร คงแจ๋ว 
หัวหน้างานบริการเวชภัณฑ์ 
โทร. 49148, 2400

เภสัชกรหญิงนันทพร เล็กพิทยา 
หัวหน้างานเภสัชกรรมคลินิก  
โทร. 46885, 1270

เภสัชกรหญิงพัชรินทร์  สุภาพโสภณ 
หัวหน้างานเภสัชกรรม  

ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ 
โทร. 48113, 3126


