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รายงานการประชุมคณะกรรมการเภสชักรรมและการบ าบัด (PTC) โรงพยาบาลโพนสวรรค ์
ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๐ 

วันอังคารที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมณัฐภพ โรงพยาบาลโพนสวรรค์ จังหวดันครพนม 

 

 

ผู้มาประชุม 
๑. นายสิทธิพงษ์ พรมแสง  นายแพทย์ปฏิบัติการ  ประธานกรรมการ 
๒. นางกมลวรรณ พรมแสง  เภสัชกรปฏิบัติการ  กรรมการ 
๓. นายชัยสิทธิ์ สุนิกร  แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ  กรรมการ 
๔. นางภัทรวรรณ ชัยสวัสดิ์  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ กรรมการ 

๕. น.ส.สภุาพร ต่อพันธ์  นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ กรรมการ 
๖. นายปัญญา ธีระก าจาย เภสัชกรช านาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 
๗. นายสมผล สังขะวรรณ เภสัชกรปฏิบัติการ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นางบังอร ภูกองไชย พยาบาลวิชาชีพช านาญการ กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก 
๒. นางสาวกาญจนา แสงพรมชารี นักวิชาการสาธารณสุข  กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวฯ 

 

ผู้ที่ไม่มาประชุม 
๑. นางสาวณิชชากร ตั้งสถาพรพาณิชย์ นายแพทย์ปฏิบัติการ  รองประธานกรรมการ (ติดภารกิจ) 
๒. นางสาวขนิษฐา ไชยประการ ทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ กรรมการ  (ติดภารกิจ) 
๓. นางกุลธินี บัวเผื่อน  พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ กรรมการ  (ติดภารกิจ) 
๔. นางกมลชนก คะษาวงค์ เภสัชกรช านาญการ  กรรมการ  (ติดภารกิจ) 
๕. นายสุอาจินต์ คะษาวงค์ เภสัชกรปฏิบัติการ  กรรมการ  (ติดภารกิจ) 
๖. นางนพวรรณ เสโนฤทธิ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ กรรมการ  (ติดภารกิจ) 
๗. นายวีระวัฒน์ สมเทพ  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ กรรมการ  (ติดภารกิจ) 
๘. นายชัชวินท ์ คุณรัตน์  เภสัชกรปฏิบัติการ       กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ (ติดภารกิจ) 

 

เริ่มการประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น. 
   นายสิทธิพงษ์ พรมแสง นายแพทย์ปฏิบัติการ ประธานคณะกรรมการเภสัชกรรมและ
การบ าบัด ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตามล าดับ ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  ๑.๑ นโยบายการพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (Service Plan 
RDU) กระทรวงสาธารณสุข 
   นายปัญญา ธีระก าจาย เภสัชกรช านาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ
เภสัชกรรมและการบ าบัด น าเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ ข้อมูลปี ๒๕๕๗ ประเทศไทยมีค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ สูงถึง ๔ 
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แสนล้านบาท โดยคิดเป็นค่าใช้จ่ายด้านยา ๑.๖ แสนล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๔๐ ของรายจ่ายด้านสุขภาพท้ังหมด 
โดยยังพบปัญหาการใช้ยาที่ไม่เหมาะสม ได้แก่ การใช้ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูง การบริโภคยา
วิตามินเกินความจ าเป็น กลุ่มผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCD) โดยเฉพาะผู้สูงอายุ มีปัญหาการใช้ยาซ้ าซ้อน นอกจากนี้
ยังพบปัญหาการใช้ยาปฏิชีวนะโดยไม่จ าเป็น และปัญหาเชื้อดื้อยา ซึ่งในปี ๒๕๕๗ พบผู้ป่วยติดเชื้อดื้อยาทั้งหมด 
๘๘,๐๐๐ ครั้ง เสียชีวิตจากเชื้อดื้อยา ๓๘,๐๐๐ คน ท าให้เกิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจกว่า ๔ หมื่นล้านบาท 

อย่างไรก็ตาม กระทรวงสาธารณสุขได้พยายามแก้ไขปัญหามาโดยตลอด โดยได้มีการ
ก าหนดนโยบายต่างๆ เพ่ือให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผล เริ่มตั้งแต่ปี ๒๕๒๔ เป็นต้นมา ได้มีการจัดท าบัญชียาหลัก
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑ ขึ้น และต่อจากนั้นก็มีนโยบายระดับประเทศต่างๆ ตามมาอีกมากมาย อาทิเช่น แนวทางการ
พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารเวชภัณฑ์ (ปี ๒๕๔๒) แนวทางการก ากับการใช้ยาที่มีราคาแพง (บัญชี จ ๒) (ปี ๒๕๕๓) 
นโยบายแห่งชาติด้านยาและยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยาแห่งชาติ (ปี ๒๕๕๕) ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย
การบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาและประกาศเกณฑ์จริยธรรม (ปี ๒๕๕๗) โครงการ RDU hospital P-
L-E-A-S-E (ปี ๒๕๕๗) ยุทธศาสตร์การจัดการการดื้อยา (AMR) (ปี ๒๕๕๙) และ Service Plan RDU (ปี ๒๕๕๙) ซึ่งมี
เป้าหมายให้โรงพยาบาลทุกแห่งใช้ยาอย่างสมเหตุผล เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อผู้ป่วย และยกระดับคุณภาพบริการ
สุขภาพของโรงพยาบาล ต่อไป 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ 
 

   มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
  ๒.๑ การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบ าบัด (PTC) 
โรงพยาบาลโพนสวรรค์ ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙ 
 

   มติที่ประชุม รับรอง 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
   - ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
๔.๑ การแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล โรงพยาบาล

โพนสวรรค์/คปสอ.โพนสวรรค์ 
นายสมผล สังขะวรรณ เภสัชกรปฏิบัติการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ

เภสัชกรรมและการบ าบัด น าเสนอท่ีประชุม ตามแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาที่ ๑๕ กระทรวงสาธารณสุขได้
ก าหนดให้มีการพัฒนาระบบบริการให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผล เพ่ือให้สถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ทุกแห่ง มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผล และเป็นการคุ้มครองประชาชน ให้ได้รับการรักษาด้วยยาอย่างมีประสิทธิภาพ มี
ความปลอดภัย และลดความสิ้นเปลืองทางเศรษฐกิจ ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
ของโรงพยาบาลโพนสวรรค์ บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ อันจะน าไปสู่การพัฒนาระบบจัดการด้านยาให้มี
ประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาล และมีความยั่งยืน เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อผู้ป่วย และยกระดับคุณภาพบริการสุขภาพของ
โรงพยาบาล จึงขอเสนอที่ประชุม แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล โรงพยาบาลโพน
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สวรรค์ โดยเสนอให้คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบ าบัดทุกคน เป็นคณะกรรมการด าเนินงานส่งเสริมการใช้ยา
อย่างสมเหตุผล ของโรงพยาบาลโพนสวรรค์ ซึ่งมีผู้อ านวยการโรงพยาบาลโพนสวรรค์ เป็นประธานคณะกรรมการ 
นายปัญญา ธีระก าจาย เภสัชกรช านาญการพิเศษ เป็นกรรมการและเลขานุการ  นายสมผล สังขะวรรณ เภสัชกร
ปฏิบัติการ เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ส่วนคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบ าบัด คนอ่ืนๆ เป็นกรรมการ 
รายละเอียดอื่นๆ ตามเอกสารแนบ ๑  

ในส่วนของคณะกรรมการด าเนินงานส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ระดับอ าเภอ (คปสอ.
โพนสวรรค์) เสนอให้สาธารณสุขอ าเภอโพนสวรรค์ เป็นประธานคณะกรรมการ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลโพนสวรรค์ 
เป็นรองประธานคณะกรรมการ นายปัญญา ธีระก าจาย เภสัชกรช านาญการพิเศษ เป็นกรรมการและเลขานุการ นาย
สมผล สังขะวรรณ เภสัชกรปฏิบัติการ นางนุชรี แมดม่ิงเหง้า ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอโพนสวรรค์ ด้านงานบริการปฐม
ภูมิ และนายภาสกร กิติศรีวรพันธุ์ ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอโพนสวรรค์ ด้านงานเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นกรรมการ
และผู้ช่วยเลขานุการ รายละเอียดอื่นๆ ตามเอกสารแนบ ๒ 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

   มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่เสนอ 
 

๔.๒ การก าหนดนโยบาย RDU hospital ของโรงพยาบาลโพนสวรรค์ 
นายสมผล สังขะวรรณ เภสัชกรปฏิบัติการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ

เภสัชกรรมและการบ าบัด น าเสนอที่ประชุม เพ่ือให้การด าเนินงานสู่การเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสม
เหตุผลให้ประสบผลส าเร็จ อันจะน าไปสู่การพัฒนาระบบจัดการด้านยาให้มีประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาล และมีความ
ยั่งยืน เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อผู้ป่วย และยกระดับคุณภาพบริการสุขภาพของโรงพยาบาล จึงขอเสนอที่ประชุมก าหนด
นโยบายการด าเนินงานโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (Rational Drug Use) ของโรงพยาบาลโพน
สวรรค์ ดังนี้ 

๑. เสริมสร้างความเข้มแข็งของคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบ าบัด ของโรงพยาบาล 
๒. พัฒนามาตรการและขับเคลื่อนการด าเนินงานให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผล 
๓. ให้การสนับสนุนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับต าบล (รพ.สต.) และหน่วยบริการปฐม

ภูมิในเครือข่ายระดับอ าเภอ ให้มีการพัฒนาการใช้ยาอย่างสมเหตุผล 
๔. รายงานผลการด าเนินงานทุก ๓ เดือน ให้ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม และ

ส านักบริหารการสาธารณสุข ตามล าดับชั้น 
รายละเอียดอื่นๆ ตามเอกสารแนบ ๓ 
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

   มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่เสนอ 
 

  ๔.๓ แนวทางการด าเนินงานระดับโรงพยาบาล/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.)
เป้าหมายการด าเนินงาน รายละเอียดตัวชี้วัด การก ากับติดตาม และการประเมินผลการด าเนินงาน 

นายสมผล สังขะวรรณ เภสัชกรปฏิบัติการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ
เภสัชกรรมและการบ าบัด น าเสนอที่ประชุม ตามที่กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
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(Service Plan) ให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผล โดยได้ก าหนดแนวทางการด าเนินงานที่ส าคัญของหน่วยงานทุกระดับ 
เพ่ือให้นโยบายน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์  ซึ่งแนวทางการด าเนินงานส าหรับโรงพยาบาล และโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) มีดังนี้ 

ระดับโรงพยาบาล 
๑. ก าหนดทีมรับผิดชอบเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาระบบบริการให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผล 
๒. ก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดของโรงพยาบาล ให้สอดคล้องกับนโยบายของจังหวัด/เขต 
๓. พัฒนามาตรการและขับเคลื่อนการด าเนินงานให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผล 
๔. รายงานผลการด าเนินงานทุก ๓ เดือน ให้ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด และส านักบริหาร

การสาธารณสุข ตามล าดับชั้น 
ระดับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) 
ให้คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบ าบัดของโรงพยาบาล ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนา

คุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพอ าเภอ (District Health Board : DHB) ด าเนินการ ดังนี้ 
๑. จัดท าแผนขับเคลื่อนมาตรการและสนับสนุนการด าเนินงานของโรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลในเครือข่าย 
๒. ก าหนดมาตรการการส่งเสริมการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบ ในกลุ่มโรคติดเชื้อ

ทางเดินหายใจส่วนบน และโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน 
๓. ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการรักษาโรคติดเชื้อและการใช้ยาปฏิชีวนะให้บุคลากร

ทางการแพทย์ 
๔. สร้างความเข้าใจในการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผลให้ผู้ป่วยและประชาชน 
๕. เฝ้าระวังการจ าหน่ายยาปฏิชีวนะ ยาสเตียรอยด์ (Steroid) และยาลดการอักเสบกลุ่ม 

NSAIDs และผลิตภัณฑ์ทีเ่ป็นอันตราย เช่น ผลิตภัณฑ์ลดน้ าหนัก ยาสมุนไพรผสม Steroid หรือ NSAIDs ในร้านช า 
๖. รายงานผลการด าเนินงานทุก ๓ เดือน ให้โรงพยาบาลแม่ข่าย 
ในส่วนเป้าหมายของการด าเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ นั้น กระทรวงสาธารณสุข

ก าหนดให้โรงพยาบาลชุมชน ระดับ F๒ (โรงพยาบาลชุมชน ขนาด ๓๐ เตียง) และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
(รพ.สต.) ต้องผ่านเกณฑ์ ดังนี้ 

Process 
โรงพยาบาลชุมชน ระดับ F๒ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) 

๑. มีการก าหนดนโยบายเป็น RDU Hospital 
๒. มีมาตรการและกิจกรรมส่งเสริมการใช้ยาสมเหตุผล 
๓. มีการพัฒนาระบบสารสนเทศในการจัดเก็บข้อมูล
ตัวชี้วัด RDU ๒๐ ตัวชี้วัด 
๔. มีการติดตามประเมินผล 

- 
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Output 
โรงพยาบาลชุมชน ระดับ F๒ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) 

๑. อัตราการสั่งใช้ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติผ่านเกณฑ์
ที่ก าหนด (มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ ๙๐) 
๒. การพัฒนาศักยภาพการด าเนินงานของ
คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบ าบัด ผ่านเกณฑ์
ระดับ ๓ 
๓. รายการยาทีค่วรตัดออก ๘ รายการ ซึ่งยังคงมีอยู่ใน
บัญชีรายการยาของโรงพยาบาล ไม่เกิน ๑ รายการ 
๔. จัดท าฉลากยามาตรฐาน ๑๓ กลุ่มยา 
๕. การส่งเสริมจริยธรรมในการจัดซื้อจัดหายาและการ
ส่งเสริม การขายยา ผ่านเกณฑ์ระดับ ๓ 

จ านวนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) ใน
เครือข่าย ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ มีอัตราการใช้ยา
ปฏิชีวนะในกลุ่มโรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน และ
โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน ผ่านเกณฑ์เป้าหมายทั้ง ๒ 
โรค (น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ ๒๐) 

 

   ในส่วนของรายละเอียดตัวชี้วัด การก ากับติดตาม และการประเมินผลการด าเนินงาน
รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๔ และ ๕ 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

   มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่เสนอ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืนๆ 
   - ไม่มี 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น. 
 
 
 

..........................................................   .......................................................... 
                  (นายสมผล สังขะวรรณ)           (นายปัญญา ธีระก าจาย) 
    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ         กรรมการและเลขานุการฯ 

     ผู้บันทึกรายงานการประชุม       ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม 
 
 
 

.......................................................... 
(นายสิทธิพงษ์ พรมแสง) 

ประธานคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบ าบัด 
ผู้รับรองรายงานการประชุม 



 

 
ค ำสั่งโรงพยำบำลโพนสวรรค์ 

ที่............../................. 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนส่งเสริมกำรใช้ยำอย่ำงสมเหตุผล โรงพยำบำลโพนสวรรค์ 

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

  ตำมแผนพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพ สำขำที่ ๑๕ กระทรวงสำธำรณสุขได้ก ำหนดให้มีกำรพัฒนำ
ระบบบริกำรให้มีกำรใช้ยำอย่ำงสมเหตุผล เพ่ือให้สถำนพยำบำลในสังกัดกระทรวงสำธำรณสุขทุกแห่ง มีกำรใช้ยำ
อย่ำงสมเหตุผล และเป็นกำรคุ้มครองประชำชน ให้ได้รับกำรรักษำด้วยยำอย่ำงมีประสิทธิภำพ มีควำมปลอดภัย 
และลดควำมสิ้นเปลืองทำงเศรษฐกิจ นั้น 

เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนส่งเสริมกำรใช้ยำอย่ำงสมเหตุผลของโรงพยำบำลโพนสวรรค์ บรรลุตำม
วัตถุประสงค์ที่ก ำหนดไว้ อันจะน ำไปสู่กำรพัฒนำระบบจัดกำรด้ำนยำให้มีประสิทธิภำพ มีธรรมำภิบำล และมีควำม
ยั่งยืน เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อผู้ป่วย และยกระดับคุณภำพบริกำรสุขภำพของโรงพยำบำล จึงมีค ำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรด ำเนินงำนส่งเสริมกำรใช้ยำอย่ำงสมเหตุผล โรงพยำบำลโพนสวรรค์ ดังนี้ 

๑. ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลโพนสวรรค์   ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงสำวณิชชำกร ตั้งสถำพรพำณิชย์   รองประธำนกรรมกำร 
    นำยแพทย์ปฏิบัติกำร 
๓. แพทย์ประจ ำ      กรรมกำร 
๔. นำงสำวขนิษฐำ ไชยประกำร    กรรมกำร 
    หัวหน้ำกลุ่มงำนทันตกรรม 
๕. นำงกุลธินี บัวเผื่อน     กรรมกำร 
    หัวหน้ำกลุ่มกำรพยำบำล 
๖. นำงกมลชนก คะษำวงค ์    กรรมกำร 
    เภสัชกรช ำนำญกำร 
๗. นำยสุอำจินต์ คะษำวงค ์    กรรมกำร 
    เภสัชกรปฏิบัติกำร 
๘. นำงกมลวรรณ พรมแสง    กรรมกำร 
    เภสัชกรปฏิบัติกำร 
๙. นำยชัชวินท์ คุณรัตน์     กรรมกำร 
    เภสัชกรปฏิบัติกำร 

/๙. นำยชัยสิทธิ.์..

เอกสารแนบ หมายเลข ๑
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๑๐. นำยชัยสิทธิ์ สุนิกร     กรรมกำร 
      แพทย์แผนไทยปฏิบัติกำร 
๑๑. นำงบังอร ภูกองไชย     กรรมกำร 

        พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
  ๑๒. นำงภัทรวรรณ ชัยสวัสดิ ์    กรรมกำร 
        พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
  ๑๓. นำงนพวรรณ เสโนฤทธิ์    กรรมกำร 
        พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
  ๑๔. นำยวีระวัฒน์ สมเทพ    กรรมกำร 
        พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
  ๑๕. นำงสำวสุภำพร ต่อพันธ์    กรรมกำร 
        นักเทคนิคกำรแพทย์ปฏิบัติกำร 
  ๑๖. นำยปัญญำ ธีระก ำจำย    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
        หวัหน้ำกลุ่มงำนเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค 
  ๑๗. นำยสมผล สังขะวรรณ    กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
        เภสัชกรปฏิบัติกำร 

  โดยให้คณะกรรมกำรฯ มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้ 
  ๑. ก ำหนดนโยบำย เป้ำหมำย และแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรโรงพยำบำลส่งเสริมกำรใช้ยำอย่ำง
สมเหตุผลของโรงพยำบำล ตำมกุญแจส ำคัญ ๖ ประกำร (PLEASE) ได้แก่ 
   ๑.๑ กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งแก่คณะกรรมกำรเภสัชกรรมและกำรบ ำบัด 
         (Pharmaceutical and Therapeutic Committee) 
   ๑.๒ กำรจัดท ำฉลำกยำมำตรฐำน ฉลำกยำเสริม และข้อมูลยำสู่ประชำชน 
         (Labeling and Leaflets) 
   ๑.๓ กำรจัดท ำหรือจัดหำเครื่องมือจ ำเป็นที่ช่วยให้เกิดกำรใช้ยำอย่ำงสมเหตุผล 
         (Essential RDU Tools) 

  ๑.๔ กำรสร้ำงควำมตระหนักรู้ของบุคลำกรทำงกำรแพทย์ และผู้ป่วยต่อหลักเกณฑ์ใน 
      กำรใช้ยำอย่ำงสมเหตุผล 
      (Awareness of RDU in health personal and patients) 
๑.๕ กำรดูแลด้ำนยำเพื่อควำมปลอดภัยของประชำกรกลุ่มพิเศษ 
      (Special population care) 
๑.๖ กำรสร้ำงเสริมจริยธรรมในกำรสั่งใช้ยำ 
      (Ethics in prescription) 

 
/๒. ส่งเสริมให้เกิดกำร… 
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  ๒. ส่งเสริมให้เกิดกำรด ำเนินกำรตำมแนวทำงของโรงพยำบำลส่งเสริมกำรใช้ยำอย่ำงสมเหตุผล 
ตำมกุญแจส ำคัญ ๖ ประกำร (PLEASE) 
  ๓. พัฒนำมำตรกำรและขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนพัฒนำระบบบริกำรให้มีกำรใช้ยำอย่ำงสม
เหตุผล ดังนี้ 

๓.๑ ทบทวนบัญชียำของโรงพยำบำล ให้มีรำยกำรยำที่ควรมีและไม่ควรมีในบัญชียำของ  
      โรงพยำบำลตำมคู่มือด ำเนินงำนฯ 

   ๓.๒ ส่งเสริมกำรใช้ยำในบัญชียำหลักแห่งชำติ 
  ๓.๓ พัฒนำฉลำกยำและฉลำกยำเสริม ให้มีชื่อยำภำษำไทย ขนำดยำ วิธีใช้ ข้อควรระวัง  

      และข้อบ่งใช้ อย่ำงน้อย ๑๓ กลุ่มยำ ตำมคู่มือด ำเนินงำนฯ 
๓.๔ มีกำรด ำเนินกำรให้เกิดจริยธรรมว่ำด้วยกำรจัดซื้อและส่งเสริมกำรขำยยำ และ   
      ส่งเสริมจรรยำบรรณทำงกำรแพทย์ในกำรสั่งใช้ยำ 
๓.๕ ส่งเสริมกำรใช้ยำปฏิชีวนะอย่ำงรับผิดชอบ (Responsible Use of Antibiotics:  
      RUA) ในกลุ่มโรคติดเชื้อทำงเดินหำยใจส่วนบน โรคอุจจำระร่วงเฉียบพลัน  
      บำดแผลสดจำกอุบัติเหตุ และในสตรีคลอดปกติครบก ำหนดทำงช่องคลอด 
๓.๖ ส่งเสริมกำรใช้ยำอย่ำงสมเหตุผลในผู้ป่วยกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Non- 
      Communicable Diseases: NCD) ได้แก่ ภำวะควำมดันเลือดสูง โรคเบำหวำน  
      ภำวะไขมันในเลือดสูง โรคข้อเสื่อมและโรคข้ออักเสบเกำต์ โรคไตเรื้อรัง 
      โรคหอบหืด และโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง 
๓.๗ พัฒนำกำรดูแลด้ำนยำเพื่อควำมปลอดภัยของผู้ป่วยกลุ่มพิเศษท่ีมีควำมเสี่ยง ได้แก่  
      ผู้สูงอำยุ สตรีตั้งครรภ์ สตรีให้นมบุตร ผู้ป่วยเด็ก ผู้ป่วยโรคตับ และผู้ป่วยโรคไต 
      เรื้อรัง เพ่ือลดภำวะแทรกซ้อนจำกยำ และในผู้ป่วยกลุ่มที่ต้องใช้ยำอย่ำงสม่ ำเสมอ 
      และต่อเนื่อง ได้แก่ ผู้ป่วยที่ได้รับยำต้ำนไวรัสเอดส์หรือยำต้ำนวัณโรค 
๓.๘ สร้ำงควำมตระหนักรู้ของบุคลำกรทำงกำรแพทย์ และผู้รับบริกำรต่อกำรใช้ยำอย่ำง 
      สมเหตุผล 

๔. ให้กำรสนับสนุนโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพระดับต ำบล และหน่วยบริกำรปฐมภูมิใน
เครือข่ำยระดับอ ำเภอ ให้มีกำรพัฒนำกำรใช้ยำอย่ำงสมเหตุผล ดังนี้ 

 ๔.๑ จัดท ำแผนขับเคลื่อนมำตรกำรและสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของโรงพยำบำล 
      ส่งเสริมสุขภำพระดับต ำบล และหน่วยปฐมภูมิในเครือข่ำยระดับอ ำเภอ 
๔.๒ ก ำหนดมำตรกำรกำรส่งเสริมกำรใช้ยำปฏิชีวนะอย่ำงรับผิดชอบ ในกลุ่มโรคติดเชื้อ 
      ทำงเดินหำยใจส่วนบน และโรคอุจจำระร่วงเฉียบพลัน 
๔.๓ ส่งเสริมควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรรักษำโรคติดเชื้อและกำรใช้ยำปฏิชีวนะให้ 
      บุคลำกรทำงกำรแพทย ์
 

/๔.๔ สร้ำงควำมเข้ำใจ… 
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๔.๔ สร้ำงควำมเข้ำใจในกำรใช้ยำปฏิชีวนะอย่ำงสมเหตุผลให้ผู้ป่วยและประชำชน 
๔.๕ เฝ้ำระวังกำรจ ำหน่ำยยำปฏิชีวนะ ยำสเตียรอยด์ (Steroid) และยำลดกำรอักเสบ 
      กลุ่ม NSAIDs และผลิตภัณฑ์ที่เป็นอันตรำย เช่น ผลิตภัณฑ์ลดน้ ำหนัก ยำสมุนไพร 
      ผสม Steroid หรือ NSAIDs ในร้ำนช ำ 

  ๕. งำนอ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

สั่ง ณ วันที่ 
       
 
                                                 

       (นำยสิทธิพงษ์  พรมแสง) 
                    นำยแพทย์ปฏิบัติกำร รักษำกำรในต ำแหน่ง 

                     ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลโพนสวรรค์ 



 

 
ค ำสั่งคณะกรรมกำรประสำนงำนสำธำรณสุขระดับอ ำเภอโพนสวรรค์ 

ที่............../................. 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนส่งเสริมกำรใช้ยำอย่ำงสมเหตุผล อ ำเภอโพนสวรรค์ 

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

  ตำมแผนพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพ สำขำที่ ๑๕ กระทรวงสำธำรณสุขได้ก ำหนดให้มีกำรพัฒนำ
ระบบบริกำรให้มีกำรใช้ยำอย่ำงสมเหตุผล เพ่ือให้สถำนพยำบำลในสังกัดกระทรวงสำธำรณสุขทุกแห่ง มีกำรใช้ยำ
อย่ำงสมเหตุผล และเป็นกำรคุ้มครองประชำชน ให้ได้รับกำรรักษำด้วยยำอย่ำงมีประสิทธิภำพ มีควำมปลอดภัย 
และลดควำมสิ้นเปลืองทำงเศรษฐกิจ นั้น 

เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนส่งเสริมกำรใช้ยำอย่ำงสมเหตุผลของอ ำเภอโพนสวรรค์ บรรลุตำม
วัตถุประสงค์ที่ก ำหนดไว้ อันจะน ำไปสู่กำรพัฒนำระบบจัดกำรด้ำนยำให้มีประสิทธิภำพ มีธรรมำภิบำล และมีควำม
ยั่งยืน เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อผู้ป่วย และยกระดับคุณภำพบริกำรสุขภำพของหน่วยบริกำรสำธำรณสุข จึงมีค ำสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนส่งเสริมกำรใช้ยำอย่ำงสมเหตุผล อ ำเภอโพนสวรรค์ ดังนี้ 

๑. สำธำรณสุขอ ำเภอโพนสวรรค์    ประธำนกรรมกำร 
๒. ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลโพนสวรรค์   รองประธำนกรรมกำร 
๓. ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล  กรรมกำร 
    ทุกแห่ง 
๔. พยำบำลวิชำชีพประจ ำโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล กรรมกำร 
    ทุกแห่ง 
๕. นำงกมลชนก คะษำวงค ์    กรรมกำร 
    เภสัชกรช ำนำญกำร 
๖. นำยสุอำจินต์ คะษำวงค ์    กรรมกำร 
    เภสัชกรปฏิบัติกำร 
๗. นำงกมลวรรณ พรมแสง    กรรมกำร 
    เภสัชกรปฏิบัติกำร 
๘. นำยชัชวินท์ คุณรัตน์     กรรมกำร 
    เภสัชกรปฏิบัติกำร 

 
/๙. นำยปัญญำ...

เอกสารแนบ หมายเลข ๒
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  ๙. นำยปัญญำ ธีระก ำจำย     กรรมกำรและเลขำนุกำร 
      หัวหน้ำกลุ่มงำนเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค 
  ๑๐. นำยสมผล สังขะวรรณ    กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
        เภสัชกรปฏิบัติกำร 
  ๑๑. นำงนุชรี แมดม่ิงเหง้ำ    กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
        ผูช้่วยสำธำรณสุขอ ำเภอโพนสวรรค์ 
        ด้ำนงำนบริกำรปฐมภูมิ 

๑๒. นำยภำสกร กิติศรีวรพันธุ์    กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
        ผูช้่วยสำธำรณสุขอ ำเภอโพนสวรรค์ 
        ด้ำนงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

  โดยให้คณะกรรมกำรฯ มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้ 
  ๑. ก ำหนดนโยบำย เป้ำหมำย และแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรโรงพยำบำลส่งเสริมกำรใช้ยำอย่ำง
สมเหตุผลของโรงพยำบำล ตำมกุญแจส ำคัญ ๖ ประกำร (PLEASE) ได้แก่ 
   ๑.๑ กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งแก่คณะกรรมกำรเภสัชกรรมและกำรบ ำบัด 
         (Pharmaceutical and Therapeutic Committee) 
   ๑.๒ กำรจัดท ำฉลำกยำมำตรฐำน ฉลำกยำเสริม และข้อมูลยำสู่ประชำชน 
         (Labeling and Leaflets) 
   ๑.๓ กำรจัดท ำหรือจัดหำเครื่องมือจ ำเป็นที่ช่วยให้เกิดกำรใช้ยำอย่ำงสมเหตุผล 
         (Essential RDU Tools) 

  ๑.๔ กำรสร้ำงควำมตระหนักรู้ของบุคลำกรทำงกำรแพทย์ และผู้ป่วยต่อหลักเกณฑ์ใน 
      กำรใช้ยำอย่ำงสมเหตุผล 
      (Awareness of RDU in health personal and patients) 
๑.๕ กำรดูแลด้ำนยำเพื่อควำมปลอดภัยของประชำกรกลุ่มพิเศษ 
      (Special population care) 
๑.๖ กำรสร้ำงเสริมจริยธรรมในกำรสั่งใช้ยำ 
      (Ethics in prescription) 

  ๒. ส่งเสริมให้เกิดกำรด ำเนินกำรตำมแนวทำงของโรงพยำบำลส่งเสริมกำรใช้ยำอย่ำงสมเหตุผล 
ตำมกุญแจส ำคัญ ๖ ประกำร (PLEASE) 
  ๓. พัฒนำมำตรกำรและขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนพัฒนำระบบบริกำรให้มีกำรใช้ยำอย่ำงสม
เหตุผล ดังนี้ 

๓.๑ ทบทวนบัญชียำของโรงพยำบำล ให้มีรำยกำรยำที่ควรมีและไม่ควรมีในบัญชียำของ  
      โรงพยำบำลตำมคู่มือด ำเนินงำนฯ 

 
/๓.๒ ส่งเสริมกำรใช้... 
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   ๓.๒ ส่งเสริมกำรใช้ยำในบัญชียำหลักแห่งชำติ 
  ๓.๓ พัฒนำฉลำกยำและฉลำกยำเสริม ให้มีชื่อยำภำษำไทย ขนำดยำ วิธีใช้ ข้อควรระวัง  

      และข้อบ่งใช้ อย่ำงน้อย ๑๓ กลุ่มยำ ตำมคู่มือด ำเนินงำนฯ 
๓.๔ มีกำรด ำเนินกำรให้เกิดจริยธรรมว่ำด้วยกำรจัดซื้อและส่งเสริมกำรขำยยำ และ   
      ส่งเสริมจรรยำบรรณทำงกำรแพทย์ในกำรสั่งใช้ยำ 
๓.๕ ส่งเสริมกำรใช้ยำปฏิชีวนะอย่ำงรับผิดชอบ (Responsible Use of Antibiotics:  
      RUA) ในกลุ่มโรคติดเชื้อทำงเดินหำยใจส่วนบน โรคอุจจำระร่วงเฉียบพลัน  
      บำดแผลสดจำกอุบัติเหตุ และในสตรีคลอดปกติครบก ำหนดทำงช่องคลอด 
๓.๖ ส่งเสริมกำรใช้ยำอย่ำงสมเหตุผลในผู้ป่วยกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Non- 
      Communicable Diseases: NCD) ได้แก่ ภำวะควำมดันเลือดสูง โรคเบำหวำน  
      ภำวะไขมันในเลือดสูง โรคข้อเสื่อมและโรคข้ออักเสบเกำต์ โรคไตเรื้อรัง 
      โรคหอบหืด และโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง 
๓.๗ พัฒนำกำรดูแลด้ำนยำเพื่อควำมปลอดภัยของผู้ป่วยกลุ่มพิเศษท่ีมีควำมเสี่ยง ได้แก่  
      ผู้สูงอำยุ สตรีตั้งครรภ์ สตรีให้นมบุตร ผู้ป่วยเด็ก ผู้ป่วยโรคตับ และผู้ป่วยโรคไต 
      เรื้อรัง เพ่ือลดภำวะแทรกซ้อนจำกยำ และในผู้ป่วยกลุ่มที่ต้องใช้ยำอย่ำงสม่ ำเสมอ 
      และต่อเนื่อง ได้แก่ ผู้ป่วยที่ได้รับยำต้ำนไวรัสเอดส์หรือยำต้ำนวัณโรค 
๓.๘ สร้ำงควำมตระหนักรู้ของบุคลำกรทำงกำรแพทย์ และผู้รับบริกำรต่อกำรใช้ยำอย่ำง 
      สมเหตุผล 

๔. ให้กำรสนับสนุนโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพระดับต ำบล และหน่วยบริกำรปฐมภูมิใน
เครือข่ำยระดับอ ำเภอ ให้มีกำรพัฒนำกำรใช้ยำอย่ำงสมเหตุผล ดังนี้ 

 ๔.๑ จัดท ำแผนขับเคลื่อนมำตรกำรและสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของโรงพยำบำล 
      ส่งเสริมสุขภำพระดับต ำบล และหน่วยปฐมภูมิในเครือข่ำยระดับอ ำเภอ 
๔.๒ ก ำหนดมำตรกำรกำรส่งเสริมกำรใช้ยำปฏิชีวนะอย่ำงรับผิดชอบ ในกลุ่มโรคติดเชื้อ 
      ทำงเดินหำยใจส่วนบน และโรคอุจจำระร่วงเฉียบพลัน 
๔.๓ ส่งเสริมควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรรักษำโรคติดเชื้อและกำรใช้ยำปฏิชีวนะให้ 
      บุคลำกรทำงกำรแพทย ์
๔.๔ สร้ำงควำมเข้ำใจในกำรใช้ยำปฏิชีวนะอย่ำงสมเหตุผลให้ผู้ป่วยและประชำชน 
 
 
 
 
 
 

/๔.๕ เฝ้ำระวัง... 
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๔.๕ เฝ้ำระวังกำรจ ำหน่ำยยำปฏิชีวนะ ยำสเตียรอยด์ (Steroid) และยำลดกำรอักเสบ 
      กลุ่ม NSAIDs และผลิตภัณฑ์ที่เป็นอันตรำย เช่น ผลิตภัณฑ์ลดน้ ำหนัก ยำสมุนไพร 
      ผสม Steroid หรือ NSAIDs ในร้ำนช ำ 

  ๕. งำนอ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

สั่ง ณ วันที่ 
       
 
                                                 

       (นำยสมชำย  แสนลัง) 
                           สำธำรณสุขอ ำเภอโพนสวรรค์ 

               ประธำนคณะกรรมกำรประสำนงำนสำธำรณสุขระดับอ ำเภอ 
    อ ำเภอโพนสวรรค์ 



 
ประกาศโรงพยาบาลโพนสวรรค์ 

ที่............../................. 

เรื่อง นโยบายการด าเนินงานโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (Rational Drug Use) 

******************** 

โรงพยาบาลโพนสวรรค์ มีความมุ่งมั่นที่จะด าเนินงานสู่การเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสม
เหตุผลให้ประสบผลส าเร็จ เพ่ือแก้ไขปัญหาการใช้ยาไม่สมเหตุผลที่มักพบในระบบยาของโรงพยาบาล ตั้งแต่การ
คัดเลือกยา การจัดหายา การสั่งใช้ยา และการจ่ายยา อันจะน าไปสู่การพัฒนาระบบจัดการด้านยาให้มีประสิทธิภาพ มี
ธรรมาภิบาล และมีความยั่งยืน เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อผู้ป่วย และยกระดับคุณภาพบริการสุขภาพของโรงพยาบาล จึง
ได้ก าหนดนโยบายการด าเนินงานโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (Rational Drug Use) ดังนี้ 

๑. เสริมสร้างความเข้มแข็งของคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบ าบัด (PTC) ของโรงพยาบาล ดังนี้ 
๑.๑ ก าหนดทีมผู้รับผิดชอบในการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบบริการให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผล 
๑.๒ ก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดของโรงพยาบาล ให้สอดคล้องกับนโยบายของจังหวัด/เขตสุขภาพ 

๒. พัฒนามาตรการและขับเคลื่อนการด าเนินงานพัฒนาระบบบริการให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ดังนี้ 
๒.๑ ทบทวนบัญชียาของโรงพยาบาล ให้มีรายการยาที่ควรมีและไม่ควรมีในบัญชียาของโรงพยาบาลตามคู่มือ
ด าเนินงานฯ 
๒.๒ ส่งเสริมการใช้ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 
๒.๓ พัฒนาฉลากยาและฉลากยาเสริม ให้มีชื่อยาภาษาไทย ขนาดยา วิธีใช้ ข้อควรระวัง และข้อบ่งใช้ อย่างน้อย 
๑๓ กลุ่มยา ตามคู่มือด าเนินงานฯ 
๒.๔ มีการด าเนินการให้เกิดจริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อและส่งเสริมการขายยา และส่งเสริมจรรยาบรรณทางการ
แพทย์ในการสั่งใช้ยา 
๒.๕ ส่งเสริมการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบ (Responsible Use of Antibiotics : RUA) ในกลุ่มโรคติดเชื้อ
ทางเดินหายใจส่วนบน โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน บาดแผลสดจากอุบัติเหตุ และในสตรีคลอดปกติครบก าหนดทาง
ช่องคลอด 
๒.๖ ส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในผู้ป่วยกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Non-Communicable Diseases : NCD) 
ได้แก่ ภาวะความดันเลือดสูง โรคเบาหวาน ภาวะไขมันในเลือดสูง โรคข้อเสื่อมและโรคข้ออักเสบเกาต์ โรคไต
เรื้อรัง โรคหอบหืด และโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง 

เอกสารแนบ หมายเลข ๓



๒.๗ พัฒนาการดูแลด้านยาเพ่ือความปลอดภัยของผู้ป่วยกลุ่มพิเศษที่มีความเสี่ยง ได้แก่ ผู้สูงอายุ สตรีตั้งครรภ์ 
สตรีให้นมบุตร ผู้ป่วยเด็ก ผู้ป่วยโรคตับ และผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง เพ่ือลดภาวะแทรกซ้อนจากยา และในผู้ป่วยกลุ่มที่
ต้องใช้ยาอยา่งสม่ าเสมอและต่อเนื่อง ได้แก่ ผู้ป่วยที่ได้รับยาต้านไวรัสเอดส์หรือยาต้านวัณโรค 
๒.๘ สร้างความตระหนักรู้ของบุคลากรทางการแพทย์ และผู้รับบริการต่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผล 

๓. ให้การสนับสนุนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับต าบล และหน่วยบริการปฐมภูมิในเครือข่ายระดับอ าเภอ ให้มี
การพัฒนาการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ดังนี้ 

๓.๑ จัดท าแผนขับเคลื่อนมาตรการและสนับสนุนการด าเนินงานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับต าบล และ
หน่วยปฐมภูมิในเครือข่ายระดับอ าเภอ 
๓.๒ ก าหนดมาตรการการส่งเสริมการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบ ในกลุ่มโรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน 
และโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน 
๓.๓ ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการรักษาโรคติดเชื้อและการใช้ยาปฏิชีวนะให้บุคลากรทางการแพทย์ 
๓.๔ สร้างความเข้าใจในการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผลให้ผู้ป่วยและประชาชน 
๓.๕ เฝ้าระวังการจ าหน่ายยาปฏิชีวนะ ยาสเตียรอยด์ (Steroid) และยาลดการอักเสบกลุ่ม NSAIDs และผลิตภัณฑ์
ทีเ่ป็นอันตราย เช่น ผลิตภัณฑ์ลดน้ าหนัก ยาสมุนไพรผสม Steroid หรือ NSAIDs ในร้านช า 

๔. รายงานผลการด าเนินงานทุก ๓ เดือน ให้ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม และส านักบริหารการสาธารณสุข 
ตามล าดับชั้น 

ประกาศ ณ วันที่   
 
 
 

(นายสิทธิพงษ์  พรมแสง) 
นายแพทย์ปฏิบัติการ รักษาการในต าแหน่ง 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลโพนสวรรค์ 
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แนวทางการด าเนินงาน เป้าหมาย ตัวชี้วัด และการก ากับติดตามประเมินผล 
การพัฒนาระบบบริการให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (Service Plan สาขาที่ 15) ปีงบประมาณ 2560 

ส าหรับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  

1. แนวทางการด าเนินงาน 
ระดับเขตสุขภาพ 

ให้คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบ าบัด (Pharmacy and Therapeutics Committee : PTC) 
ระดับเขต ด าเนินการ ดังนี้ 

1. ก าหนดทีมผู้รับผิดชอบในการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบบริการให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ระดับเขต 
2. ก าหนดเป้าหมายระดับเขต และพัฒนากลไกขับเคลื่อนมาตรการและเร่งรัดให้หน่วยบริการในเครือข่าย 

ด าเนินการพัฒนาระบบบริการให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผล  
3. พัฒนาสารสนเทศการรายงานตัวชี้วัดการใช้ยาอย่างสมเหตุผลจากข้อมูล 43 แฟ้มของระบบคลังข้อมูลด้าน

การแพทย์และสุขภาพจังหวัด (HDC) หรือเชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศของโรงพยาบาล (HIS) 
4. ขับเคลื่อนและบูรณาการตัวชี้วัดการส่งเสริมให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในทุก Service Plan ที่เกี่ยวข้อง 
5. ติดตามและควบคุมก ากับการด าเนินงานของหน่วยบริการในเครือข่ายทุกระดับ 

ระดับจังหวัด 
ให้คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบ าบัด (PTC) ระดับจังหวัด ด าเนินการ ดังนี้ 

1. ก าหนดทีมผู้รับผิดชอบในการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบบริการให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ระดับจังหวัด 
2. ก าหนดเป้าหมาย และจัดท าแผนปฏิบัติการในการขับเคลื่อนมาตรการและสนับสนุนการด าเนินงานของ

หน่วยบริการในเครือข่ายจังหวัด 
3. ขับเคลื่อนและบูรณาการตัวชี้วัดการส่งเสริมให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในทุก Service Plan ที่เกี่ยวข้อง 
4. ติดตามและควบคุมก ากับการด าเนินงานของสถานพยาบาลทุกแห่ง และรวบรวมรายงานผลการด าเนินงาน

ตามตัวชี้วัด เพ่ือประเมินผลการด าเนินงานระดับจังหวัด และรายงานให้กับส านักบริหารการสาธารณสุข 
5. เฝ้าระวัง ก ากับ ตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานสถานที่ผลิต กระจาย และจ าหน่ายยา/ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

ระดับโรงพยาบาล 
ให้คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบ าบัดโรงพยาบาล (PTC) ด าเนินการ ดังนี้ 

1. ก าหนดทีมผู้รับผิดชอบในการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบบริการให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผล 
2. ก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดของโรงพยาบาล ให้สอดคล้องกับนโยบายของจังหวัด/เขตสุขภาพ 
3. พัฒนามาตรการและขับเคลื่อนการด าเนินงานพัฒนาระบบบริการให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ดังนี้  

3.1 ทบทวนบัญชียาของโรงพยาบาล ให้มีรายการยาที่ควรมีและไม่ควรมีในบัญชียาของโรงพยาบาล
ตามคู่มือด าเนินงาน* 

3.2 ส่งเสริมการใช้ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 
3.3 พัฒนาฉลากยาและฉลากยาเสริม ให้มีชื่อยาภาษาไทย ขนาดยา วิธีใช้ ข้อควรระวัง และข้อบ่งใช้ 

อย่างน้อย 13 กลุ่มยา ตามคู่มือด าเนินงาน* 
3.4 มีการด าเนินการให้เกิดจริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อและส่งเสริมการขายยา และส่งเสริม

จรรยาบรรณทางการแพทย์ในการสั่งใช้ยา 
 

*  สามารถศึกษารายละเอียดได้จาก “คู่มือด าเนินงานโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU Hospital Manual)  จัดท าโดย
คณะอนุกรรมการส่งเสริมการใช้ยาอยา่งสมเหตุผล สามารถดาวน์โหลดได้ที่เวบ็ไซต์ส านักบริหารการสาธารณสุข (http://phdb.moph.go.th) 
เมนูดาวน์โหลด หรือเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข (http://dmsic.moph.go.th) เมนูบริการดาวน์โหลด 

3.5 ส่งเสริมการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบ (Responsible Use of Antibiotics : RUA) ในกลุ่ม
โรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน บาดแผลสดจากอุบัติเหตุ และใน

เอกสารแนบ หมายเลข ๔
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แนวทางการด าเนินงาน SP - RDU 

สตรีคลอดปกติครบก าหนดทางช่องคลอด 
3.6 ส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในผู้ป่วยกลุ่มโรคไม่ติดต่อเ รื้อรัง (Non-Communicable 

Diseases : NCD) ได้แก่ ภาวะความดันเลือดสูง โรคเบาหวาน ภาวะไขมันในเลือดสูง โรคข้อเสื่อม
และโรคข้ออักเสบเกาต์ โรคไตเรื้อรัง โรคหอบหืด และโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง 

3.7 พัฒนาการดูแลด้านยาเพ่ือความปลอดภัยของผู้ป่วยกลุ่มพิเศษที่มีความเสี่ยง ได้แก่ ผู้สูงอายุ สตรี
ตั้งครรภ์ สตรีให้นมบุตร ผู้ป่วยเด็ก ผู้ป่วยโรคตับ และผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง เพ่ือลดภาวะแทรกซ้อน
จากยา และในผู้ป่วยกลุ่มที่ต้องใช้ยาอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง ได้แก่ ผู้ป่วยที่ได้รับยาต้านไวรัส
เอดส์หรือยาต้านวัณโรค 

3.8 สร้างความตระหนักรู้ของบุคลากรทางการแพทย์ และผู้รับบริการต่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผล  
4. ให้คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบ าบัด (PTC) ร่วมกับคณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติด

เชื้อ (ICC) คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพทางห้องปฏิบัติการ และองค์กรแพทย์ จัดท าแผนปฏิบัติการ
การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพ (AMR) ในสถานพยาบาลให้ครอบคลุมทั้งการเฝ้าระวังทาง
ห้องปฏิบัติการ การป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อดื้อยา และการดูแลก ากับการใช้ยา
ปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล และให้มีระบบติดตามและรายงานอัตราการติดเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ  

5. รายงานผลการด าเนินงานทุก 3 เดือน ให้ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด และส านักบริหารการสาธารณสุข 
ตามล าดับชั้น 

ระดับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล / หน่วยบริการปฐมภูมิ 
ให้คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบ าบัดโรงพยาบาล (PTC) ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และระบบสุขภาพอ าเภอ (District Health Board : DHB) ด าเนินการ ดังนี้ 

1. จัดท าแผนขับเคลื่อนมาตรการและสนับสนุนการด าเนินงานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับ
ต าบล และหน่วยปฐมภูมิในเครือข่ายระดับอ าเภอ  

2. ก าหนดมาตรการการส่งเสริมการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบ ในกลุ่มโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ
ส่วนบน และโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน 

3. ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการรักษาโรคติดเชื้อและการใช้ยาปฏิชีวนะให้บุคลากรทางการแพทย์ 
4. สร้างความเข้าใจในการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผลให้ผู้ป่วยและประชาชน 
5. เฝ้าระวังการจ าหน่ายยาปฏิชีวนะ ยาสเตียรอยด์ (Steroid) และยาลดการอักเสบกลุ่ม NSAIDs และ

ผลิตภัณฑ์ที่เป็นอันตราย เช่น ผลิตภัณฑ์ลดน้ าหนัก ยาสมุนไพรผสม Steroid หรือ NSAIDs ในร้าน
ช า 

6. รายงานผลการด าเนินงานทุก 3 เดือน ให้โรงพยาบาลแม่ข่าย 

การก ากับติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน 
ความถี่ : ทุก 3 เดือน และให้ส่งรายงานหลังสิ้นไตรมาส ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป 
ไตรมาสที่ 1  ติดตามการเตรียมการระดับเขต ระดับจังหวัด และระดับโรงพยาบาล และมีข้อมูลพ้ืนฐาน

เป็น Baseline data ตามตัวชี้วัด RDU 20 ตัวชี้วัด 
ไตรมาสที่ 2  ติดตามกิจกรรมด าเนินงานตามแนวทางพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) ให้มีการ

ใช้ยาอย่างสมเหตุผล และผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของไตรมาส 2 
ไตรมาสที่ 3  ติดตามผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของไตรมาส 3 
ไตรมาสที่ 4  ติดตามผลการด าเนนิงานตามตวัชี้วดัของไตรมาส 4 
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2. เป้าหมาย   
โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาสมเหตุผล ตามกิจกรรม

บริการ Service Delivery ทั้ง 2 กิจกรรม ได้แก่ RDU1 และ RDU2 ตามเป้าหมายระดับการพัฒนาสู่การเป็น
โรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ขั้นที่ 1-3 ดังนี้   

ล าดับ เป้าหมายกิจกรรมบรกิาร 
(Service Delivery) A S M1 M2 F1 F2 F3 ศสม. รพ.สต. สสช. 

1. RDU1 
- โรงพยาบาลแม่ข่าย (โรงพยาบาล
ศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และ
โรงพยาบาลชุมชน) เป็นโรงพยาบาล
ส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล 
(Rational Drug Use : RDU 
hospital) ตามเกณฑ์เปา้หมาย 

33 48 35 88 77 516 99    

 - กิจกรรมการจัดการการดื้อยาต้าน
จุลชีพ (Antimicrobial 
Resistance:AMR) ในสถานพยาบาล
ตามเกณฑ์เป้าหมาย 

๓๓ ๔๘ ๓๕        

2. RDU 2  
- หน่วยบริการลูกข่าย (โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบล/ หน่วย
บริการปฐมภูมิ) มีการส่งเสรมิการ
ใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผดิชอบใน 2
โรค (Responsible Use of 
Antibiotics  : RUA PCU/CMU) 
ตามเกณฑ์เป้าหมาย 

       327 9766 184 

 

เป้าหมายและระดับการพัฒนา 

การประเมินโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล  ประกอบด้วยเกณฑ์การประเมินระดับ
โรงพยาบาลจ านวน 18 ตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมินระดับ รพ.สต./หน่วยบริการปฐมภูมิ จ านวน 2 ตัวชี้วัด 
รวมเป็นจ านวน 20 ตัวชี้วัด (กรณีเป็นโรงพยาบาล ระดับ A, S และ M1 จะเพ่ิมการประเมินเรื่องการดื้อยาต้านจุล
ชีพ (AMR) 1 ตัวชี้วัด) โดยระดับการพัฒนาสู่การเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU 
Hospital) มีการจัดแบ่งระดับของการพัฒนาเป็น 3 ขั้น ดังนี้ 
 
ขั้นที่ 1 หมายถึง การด าเนินการตามตัวชี้วัด RDU ดังนี้ 

RDU 1  :  ประเมิน (Process) RDU 2 
1. มีการก าหนดมีนโยบายเป็น RDU Hospital  
2. มีมาตรการและกิจกรรมส่งเสริมการใช้ยาสมเหตุผล  
3. มีการพัฒนาระบบสารสนเทศในการจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัด RDU  

20 ตัวชี้วัด  
4. มีการติดตามประเมินผล  
5. การจัดการการดื้อยา (AMR) : กรณีเป็น รพ.ระดับ A,S,M1 ต้องมี

แผนปฏิบัติการการเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการ การป้องกันและ
ควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อและการดูแลก ากับการใช้ยา
ปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล 

 
 
 

- 
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RDU 1  :  ประเมินผลด าเนินงาน (Output) RDU 2 : ประเมินผลด าเนินงาน (Output) 
โรงพยาบาล ต้องผ่านเกณฑ์ต่อไปนี้ 
1. อัตราการสั่งใช้ยาในบัญชียาหลกัแห่งชาติผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด 
2. การพัฒนาศักยภาพการด าเนินงานของ PTC ผ่านเกณฑ์ระดับ 3  
3. รายการยาที่ควรพิจารณาตัดออก 8 รายการ ซึ่งยังคงมีอยู่ในบญัชี

รายการยาของโรงพยาบาลไม่เกิน 1 รายการ 
4. จัดท าฉลากยามาตรฐาน 13 กลุ่มยา  
5. การส่งเสริมจริยธรรมในการจัดซื้อจัดหายาและการส่งเสริม 

การขายยา ผา่นระดับ 3   
 

รพ.สต. ต้องผา่นเกณฑ์ ดงันี ้
จ านวน รพ.สต./หน่วยบริการปฐมภูมิ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของ รพ.สต./หน่วย
บริการปฐมภูมิทั้งหมดในเครือข่ายระดับ
อ าเภอ ที่มีอัตราการใช้ยาปฏิชีวนะในกลุ่ม
โรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน และโรค
อุจจาระร่วงเฉียบพลนัผา่นเกณฑ์เป้าหมาย
ทั้ง 2 โรค 

 

ขั้นที่ 2 หมายถึง การด าเนินการตามตัวชี้วัด RDU ดังนี้ 
RDU 1 : ประเมินผลด าเนินงาน (Output) RDU 2 : ประเมินผลด าเนินงาน(Output) 

โรงพยาบาล ต้องผ่านเกณฑ์ต่อไปนี้ 
1. ผลการด าเนินงานของตัวชี้วัด จ านวน 5 ตัวชี้วัดตาม RDU ขั้นที่ 1 
2. อัตราการใช้ยาปฏิชีวนะในกลุ่มโรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน  

โรคอุจาระร่วงเฉียบพลัน แผลสดอุบัติเหตุ และสตรีคลอดปกติครบ
ก าหนดคลอดทางช่องคลอด ผ่านเกณฑ์ทั้ง 4 ตัวชี้วัด  

3. การใช้ยา NSAIDs ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระดับ 3 ขึ้นไป ไม่เกินร้อยละ10  
4. การใช้ยา glibenclamide ในผู้ป่วยสูงอายุ หรือไตท างานบกพร่อง ไม่

เกินร้อยละ 5 
5. การไม่ใช้ยาที่ห้ามใช้ในสตรีตั้งครรภ์ ได้แก่ warfarin*, statins, ergots   

(* ยกเว้นกรณีใส่ mechanical heart valve) 
6. การจัดการการดื้อยา (AMR) : กรณีเป็น รพ.ระดับ A,S,M 1 ต้องมี

รายงานอัตราการติดเชื้อดื้อยา (AMR) ในกระแสเลือด 

รพ.สต. ต้องผ่านเกณฑ์ ดังนี้ 
จ านวน รพ.สต./หน่วยบริการปฐมภูมิไม่
น้อยกว่าร้อยละ 60 ของ รพ.สต./หน่วย
บริการปฐมภูมิทั้งหมดในเครือข่ายระดับ
อ าเภอ ที่มีอัตราการใช้ยาปฏิชีวนะใน
กลุ่มโรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน 
และโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันผ่านเกณฑ์
เป้าหมายทั้ง 2 โรค 

 

ขั้นที่ 3  หมายถึง การด าเนินการตามตัวชี้วัด RDU ดังนี้ 

RDU 1 : ประเมินผลด าเนินงาน (Output) RDU 2 : ประเมินผลด าเนินงาน(Output) 
โรงพยาบาล ต้องผ่านเกณฑ์ต่อไปนี้ 
1. ตัวชี้วัด RDU ผ่านเกณฑ์ทั้ง 18 ตัวชี้วัด  
2. การจัดการการดื้อยา (AMR) : กรณีเป็น รพ.ระดับ A, S, M1  

ต้องมีรายงานอัตราการติดเชื้อดือ้ยา (AMR) ในกระแสเลือดลดลง
ร้อยละ 50 จาก Baseline data 

รพ.สต. ต้องผ่านเกณฑ์ ดังนี้ 
จ านวน รพ.สต./หน่วยบริการปฐมภูมิ 
ทุกแห่ ง ใน เครื อข่ า ยระดับอ า เภอ  
ที่มีอัตราการใช้ยาปฏิชีวนะในกลุ่มโรค
ติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน และโรค
อุจจาระร่ วง เฉียบพลันผ่ าน เกณฑ์
เป้าหมายทั้ง 2 โรค 
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เป้าหมายการด าเนินการ ภายในระยะเวลา 5 ปี (ปี 2560 - 2564) ดังนี้ 

ประเด็น ปีงบประมาณ  
2560  

ปีงบประมาณ 
2561 

ปีงบประมาณ 
2562 

ปีงบประมาณ 
2563 

ปีงบประมาณ  
2564 

RDU รพ. RDU ขั้นที่ 1 ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 ของ รพ.
ทั้งหมด 

รพ. RDU ขั้นที่ 1  
ทุกแห่ง และ 
ขั้นที่ 2 ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 
ของ รพ. 
ทั้งหมด 

รพ. RDU ขั้นที่ 1  
ทุกแห่ง และ 
ขั้นที่ 2 ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 
ของ รพ. 
ทั้งหมด 

รพ. RDU ขั้นที่ 2  
ทุกแห่ง และ 
ขั้นที่ 3 ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 
ของ รพ. 
ทั้งหมด 

รพ. RDU ขั้นที่ 2  
ทุกแห่ง และ 
ขั้นที่ 3 ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 
ของ รพ. ทั้งหมด 

AMR - รพ. ระดบั A, S และ M1 
มีแผนปฏิบัติการการ
จัดการการดื้อยาตา้นจลุ
ชีพ (AMR) ในโรงพยาบาล  

- มีข้อมูล (Baseline Data) 
ของอัตราการติดเชื้อดื้อ
ยาในกระแสเลือด 

อัตราการติด
เชื้อดื้อยาใน
กระแสเลือด
ลดลง 
ร้อยละ 10 จาก 
Baseline Data 

อัตราการติด
เชื้อดื้อยาใน
กระแสเลือด
ลดลง 
ร้อยละ 20 จาก 
Baseline Data 
 

อัตราการติดเชื้อ
ดื้อยาในกระแส
เลือดลดลง 
ร้อยละ 30 จาก 
Baseline Data  

อัตราการติดเชื้อ
ดื้อยาในกระแส
เลือดลดลงไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 
จาก Baseline 
Data 

Service Outcome  
โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลตาม

เกณฑ์เป้าหมาย 
Health Outcome  

1. ผู้ป่วยได้รับการรักษาด้วยยา อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย  
2. ลดอัตราป่วย และอัตราตาย จากการติดเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ  
3. ลดค่าใช้จ่ายด้านยาและลดความสิ้นเปลืองทางเศรษฐกิจ 
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3. ตัวชี้วัด เพ่ือประเมินระดับการพัฒนาสู่การเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล 
3.1 ตัวชี้วัด RDU ระดับโรงพยาบาล ( RDU ๑ - RDU Hospital) จ านวน 18 ตัวช้ีวัด  
ล าดับ ตัวชี้วัด  เกณฑ ์

1.  ร้อยละของรายการยาทีส่ั่งใช้ยาในบัญชียาหลักแห่งชาต ิ  
 

รพ.ระดับ 
A ≥ ร้อยละ 75 
S ≥ ร้อยละ 80 

M1-M2 ≥ ร้อยละ 85 
F1-F3 ≥ ร้อยละ 90 

2. * ประสิทธิผลการด าเนินงานของคณะกรรมการ PTC ในการชี้น าสื่อสาร และส่งเสรมิเพื่อ
น าไปสู่การเป็นโรงพยาบาลส่งเสรมิการใช้ยาอย่างสมเหตผุล 

ระดับ 3 

3.  การด าเนินงานในการจัดท าฉลากยามาตรฐาน ฉลากยาเสริม และเอกสารข้อมลูยาใน 13 
กลุ่ม ท่ีมีรายละเอียดครบถ้วน 

รายการยา 13 กลุ่ม 
ระดับ 3 

4.  รายการยาที่ควรพิจารณาตัดออก 8 รายการ ซึ่งยังคงมีอยู่ในบัญชีรายการยาของโรงพยาบาล  ≤ 1 รายการ 
5.  การด าเนินงานเพื่อส่งเสริมจริยธรรมในการจดัซื้อและส่งเสริมการขายยา  ระดับ 3 
6.  ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในโรคตดิเช้ือท่ีระบบการหายใจช่วงบนและหลอดลมอักเสบ

เฉียบพลันในผู้ป่วยนอก  
≤ ร้อยละ 20 

7.  ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในโรคอจุจาระร่วงเฉียบพลัน ≤ ร้อยละ 20 
8.  ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในบาดแผลสดจากอุบตัิเหตุ  ≤ ร้อยละ 40 
9.  ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในหญิงคลอดปกติครบก าหนดทางช่องคลอด  ≤ ร้อยละ 10 
10.  ร้อยละของผู้ป่วยความดันเลือดสูงทั่วไป ท่ีใช้ RAS blockade (ACEI/ ARB/ Renin 

inhibitor) 2 ชนิดร่วมกัน ในการรักษาภาวะความดันเลือดสูง  
 ร้อยละ 0 

11.  ร้อยละของผู้ป่วยที่ใช้ glibenclamide ในผู้ป่วยท่ีมีอายุมากกว่า 65 ปี หรือม ีeGFR น้อย
กว่า 60 มล./นาที/1.73 ตารางเมตร  

≤ ร้อยละ 5 
 

12.  ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานท่ีใช้ยา metformin เป็นยาชนิดเดยีวหรอืร่วมกับยาอื่นเพื่อ
ควบคุมระดับน้ าตาล โดยไม่มีข้อหา้มใช้ (ห้ามใช้หาก eGFR < 30 มล./นาที/1.73 ตร.ม.) 

≥ ร้อยละ 80 

13.  ร้อยละของผู้ป่วยที่มีการใช้ยากลุ่ม NSAIDs ซ้ าซ้อน  ≤ ร้อยละ 5 
14.  ร้อยละผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระดับ 3 ขึ้นไปท่ีได้รบัยา NSAIDs  ≤ ร้อยละ 10 
15.  ร้อยละผู้ป่วยโรคหดืเรื้อรังท่ีไดร้ับยา inhaled corticosteroid  ≥ ร้อยละ 80 
16.  ร้อยละผู้ป่วยนอกสูงอายุ ที่ใช้ยากลุ่ม long-acting benzodiazepine ได้แก ่

chlordiazepoxide, diazepam, dipotassium chlorazepate  
≤ ร้อยละ 5 

17.  จ านวนสตรีตั้งครรภ์ทีไ่ดร้ับยาที่หา้มใช้ ได้แก ่ยา warfarin*, statins, ergots เมื่อรู้ว่าตั้งครรภ์แล้ว 
(* ยกเว้นกรณีใส่ mechanical heart valve) 

 0 คน 

18.  ร้อยละของผู้ป่วยเด็กที่ได้รับการวินิจฉัยเป็นโรคติดเช้ือทางเดินหายใจ (ครอบคลุมโรคตามรหัส 
ICD-10 ตาม RUA-URI) และได้รบัยาต้านฮิสตามีนชนิด non-sedating 

≤ ร้อยละ 20 

3.2 ตัวชี้วัด RDU ระดับ รพ.สต./หน่วยบริการปฐมภูมิ (RDU ๒ - RUA PCU/CMU) จ านวน 2 ตัวชี้วัด   
ล าดับ ตัวชี้วัด  เกณฑ ์

19.  ร้อยละของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลและหน่วยบริการปฐมภมูิในเครือข่ายที่มีอัตรา
การใช้ยาปฏิชีวนะในโรคติดเช้ือที่ระบบการหายใจช่วงบนและหลอดลมอักเสบเฉียบพลัน  
≤ ร้อยละ 20  

 ร้อยละ 100  

20.  ร้อยละของโรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต าบลและหน่วยบริการปฐมภูมใินเครือข่าย ที่มีการใช้ยา
ปฏิชีวนะในโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน  ≤ ร้อยละ 20 

ร้อยละ 100  

    * รายละเอียดตัวชี้วัดจะจัดส่งให้ภายหลัง 
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3.3 ตัวช้ีวัด Antimicrobial Resistance : AMR จ านวน 1 ตัวช้ีวัด ส าหรับรพ.ระดับ A, S และ M1 

ล าดับ ตัวชี้วัด    เกณฑ ์
๒๑. อัตราการติดเชื้อดื้อยาในกระแสเลอืดต่อผู้ป่วยท่ีส่งตรวจ 

(แบคทีเรียดือ้ยา ได้แก ่Acinetobacter  baumannii, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae, 
Staphylococcus aureus, Escherichia coli,  Salmonella spp., Enterococcus faecium และ 
Streptococcus pneumoniae) 

ลดลงร้อยละ 50 เมื่อ
เทียบกับ baseline   

การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพ (Antimicrobial Resistance : AMR)  

 การส่งเสริมการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล เป็นกิจกรรมหนึ่งท่ีส าคัญในการลดปัญหาการเกิด
เชื้อด้ือยาต้านจุลชีพ ซึ่งขณะนี้เป็นปัญหาใหญ่ระดับโลก กระทรวงสาธารณสุขจึงจัดความส าคัญเป็นล าดับแรกใน
การพัฒนาให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผล แต่อย่างไรก็ตามปัญหาการเกิดเชื้อด้ือยาและการแพร่กระจายของเชื้อด้ือ
ยาต้านจุลชีพในโรงพยาบาลมีหลายปัจจัยมาเกี่ยวข้อง ดังนั้น เพื่อให้การจัดการปัญหาการด้ือยาต้านจุลชีพใน
สถานพยาบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จ าเป็นต้องมีการพัฒนาระบบป้องกันและควบคุมการด้ือยาต้านจุลชีพใน
โรงพยาบาล ดังนี ้

๑. บูรณาการระบบงานและการด าเนินงานของคณะกรรมการท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ คณะกรรมการเภสัชกรรมและการ
บ าบัด (PTC)  องค์กรแพทย์/ทีมดูแลผู้ป่วย (Patient Care Team : PCT) ทุกสาขา คณะกรรมการป้องกันและ
ควบคุมการติดเชื้อ (Infection Control Committee : ICC) คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพทางห้องปฏิบัติการ 
โดยโรงพยาบาลจะต้องก าหนดนโยบาย และทิศทางในการจัดการการด้ือยาต้านจุลชีพ และจัดให้มีทีม
ผู้รับผิดชอบและบทบาทหน้าท่ีท่ีชัดเจนในการขับเคลื่อนการควบคุมและป้องกันเชื้อด้ือยาต้านจุลชีพ  

๒. มีแผนปฏิบัติการรองรับยุทธศาสตร์การจัดการการด้ือยาต้านจุลชีพ ได้แก่  
๒.๑  การเฝ้าระวังและวินิจฉัยเชื้อและเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพทางห้องปฏิบัติการ และระบบเตือน (Lab alert) 

อย่างทันสถานการณ์  
2.๒  การป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อด้ือยาต้านจุลชีพในโรงพยาบาล และระบบรับ-ส่งต่อ

ผู้ป่วยติดเชื้อด้ือยา  
๒.3  การดูแลก ากับการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล (Antibiotic Stewardship)  
๒.4  การจัดท าข้อมูลและรายงานสถานการณ์ท่ีมีความสัมพันธ์กับเชื้อด้ือยา (AMR) ของโรงพยาบาล ได้แก่  

• รายงานการด้ือยาของเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพของโรงพยาบาลทางห้องปฏิบัติการประจ าปี  
• มี Antibiogram ของโรงพยาบาล โดยแยก site of infection และหอผู้ป่วย ICU & non ICU 
• อัตราการติดเชื้อในโรงพยาบาล แยกการติดเชื้อไม่ด้ือยา และการติดเชื้อด้ือยาต้านจุลชีพ 
• อัตราการติดเชื้อในกระแสเลือดจากแบคทีเรียด้ือยาต้านจุลชีพ  
• มูลค่าและจ านวน (Defined Daily Dose: DDD) การใช้ยาปฏิชีวนะ 
• ผลการประเมินการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล (DUE/DUR)  

รายการเชื้อแบคทีเรียด้ือยาและยาต้านจุลชีพที่ส าคัญที่ใช้เป็นสัญญาณเตือนระดับประเทศ ได้แก่  
1. Acinetobacter baumannii 
 • Carbapenem 

• Colistin* 
2.Pseudomonas aeruginosa 

• Antipseudomonal penicillin (Piperacillin + Tazobactam) 
• Carbapenem 
• Colistin 

3.Klebsiella pneumoniae  
 
 

• Extended-Spectrum Cephalosporin (Ceftriaxone or Cefotaxime) 
• Carbapenem 
•  
•  
•  
• Colitstin 

• Colistin 
•  
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4.Staphylococcus aureus  

 Methicillin (MRSA) 
 Vancomycin (VISA and VRSA)          

5.Escherichia coli 
• Colistin 
• Carbapenem 
• Fluoroquinolone (Ciprofloxacin)  
• Extended-Spectrum Cephalosporin (Ceftriaxone or Cefotaxime) 

6.Salmonella spp. 
• Colistin 
• Fluoroquinolone (Ciprofloxacin)  
• Extended-Spectrum Cephalosporin (Ceftriaxone or Cefotaxime) 

7. Enterococcus faecium 
• Vancomycin (VRE)          
•  8. Streptococcus pneumonia 

 • Penicillin (Ampicillin) 
• Macrolide (Erythromycin) 
• Extended-Spectrum Cephalosporin (Ceftriaxone or Cefotaxime) 
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4. การก ากับติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) 
4.1 ติดตามกิจกรรมการด าเนินงาน (Process) 
ระดับเขต ผลการด าเนินงาน 

1. มีคณะกรรมการ PTC ระดับเขต 
2. มีคณะกรรมการในการขับเคลื่อน Service Plan สาขา RDU ระดับเขต 
3. มีการก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานระดับเขต 
4. มีการก าหนดแผนการพัฒนาหน่วยงานในเครือข่ายเขตสุขภาพ 
5. บูรณาการตัวช้ีวัดการใช้ยาอย่างสมเหตผุลใน Service Plan สาขาตา่งๆ  
6.  มีการวางระบบติดตามและควบคมุก ากับระดับเขต 

(   ) มี     (   ) ไม่มี  
(   ) มี     (   ) ไม่มี 
(   ) มี     (   ) ไม่มี  
(   ) มี     (   ) ไม่มี 
(   ) มี     (   ) ไม่มี 
(   ) มี     (   ) ไม่มี 

ระดับจังหวัด  

1. มีคณะกรรมการ PTC ระดับจังหวดั 
2. มีคณะกรรมการในการขับเคลื่อน Service Plan สาขา RDU ระดับจังหวัด 
3. มีการก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานระดับจังหวัด 
4. มีการก าหนดแผนปฏิบัติการในการสนับสนุนหน่วยบริการในเครือข่ายจังหวัด 
5. บูรณาการตัวช้ีวัดการใช้ยาอย่างสมเหตผุลใน Service Plan สาขาตา่งๆ 
6. มีการวางระบบติดตามและควบคมุก ากับระดับจังหวัด 

(   ) มี     (   ) ไม่มี  
(   ) มี     (   ) ไม่มี 
(   ) มี     (   ) ไม่มี  
(   ) มี     (   ) ไม่มี 
(   ) มี     (   ) ไม่มี 
(   ) มี     (   ) ไม่มี 

ระดับโรงพยาบาล  
1. มีคณะกรรมการ PTC ระดับโรงพยาบาล 
2. มีการก าหนดทีมผูร้ับผดิชอบการพฒันาระบบบริการให้มกีารใช้ยาอย่างสมเหตผุล 
3. มีการพัฒนาด้านสารสนเทศใหส้ามารถเก็บรายงานตามตัวช้ีวัดได้ 
4. มีมาตรการ/กิจกรรม ต่อไปนี ้

4.1 ทบทวนบัญชียาโรงพยาบาล ให้มรีายการยาที่ควรมีและไม่ควรมีในบัญชียาของ รพ. 
4.2 ส่งเสริมการใช้ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 
4.3 ฉลากยาและฉลากยาเสริม ที่มีช่ือยาภาษาไทย ขนาดและวิธีใช้ ข้อควรระวัง และข้อบ่งใช้ 
4.4 ส่งเสริมจริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาและส่งเสริมการขายยา และ

จรรยาบรรณทางการแพทย์ในการสั่งใช้ยา  
4.5 ส่งเสริมการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบ (Responsible Use of Antibiotics : RUA) ใน

กลุ่มโรคติดเช้ือทางเดินหายใจส่วนบน โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน บาดแผลสดจากอุบัติเหตุ 
และสตรีคลอดปกติครบก าหนดทางช่องคลอด 

4.6 ส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในผู้ป่วยกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Non-Communicable 
Diseases : NCD) ได้แก่ ภาวะความดันเลือดสูง โรคเบาหวาน ภาวะไขมันในเลือดสูง โรคข้อ
เสื่อมและโรคข้ออักเสบเกาต์ โรคไตเรื้อรัง โรคหืด และโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง 

4.7 การดูแลด้านยาเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยกลุ่มพิเศษที่มีความเสี่ยง ได้แก่ ผู้สูงอายุ สตรี
ตั้งครรภ์ สตรีให้นมบุตร ผู้ป่วยเด็ก ผู้ป่วยโรคตับ และผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง เพื่อลด
ภาวะแทรกซ้อนจากยา และในผู้ป่วยกลุ่มที่ต้องใช้ยาอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง ได้แก่ 
ผู้ป่วยที่ได้รับยาต้านไวรัสเอดส์หรือยาต้านวัณโรค 

4.8 มีกิจกรรมและการสื่อสารเพื่อสร้างความตระหนักรู้ของบุคลากรทางการแพทย์และ
ผู้รับบริการต่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผล  

4.9 มีแผนปฏิบัติการให้ครอบคลุมทั้งการเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการ การป้องกันและควบคุม
การแพร่กระจายของเช้ือดื้อยา และการดูแลก ากับการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล 

5. มีกิจกรรมในการพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบให้บุคลากรที่
ปฏิบัติหน้าท่ีใน รพ.สต.และหน่วยบริการปฐมภูมิในเครือข่ายระดับอ าเภอ  

6. บูรณาการตัวช้ีวัดการใช้ยาอย่างสมเหตผุลใน Service Plan สาขาตา่งๆ 

(   ) มี     (   ) ไม่มี 
(   ) มี     (   ) ไม่มี  
(   ) มี     (   ) ไม่มี 
 
(   ) มี     (   ) ไม่มี 
(   ) มี     (   ) ไม่มี 
(   ) มี     (   ) ไม่มี  
(   ) มี     (   ) ไม่มี 
 
(   ) มี     (   ) ไม่มี 
 
 
(   ) มี     (   ) ไม่มี  
 
 
(   ) มี     (   ) ไม่มี 
 
 
 
(   ) มี     (   ) ไม่มี 
 
(   ) มี     (   ) ไม่มี 
 
(   ) มี     (   ) ไม่มี 
 
(   ) มี     (   ) ไม่มี 
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แนวทางการด าเนินงาน SP - RDU 

 
7. มีรายงานข้อมลูตามตัวช้ีวัด  (ข้อมูล 3 เดือน รายไตรมาส)  

- RDU 20 ตัวช้ีวัด   
- AMR 1 ตัวช้ีวัด  (ส าหรับ รพ.ระดบั A - M1) 

 
 
(   ) มี     (   ) ไม่มี 
(   ) มี     (   ) ไม่มี 

ระดับ รพ.สต. และหน่วยบริการปฐมภมู ิ  
1. มีกิจกรรมหรือเผยแพรส่ื่อเพื่อสร้างความเข้าใจในการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผลให้ผู้ป่วย

และประชาชน  
2. มีแผนเฝ้าระวังการจ าหน่ายยาปฏชีิวนะ ยาสเตยีรอยด์ (Steroid) และยาลดการอักเสบกลุ่ม 

NSAIDs และผลติภณัฑ์ที่เป็นอันตราย เช่น ผลติภณัฑล์ดน้ าหนัก ยาสมุนไพรผสม Steroid 
หรือ NSAIDs ในร้านช า มีการพัฒนาด้านสารสนเทศให้สามารถเก็บรายงานตามตัวช้ีวัด 

3. มีข้อมูลอัตราการใช้ยาปฏิชีวนะ ตามตัวช้ีวัด RDU 2 ตัวช้ีวัด  

(   ) มี     (   ) ไม่มี  
 
(   ) มี     (   ) ไม่มี 
 
 
(   ) มี     (   ) ไม่มี 

 

4.2 ติดตามผลการด าเนินงาน (Output)  ระดับจังหวัด / ระดับเขต 

การประเมินระดับโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ผลการด าเนินงาน 

1. จ านวนโรงพยาบาลส่งเสรมิการใช้ยาอย่างสมเหตผุล     
- ขั้นที่ 1   .................. แห่ง (ระบุชื่อ รพ.) 
- ขั้นที่ 2  .................. แห่ง (ระบุชื่อ รพ.) 
- ขั้นที่ 3  .................. แห่ง (ระบุชื่อ รพ.) 

2. จ านวนโรงพยาบาลทีย่ังไม่ได้ด าเนินการ หรือไม่สามารถรายงานข้อมูลตามตัวช้ีวัด 
RDU ได้ครบท้ัง 20 ข้อ   

.................. แห่ง (ระบุชื่อ รพ.) 

กิจกรรมบริการ RDU 1 -  RDU Hospital   

1. ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด RDU 18 ตัวช้ีวัด ของแต่ละโรงพยาบาล และ
ค่าเฉลี่ยในภาพรวมของจังหวัด/เขตสุขภาพ (รพ.ทุกแห่ง)  

กรุณาแนบ file 
 

2.    กิจกรรมการจัดการเช้ือดื้อยาต้านจุลชีพ AMR 1 ตัวช้ีวัด (รพ.ระดับ A-M1) กรุณาแนบ file 
กิจกรรมบริการ RDU 2 – RUA PCU/CMU  

1. ร้อยละของ รพ.สต.และหน่วยบริการปฐมภูมิที่ผ่านเกณฑ์อัตราการใช้ยาปฏิชีวนะ
ในกลุ่มโรคติดเช้ือทางเดินหายใจส่วนบน ≤ ร้อยละ 20 

2. ร้อยละของ รพ.สต.และหน่วยบริการปฐมภูมิที่ผ่านเกณฑ์อัตราการใช้ยาปฏิชีวนะ
ในกลุ่มโรคอุจาระร่วงเฉียบพลัน ≤ ร้อยละ 20  

3. จ านวนและร้อยละของต าบล “ร้านช าปลอดยาปฏิชีวนะ” 
 

        ร้อยละ.......................  
     

ร้อยละ………………… 
         
      จ านวน…........ต าบล 

คิดเป็นร้อยละ..…….…. 
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แนวทางการด าเนินงาน SP - RDU 

4.3 ติดตามผลการด าเนินงาน (Outcome)   
การพัฒนาระบบบริการให้มีผลการด าเนินงานผ่านเกณฑ์เป้าหมายของการใช้ยาอย่างสมเหตุผลนั้น 

นอกจากจะสะท้อนถึงคุณภาพการบริการด้านยาที่ดีและสร้างความปลอดภัยให้แก่ผู้ป่วยแล้ว การใช้ยาอย่างสม
เหตุผลสามารถส่งผลกระทบต่อการควบคุมปริมาณการใช้ยาและค่าใช้จ่ายด้านยาของสถานพยาบาลให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่า ดังนั้น จึงก าหนดให้มีการรายงาน ข้อมูลต้นทุนยาต่อผลผลิต และจ านวนการใช้ยา
ปฏิชีวนะ เพ่ือการวิเคราะห์เรื่องค่าใช้จ่ายด้านยา และปริมาณการใช้ยา ในแต่ละช่วงเวลาของการด าเนินงาน และน า
ข้อมูลมาเปรียบเทียบผลการด าเนินงานระหว่างหน่วยบริการในระดับเดียวกัน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงการ
ด าเนินงานต่อไป 
ความถี่ :  รายงานข้อมูล 4 รายการ ทุก 6 เดือน : สิ้นไตรมาส 2 และไตรมาส 4 ดังนี้ 
 

 รายการ* ผลการด าเนินงาน 
1. ต้นทุนค่ายาผู้ป่วยนอกต่อผู้ป่วย              ......................บาท 
2. ต้นทุนค่ายาผู้ป่วยในต่อผลรวม Adj.Rw    ......................บาท 
3. จ านวน (DDDs) ยาปฏิชีวนะชนิดรับประทานท่ีสั่งใช้ต่อผู้ป่วยนอก 1000 ครั้งท่ี

ผู้ป่วยมารับบริการต่อวัน 
- โรงพยาบาล 
- รพ.สต./หน่วยบริการปฐมภูม ิ

DDDs ต่อผู้ป่วยนอก 1000 
Visit ต่อวัน 
      ...................... 
      ...................... 

4. จ านวน (DDDs) ยาปฏิชีวนะชนิดฉีดที่สั่งใช้ต่อ 100 วันท่ีผู้ป่วยอยู่ในโรงพยาบาล DDDs ต่อ 100 วันท่ีผู้ป่วย
อยู่ในโรงพยาบาล 
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ค าชี้แจงรายละเอียดตัวชี้วัด  
Service Plan สาขา RDU 

ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของรายการยาที่สั่งใช้ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 

วัตถุประสงค์ของการมีตัวช้ีวัดนี ้ เพื่อส่งเสริมการใช้ยาในบัญชียาหลักแห่งชาต ิ
ช่ือตัวช้ีวัด ร้อยละรายการยาทีส่ั่งใช้ยาในบัญชียาหลักแห่งชาต ิ
ข้อมูล 1 A = จ านวนรายการยาในบัญชียาหลักแห่งชาติที่สั่งให้ผู้ป่วยนอก 
ข้อมูล 2 B = จ านวนรายการยาทีส่ั่งทั้งหมดของผู้ป่วยนอก ในช่วงที่เก็บข้อมูล 
สูตรในการค านวณตัวช้ีวัด (A/B) x 100  
เกณฑ์เป้าหมาย รพ.ระดับ A ≥ 75%, S ≥ 80%, M1-M2 ≥ 85%, F1-F3 ≥ 90% 
แหล่งขอ้มูล จากฐานข้อมูลการจ่ายยาผู้ป่วยนอก 
หมายเหต ุ บัญชียาหลักแห่งชาติใช้ตามประกาศบัญชียาหลักในแต่ละช่วงเวลาที่มีการ

ประกาศเปลี่ยนแปลงในการค านวณ 

ตัวชี้วัดที่ 2 ประสิทธิผลการด าเนนิงานของคณะกรรมการ PTC ในการชี้น าสื่อสาร และส่งเสริมเพื่อน าไปสู่การเป็น
โรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตผุล 

เกณฑ์เป้าหมาย  :  ระดับ 3 พอใจกับผลงาน 

ระดับ 1  
ระยะเริ่มต้น 

ระดับ 2  
ก าลังพัฒนา 

ระดับ 3  
พอใจกับผลงาน 

ระดับ 4  
โดดเด่น  

ระดับ 5  
เป็นแบบอย่างท่ีดี
ของการปฏิบัต ิ

1. PTC มีมติให้
ด าเนินงานตามแนว
ทางการพัฒนา
ระบบบริการ
สุขภาพ (Service 
Plan) สาขา RDU  
2. ก าหนดทีม
ผู้รับผิดชอบและ
บทบาทหน้าท่ีอย่าง
ชัดเจน 

1. มีการด าเนินการ
ระดับ 1 ครบถ้วน 
2. มีกิจกรรมรณรงค์
สื่อสารท าความเข้าใจ
แผนการด าเนินงาน
กับบุคลากร  
3. วางแผนและ
ด าเนินการ จดัการ
ฝึกอบรม สร้างความ
เข้าใจและการยอมรับ
ของบุคลากรที่
เกี่ยวข้อง 
4. มกีารพัฒนาระบบ
สารสนเทศและมีการ
เก็บข้อมูลตามตัวช้ีวัด 
เพื่อวิเคราะห์ และ
รายงาน ใน PTC  

1. มีการด าเนินการ
ระดับ 1 และ 2 
ครบถ้วน 
2. มีมาตรการ/
กิจกรรมส่งเสริมการ
ด าเนินงานเพื่อให้
บรรลเุป้าหมายของ
ตัวช้ีวัดต่าง ๆ 
3. มีการด าเนินงาน
บรรลผุลตามเกณฑ์
เป้าหมาย ของตวัช้ีวดั 
ล าดบัที่ 1,3,4, 5 
4. ร้อยละ 40 ของรพ.
สต./ หน่วยบริการ
ปฐมภูมิ ในเครือขา่ย
สุขภาพระดับอ าเภอ
ผ่านเกณฑเ์ปา้หมาย
การใช้ยาปฏิชีวนะ ทั้ง 
2 กลุม่โรค 

1. มีการด าเนินการระดับ 
1, 2 และ 3ครบถ้วน 
2. บูรณาการการพัฒนา
ระบบบริการให้มีการใช้
ยาอย่างสมเหตุผล กับทีม 
Service Plan สาขาอื่นๆ  
ในโรงพยาบาล 
3. มีการด าเนินงานบรรลุ
ตามเกณฑ์เป้าหมายของ
ตัวช้ีวัด ไม่น้อยกว่า 16 
ตัวช้ีวัด 
4. ร้อยละ 60 ของรพ.สต./ 
หน่วยบริการปฐมภูมิ ใน
เครือข่ายสุขภาพระดับ
อ าเภอผ่านเกณฑ์
เป้าหมายการใช้ยา
ปฏิชีวนะทั้ง 2 กลุ่มโรค 
5. มีการวิจัยและพัฒนา
ด้านการใช้ยาอย่างสม
เหตุผล 

1. มีการด าเนินการ 
ระดับ 1, 2, 3 และ 4 
ครบถ้วน 
2. มีการด าเนินงาน
บรรลตุามเกณฑ์
เป้าหมายทุกตัวช้ีวัด 
3. มีรูปแบบการ
ด าเนินงานท่ีแสดง
ถึงวัฒนธรรม
คุณภาพ ความ
ปลอดภัยและการ
เรียนรู้ สามารถใช้
เป็นแบบอย่างได ้

 
 
 

เอกสารแนบ หมายเลข ๕
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ตัวชี้วัดที่ 3 การด าเนินงานในการจัดท าฉลากยามาตรฐาน ฉลากยาเสริม และเอกสารข้อมลูยาใน 13 กลุ่ม ท่ีมี
รายละเอียดครบถ้วน 

ตัวชี้วัด เกณฑ ์ ระดับการด าเนินงาน 

1 2 3 4 5 
การด าเนินงานในการจัดท าฉลากยา 13 กลุ่ม* ที่มี
รายละเอียดบนฉลากยาครบถ้วน แยกตามประเด็น 
ดังนี ้ 
ก. ช่ือยาภาษาไทย  และค าเตือน 
ข. ฉลากยาเสริม  

ระดับ 3  (ก.) 
5 

กลุ่ม 
 

(ก.) 
10 

กลุ่ม 
 

(ก.) 
13 

กลุ่ม 
 

(ก.) 13 กลุ่ม   
และ (ข.) มฉีลาก
ยาเสริมตามที่
แนะน า  

(ก.) 13 กลุ่ม 
และยารายการ
อื่น และ (ข.) มี
ฉลากยาเสริม
ตามที่แนะน า  

1. Paracetamol tablet, syrup  2. Paracetamol combination  3. Ibuprofen (NSAIDs)  
4. Cetirizine (non-sedative antihistamines)  5. Amoxicillin (Antibiotics) capsule, syrup 
6. Domperidone 7. Enalapril (ACE Inhibitors) 8. Amlodipine (Calcium Channel Blockers) 
9. Metformin 10. Sulfonylurea  11. Simvastatin (Statins) 12. Colchicine 13. Allopurinol 

    หมายเหตุ:  
1. กรณีที่บัญชียาโรงพยาบาลมีกลุ่มยาไม่ครบทั้ง 13 กลุ่ม ให้ถือว่ากลุ่มยาที่ไม่มีนับเป็น 1 ด้วย 
2. ระดับ 1 – 3 หมายถึง มีการพัฒนาฉลากยาให้มีชื่อยาภาษาไทย และค าเตือนครบถ้วน 
3. ระดับ 4 ขึ้นไป หมายถึง มีการพัฒนาฉลากยาให้มีชื่อยาภาษาไทย ค าเตือนครบถ้วน และมีฉลากยาเสริมพร้อมให้ส าหรับ

ผู้ป่วยที่ควรได้รับข้อมูลเพิ่มเติม 
ตาราง ตัวอย่างของค าเตือนบนฉลากยาเกี่ยวกับข้อห้ามใช้ หรือผลข้างเคียงส าคัญ  

ชื่อยา ค าเตือน 

พาราเซตามอลชนิดเม็ด  ห้ามใช้เกิน 8 เม็ดต่อวัน เพราะอาจเป็นพิษต่อตับ  
พาราเซตามอลชนิดน้ า อย่าใช้เกิน 5 ครั้งต่อวัน เพราะอาจเป็นพิษต่อตับ  
พาราเซตามอลสูตรผสม  

(ออเฟนนาดรีน ทรามาดอล โคเดอีน)  

ระวังการใช้ร่วมกับยาอื่นท่ีมีพาราเซตามอลเป็นส่วนประกอบ  

ไอบูโพรเฟน เมื่อใช้แบบ prn  ไม่ควรใช้ขณะท้องว่างเพื่อลดการระคายเคืองทางเดินอาหาร  

ไอบูโพรเฟน เมื่อใช้แบบต่อเนื่อง  พบแพทยท์ันทีหากมีอาการถ่ายด า หน้ามืด เป็นลม  

เซททิริซิน  เป็นยาชนิดง่วงน้อย แต่อาจง่วงไดใ้นผู้ใช้ยาบางราย  

อะมอกซิซิลลิน  ใช้ติดต่อกันจนหมดเพื่อป้องกันเช้ือดื้อยาหรือโรคแทรกซ้อน  

ดอมเพอริโดน  ไม่ควรใช้เกินกว่าขนาดท่ีระบุเพราะอาจทาให้หัวใจเต้นผิดจังหวะ  

อีนาลาพริล  โปรดแจ้งแพทย์หากเกิดอาการไอต่อเนื่องหลังใช้ยา  

แอมโลดิพีน  โปรดแจ้งแพทย์หากมีอาการบวมที่เท้าหลังใช้ยา  

เมตฟอร์มิน  พบแพทย์ทันทีหากมีอาการคลื่นไส ้ปวดท้องร่วมกับหอบเหนื่อย  

ซัลโฟนิลยูเรยี (ไกลเบนคลาไมด ์กลิบพิไซด)์  ระวังการเกดิน้ าตาลต่ าในเลือด เชน่ หิว หน้ามืด เหงื่อแตก ใจสั่น  

ซิมวาสแตติน  หยุดยาและพบแพทย์หากมีอาการเจ็บกล้ามเนื้อโดยไม่มีสาเหตุ  
โคลชิซีน  

-เมื่อใช้รักษาข้ออักเสบเฉยีบพลัน  

-เมื่อใช้แบบต่อเนื่อง  

อย่าใช้เกินกว่าขนาดท่ีระบ ุเพราะอาจท าให้ท้องเสียรุนแรง  

หยุดยาทันที หากมีอาการท้องเสยี อาเจียน หรือปวดท้อง  

อัลโลพรูินอล  พบแพทย์ทันที หากมีผื่น เป็นไข ้ตาแดง มีแผลในปากหลังใช้ยา  
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ตัวอย่างของฉลากยาเสริม 
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ตัวชี้วัดที่ 4 จ านวนรายการยาที่ควรตัดออก 8 รายการ ซึ่งยังคงมีอยู่ในบัญชีรายการยาโรงพยาบาล 

วัตถุประสงค์ของการมีตัวช้ีวัดนี ้ เพื่อใหม้ีรายการยาที่ปลอดภัยและมีประสิทธิผลตามหลักวิชาการ 
ช่ือตัวช้ีวัด จ านวนรายการยาที่ควรตัดออก 8 รายการ ซึ่งยังคงมีอยู่ในบัญชีรายการยา

โรงพยาบาล 
เกณฑ์เป้าหมาย มียาที่ควรตดัออก คงอยู่ในบัญชียาโรงพยาบาลไมเ่กิน 1 รายการ 
แหล่งข้อมูล จากเอกสารบัญชียาโรงพยาบาลฉบับล่าสุด 
หมายเหต ุ รายการยา 8 รายการ รายละเอียดตามค าแนะน าในคู่มือการด าเนินงานโรงพยาบาล

ส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU Hospital Manual) หน้า 95 – 103 

ตัวชี้วัดที่ 5  การด าเนินงานเพื่อสง่เสริมจริยธรรมในการจัดซื้อและสง่เสริมการขายยา 

ระดับ  รายละเอียด 
(เกณฑ์เป้าหมาย : ระดับ 3  ) 

การด าเนินการ 
มี ไม่ม ี

ระดับ 1  - มีการประกาศเป็นนโยบายองค์กร 
- มีการสื่อสารภายในให้บุคลากรรับทราบเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจดัซื้อจัดหา

และการส่งเสริมการขายยา กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2557 อย่างท่ัวถึง 

  

ระดับ 2  - มีการก าหนดแนวปฏิบัตติามเกณฑ์จริยธรรมฯ เป็นลายลักษณ์อักษร  
- มีการด าเนินการและมรีะบบการรายงานเพื่อติดตามการปฏิบัติในระดับ 4   

อย่างน้อยข้อ 1, 2 และ 3  

  

ระดับ 3 - มีการด าเนินการและมรีะบบการรายงานเพื่อติดตามการปฏิบัติในระดับ 4   
อย่างน้อยข้อ 1, 2, 3, 4 และ 5 

- มีระบบประเมินและปรับปรุงกระบวนงานเป็นบางข้อ 

  

ระดับ 4 - มีการด าเนินการครบถ้วนท้ัง 8 ข้อ และมีระบบการรายงานเพื่อติดตามการปฏบิัติ 
ดังนี ้
๑. แนวปฏิบัติในการแสดงการมีส่วนได้ส่วนเสียในการประชุมคดัเลือกรายการยา

เข้าบัญชียาโรงพยาบาล 
๒. แนวทางการพิจารณาคัดเลือกบรษิัทในการจัดซื้อ กรณตีกลงราคา 
๓. แนวปฏิบัติในการรับสิ่งของ ของขวัญ และบริการจากบริษัท 
๔. แนวปฏิบัติในการคดัเลือกรายการยาและติดตามประเมินความสมเหตุผลใน

การสั่งใช้ยา 
๕. แนวปฏิบัติในการคดัเลือกบุคลากรเพื่อรับทุนสนับสนุนไปประชุม สมัมนา         

ดูงาน หรือบรรยายทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ 
๖. แนวปฏิบัติในการพิจารณาน าตัวอย่างยามาจ่ายใหผู้้ป่วย 
๗. แนวปฏิบัติในการใหผู้้แทนยาเข้าพบ 
๘. แนวปฏิบัติในการจดักิจกรรมที่ไดร้ับการสนับสนุนจากบริษัท 

- มีระบบประเมินและปรับปรุงกระบวนงานเป็นบางข้อ 

  

ระดับ 5  - มีการด าเนินการและมรีะบบการรายงานเพื่อติดตามการปฏิบัติในระดับ 4 
ครบถ้วนท้ัง 8 ข้อ  

- มีระบบประเมินและปรับปรุงกระบวนงานทุกข้อ 
- มีการยกย่องเชิดชูหน่วยงานท่ีปฏบิัติไดต้ามเกณฑจ์ริยธรรม 

  

 สรุประดับท่ีประเมินได ้ …………………… 
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ตัวชี้วัดที่ 6 ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในโรคติดเช้ือทีร่ะบบการหายใจช่วงบนและหลอดลมอักเสบเฉยีบพลนัในผู้ป่วยนอก 

 

องค์ประกอบ ความหมาย 
กลุ่มตัวช้ีวัด การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบ  

ช่ือตัวช้ีวัด ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในโรคติดเช้ือที่ระบบการหายใจช่วงบนและหลอดลม
อักเสบเฉียบพลนัในผู้ป่วยนอก 

นิยาม ค าอธิบาย ความหมายของ
ตัวช้ีวัด 

1) โรคตดิเช้ือท่ีระบบการหายใจช่วงบนและหลอดลมอักเสบเฉียบพลัน 
หมายถึง โรคที่มี ICD-10 ที่ก าหนดข้างล่าง 

2) ยาปฏิชีวนะ หมายถึง ยากลุ่ม ATC J01 
วัตถุประสงค์ของการมีตัวช้ีวัดนี ้ เพื่อลดการใช้ยาปฏิชีวนะที่ไมจ่ าเป็น 
ข้อมูลที่ต้องการ: ตัวตั้ง A = จ านวนครั้งท่ีมารับบริการของผู้ป่วยนอกโรคติดเชื้อที่ระบบการหายใจช่วง

บนและหลอดลมอักเสบเฉียบพลัน ที่ได้รับยาปฏิชีวนะ 
ข้อมูลที่ต้องการ: ตัวหาร B = จ านวนครั้งท่ีมารับบริการของผู้ป่วยนอกโรคติดเชื้อที่ระบบการหายใจช่วง

บนและหลอดลมอักเสบเฉียบพลันทั้งหมด 
สูตรในการค านวณตัวช้ีวัด (A/B) x 100  
รหัสโรค/รหสัหัตถการที่เกี่ยวข้อง: ตัว
ตั้ง และตัวหาร 

 ICD-10 J00, J01.0, J01.1, J01.2, J01.3, J01.4, J01.8, J01.9, J02.0, 
J02.9, J03.0, J03.8, J03.9, J04.0, J04.1, J04.2, J05.0, J05.1, J06.0, 
J06.8, J06.9, J10.1, J11.1, J20.0, J20.1, J20.2, J20.3, J20.4, J20.5, 
J20.6, J20.7, J20.8, J20.9, J21.0, J21.8, J21.9, H65.0, H65.1, H65.9, 
H66.0, H66.4, H66.9, H67.0, H67.1, H67.8, H72.0, H72.1, H72.2, 
H72.8, H72.9   

หน่วยวัดของตัวช้ีวัด ร้อยละ 
เป้าหมาย น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 20 
วิธีการแปลผล ค่าน้อย = มีคุณภาพด ี
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ตัวชี้วัดที่ 7 ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน 

 

องค์ประกอบ ความหมาย 
กลุ่มตัวช้ีวัด การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบ  

ช่ือตัวช้ีวัด ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในโรคอจุจาระร่วงเฉียบพลัน 
นิยาม ค าอธิบาย ความหมายของตัวช้ีวัด 1) โรคอุจจาระร่วงเฉยีบพลัน หมายถงึ ภาวะที่มีอุจจาระเหลวกว่าปกตติั้งแต่ 

3 ครั้งต่อวัน หรือถ่ายอุจจาระเป็นน้ า 1 ครั้ง โดยมีอาการไม่นานกว่า 2 
สัปดาห์ โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลนัอาจเกิดจากสารพิษของเชื้อโรค เชื้อ
โรค และสาเหตุอื่น ๆ  ระบุโรคตาม ICD-10 ที่ก าหนด 

2) ยาปฏิชีวนะ หมายถึง ยากลุ่ม ATC J01 
วัตถุประสงค์ของการมีตัวช้ีวัดนี ้ เพื่อลดการใช้ยาปฏิชีวนะที่ไมจ่ าเป็น 
ข้อมูลที่ต้องการ: ตัวตั้ง A = จ านวนครั้งของผู้ป่วยนอกโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันท่ีไดร้ับยาปฏิชีวนะ 
ข้อมูลที่ต้องการ: ตัวหาร B = จ านวนครั้งของผู้ป่วยนอกโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันท้ังหมด  
สูตรในการค านวณตัวช้ีวัด (A/B) X100 
รหัสโรค/รหสัหัตถการที่เกี่ยวข้อง: ตัวตั้ง 
และตัวหาร 

ICD-10  A000, A001, A009, A020, A030, A031, A032, A033, A038, 
A039, A040, A041, A042, A043, A044, A045, A046, A047, A048, 
A049, A050, A053, A054, A059, A080, A081, A082, A083, A084, 
A085, A09, A090, A099, K521, K528, K529   

หน่วยวัดของตัวช้ีวัด ร้อยละ 
เกณฑ์เป้าหมาย น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 20 
วิธีการแปลผล ค่าน้อย = มีคุณภาพด ี
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ตัวชี้วัดที่ 8 ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในบาดแผลสดจากอุบัตเิหตุ 

ตัวชี้วัดที่ 9 ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในหญิงคลอดปกติครบก าหนดทางช่องคลอด 

องค์ประกอบ ความหมาย 
กลุ่มตัวช้ีวัด การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบ  

ช่ือตัวช้ีวัด  ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในบาดแผลสดจากอุบตัิเหตุ 
นิยาม ค าอธิบาย ความหมายของ
ตัวช้ีวัด 

1) บาดแผลสดจากอุบัติเหตุ หมายถึง บาดแผลสดจากอุบัติเหตุที่เกิดภายใน 6 
ช่ัวโมงก่อนได้รับการรักษา  

2) ยาปฏิชีวนะ หมายถึง ยากลุ่ม ATC J01 ยาชนิดรับประทานและยาฉีด 
3) เก็บข้อมูลการมารับบริการจากแผนกผู้ป่วยนอกและฉุกเฉิน ระบโุรคตาม 

ICD-10 ที่ระบุข้างล่าง 
วัตถุประสงค์ของการมีตัวช้ีวัดนี ้ เพื่อลดการใช้ยาปฏิชีวนะที่ไมจ่ าเป็น 
ข้อมูลที่ต้องการ: ตัวตั้ง A  = จ านวนครั้งของผู้ป่วยนอกบาดแผลสดจากอุบัตเิหตุทีไ่ด้รบัยาปฏิชีวนะ 
ข้อมูลที่ต้องการ: ตัวหาร B = จ านวนครั้งของผู้ป่วยนอกบาดแผลสดจากอุบัติเหตุทั้งหมด 
สูตรในการค านวณตัวช้ีวัด (A/B) x 100  
รหัสโรค/รหสัหัตถการที่เกี่ยวข้อง: 

ตัวตั้ง และตัวหาร 
 ICD-10  S00-S01, S05, S07-S11, S16-S21, S28-S31, S38-S41, S46-S51, 
S56-S61, S66-S71, S76-S81, S86-S91, S96-S99, T00-T01, T04-T07, 
T09.0-T09.1, T11.0-T11.1, T13.0-T13.1, T14.0-T14.1, T14.6-T14.9, 
T20-T25, T29-T32, W50-W64, X00-X19, X20-X29, X30-X39  

หน่วยวัดของตัวช้ีวัด ร้อยละ 

เกณฑ์เป้าหมาย น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 40 

องค์ประกอบ ความหมาย 
กลุ่มตัวช้ีวัด การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบ  

ช่ือตัวช้ีวัด  ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในหญิงคลอดปกติครบก าหนดทางช่องคลอด 
นิยาม ค าอธิบาย ความหมายของ
ตัวช้ีวัด 

1) หญิงคลอดปกติครบก าหนดทางช่องคลอด หมายถึง ผู้คลอดทารกครบก าหนด
ทางช่องคลอดด้วยวิธีปกติ  
(หมายเหต:ุ ยาปฏิชีวนะอาจมีประโยชน์ในรายที่มกีารฉีกขาดของฝีเย็บระดับที่ 3 
หรือ 4 โดยให้ยาปฏิชีวนะชนิดฉดีกอ่นการเย็บแผลที่ฉีกขาด)   

2) ยาปฏิชีวนะ หมายถึง ยากลุ่ม ATC J01  ทั้งชนิดรับประทานและชนิดฉีด 
3) เก็บข้อมูลจากผู้ป่วยใน (AN) ระบโุรคตาม ICD-10 ที่ระบุข้างล่าง 

วัตถุประสงค์ของการมีตัวช้ีวัดนี ้ เพื่อลดการใช้ยาปฏิชีวนะที่ไมจ่ าเป็น 
ข้อมูลที่ต้องการ: ตัวตั้ง A = จ านวนครั้งของสตรีคลอดปกติครบก าหนดที่ไดร้ับยาปฏิชีวนะ 
ข้อมูลที่ต้องการ: ตัวหาร B = จ านวนครั้งของสตรีคลอดปกติครบก าหนดทั้งหมด 
สูตรในการค านวณตัวช้ีวัด (A/B) x 100  
รหัสโรค/รหัสหัตถการที่เกี่ยวข้อง: ตัวตั้ง ICD10  O80.0  และ Drug code ATC01 
รหัสโรค/รหัสหัตถการที่เกี่ยวข้อง: ตัวหาร ICD10  O80.0 
เกณฑ์เป้าหมาย น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 10 
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ตัวชี้วัดที่ 10 ร้อยละของผู้ป่วยความดันเลือดสูงทั่วไป ท่ีใช้ RAS blockage (ACEIs / ARBs / Renin inhibitor) 2 
ชนิดร่วมกัน ในการรักษาภาวะความดันเลือดสูง  

 

องค์ประกอบ ความหมาย 

กลุ่มตัวช้ีวัด ภาวะความดันเลือดสูง (Essential Hypertension) 
ช่ือตัวช้ีวัด ร้อยละของผู้ป่วยนอกโรคความดนัเลือดสูงทั่วไป ท่ีใช้ RAS blockage (ACEIs/ 

ARBs/Renin inhibitor) 2 ชนิดร่วมกันในการรักษาโรคความดันเลอืดสูง 
นิยาม ค าอธิบาย ความหมาย
ของตัวช้ีวัด 

1) ผู้ป่วยนอกโรคความดันเลือดสูงตามรหัส ICD-10  I10 Essential (primary) 
hypertension   

2) การใช้ยา RAS blockage 2 ร่วมกัน หมายถึง การสั่งยา RAS blockage 
ตั้งแต ่2 ชนิดขึ้นไป ในการมาพบแพทย์ในวันที่มารับบริการ (visit) 

วัตถุประสงค์ของการมีตัวช้ีวัดนี ้ เพื่อประเมินความสมเหตุผลในการเลือกใช้ยากลุม่ RAS blockage ในการรักษา
ความดันเลือดสูง ยกเว้นกรณีให้ RAS blockage ตัวใดตัวหนึ่งร่วมกบั captopril 
stat dose 

ข้อมูลที่ต้องการ: ตัวตั้ง A  = จ านวน visit ผู้ป่วยความดันเลือดสูงที่ได้รบัการสั่งใช้ยากลุ่ม RAS blockage  ได้แก่ 
ACEIs+ARBs หรือ ACEIs+Renin inhibitor หรือ ARBs+Renin inhibitor  ≥2 
ชนิด    

ข้อมูลที่ต้องการ: ตัวหาร B = จ านวน visit ผู้ป่วยโรคความดันเลือดสูงที่ไดร้ับยาลดความดันเลือดกลุม่ RAS 
blockage อย่างน้อย 1 ชนิด    

สูตรในการค านวณตัวช้ีวัด (A/B) x 100 
รหัสโรค/รหสัหัตถการที่
เกี่ยวข้อง: ตัวตั้ง 

ICD-10 I10 และ รหัสยา ACEIs หมายถึง ATC Code C09A ACE INHIBITORS, 
PLAIN และ C09B ACE INHIBITORS, COMBINATIONS 
รหัสยา ARBs หมายถึง ATC Code C09C ANGIOTENSIN II ANTAGONISTS, 
PLAIN และ C09D ANGIOTENSIN II ANTAGONISTS, COMBINATIONS รหัส
ยา Renin inhibitor หมายถึง ATC Code C09XA Renin-inhibitors 2 ตัวขึ้นไป    

รหัสโรค/รหสัหัตถการที่
เกี่ยวข้อง: ตัวหาร 

ICD-10 I10  และ รหัสยากลุ่ม RAS blockage อย่างน้อย 1 ชนิด  

หน่วยวัดของตัวช้ีวัด ร้อยละ 
เกณฑ์เป้าหมาย เท่ากบัร้อยละ 0 

http://www.whocc.no/atc_ddd_index/?code=C09A&showdescription=no
http://www.whocc.no/atc_ddd_index/?code=C09A&showdescription=no
http://www.whocc.no/atc_ddd_index/?code=C09B&showdescription=no
http://www.whocc.no/atc_ddd_index/?code=C09C&showdescription=no
http://www.whocc.no/atc_ddd_index/?code=C09C&showdescription=no
http://www.whocc.no/atc_ddd_index/?code=C09D&showdescription=no
http://www.whocc.no/atc_ddd_index/?code=C09XA&showdescription=no
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ตัวชี้วัดที่ 11 ร้อยละของผู้ป่วยท่ีใช้ glibenclamide ในผู้ป่วยท่ีมีอายุมากกว่า 65 ปี หรือมี eGFR น้อยกว่า 60 มล./
นาที/1.73 ตารางเมตร 

 

 

 

 

 

 

 

องค์ประกอบ ความหมาย 
กลุ่มตัวช้ีวัด การใช้ยาในผู้ป่วยตามกลุม่โรคเบาหวาน (Diabetes Mellitus) ชนิดที่ 2  
ช่ือตวัช้ีวัด  ร้อยละของผู้ป่วยที่ใช้ glibenclamide ในผู้ป่วยท่ีมีอายุมากกว่า  65 ปีหรือม ี

eGFR < 60 มล./นาที/1.73 ตารางเมตร 
นิยาม ค าอธิบาย ความหมาย
ของตัวช้ีวัด 

1) ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 หมายถึง ผู้ป่วยนอกท่ีไดร้ับการวินิจฉัยตามรหัส 
ICD-10 E11 (Type 2 diabetes mellitus)  

2) รหัสยา glibenclamide หมายถึง ATC Code A10BB01 
3) eGFR หมายถึงค่าการท างานของไต ค านวณจากผลทางห้องปฏิบตัิการ 

“serum creatinine”    
วิธีการเก็บข้อมูล: ให้เก็บข้อมูลแยกเป็น 2 ตัวช้ีวัดย่อย เนื่องจากมขี้อควรระวังใน
การใช้ 2 ประเด็น 
1.ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีอายุมากกว่า 65 ปี ณ วันที่เริ่มใช้ยา 
glibenclamide  
2. ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่อายุไม่เกิน 65 ปี ที่มี eGFR < 60 มล./นาที/1.73 
ตารางเมตร ผลทางห้องปฏิบัติการ ณ วันที่เริ่มสั่งยาหรือภายใน 6 เดือนก่อนเริ่มยา 
วิธีดึงข้อมูล:  
1. ดึงค่า lab ย้อนหลังภายใน 6 เดือนท่ีเป็นค่าล่าสุด ระบุชื่อ lab “Serum 

creatinine” 
2. ถ้าอายุไม่เกิน 65 ปี และไม่มผีล lab 6 เดือนย้อนหลัง ให้ตัดข้อมลูออก   

วัตถุประสงค์ของการมีตัวช้ีวัดนี ้ การไม่ใช้ยาที่มคีวามเสี่ยงท าให้ระดับน้ าตาลต่ าในกลุม่เสี่ยง  
ข้อมูลที่ต้องการ: ตัวตั้ง A = จ านวนผู้ป่วย (HN) ที่ไดร้ับ glibenclamide และ  

1. มีอายุมากกว่า 65 ปี ทั้งหมด ณ วนัท่ีรับบริการ หรือ 
2. อายุไม่เกิน 65 ปี และมี eGFR <60 มล./นาที/1.73 ตารางเมตร 

ข้อมูลที่ต้องการ: ตัวหาร B = จ านวนผู้ป่วย (HN) ทั้งหมดที่ได้รับ  glibenclamide ในช่วงเวลาที่เก็บข้อมูล 
สตูรในการค านวณตัวช้ีวัด  (A/B) x 100 
รหัสโรคเกีย่วข้อง ตัวตั้งและ
ตัวหาร 

ICD-10 เบาหวานชนิดที่ 2 E11 

หน่วยวัดของตัวช้ีวัด ร้อยละ 
เกณฑ์เป้าหมาย เป้าหมายตัวช้ีวัดน้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 5.0   
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ตัวชี้วัดที่ 12 ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานท่ีใช้ยา metformin เป็นยาชนิดเดียวหรือร่วมกับยาอื่นเพื่อควบคุมระดับ
น้ าตาล โดยไม่มีข้อห้ามใช้ 

 

องค์ประกอบ ความหมาย 
กลุ่มตัวช้ีวัด การใช้ยาในผู้ป่วยตามกลุม่โรคเบาหวาน (Diabetes Mellitus) ชนิดที่ 2 ในผู้ใหญ่ 
ช่ือตัวช้ีวัด  ร้อยละของผู้ป่วยนอกโรคเบาหวานท่ีใช้ยา metformin เป็นยาชนิดเดียวหรือ

ร่วมกับยาอื่นเพื่อควบคมุระดับน้ าตาล โดยไม่มีข้อห้ามใช้  
นิยาม ค าอธิบาย ความหมาย
ของตัวช้ีวัด 

1) ผู้ป่วยนอกโรคเบาหวานชนิดที่ 2 หมายถึง ผู้ป่วยนอก ตามรหัส ICD-10  E11   
2) ไม่มีข้อหา้มใช้ยา หมายถึง ผู้ปว่ยที่ม ี eGFR > 30 ml/min/1.73 m2 ล่าสุด 

ย้อนหลังไป 6 เดือน (หรือ ไม่มี ICD-10 N18.4 N18.5)   
3) รหัสยา metformin หมายถึง ATC Code A10BA02 Metformin และ 

A10BD02, 03, 05, 07, 08, 10, 11, 13-17 METFORMIN COMBINATIONS 
วิธีการดึงข้อมูล:  

1. ให้ดึงข้อมูลจ านวน (HN) ผู้ป่วยท่ีได้รับการวินิจฉัยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 
Icd – 10 รหสั E11 และไมม่ีโรคไต (eGFR > 30 ml/min/1.73 m2             
หรืออาจดึงข้อมูลโดยใช้  ICD-10 ที่ไม่มีการวินิจฉัยโรคตามรหสั N18.4 
N18.5 

2. ดึงข้อมูลจ านวน HN ผู้ป่วยในข้อ 1 ท่ีได้รับ metformin 
วัตถุประสงค์ของการมีตัวช้ีวัดนี ้ การเลือกใช้ยาที่มีประสิทธิภาพตามแนวทางการรักษา 
ข้อมูลที่ต้องการ: ตัวตั้ง A = จ านวนผู้ป่วยนอกโรคเบาหวานชนิดที่ 2 (HN) ที่ใช้ยา metformin เป็นยา

ชนิดเดียวหรือร่วมกับยาอ่ืนเพื่อควบคุมระดับน้ าตาล และมผีล  lab ล่าสดุ
ย้อนหลัง 6 เดือน  eGFR > 30 ml/min/1.73 m2 

ข้อมูลที่ต้องการ: ตัวหาร B = จ านวนผู้ป่วยนอกโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ทั้งหมดและมีผล  lab ล่าสดุ
ย้อนหลัง 6 เดือน  eGFR > 30 ml/min/1.73 m2 

สูตรในการค านวณตัวช้ีวัด (A/B) x 100 
ความถี่ในการจัดท าข้อมลู ทุก 6 เดือน 
รหัสโรคเกีย่วข้อง: ตัวตั้งและตัวหาร ICD-10 เบาหวานชนิดที่ 2 E11 โรคไตตั้งแตร่ะดับ 4 ข้ึนไป = N18.4, N 18.5 
หน่วยวัดของตัวช้ีวัด ร้อยละ 
เกณฑ์เป้าหมาย มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 80 
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ตัวชี้วัดที่ 13 ร้อยละของผู้ป่วยท่ีมีการใช้ยากลุม่ NSAIDs ซ้ าซ้อน 

ตัวชี้วัดที่ 14 ร้อยละผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระดับ 3 ขึ้นไปท่ีไดร้ับยา NSAIDs 

องค์ประกอบ ความหมาย 
ช่ือตัวช้ีวัด  ร้อยละของผู้ป่วยนอกที่มีการใช้ยากลุ่ม NSAIDs ซ้ าซ้อน  
นิยาม ค าอธิบาย ความหมาย
ของตัวช้ีวัด 

การใช้ยากลุ่ม NSAIDs ซ้ าซ้อน หมายถึง การได้รับยากลุ่ม NSAIDs ตั้งแต ่2 ชนิด
ขึ้นไป ยกเว้นการใช้แอสไพริน ร่วมกับ NSAIDs /cox-2 inhibitors 
วิธีการดึงข้อมูล: 

1. ดึงข้อมูล  HN และวันท่ีรับบริการ 
2. ดึงข้อมูลยา NSAIDs ในวันท่ีรับบรกิาร 
3. Group by HN  

วัตถุประสงค์ของการมีตัวช้ีวัดนี ้ เพื่อลดการใช้ยาร่วมกันโดยไม่จ าเป็นและมีความเสี่ยงต่อการเกิดอาการไม่พึง
ประสงค์จากการใช้ยา 

ตัวตั้ง A = จ านวนผู้ป่วยนอกท่ีได้รับยากลุ่ม NSAIDs ตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไป   
ตัวหาร B = จ านวนผู้ป่วยนอกทั้งหมด ท่ีได้รับยา NSAIDs อย่างน้อย 1 ชนิด  
สูตรในการค านวณตัวช้ีวัด (A/B) x 100 
รหัสโรค/ยาที่เกี่ยวข้อง: ตัวตั้ง Code ยากลุ่ม NSAIDs ยกเว้นการใช้แอสไพริน ร่วมกับ NSAIDs /cox-2 inhibitors 
รหัสโรคที่เกี่ยวข้อง: ตัวหาร Code ยากลุ่ม NSAIDS อย่างน้อย 1 ชนิด 
หน่วยวัดของตัวช้ีวัด ร้อยละ 
เกณฑ์เป้าหมาย น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 5 

องค์ประกอบ ความหมาย 
กลุ่มตัวช้ีวัด การใช้ยาในผู้ป่วยตามกลุม่โรคไตเรื้อรัง (Chronic Kidney Disease) 
ช่ือตวัช้ีวัด  ร้อยละของผู้ป่วยนอกโรคไตเรื้อรังระดับ 3 ขึ้นไปท่ีได้รับยา NSAIDs 
นิยาม ค าอธิบาย ความหมาย
ของตัวช้ีวัด 

1) ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระดบั 3 ขึ้นไป หมายถึง ผู้ป่วยนอกท่ีได้รับการวินจิฉัยด้วย 
ICD-10  N18.3, N18.4, N18.5, N18.9 

2) ยา NSAIDs ชนิดรับประทานและชนิดฉีด หมายถึง ATC code M01AA, 
M01AB, M01AC, M01AE, M01AG, M01AH (NSAIDs and coxibs) 
ยกเว้น Aspirin code N02BA01 

วัตถุประสงค์ของการมีตัวช้ีวัดนี ้ การไม่ใช้ยาที่มคีวามเสี่ยงส าหรับผูป้่วยโรคไตเรื้อรังระดับ 3 ขึ้นไป 
ตัวตั้ง A = จ านวนผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระดับ 3 ขึน้ไป (HN) ได้รับยา NSAIDs   
ตัวหาร B = จ านวนผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระดับ 3 ขึ้นไปท่ีได้รบัยาอย่างน้อย 1 ชนิด (HN)  
สูตรในการค านวณตัวช้ีวัด (A/B) x 100  
รหัสโรคที่เกี่ยวข้อง: ตัวตั้ง ICD-10 N18.3, N18.4, N18.5, N18.9 และ ATC code M01AA, M01AB, 

M01AC, M01AE, M01AG, M01AH (NSAIDs and coxibs) 
รหัสโรคที่เกี่ยวข้อง: ตัวหาร ICD-10  N18.3, N18.4, N18.5, N18.9 
หน่วยวัดของตัวช้ีวัด ร้อยละ 
เกณฑ์เป้าหมาย น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 
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ตัวชี้วัดที่ 15 ร้อยละผู้ป่วยโรคหืดเรื้อรังที่ไดร้ับยา inhaled corticosteroid 

ตัวชี้วัดที่ 16 ร้อยละผู้ป่วยนอกสงูอายุท่ีใช้ยากลุ่ม long-acting benzodiazepine ได้แก ่chlordiazepoxide, 
diazepam, dipotassium chlorazepate  

 

องค์ประกอบ ความหมาย 
กลุ่มตัวช้ีวัด การใช้ยาในผู้ป่วยตามกลุม่โรคหืด Asthma  
ช่ือตัวช้ีวัด  ร้อยละของผู้ป่วยนอกโรคหืดที่ได้รบัยา inhaled corticosteroid  
นิยาม ค าอธิบาย ความหมาย
ของตัวช้ีวัด 

1) ผู้ป่วยนอกโรคหืด หมายถึง ผู้ป่วยที่มารับบริการแผนกผู้ป่วยนอก และระบุ
โรคตาม ICD-10  J45.0-J45.9, J46  

2) ยา Inhaled corticosteroid หมายถึง ยากลุ่ม corticosteroids ที่ใช้ลดการ
อักเสบของระบบทางเดินหายใจในรูปแบบสดูพ่นท่ีเป็นยาเดี่ยวหรือยาผสม
กับ long-acting beta2-agonist 

3) วิธีเก็บข้อมูล: Group by HN  
วัตถุประสงค์ของการมีตัวช้ีวัดนี ้ การใช้ยาที่มีประสิทธิผลในการป้องกันอาการก าเริบ 
ข้อมูลที่ต้องการ: ตัวตั้ง A = จ านวนผู้ป่วยนอกโรคหืดทีไ่ดร้ับยา inhaled corticosteroid (HN) 
ข้อมูลที่ต้องการ: ตัวหาร B = จ านวนผู้ป่วยนอกโรคหดืทั้งหมด (HN) 
สูตรในการค านวณตัวช้ีวัด (A/B) x100 
รหัสโรคที่เกี่ยวข้อง: ตัวตั้ง ICD-10 J45.0-J45.9, J46 และรหัสยา inhaled corticosteroids 
รหัสโรคเกีย่วข้อง: ตัวหาร ICD-10 J45.0-J45.9, J46 
หน่วยวัดของตัวช้ีวัด ร้อยละ 
เกณฑ์เป้าหมาย มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 80 

องค์ประกอบ ความหมาย 
กลุ่มตัวช้ีวัด การใช้ยาในผู้ป่วยกลุม่พิเศษ: ผูสู้งอายุ 
ช่ือตัวช้ีวัด  ร้อยละผู้ป่วยนอกสูงอายุท่ีใช้ยากลุ่ม long-acting benzodiazepine ได้แก ่

chlordiazepoxide, diazepam, dipotassium chlorazepate 
นิยาม ค าอธิบาย ความหมาย
ของตัวช้ีวัด 

1) ผู้ป่วยสูงอายุ หมายถึง ผู้ป่วยนอกอายุมากกว่าหรือเท่ากับ 65 ปี  
2) ยากลุ่ม long-acting benzodiazepine หมายถึง  chlordiazepoxide, 

diazepam,dipotassium chlorazepate ชนิดยารับประทานเท่านั้น  
3) กรณีที่ได้ยากลุ่ม long-acting benzodiazepine 2 ชนิดขึ้นไป ให้นับเปน็ 1 visit  

วัตถุประสงค์ของการมีตัวช้ีวัดนี ้ การหลีกเลี่ยงการใช้ยาที่มีความเสีย่งในผู้สูงอาย ุ
ตัวตั้ง A = จ านวนครั้งการมารับบริการของผู้ป่วยสูงอายุ (visit) ที่ได้ยา 

 chlordiazepoxide หรือ diazepam หรือ dipotassium chlorazepate  
ตัวหาร B = จ านวนครั้งการมารับบริการผู้ป่วยนอกของผู้ป่วยสูงอายุในช่วงเวลาที่เก็บข้อมูล 
สูตรในการค านวณตัวช้ีวัด (A/B) x 100 
รหัสโรค/ยา ท่ีเกี่ยวข้อง: ตัวตั้ง AGE ≥65 and chlordiazepoxide or diazepam or dipotassium chlorazepate 
รหัสที่เกีย่วข้อง: ตัวหาร AGE ≥65 
เกณฑ์เป้าหมาย น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 5 
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ตัวชี้วัดที่ 17 จ านวนสตรีตั้งครรภท์ี่ได้รับยาที่ห้ามใช้ ได้แก่ ยา Warfarin/Statins/ Ergot เมื่อรู้ว่าตั้งครรภ์แล้ว 

 

องค์ประกอบ ความหมาย 
กลุ่มตัวช้ีวัด การใช้ยาในผู้ป่วยกลุม่พิเศษ : สตรีตั้งครรภ ์
ช่ือตัวช้ีวัด  จ านวนสตรีตั้งครรภ์ที่ได้รับยาที่หา้มใช้ ได้แก่ยา Warfarin*หรือ Statins หรือ 

Ergots เมื่อรู้ว่าตั้งครรภ์แล้ว 
 *ยกเว้นกรณีใส่ mechanical heart valve  

นิยาม ค าอธิบาย ความหมาย
ของตัวช้ีวัด 

1) สตรตีั้งครรภ์ หมายถึง สตรตีั้งครรภ์ที่มารับบริการแผนกผู้ป่วยนอก ที่ระบุ
โรคตาม ICD-10 Z32.1, Z33, Z34.0-34.9, Z35.0-35.9  

2) ยาที่ห้ามใช้ หมายถึง ยาในรายการยาที่ก าหนดหา้มใช้ในสตรตีั้งครรภ์ ได้แก่ 
warfarin หรือ ยากลุ่ม statins หรือยากลุ่ม ergots ยกเว้นกรณีใส่ 
mechanical heart valve และได้รับยา warfarin 

วิธีการดึงข้อมูล: 
1. เมื่อดึงข้อมูลสตรีตั้งครรภ์ในช่วงเวลา 6 เดือนและไดร้ับยาที่ควร

หลีกเลี่ยงแล้ว  
2. ให้ตัดคนไข้ท่ีมปีระวตัิคลอดใน 6 เดือน (อาจใช้ ICD-10 คลอด หรือการ 

review chart ก็ได้)  
3. ตัดผู้ป่วยกรณีที่จ าเป็นต้องใช้ warfarin เช่น ใส่ mechanical heart 

valve หรือใช้ได้ใน trimester ที่ 2 หรือ 3 อาจต้อง review chart  
วัตถุประสงค์ของการมีตัวช้ีวัดนี ้ เพื่อหลีกเลี่ยงการได้รับยาที่มีความเสี่ยงในสตรตีั้งครรภ์  
ข้อมูลที่ต้องการ  จ านวนสตรีตั้งครรภ์ (HN) ที่ได้รับยาที่ห้ามใช้ ได้แก่ warfarin หรือ ยากลุ่ม statins 

หรือยากลุ่ม ergots ยกเว้นกรณีใส่ mechanical heart valve และได้รับยา warfarin  
รหัสโรค/รหสัหัตถการที่
เกี่ยวข้อง 

ICD-10 Z32.1, Z33, Z34.0-34.9, Z35.0-35.9 และ (Drug code  warfarin 
หรือ ยากลุ่ม statins หรือ ยากลุ่ม ergots) และ (ยกเว้น ICD-10 Z95.2)  

หน่วยวัดของตัวช้ีวัด จ านวน 
เกณฑ์เป้าหมาย เท่ากับ 0 คน 
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ตัวชี้วัดที่ 18 ร้อยละของผู้ป่วยเดก็ ที่ได้รับการวินิจฉัยเป็นโรคติดเชือ้ของทางเดินหายใจ (ครอบคลุมโรคตามรหสั ICD 
10 ตาม RUA-URI) และไดร้ับยาตา้นฮิสตามีนชนิด non-sedating 

 

องค์ประกอบ ความหมาย 
กลุ่มตัวช้ีวัด การใช้ยาในผู้ป่วยกลุม่พิเศษ : ผู้ป่วยเด็ก 
ช่ือตัวช้ีวัด  ร้อยละของผู้ป่วยเด็ก ท่ีได้รับการวนิิจฉัยเป็นโรคตดิเช้ือของทางเดินหายใจ 

(ครอบคลุมโรคตามรหัส ICD 10 ตาม RUA-URI) และได้รับยาต้านฮิสตามีนชนิด 
non-sedating 

นิยาม ค าอธิบาย ความหมายของ
ตวัช้ีวัด 

1) ผู้ป่วยเด็ก หมายถึง ผู้ป่วยอายุ 0-12 ปี ท่ีมารับบริการผู้ป่วยนอก 
2) โรคตดิเช้ือทางเดินหายใจส่วนบนหรือหลอดลมอักเสบเฉยีบพลัน ครอบคลุมโรค

ตามรหสั ICD-10 ของโครงการ Antibiotic Smart Use, ASU  
3) ยาต้านฮสิตามีนชนิด non-sedating  หมายถึง cetirizine, desloratadine, 

fexofenadine, levocetirizine และ loratadine ทั้งชนิดยาเดี่ยวและยาผสม 
วัตถุประสงค์ของการมีตัวช้ีวัดนี ้ เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้ยาที่ไม่มีประสิทธิผล 
ตัวตั้ง A = จ านวน visit ที่ได้รับการวินิจฉัยด้วยโรคติดเชื้อทางเดินหายใจสว่นบนหรือ

หลอดลมอักเสบเฉียบพลันและไดร้ับยาต้านฮสิตามีนชนิด non-sedation 
antihistamine 

ตัวหาร B = จ านวน visit ที่ได้รับการวินิจฉัยด้วยโรคติดเชื้อทางเดินหายใจสว่นบนหรือ
หลอดลมอักเสบเฉียบพลัน URI 

สูตรในการค านวณตัวช้ีวัด (A/B) x 100 
รหัสโรค/รหสัหัตถการที่เกี่ยวข้อง: 
ตัวตั้ง  

ICD10 ดังนี้ J00, J010, J011, J012, J013, J014, J018, J019, J020, J029, 
J030, J038, J039, J040, J041, J042, J050, J051, J060, J068, J069, J101, 
J111, J200, J201, J202, J203, J204, J205, J206, J207, J208, J209, J210, 
J218, J219, H650, H651, H659, H660, H664, H669, H670, H671, H678, 
H720, H721, H722, H728, H729  และ Drug code ยาต้านฮสิตามีนชนิด non-
sedating   

รหัสโรค/รหสัหัตถการที่เกี่ยวข้อง: 
ตัวหาร 

ICD10 ดังนี้ J00, J010, J011, J012, J013, J014, J018, J019, J020, J029, 
J030, J038, J039, J040, J041, J042, J050, J051, J060, J068, J069, J101, 
J111, J200, J201, J202, J203, J204, J205, J206, J207, J208, J209, J210, 
J218, J219, H650, H651, H659, H660, H664, H669, H670, H671, H678, 
H720, H721, H722, H728, H729  

หน่วยวัดของตัวช้ีวัด ร้อยละ 
เกณฑ์เป้าหมาย น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 20 
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ตัวชี้วัดที่ 19 ร้อยละของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล/หน่วยบริการปฐมภูมิในเครือข่ายที่มีอัตราการใช้ยาปฏิชีวนะ
ในโรคติดเช้ือที่ระบบการหายใจช่วงบนและหลอดลมอักเสบเฉียบพลนั ≤ ร้อยละ 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องค์ประกอบ ความหมาย 
กลุ่มตัวช้ีวัด การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบ  
ช่ือตัวช้ีวัด  ร้อยละของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล /หน่วยบริการปฐมภูมิในเครือข่าย

ที่มีอัตราการใช้ยาปฏิชีวนะในโรคติดเช้ือที่ระบบการหายใจช่วงบนและหลอดลม
อักเสบเฉียบพลัน ≤ ร้อยละ 20 

นิยาม ค าอธิบาย ความหมายของ
ตัวช้ีวัด 

1) โรคตดิเช้ือท่ีระบบการหายใจช่วงบนและหลอดลมอักเสบเฉียบพลัน 
หมายถึง โรคที่มี ICD-10 ที่ก าหนดข้างล่าง 

2) ยาปฏิชีวนะ หมายถึง ยากลุ่ม ATC J01 
วัตถุประสงค์ของการมีตัวช้ีวัดนี ้ เพื่อลดการใช้ยาปฏิชีวนะที่ไมจ่ าเป็น 
ตัวตั้ง A = จ านวน รพ.สต.และหน่วยบรกิารปฐมภมูิในเครือข่ายทีม่ีอัตราการใช้ยา

ปฏิชีวนะในโรคตดิเช้ือที่ระบบการหายใจช่วงบนและหลอดลมอักเสบ
เฉียบพลัน ≤ ร้อยละ 20 

ตัวหาร B = จ านวน รพ.สต.และหน่วยบรกิารปฐมภมูิในเครือข่ายระดับอ าเภอทั้งหมด 
สูตรในการค านวณตัวช้ีวัด (A/B) x 100 
รหัสโรค/รหสัหัตถการที่เกี่ยวข้อง  ICD-10 J00, J01.0, J01.1, J01.2, J01.3, J01.4, J01.8, J01.9, J02.0, 

J02.9, J03.0, J03.8, J03.9, J04.0, J04.1, J04.2, J05.0, J05.1, J06.0, 
J06.8, J06.9, J10.1, J11.1, J20.0, J20.1, J20.2, J20.3, J20.4, J20.5, 
J20.6, J20.7, J20.8, J20.9, J21.0, J21.8, J21.9, H65.0, H65.1, H65.9, 
H66.0, H66.4, H66.9, H67.0, H67.1, H67.8, H72.0, H72.1, H72.2, 
H72.8, H72.9   

หน่วยวัดของตัวช้ีวัด ร้อยละ 
เกณฑ์เป้าหมาย 100 
วิธีการแปลผล ค่ามาก = มีคุณภาพด ี
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ตัวชี้วัดที่ 20 ร้อยละของโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบล/หน่วยบริการปฐมภูมิ ในเครอืข่ายที่มีอัตราการใช้ยาปฏิชีวนะใน
โรคอุจจาระร่วงเฉยีบพลัน  ≤ ร้อยละ 20 

องค์ประกอบ ความหมาย 
กลุ่มตัวช้ีวัด การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบ  
ช่ือตัวช้ีวัด  ร้อยละของโรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต าบล/หน่วยบริการปฐมภูมใินเครือข่าย ที่มี

อัตราการใช้ยาปฏิชีวนะในโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน  ≤ ร้อยละ 20 
นิยาม ค าอธิบาย ความหมายของตัวช้ีวัด 1) โรคอุจจาระร่วงเฉยีบพลัน หมายถงึ ภาวะที่มีอุจจาระเหลวกว่าปกตติั้งแต่ 

3 ครั้งต่อวัน หรือถ่ายอุจจาระเป็นน้ า 1 ครั้ง โดยมีอาการไม่นานกว่า 2 
สัปดาห์ โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลนัอาจเกิดจากสารพิษของเชื้อโรค เชื้อ
โรค และสาเหตุอื่น ๆ  ระบุโรคตาม ICD-10 ที่ก าหนดข้างล่าง 

2) ยาปฏิชีวนะ หมายถึง ยากลุ่ม ATC J01 
วัตถุประสงค์ของการมีตัวช้ีวัดนี ้ เพื่อลดการใช้ยาปฏิชีวนะที่ไมจ่ าเป็น 
ตัวตั้ง A = จ านวน รพ.สต.และหน่วยบรกิารปฐมภมูิในเครือข่ายทีม่ีอัตราการใช้ยา

ปฏิชีวนะในโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน ≤ ร้อยละ 20 
ตัวหาร B = จ านวน รพ.สต.และหน่วยบรกิารปฐมภมูิในเครือข่ายระดับอ าเภอทั้งหมด 
สูตรในการค านวณตัวช้ีวัด (A/B) x 100 
รหัสโรค/รหสัหัตถการที่เกี่ยวข้อง:  ICD-10  A000, A001, A009, A020, A030, A031, A032, A033, A038, 

A039, A040, A041, A042, A043, A044, A045, A046, A047, A048, 
A049, A050, A053, A054, A059, A080, A081, A082, A083, A084, 
A085, A09, A090, A099, K521, K528, K529   

หน่วยวัดของตัวช้ีวัด ร้อยละ 
เกณฑ์เป้าหมาย 100 
วิธีการแปลผล ค่ามาก = มีคุณภาพด ี
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ค าชี้แจงตัวชี้วัด 

Antimicrobial Resistance - AMR 

ตัวชี้วดัที่ 21  อัตราการตดิเช้ือดือ้ยาในกระแสเลือด (bacteremia) ต่อผู้ป่วยท่ีส่งตรวจ 

ตัวช้ีวัด  อัตราการติดเชื้อดื้อยาในกระแสเลือด ต่อผู้ป่วยท่ีส่งตรวจ 
วัตถุประสงค์ เพื่อเฝ้าระวังการตดิเช้ือดื้อยาต้านจุลชีพ 
นิยาม ค าอธิบาย 
ความหมายของตัวช้ีวัด 

รายการเช้ือแบคทีเรียดื้อยาและยาต้านจุลชีพท่ีส าคัญที่ใช้เป็นสัญญาณเตือน ได้แก่  
1. Acinetobacter baumannii 

• Carbapenem 
• Colistin* 

2.Pseudomonas aeruginosa 
• Antipseudomonal penicillin (Piperacillin + Tazobactam) 
• Carbapenem 
• Colistin 

3.Klebsiella pneumoniae  
• Extended-Spectrum Cephalosporin (Ceftriaxone or Cefotaxime) 
• Carbapenem 
• Colistin 

4.Staphylococcus aureus  
• Methicillin (MRSA) 
• Vancomycin (VISA and VRSA)          

5.Escherichia coli 
• Colistin 
• Carbapenem 
• Fluoroquinolone (Ciprofloxacin)  
• Extended-Spectrum Cephalosporin (Ceftriaxone or Cefotaxime) 

6.Salmonella spp. 
• Colistin 
• Fluoroquinolone (Ciprofloxacin)  
• Extended-Spectrum Cephalosporin (Ceftriaxone or Cefotaxime) 

7. Enterococcus faecium 
• Vancomycin (VRE)          

8. Streptococcus pneumonia 
• Penicillin (Ampicillin) 
• Macrolide (Erythromycin) 
• Extended-Spectrum Cephalosporin (Ceftriaxone or Cefotaxime) 

แหล่งข้อมูล จากฐานข้อมูลทางห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาคลินิก 

ตัวตั้ง  A = จ านวนผู้ป่วยท่ีตดิเช้ือในกระแสเลือดจากแบคทีเรียดื้อยา 8 ชนิด ได้แก่ 
Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae, 
Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Salmonella spp., Enterococcus 
faecium และ Streptococcus pneumoniae  
หมายเหตุ  
1. ไม่รวมผู้ป่วยตดิเช้ือแบคทีเรยีชนิดเดียวกันเป็นครั้งที่สองในรอบปเีดียวกัน 
2. กรณีผู้ป่วยติดเชื้อมากกว่า 1 ชนิดให้นับเป็นข้อมูลเพิ่มตามจ านวนชนิดเช้ือท่ีต่างกัน 
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ตัวหาร B = จ านวนผู้ป่วยท่ีส่งเลือดตรวจเพาะเชื้อทั้งหมด 

สูตรในการค านวณตัวช้ีวัด (A/B) x 100 

เกณฑ์เป้าหมาย ลดลง 50% เทียบกับ baseline  
 



ส านักบริหารการสาธารณสุข ส านกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ปรับปรุง 20 ธันวาคม 2559)      หน้า 20 
 

ค าชี้แจงตัวชี้วัดอ่ืนๆ 

เพื่อการติดตามผลลัพธ์การด าเนินงาน (Outcome) 
ตัวชี้วัดที่ 1 ต้นทุนค่ายาผู้ป่วยนอกต่อผู้ป่วย OPD visit 

ตัวชี้วัดที่ 2 ต้นทุนค่ายาผู้ป่วยในต่อผลรวม Adj.Rw 
ต้นทุนค่ายาต่อหน่วยบริการ (โดยวิธี Quick method) 
ตัวชี้วัด 1 
ตัวชี้วัด 2 

1. ต้นทุนค่ายาผู้ป่วยนอกต่อ OPD visit   
2. ต้นทุนค่ายาผู้ป่วยในต่อผลรวม Adj.Rw 

เกณฑ์เป้าหมาย ไม่เกินค่าเฉลี่ย + 1 SD เมื่อเปรียบเทียบกับโรงพยาบาลในระดับเดียวกัน 
วัตถุประสงค ์ เพื่อค านวณต้นทุนค่ายาของผู้ป่วยนอกอย่างง่ายส าหรับสถานพยาบาล 
สูตรในการค านวณ
ตัวชี้วัด  

1. ต้นทุนค่ายาผู้ป่วยนอก = A/B  
       OP visit        

2. ต้นทุนค่ายาผู้ป่วยใน = C/D  
   Sum Adj RW      

แหล่งข้อมลู  จากฐานข้อมูลจ่ายยาผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน หรือ 43 แฟ้มเพื่อน ามาหาสัดส่วนมูลค่ายา
ผู้ป่วยนอกต่อมูลค่ายาทั้งหมดที่เรียกเก็บ แล้วน าไปกระจายค่ายาใช้ไป  

 จากหมวด 5 บัญชีเกณฑ์คงค้าง หรือมูลค่ายาที่เบิกจากคลัง (ซึ่งเป็นยาที่จัดซื้อ ยาVMI ยาที่
ได้รับการสนับสนุนจากโครงการต่างๆ) หักมูลค่ายาที่จ่าย รพ.สต. และสนับสนุนรพ.ระดับ
รองออกแล้ว 
จะได้ ต้นทุนค่ายาผู้ป่วยนอก ( A ) และต้นทุนค่ายาผู้ป่วยใน  (C) 

ตัวต้ังสูตร 1  A = ต้นทุนค่ายาผู้ป่วยนอกที่ค านวณได ้
ตัวหารสูตร 1 B = OPD visit หมายถึง จ านวนครั้ง (Visit) การใช้บริการผู้ป่วยนอกทุกสิทธิเฉพาะที่ใช้

บริการที่โรงพยาบาล ไม่รวม รพ.สต. 
ตัวต้ังสูตร 2 C= ต้นทุนค่ายาผู้ป่วยในท่ีค านวณได ้
ตัวหารสูตร 2 D = ค่าน้ าหนกัสมัพัทธ์ท่ีปรบัค่า (Adjusted Relative Weight ) ของผู้ปว่ยในทุกสิทธ ิ
วิธีการประเมินผล รพ.ส่งข้อมูลให้ สบรส. เพื่อสะท้อนกลับค่าเฉลี่ยของประเทศในช่วงเวลาเดยีวกัน) 

ตัวอย่างการค านวณต้นทุนค่ายาต่อ OPD visit และ Adj RW 
A ค่ายา OP (เรียกเก็บ) ระบบบริการ หรือ 43 แฟ้ม 417,346,118.00 
B ค่ายา IP (เรียกเก็บ) ระบบบริการ หรือ 43 แฟ้ม 311,451,722.00 
C สัดส่วนค่ายา OP / ค่ายาท้ังหมด C = A/A+B 0.5727 
D ค่ายา ใช้ไป หมวด 5 บัญชีเกณฑ์คงค้างหรือ มลูค่ายาที่เบิก

จากคลัง (ซึ่งเป็นยาท่ีจัดซื้อ ยาVMI ยาที่ไดร้ับการ
สนับสนุนจากโครงการต่างๆ) หักมูลค่ายาที่จ่าย 
รพ.สต. และสนับสนุนรพ.ระดับรองออกแล้ว 

689,165,823.54 

E ต้นทุนค่ายา OP E = C x D 417,346,118.00 
F ต้นทุนค่ายา IP F = (1-C) x D 311,451,722.00 
G OP visit จ านวนครั้งที่ผู้ป่วยมาใช้บรกิารที่รพ.ไมร่วม visit ที่

รพ. สต. 
683,854.00 

H Sum adjusted RW จากข้อมูลระบบบริการ 133,912.00 
I ต้นทุนค่ายาผู้ป่วยนอก/OP visit I = E / G 577.10 
J ต้นทุนค่ายาผู้ป่วยใน/ adj RW J = F / H 2,199.32 
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ตัวชี้วัดที่ 3 จ านวน (DDDs) ยาปฏิชีวนะชนิดรับประทานที่สั่งใช้ต่อผู้ป่วยนอก 1000  ครั้งที่ผู้ป่วยมารับบริการต่อวัน   

หน่วยวัด : ปริมาณการใช้ยาปฏิชีวนะในผู้ป่วยนอก หน่วยเป็น จ านวน DDDs ต่อ 1000 ครั้งที่ผู้ป่วยมารับบริการ 
(OPD visit) ต่อวัน 

ค าอธิบาย : 
1) DDD หมายถึง Defined Daily Dose หรือขนาดยาเฉลี่ยเพื่อใช้ในการรักษาในผู้ใหญ่ที่ WHO ก าหนด (DDD ที ่

WHO ก าหนดมีหน่วยเป็นกรัม) 
2) ยาปฏิชีวนะแต่ละชนิด หมายถึง chemical substance ก าหนดด้วยรหัส ATC ระดับ 5 เช่น J01CA04   

หมายถึง amoxicillin  
3) ตัวช้ีวัด DDDs/1000 OPD visit ต่อวัน หมายถึง ปริมาณการใช้ยาปฏิชีวนะชนิดรับประทานทุกประเภทต่อ 

1000 OPD visit ต่อวัน = ผลรวมของ DDDs/1000 OPD visit ต่อวัน ของยาปฏิชีวนะแต่ละชนิดที่จ่ายให้กับ
ผู้ป่วยนอก 

4) DDDs/1000 OPD visit ต่อวัน ของการใช้ยาปฏิชีวนะแต่ละชนิด  
ตัวตั้ง:   

A = จ านวนหน่วยของยาปฏิชีวนะชนิดนั้นแต่ละความแรง ที่สั่งใช้กับผู้ป่วยนอกที่มารับบริการแผนกผู้ป่วย 
นอกในช่วง 6 เดือนที่เก็บข้อมูล 

B = ความแรงของยาชนิดนั้น (มิลลิกรัม) 
ตัวหาร:  

C = จ านวนครั้งการรับบริการที่แผนกผู้ป่วยนอก (visit) ในช่วงเวลาที่เก็บข้อมูล  
D = DDDs (หน่วยเป็นมิลลิกรัม)  
E = จ านวนวันในรอบท่ีเก็บข้อมูล 6 เดือน 

สูตรค านวณ  (A x B) x 1000 / (C x D x E) 
5) โรงพยาบาลสามารถหาข้อมลูขนาดยาที่ก าหนดเพื่อการรักษาต่อวัน (DDDs) ได้ที่   

http://www.whocc.no/atc_ddd_index/  จากช่ือยาในแต่ละรายการของโรงพยาบาล 
6) การตีความตัวช้ีวัด เช่น 5 DDDs ต่อ 1000 OPD visit ต่อวัน หมายความว่า ผู้ป่วยนอก 5 คนจาก 1000 คน 

ได้รับการรักษาด้วยยาปฏิชีวนะในขนาดยาเฉลี่ยเพื่อการรักษาต่อวัน  
 
วิธีการรายงาน: ให้กรอกและส่งข้อมูลรายงานในแบบ Excel ค านวณ DDDs 
วิธีการประเมิน: จ านวน DDDs ยาปฏิชีวนะรวมทุกชนิดต่อ 1000 OPD visit ต่อวัน ลดลง  
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ตัวชี้วัดที่ 4 จ านวน (DDDs) ยาปฏิชีวนะชนิดฉีดที่สั่งใช้ต่อ 100 วันท่ีผู้ป่วยอยู่ในโรงพยาบาล 

หน่วยวัด : ปริมาณการใช้ยาปฏิชีวนะชนิดฉีดในผู้ป่วยใน หน่วยเป็น จ านวน DDDs ต่อ 100 วันที่ผู้ป่วยอยู่ในโรงพยาบาล 
ค าอธิบาย : 
1) ตัวช้ีวัด DDDs/100 วันท่ีผู้ป่วยอยู่ในโรงพยาบาล หมายถึง  ปริมาณการใช้ยาปฏิชีวนะชนิดฉีดทุกประเภทต่อ 100 

วันท่ีผู้ป่วยอยู่ในโรงพยาบาล   = ผลรวมของ DDDs/ 100 วันท่ีผู้ป่วยอยู่ในโรงพยาบาลของยาปฏิชีวนะชนิดฉีดแต่
ละชนิดที่จ่ายให้กับผู้ป่วยใน 

2)  DDDs/100 วันท่ีผู้ป่วยอยู่ในโรงพยาบาลของการใช้ยาปฏิชีวนะชนิดฉีดแต่ละชนิด  
     ตัวตั้ง:  

     A =  จ านวนหน่วยของยาปฏิชีวนะชนิดนั้นแต่ละความแรงที่สั่งใช้กับผู้ป่วยในที่อยู่ในโรงพยาบาล ในช่วง 6 
เดือนที่เก็บข้อมูล  

     B =  ความแรงของยาชนิดนั้น (มิลลิกรัม)  
     ตัวหาร:  

C = จ านวนวันท่ีผู้ป่วยอยู่ในโรงพยาบาล ในช่วงเวลาที่เก็บข้อมูล  
D = DDDs (หน่วยเป็นมิลลิกรัม)  

สูตรค านวณ   (A x B) x 100  / (C x D)   
วิธีการรายงาน : ให้กรอกและส่งข้อมูลรายงานในแบบ Excel ค านวณ DDDs 
วิธีการประเมิน : จ านวน DDDs ยาปฏิชีวนะชนิดฉีดรวมทุกชนิดต่อ 100 วันท่ีผู้ป่วยอยู่ในโรงพยาบาล ลดลง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


