
 

                   

                      บันทึกขอความ 
สวนราชการ    โรงพยาบาลนิคมน้ําอูน จังหวัดสกลนคร โทร. 0 4278 9015 ตอ 102               

ท่ี  สน 0033.301 /37                                วันท่ี   4 ตุลาคม 2565 

เรื่อง  ขออนุมัติเผยแพรแนวปฏิบัติเพ่ือประเมินความเหมาะสมของการใชยา (Drug Use Evaluation)   

เรียน  ผูอํานวยการโรงพยาบาลนิคมน้ําอูน 

  ดวยกลุมงานเภสัชกรรมและคุมครองผูบริโภค โรงพยาบาลนิคมน้ําอูน ไดดําเนินการศึกษาการ
ประเมินการใชยา เปนกระบวนการเพ่ือท่ีจะใหการใชยานั้นเปนไปอยาง สมเหตุสมผล เหมาะสม ปลอดภัย และ
มีประสิทธิภาพ โดยตองดําเนินงานอยางตอเนื่อง แบงออกเปน 3 ประเภท คือ  
   1. การจัดทํา DUE แบบไปขางหนา (Prospective DUE) : ประเมินการรักษาของผูปวย
กอนท่ีจะไดรับยา เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมของการรักษา และสามารถแกไขปญหาท่ีอาจเกิดข้ึนได 
กอนท่ีผูปวยจะรับยา  
   2. การจัดทํา DUE ขณะท่ีมีการใชยา (Concurrent DUE) : ติดตามการใชยาระหวางท่ีผูปวย
ใชยาสามารถ เปรียบเทียบการใชยากับเกณฑท่ีกําหนดข้ึนได ถาพบปญหาระหวางนั้น ก็สามารถแกไข 
ไดทันที  
   3. การจัดทํา DUE ยอนหลัง (Retrospective DUE) : ประเมินการใชยายอนหลัง หลังจาก
ผูปวยหยุดใชยาแลว ซ่ึงจะชวยวางแผนและปองกันการใชยาไมเหมาะสมได 
  ในการนี้ กลุมงานเภสัชกรรมและคุมครองผูบริโภค ขออนุมัติแจงเวียนแนวปฏิบัติเพ่ือประเมิน
ความเหมาะสมของการใชยา (Drug Use Evaluation) เพ่ือใหเปนแนวทางปฏิบัติงานเพ่ือใหเกิดการใชยาอยาง
สมเหตุสมผลในเว็บไซตโรงพยาบาลนิคมน้ําอูน 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
 
                     
                   ( นายเมธี  สุขสรอย ) 
                             เภสชักรชาํนาญการ 
 
 
 

-  เห็นชอบใหดําเนินการตามแผน 
และอนุมัติใหเผยแพรแผนลงในเว็บไซต        

     
 

                .......................................................... 
           ( นายวิษณุ  เกตุรุน ) 

    นายแพทยชํานาญการพิเศษ รักษาการในตําแหนง 
  ผูอํานวยการโรงพยาบาลนิคมน้ําอูน 

 



  

 

1. วตัถุประสงค์ 

1.1  เพื่อกาํหนดแนวทางปฏิบติัการสั่งใชย้าปฏิชีวนะอยา่งเหมาะสมบนหอผูป่้วยศูนยก์ารแพทย์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯใหเ้ป็นมาตรฐานเดียวกนั 

1.2  เพื่อควบคุมค่าใชจ่้ายในการรักษาใหมี้ความเหมาะสมมากข้ึน 

 

2. ขอบข่าย 

ระเบียบปฏิบติัน้ีใชเ้ป็นแนวทางปฏิบติัในการทาํการประเมิน DUE (Drug Use Evaluation) ยาปฎิชีวนะ  บน

หอผูป่้วยโรงพยาบาลนิคมนํ้าอูน 

 

3. ผู้รับผดิชอบ  

3.1.แพทยแ์ละบุคลากรของภาควชิา หมายถึง ผูมี้บทบาทในการสั่งใชย้าปฏิชีวนะ 

3.2.แพทยผ์ูมี้สิทธ์ิอนุมติัการสั่งใชย้า หมายถึง อาจารยแ์พทยเ์ฉพาะทางดา้นโรคติดเช้ือ 

3.3.พยาบาล 

3.4.เภสัชกร 

 

4.คําจํากดัความ/นิยาม 

4.1 Drug Use Evaluation หมายถึง การประเมินการใชย้า เป็นการประกนัคุณภาพการใชย้าอยา่ง

เป็นระบบ เพื่อใหมี้การใชย้าอยา่งเหมาะสม ปลอดภยัและมีประสิทธิภาพโดยดาํเนินการอยา่งต่อเน่ือง แบ่ง

ออกเป็น 3 ลกัษณะ ไดแ้ก่ 

    4.1.1  Prospective DUE เป็นการประเมินการรักษาของผูป่้วยก่อนท่ีจะไดรั้บยา เพื่อพิจารณา

ความเหมาะสมของการรักษา และสามารถแกไ้ขปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึนไดก่้อนท่ีผูป่้วยจะรับยา 
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เร่ือง :  Drug Use Evaluation : DUE 

                              หนา้ 1 / 4 

PHA-000-2-008-00 

ช่ือหน่วยงาน :    กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุม้ครองผูบ้ริโภค  

ผู้ตรวจสอบ :  

 

(นายเมธี  สุขสร้อย) 

หวัหนา้งานเภสัชกรรม 

ผู้อนุมัต ิ:  

                     

(นายวษิณุ  เกตุรุน) 

ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลนิคมนํ้าอูน 



 

 

 4.1.2  Concurrent DUE เป็นการติดตามการใชย้าระหวา่งท่ีผูป่้วยใชย้า หลงัจากไดรั้บยาคร้ังแรกไป

แลว้และยงัมีการใชอ้ยู ่ช่วยใหส้ามารถแกปั้ญหาไดท้นัท่วงที 

4.1.3  Retrospective DUE เป็นการประเมินการใชย้ายอ้นหลงั หลงัจากผูป่้วยหยดุใชย้าแลว้ สามารถ

ช่วยวางแผนป้องกนัการใชย้าไม่เหมาะสม สามารถแกไ้ขปัญหาในภาพรวมได ้

 

         4.2 ADR หมายถึง ปฏิกิริยาท่ีเกิดข้ึนโดยไม่ไดต้ั้งใจ และเป็นอนัตรายต่อร่างกายของมนุษย ์เกิดข้ึนเม่ือ

ใชย้าในขนาดปกติ เพื่อป้องกนัวนิิจฉยับาํบดัรักษาโรค โดยไม่รวมปฏิกิริยาท่ีเกิดจากการใชย้าในทางท่ีผดิ

อุบติัเหตุ หรือจงใจ 

 

 5. เอกสารอ้างองิ  

 Thomas Moore, Alexander Bykov,Tony Savelli Guidelines for Drug Utilization Review 

Programs: Rational Pharmaceutical Management Project,1997; ASHP,2008 
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6. รายละเอยีด 

กระบวนการและแนวทางปฏิบัติ ผู้รับผดิชอบ 

6.1.การคัดเลือกรายการยาปฏิชีวนะ 

      6.1.1 การกาํหนดรายการยาปฏิชีวนะท่ีตอ้งควบคุม  ตอ้งผา่นการ

พิจารณาโดยคาํนึงถึงมูลค่าของยา  ความสามารถในการครอบคลุมเช้ือของ

ยา และยาท่ีมกัเกิดปัญหาไดง่้ายในการใช ้

      

 

 

       6.1.2 กาํหนดเกณฑ์ (Criteria) ในการใหย้ากบัผูป่้วยท่ีถูกตอ้ง โดยอาศยั

แนวทางการรักษาท่ีมี evidenced base ยนืยนั 

 

-คณะกรรมการเภสัชกรรม

และการบาํบดั (PTC)และ

คณะกรรมการการควบคุม

การติดเช้ือในโรงพยาบาล 

(IC) 

 

คณะกรรมการเภสัชกรรม

และอาจารยแ์พทยเ์ฉพาะ

ทางดา้นโรคติดเช้ือ 

6.2 .การส่ังใช้ยา 

     6.2.1  แพทยผ์ูมี้สิทธ์ิสั่งใชย้า กรอกรายละเอียดในใบ DUE พร้อมคาํสั่ง

ใชย้าใน Doctor order sheet  

     6.2.2  กรณียาด่วนท่ีเป็นคาํสั่งแพทยค์ร้ังแรก แพทยต์อ้งเขียนใบยาด่วน

แนบกบั Doctor order sheet มาดว้ย 

 

แพทยผ์ูส้ั่งใชย้า 

 

แพทยผ์ูส้ั่งใชย้า 

6.3.การอนุมัติ 

     6.3.1  แพทยผ์ูมี้สิทธิอนุมติัการสั่งใชย้า  จะเป็นผูต้รวจสอบ  วา่อนุมติัให้

ใชย้าหรือไม่ 

 

แพทยผ์ูมี้สิทธิอนุมติั 

6.4.การจ่ายยา 

     6.4.1 เภสัชกรตรวจเช็คความครบถว้นถูกตอ้งในการกรอกแบบบนัทึก 

DUE 

     6.4.2 กรณีอาจารยแ์พทยเ์ฉพาะทางดา้นโรคติดเช้ือ อนุมติัการใชย้า เภสัช

กรจึงสามารถจ่ายยาได ้

     6.4.3 กรณีไม่อนุมติั  และยาดงักล่าวไม่ใช่ยาท่ีเป็น Restricted drugs แต่

เป็นยานอกสิทธิการรักษา แพทยผ์ูส้ั่งจะตอ้งยนืยนัวา่ผูป่้วยสามารถชาํระ 

 

 

เภสัชกร 
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ค่าใชจ่้ายเองได ้ เภสัชกรจึงสามารถจ่ายยาได ้

     6.4.4  กรณีเป็นยาด่วนและยงัไม่มีแบบบนัทึก DUE แนบมากบัใบคาํสั่ง

แพทย ์หอ้งยาสามารถจ่ายยาให ้1 Dose เท่านั้น 

     6.4.5  กรณีเกิดปัญหาหรือพบขอ้สงสัยในการสั่งใชย้า  เภสัชกรสามารถ

ขอคาํปรึกษาจากอาจารยแ์พทยเ์ฉพาะทางดา้นโรคติดเช้ือ ใหเ้กิดการสั่งใชย้า

อยา่งถูกตอ้ง  ก่อนท่ีจะจ่ายยา 

6.5 การบริหารยา 

     6.5.1  ตรวจสอบความถูกตอ้ง ครบถว้นของขอ้มูล ส่งไปท่ีหอ้งยา 

     6.5.2  รับยาโดยตรวจสอบจากใบ MAR(Medical Administration Record) 

     6.5.3  บริหารยาตาม Doctor order sheet 

 

 

 

 

 

 

พยาบาล 

6.6 .การเกบ็ข้อมูล 

     6.6.1  เก็บขอ้มูลเพื่อประเมินผลจากการประเมินการใชย้า ไดแ้ก่ ขอ้บ่งใช ้

ขนาดยา อาการไม่พึงประสงคจ์ากการใชย้า  มูลค่ายา เป็นตน้ 

     6.6.2  สรุปผลการดาํเนินการประจาํปี  เพื่อนาํเสนอผลงานแก่

คณะกรรมการเภสัชกรรม ใหรั้บทราบเพื่อให้เกิดการพฒันาและติดตามเป็น

ลาํดบัต่อไป 

เภสัชกร 

 

 

7. ภาคผนวก 

 

7.1 ขั้นตอนการลงแบบฟอร์ม Drug Use Evaluation 

7.2 แบบฟอร์ม Drug Use Evaluation โรงพยาบาลศูนยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพฯ 

(PHA-000-4-032-00) 
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ข้ันตอนการลงแบบฟอร์ม Drug Use Evaluation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แพทยส์ัง่ใชย้าปฎิชีวนะท่ีตอ้งควบคุม 

แพทยก์รอกแบบฟอรม์ 

DUE ใหค้รบถว้นตาม 

criteria 

ผา่นการอนมุตัิจาก

แพทยเ์ฉพาะทางติดเชือ้ 

สง่ใบสั่งแพทยพ์รอ้มใบ

DUE มาใหห้อ้งยา

 

เภสชักรตรวจสอบความ

ถกูตอ้งครบถว้นของใบDUE 

ถกูตอ้งครบถว้น 

จดัยาตามจาํนวนใหค้รบ 

course การรกัษา 

กรณีตอ้งการใชย้าดว่น 

ใหน้าํใบคาํสั่งแพทยแ์ละใบ

เบิกยาดว่นมาหอ้งยาผูป่้วย

ใน 

เภสชักรตรวจสอบความถกูตอ้ง

ของช่ือยา จาํนวน และประวตัิ

การแพย้าของผป่้วย 

หอ้งยาจดัยา 
dose เดียวเทา่นัน้ 

ถา้ตอ้งการใชย้าตอ่

ใหค้รบ course 

ไมค่รบถว้น 



แบบบันทกึประกอบการส่ังยาต้านจลุชีพ   Drug Use Evaluation สําหรับทุกสิทธิการรักษา โปรดอ่านรายละเอียดด้านหลงั 

Admit เม่ือ....................... วนัท่ีสัง่ใชย้า.........................  ภาควิชา .................................Ward ท่ีสัง่ยา...............    กาํลงัจะยา้ยไป ICU □ไม่ใช่ □ใช่ 
ช่ือ-สกุลผูป่้วย.................................HN.................................AN...................................     (หรือติด sticker)      

สิทธิ:  □ตน้สงักดั/เบิกราชการ/รัฐวิสาหกิจ   □ประกนัสุขภาพถว้นหนา้ รพ...................   □ประกนัสงัคม รพ..................   □ชาํระเงินเอง   □อ่ืน 

ๆ..................... 

อาย.ุ...........ปี,   นํ้าหนกั............kg    Creatinine.............mg/dL (วนัท่ี........................)    Creatinine Clearance...........ml/min 

Dialysis:           □ไม่ไดท้าํ □Hemodialysis □Peritoneal dialysis       
Admission Diagnosis...................................................Underlying diseases..................................................... 
 

“โรค” หรือ “ตําแหน่งติดเช้ือ” ที่จะใช้ยาต้านจุลชีพ (เลือกได้มากกว่า 1 ถ้าติดเช้ือหลายที่) 

□Primary bacteremia (positive blood culture, Unknown source)  □Unknown □Eye □ENT  □Lower 
respiratory tract   
□Skin/Soft tissue (ไม่รวม Bedsore)  □Bedsore  □Bone/Joint  □Prosthetic or Instrument or Implantation 

related □Intraabdominal/Gastrointestinal  □CAPD peritonitis  □Central nervous system  □Urinary tract  
□Phlebitis  
□Hepatobiliary tract  □Surgical site  □Vascular catheter related  □Vascular graft   
ระบุรายละเอียดช่ือโรค.......................................................................................................................... 
มีภาวะ Severe sepsis □ไม่ใช่ □ใช่,     Septic Shock □ไม่ใช่ □ใช่,     Vasopressor □ไม่ใช่ □ใช่  
 

“ยาต้านจุลชีพ” ที่กาํลงัจะขอใช้ (ตามรายการดา้นล่าง โดยให้เขียน แยกใบ ละ 1 ชนิด)  

□ขอเร่ิมตน้ใชย้า  □ขอใชย้าต่อเน่ืองหลงัจากครบกาํหนดเดิมท่ีเคยขอไว ้
ปรึกษาแพทย์โรคติดเชื้อก่อนการส่ังใช้ยาต่อไปนี ้ในทุกสิทธิการรักษา (Restricted drugs) 

□Colistin  □Ertapenem  □Imipenem  □Linezolid  □Meropenem  □Moxifloxacin  □Tigecycline 
 

ปรึกษาแพทย์โรคติดเชื้อก่อนการส่ังใช้ยาต่อไปนี ้ในสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้าและประกันสังคม 

□                      □Cefepime  □Cefpirome  □Fosfomycin  □Levofloxacin  □                   □Vancomycin 
 

ขนาดยาและวิธีใช.้...................................................... 
ระยะเวลา(วนั/ชัว่โมง)หรือจาํนวนDoseท่ีจะขอใช.้...............................   
 

ลกัษณะและวธีิการใช้ยา  (ใน ข้อ 1 ถึง 4 ให้เลือกข้อใดข้อหน่ึง) 

□1.Prophylaxis ระบุการผา่ตดัหรือหตัถการ......................................................................................................................................................  

□2.Empiric ระบุสาเหตุ 

- เพราะ มีรายงานผล Blood culture เบ้ืองตน้เป็น............................................................................................................................................... 
- เพราะการยอ้ม Gram stain ของ Specimen...............................พบ................................................................................. 
- เพราะมีผล Lab เก่าข้ึนเช้ือ.........................................จากSpecimen.................................วนัท่ี.......................Lab Number......................... 

- สงสยัเช้ือ.......................................... เพราะ..................................................... 
- อ่ืนๆ....................................................................................................................... 

□3.Specific ตรวจพบเช้ือ..............................................จากSpecimen............................วนัท่ี............................. 
LabelNumber................................                                                                                                 

□4.เหตุผลอ่ืน ๆ  ระบ.ุ............................................................................................................................... 

ระบุช่ือ “ยาตา้นจุลชีพ” อ่ืนๆ ท่ีเร่ิมสัง่พร้อมกบัยาขา้งตน้................................................................................ 
ระบุช่ือ “ยาตา้นจุลชีพ” เดิม ท่ีจะให้ต่อไป.....................................................................................................            
ระบุช่ือ “ยาตา้นจุลชีพ” เดิมท่ีจะให้หยดุการจ่ายยา........................................................................................ 
 

 
.........................................  

เภสชักรผูต้รวจสอบ 

วนัท่ี.......................... 
 

ความเห็นของแพทยโ์รคติดเช้ือ 

□อนุมติั □ไม่อนุมติั □ให้หยดุการจ่าย

ยา 

□อ่ืน ๆ................................................ 
 

 
 

 
 
 

Piperacillin/ 
tazobactam 

Cefoperazone/ 
sulbactam 
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การขออนุมัติ 

□ไดรั้บอนุมติัแลว้จากแพทยโ์รคติดเช้ือ (ระบุช่ือ.......................................) 

□ให้ยาตามคาํแนะนาํของแพทยโ์รคติดเช้ือ (ระบุช่ือ.......................................) 

□ไม่ไดติ้ดต่อขออนุมติั เพราะใชต้ามเง่ือนไขท่ีกาํหนด (รายละเอียดดา้นหลงั) 

□ไม่ไดรั้บการอนุมติั  (กรณีน้ีผูป่้วยตอ้งชาํระค่ายาเอง ถา้แพทยย์นืยนัท่ีจะสั่งยา) 

แพทยผ์ูส้ัง่ยา.......................................รหสั...................... วนัท่ี.............................. (โปรดเขียนช่ือตวับรรจง) 
 
 
วิธีการใช้แบบบันทึก 

-  แบบบันทึกนี้ใช้ประกอบการส่ังยา Colistin, Ertapenem, Imipenem, Linezolid, Meropenem, Moxifloxacin, Tigecycline, 

Cefoperazone/sulbactam, Cefepime, Cefpirome, Fosfomycin, Levofloxacin, Piperacillin/Tazobactam, Vancomycin 

ในทุกสิทธิการรักษา  

-  การส่ังใชย้า Restricted drugs เช่น Colistin, Ertapenem, Imipenem, Linezolid, Meropenem, Moxifloxacin, Tigecycline 

ในทุกสิทธิการรักษา ตอ้งปรึกษาแพทยโ์รคติดเช้ือเพ่ือขออนุมติัก่อนการส่ังยาทุกคร้ังไม่สามารถส่ังใช้ได้ถ้าไม่ได้รับการอนุมัติ 

-  การใชย้า Cefoperazone/sulbactam, Cefepime, Cefpirome, Fosfomycin, Levofloxacin, Piperacillin/Tazobactam, 

Vancomycin ในสิทธิประกนัสุขภาพถว้นหนา้ และ ประกนัสังคม จะตอ้งปรึกษาแพทยโ์รคติดเช้ือเพ่ือขออนุมติัก่อนการส่ังยาทุก

คร้ัง.  กรณีส่ังใชย้าเหล่าน้ีกบัสิทธิอ่ืน ๆ  แพทยผ์ูส่ั้งไม่จาํเป็นตอ้งปรึกษาแพทยโ์รคติดเช้ือ  แต่ตอ้งมีการกรอกแบบบนัทึก (ถือวา่

เป็น “การใชย้าตามเง่ือนไขท่ีกาํหนด”)   

- การขออนุมัติใช้ยาจะต้องติดต่อแพทย์โรคติดเช้ือท่านใดท่านหน่ึงก่อน  เม่ือไดรั้บอนุมติัแลว้ใหท้าํเคร่ืองหมายท่ี “ไดรั้บอนุมติั

แลว้จากแพทยโ์รคติดเช้ือ” บริเวณดา้นล่างของแบบบนัทึก  ในกรณีท่ีไม่ไดรั้บการอนุมติัแต่แพทยย์งัตอ้งการส่ังใชย้า  ใหแ้พทยผ์ู ้

ส่ังกรอกแบบบนัทึกน้ี โดยใหท้าํเคร่ืองหมายท่ี “ไม่ไดรั้บการอนุมติั” (สาํหรับ สิทธิประกนัสุขภาพถว้นหนา้ และ ประกนัสังคม 

โดยตอ้งไม่ใช่ Restricted drugs) 

-  ถา้ยาท่ีใชเ้ป็นยาท่ีไดรั้บการแนะนาํจากแพทยโ์รคติดเช้ือ (ไม่ใช่จากท่ีแพทยข์อใชเ้อง) ใหท้าํเคร่ืองหมายท่ี “ให้ยาตามคาํแนะนาํ

ของแพทยโ์รคติดเช้ือ” 

-  การส่ังใชย้าตามกรณียกเวน้ ใหแ้พทยก์รอกแบบบนัทึก แลว้ทาํเคร่ืองหมายท่ี “ไม่ไดติ้ดต่อขออนุมติั เพราะใชต้ามเง่ือนไขท่ี

กาํหนด” (ดู “กรณียกเว้น”)   

-  แพทยผ์ูส่ั้งใชย้าจะตอ้งกรอกแบบบนัทึกน้ีประกอบการส่ังใชย้าในคร้ังแรก หรือ ประกอบการส่ังใชย้าต่อเน่ืองจากท่ีเคยขอไว้

เดิม  ถา้ไม่มีแบบบนัทึกน้ีแนบมาดว้ย หอ้งยาจะส่งยาใหเ้ฉพาะ Dose แรกเท่านั้น 

ลักษณะและวิธีการใช้ยา 

-  การส่ังใชย้าแบบ Prophylaxis หมายถึง การใชย้าในกรณีท่ีผูป่้วยยังไม่มีหลกัฐานการติดเช้ือ ณ ตาํแหน่งต่าง ๆ ดว้ยเช้ือท่ี

ตอ้งการจะป้องกนั  ซ่ึงโดยทัว่ไปไม่ควรใหน้านเกิน 24 ชัว่โมง 

-  การส่ังใชย้าแบบ Empiric หมายถึง การใชย้าเม่ือผูป่้วยน่าท่ีจะมีการติดเช้ือแลว้ แต่ยังไม่ได้หลกัฐานแน่นอนวา่กาํลงัติดเช้ืออะไร   

-  การส่ังใชย้าแบบ Specific หมายถึง การใชย้าเม่ือมีหลกัฐานแน่นอนแลว้วา่ เช้ือก่อโรคคือเช้ืออะไร  จาก Specimen อะไร  

“กรณียกเว้น” และ เงื่อนไข 

- การใชย้า Cefoperazone/Sulbactam, Cefepime, Cefpirome, Fosfomycin, Levofloxacin, Piperacillin/Tazobactam, 

Vancomycin สิทธิอ่ืน ๆ  (ท่ีไม่ใช่ประกนัสุขภาพถว้นหนา้ และ ประกนัสังคม) แพทยผ์ูส่ั้งไม่จาํเป็นตอ้งปรึกษาแพทยโ์รคติดเช้ือ  

แต่ตอ้งมีการกรอกแบบบนัทึกน้ี  



 

- [เฉพาะการรักษาแบบผู้ป่วยนอกเท่าน้ัน]  ในสิทธิอ่ืน ๆ  (ท่ีไม่ใช่ประกนัสุขภาพถว้นหนา้ และ ประกนัสังคม) แพทยอ์าจส่ังยา 

Ertapenem แบบ Empiric ได้ไม่เกิน 3 วัน เม่ือจะรักษา Soft tissue infection ซ่ึงไม่ตอบสนองต่อการรักษาด้วยยาอ่ืน (เท่าน้ัน)   

แพทยต์อ้งกรอกแบบบนัทึกน้ีประกอบการส่ังยา โดยไม่จาํเป็นตอ้งปรึกษาแพทยโ์รคติดเช้ือก่อน  (จนกวา่จะมีการประกาศยกเลิก 

หรือ เพ่ิมเติม) และเม่ือจะส่ังยาต่อเป็นวนัท่ี 4 จะตอ้งปรึกษาแพทยโ์รคติดเช้ือท่านใดท่านหน่ึงก่อนทุกคร้ัง 

(PHA-000-4-032-00) 



 
แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานโรงพยาบาลนิคมน้ําอูน 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 
เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ. 2561 

สําหรับโรงพยาบาลนิคมน้ําอูน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 
 

 
แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานโรงพยาบาลนิคมน้ําอูน 

 
ชื่อหนวยงาน : .........โรงพยาบาลนิคมน้ําอูน............................................................................................ 
วัน/เดือน/ป : .......4 ตุลาคม 2565.............................................................................................. 

หัวขอ: .......แนวปฏิบัติเพ่ือประเมินความเหมาะสมของการใชยา (Drug Use 

Evaluation).................................. 

รายละเอียดขอมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
....แนวปฏิบัติเพ่ือประเมินความเหมาะสมของการใชยา (Drug Use Evaluation)....... 
Link  ภายใน: ........ 
http://www.skko.moph.go.th/dward/web/index.php?module=h_nikomnamoun.............. 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
................................................................................................................................................................................. 
....................................................................................... ................................................................................ 

 

ผูรับผิดชอบการใหข อมูล ผูอนุมัติรับรอง 
เมธี  สุขสรอย อาภากร  แกวมุงคุณ 

(.นายเมธี  สุขสรอย.......) (.นางสาวอาภากร  แกวมุงคณุ.......) 
ตําแหนง .นักจดัการงานท่ัวไปชํานาญการ....... 

หัวหนากลุมงานบริหารท่ัวไป                    
ตําแหนง ..นักจดัการงานท่ัวไปชํานาญการ.. (หัวหนา) 

หัวหนากลุมงานบริหารท่ัวไป 
วันท่ี...4....เดือน.......ต.ค......พ.ศ..2565.......       วันท่ี... 4....เดือน.......ต.ค......พ.ศ..2565.......       

 

 
ผูรับผิดชอบการนำขอมูลข้ึนเผยแพร 

ภาณุวัฒน  เจียมไพเราะ 
(..ภาณุวัฒน  เจียมไพเราะ....) 

ตําแหนง...นักวิชาการคอมพิวเตอร..... 
วันท่ี... 4....เดือน.......ต.ค......พ.ศ..2565.......                   
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