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การประชุมวิชาการ “วันร้านยาคุณภาพแห่งชาติ คร้ังท่ี 5” 

ทิศทางสภาเภสัชกรรมและการปฏิบัติวิชาชีพในร้านยา 

วันอาทิตย์ท่ี 31 มกราคม 2559 เวลา 8.00-16.15 น. 

สรุปข้อมลูการประชุม 

หัวข้อ: เภสัชกรชุมชนกับการใช้ยาสมเหตุผล 

วิทยากร: นพ.พิสนธิ์ จงตระกลู 

 เวลาอีกประมาณ 20 ปีข้างหน้า โลกจะเผชิญกับภาวะ superbug นั่นคือเกิดปัญหาเช้ือดื้อยา ท่ีไมม่ยีาชนิดใด

สามารถรักษาได้ ซึ่งในทวีปเอเชียเองก็เป็นส่วนหนึ่งในการแพร่กระจายของสายพันธ์ุเช้ือดื้อยา 

 ในประเทศไทย มีการทําโครงการการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตผุลท้ังในร้านยาและโรงพยาบาล โดยมกิีจกรรมใน

ส่วนต่างๆ ได้แก่  

- Pharmacy & Therapeutics committee คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบําบัด 

- Labeling & leaflet จัดทําข้อมลูฉลากยาและข้อมูลสู่ผู้บริโภค 

- Essential Rational Drug Use (RDU) tools สร้างเครื่องมือส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตผุล 

- Awareness of RDU in health personnel & patient สร้างความตระหนักแก่บุคลากรการแพทย์และผู้ป่วย 

- Special population การใช้ยาในกลุ่มประชากรพิเศษ 

- Ethics ข้อมูลทางจริยธรรม 

วิกฤติเชื้อด้ือยา:  

 ปัจจุบัน อัตราการดื้อยาเพ่ิมสูงข้ึน มีการค้นพบเช้ือดื้อยาท่ีมีความรนุแรงมากข้ึน ในขณะท่ีการค้นคว้าวิจัยยา

ปฏิชีวนะชนิดใหม่กลับลดลง จึงเกิดปัญหาเช้ือดื้อยาในวงกว้าง ในประเทศไทย พบว่าความไวของเช้ือ E.coli ต่อยาปฏิชีวนะ 

ซึ่งควรมีความไว > 70% แต่ในความเป็นจริง เมื่อพิจารณาจากยาท่ีใช้หลัก เช้ือกลับมีความไวไม่ถึงเกณฑ์ดังกลา่ว โดย E.coli  

มคีวามไวต่อ ampicillin, amoxicillin 15%, ampicillin + sulbactam 41%, amoxi-clav 66%, cephalothin 27%, 

ceftriaxone 68%, ofloxacin 28%, ciprofloxacin 54%, co-trimoxazole 38% และ tetracycline 25% นอกจากนี้ 

อัตราการใช้ยาปฏิชีวนะในภาวะ URI เฉลี่ยท่ัวประเทศสูงถึง 56% ในขณะท่ีเป้าหมายการใช้ยาปฏิชีวนะในโรคดังกล่าวไม่ควร

เกิน 20% 

High value care from ACP & CDC: 

 ข้อมูลจาก ACP & CDC เมื่อ 19/012016 ไดเ้สนอแนะแนวทางในการดูแลผู้ป่วยในโรคตดิเช้ือสําหรบัภาวะโรคต่างๆ 

ได้แก่ 

1. Acute Bronchitis 

 พบว่าผู้ป่วย > 90% ติดเช้ือ Viral infections โดยท่ัวไปแล้ว อาการไอของผู้ป่วยใช้เวลาประมาณ 18 วัน (average 

duration 10-14 days) จึงไม่ควรใช้ยาปฏิชีวนะในการรักษาโรคหลอดลมอักเสบเฉียบพลัน ท้ังนี้ การวินิจฉัย Acute 

bronchitis อาศัย clinical diagnosis หากผู้ป่วยมีอาการไข้สูง หอบเหนื่อย หายใจเร็ว อาจเป็นอาการของภาวะปอดบวมให้ 

Refer เพ่ือรับการรักษาในสถานพยาบาล 
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2. Acute Pharyngitis/ Tonsilitis  

 อัตราการใช้ยาปฏิชีวนะไมค่วรเกิน 20% โดยพิจารณาจาก Centor’s criteria for GAS ท่ีต้องมีอาการ 3 ใน 4 ข้อ 

ดังนี ้ 1. มีไข้ อุณหภมูิ > 38ºC  2. มีฝ้าขาวท่ีต่อมทอนซิล (Exudate/ Pustule) 

 3. คลําพบต่อมน้ําเหลืองท่ีคอโต 4. ไม่มีอาการไอ 

โดยส่วนใหญ่ อาการไอ เกิดจาก post nasal drip เป็นอาการแสดงสําคัญของ viral infection ซึ่งจะมีอาการไอ มีนํ้ามูก ผื่น

ข้ึน ท้องเสียในเด็ก เจ็บคอเล็กน้อย สียงแหบ ไมม่ีไข้ เป็นแผลในปาก เป็นต้น ซึ่งอาการดังกล่าว ไม่ใช้ยาปฏิชีวนะเป็นยา

ทางเลือกแรกในการรักษา 

 การพิจารณาให้ยาปฏิชีวนะในผู้ท่ีมีข้อบ่งใช้ตาม Centor’s criteria สิ่งสําคัญคือเพ่ือป้องกันการเกิด Rheumatic 

heart disease ต้องให้ยาปฏิชีวนะในระยะเวลานาน 10 วัน ยาหลักท่ีพิจารณาเลือกใช้ คือ  

Amoxicillin 500 mg BID # 10 days 

 เนื่องจากเช้ือ Streptococcus Group A มีความไวต่อยา penicillin การให้ยา BID จะมี Time above MIC ท่ีสูง

เพียงพอในการรักษา 

ขนาดยา Amoxicillin:   

 ในเด็ก 50 mg/kg/day (ไม่เกิน 1,000 mg/day) OD หรือแบ่งให้ 2-3 ครั้ง/วัน (ครั้งละไม่เกิน 500 mg) 

 ในผู้ใหญ ่500 mg 1x2 for 10 days (น้ําหนักตัว < 30 kg ใช้ยา 750 mg OD)  

ท้ังนี้ การให้ยาท่ีมากกว่า 1x2 ไมเ่พ่ิมประสิทธิภาพในการรักษา และยังเสี่ยงต่อการไดร้ับการรักษาไม่ครบ course 

ส่วนใหญ่แล้ว GAS เช้ือไม่ค่อยดื้อต่อยากลุ่ม penicillin (ใช้ยา Penicillin V เป็น 1st line) กรณีท่ีแพ้ยากลุ่มดังกล่าว อาจ

เลือกใช้ยาในกลุ่ม Macrolide 5 days ซึ่งต้องระวังในการใช้ เนื่องจากอัตราการดื้อยาสูง (20-60%) ประสิทธิภาพต่ํา ราคา

แพง และเสี่ยงต่อการได้รับการรักษาไม่ครบ course และไมค่วรใช้ยา Azithromycin เป็นทางเลือกแรกในการรักษา แม้ว่าจะ

รับประทานได้ง่าย เนื่องจากเสี่ยงต่อการเกิดเช้ือดื้อยา เพ่ิมความเสีย่งต่อ Rheumatic heart disease 

 นอกจากนี้ ไม่ควรใช้ยาอมท่ีมสี่วนผสมของยาปฏิชีวนะ เช่น neomycin เนื่องจากไม่มผีลในการรักษาอาการท่ีเกิด

จากเช้ือไวรสั มีผลทําลาย normal flora อ่ืนๆ และเพ่ิมความเสี่ยงตอ่การดื้อยา 

Labeling & leaflet จัดทําข้อมลูฉลากยาและข้อมลูสู่ผู้บริโภค 

 ยาปฏิชีวนะ ควรมีการใช้ยาอย่างสม่ําเสมอตรงเวลา การระบุข้อมูลลงในฉลากยาควรมีความชัดเจน ได้แก่  

กรณีให้ Amoxicillin 1x2 ระบ ุรบัประทานยาทุก 12 ช่ัวโมง Amoxicillin 1x3 ระบ ุรับประทานยาทุก 8 ช่ัวโมง 

ข้อควรระวัง: พบแพทย์ทันทีท่ีมีผื่น ไข้ ตาบวมแดง แผลในปาก เปน็ต้น 

การดําเนินการในร้านยาคุณภาพ 

 ควรมกีารระบขุ้อมลูต่างๆ ดังนี ้

- มีเภสัชกรประจําร้านยาตลอดระยะเวลาทําการ - ซองใส่ยาควรมีช่ือผู้สั่งจ่ายยา ระบุช่ือยาและช่ือผู้ป่วยให้ชัดเจน 

- ฉลากยา ระบุช่ือยาและข้อบ่งใช้  - อธิบายวิธีใช้ยาชัดเจน 

- มีฉลากยาเสรมิเพ่ือให้คําแนะนําเพ่ิมเตมิ - มีแผ่นพับหรือเอกสารเพ่ิมเตมิเพ่ือให้ข้อมูลความรู ้

 ท่ีสําคัญคือควรมีการสั่งให้ยาอย่างสมเหตุผล (Rational drug use) 
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3. Sinusitis/ Rhinosinusitis 

 ไซนัสอักเสบส่วนใหญเ่ช้ือก่อโรคเป็นชุดเดียวกับหวัด คือเกิดจากเช้ือไวรัส โดยมีข้อแตกต่างระหว่างอาการ ได้แก่ 

แบคทีเรีย ไวรัส 

เจ็บคอมาก เจ็บคอเล็กน้อย/ระคายคอ 

ไอเล็กน้อย ไอมาก (post nasal drip) 

ระยะเวลาหลายวัน เพ่ิงเป็น/เริ่มแสดงอาการ 

 

สิง่สําคญัคือดูแลทางเดินหายใจใหโ้ล่ง โดยอาศยัการล้างจมูก ถ้าอาการไมด่ีข้ึน > 3 วันอาจให้ยาปฏิชีวนะในการรักษา 

 อย่างไรก็ตาม ลักษณะการเกิดน้ํามูกเริม่จาก น้ํามูกใส => ข้นเหนียวมากข้ึน => สีเปลีย่นเป็นเหลือง/เขียว ใช้

ระยะเวลาประมาณ 10-14 วัน ตามวงจรปกติ ดังนั้น การเปลี่ยนสขีองน้ํามูก ไม่ได้เป็นการยืนยันว่าเกิดการติดเชื้อ

แบคทีเรีย จึงไม่จําเป็นต้องได้ยาปฏิชีวนะถ้ามีอาการเพียงสีน้ํามูกเปลี่ยน 

4. ท้องเสีย 

 ผู้ป่วย > 90% สามารถหายจากอาการท้องเสียได้ภายใน 3-4 วัน โดยไมจ่ําเป็นต้องได้รบัยาปฏิชีวนะ  

อาการท้องเสียท่ีเกิดจากอาหารเปน็พิษ (Food poisoning) การใช้ยาปฏิชีวนะก็ไมไ่ด้ช่วยให้อาการดีข้ึน 

การดูแลท่ีสําคญัคือระมัดระวังไม่ให้เกิดการขาดน้ํา เช่น เสริม ORS หรือให้ Zn ในเด็ก 

5. แผล 

 บาดแผลท่ัวไป การใหย้าปฏิชีวนะ ไม่สามารถป้องกันการติดเช้ือได ้โดยเฉพาะ clean cut wound ไมจ่ําเป็นต้อง

ได้รับยาปฏิชีวนะ 

----------------------------------------------------------- 

หัวข้อ: ระบบคุณภาพมาตรฐานร้านยาเพ่ือใคร 

วิทยากร: รศ.ภญ.ธิดา นิงสานนท์ 

 ร้านยาคณุภาพ เริ่มพัฒนาในปี 2546 โดยมีจํานวนร้านเพ่ิมข้ึนในแตล่ะปี ดังนี ้

พ.ศ. 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 

จํานวน

ร้านยา

คุณภาพ 

26 47 101 136 211 318 361 406 457 547 708 909 1085 

มิติคุณภาพร้านยา ประกอบด้วย 

Input:  - Accessibility   - Competency 

Process:  - Appropriateness  - Timelineness 

  - Continuity 

Outcome - Effectiveness   - Efficiency 

  - Equity    - Safety 
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หัวใจของการทํางาน 

 1. ชัดเจนในเป้าหมาย รู้วัตถุประสงค์ว่าทําไปเพ่ืออะไร มีความสุขท่ีจะทํางาน เริ่มต้นจากการปรับกระบวนทัศน ์

(Paradigm) และวิธีคิดของผู้ทํางานร่วมกัน 

 2. ทําด้วยความเข้าใจ มีการทบทวนและปรับกระบวนการ เพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ท่ีดีข้ึน (continuous quality 

improvement) 

 3. ความยั่งยืน (sustainability) 

โดยมหีลัก “3P” เพ่ือพัฒนางาน ไดแ้ก่ Purpose => Process => Performance และทบทวนการทํางานโดยใช้หลักการทาง

คุณภาพ PDCA ซึ่งสิ่งสําคัญคือการคํานึงถึงหลัก “3C” ได้แก่ Context Criteria และ Core value 

------------------------------------------------------------- 

หัวข้อ: ระบบการรับรองและการต่ออายุการรับรองคุณภาพ พ.ศ. 2559 

วิทยากร: ภญ.ช้องมาศ นิติศฤงคาริน 

 การรับรองคณุภาพร้านยา จะพิจารณาจากองค์ประกอบหลายดา้น ได้แก่ มาตรฐานด้านสถานท่ี ตามเกณฑ์ GPP 

การจัดการเพ่ือคุณภาพ การบริการเภสัชกรรมท่ีดี การปฏิบัติตามกฎหมาย และการมีส่วนร่วมในชุมชน ซึ่ง new certified 

pharmacy จะต้องมีส่วนเพ่ิมเตมิได้แก่ Competencies, Knowledge CPE, Pharmacist service PPG และการรับรองการ

ให้บริการตามภาระ 

 ความคาดหวังของผู้บรโิภคในร้านยา ประกอบด้วย การเป็นร้านยาท่ีมมีาตรฐานตามเกณฑ ์GPP มีการส่งเสริม

สุขภาพและป้องกันโรค (Health promotion & Health Prevention) เป็นแหล่งให้ข้อมูลทางยาท่ีเหมาะสม (Information 

center) มีการใช้ยาอย่างมีคณุภาพและสมเหตุผล (Quality used of medicine) การทํางานปฐมภมูิ (Primary care) การ

ดูแลการใช้ยาในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง (chronic care) และการจัดการความเสีย่ง (risk management) รวมถึงมีการทํางานท่ี

เก่ียวข้องกับการคุ้มครองผูบ้ริโภค (consumer protection) ซึ่งร้านยาต้องเปน็ร้านยาท่ีมีคณุภาพมาตรฐาน มีเภสัชกรประจาํ

ร้านตลอดระยะเวลาเปดิทําการ (License) ปฏิบัติอยา่งถูกต้องตามกฎหมาย (Legal) ผ่านการรับรองมาตรฐาน GPP 

Expected GPP direction: 

 

 

 

 

 

 

- Advanced accredited 

Pharmacy 

- Accredited Pharmacy 

- Licensed Pharmacy 
Regulatory compliance 

Basic accredited 

Advanced accredited 

qualified 

 

 

Voluntary 

Mandatory 
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การรับรองมาตรฐานร้านยาคุณภาพ 

 ตัง้แต่ปี 2558 จะมปี้ายสําหรับตดิหน้าร้าน ระบุเลขท่ีใบรับรอง ช่ือรา้น ระยะเวลาการรับรอง และมสีญัลักษณ์ร้าน

ยาคุณภาพ ซึ่งร้านยาต้องติดบรเิวณหน้ารา้น แสดงให้เห็นเด่นชัด 

การพัฒนาเภสัชกร 

 มีระบบการศึกษาต่อเนื่อง CPE (5 ปี 100 หน่วย) และมีการพัฒนาในส่วนท่ีเก่ียวข้องประกอบด้วย กฎหมายท่ี

เก่ียวข้อง มาตรฐานคณุภาพ การจัดการความเสีย่ง การใช้ยาอย่างสมเหตุผล สมรรถนะเภสัชกรชุมชน และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

ซึ่งเภสัชกรคณุภาพต้องพร้อมรับมอืกับความเปลีย่นแปลงพัฒนาวิชาการและวิชาชีพอย่างสม่าํเสมอ 

--------------------------------------------------------------- 


