หมวด
แผนที่
โครงการที่
ระดับการแสดงผล
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ

คานิยาม

Service Excellence (ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ)
6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
2. โครงการป้องกันและควบคุมการดื้อยาต้านจุลชีพและการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล
จังหวัด/เขต/ประเทศ
29. ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) และร้อยละของโรงพยาบาลที่มี
ระบบจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพอย่างบูรณาการ (AMR)
29.1 ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU)
29.2 ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีระบบจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพอย่างบูรณาการ (AMR)
29.1 RDU เป็นการประเมินโรงพยาบาล/เครือข่ายบริการสุขภาพระดับอาเภอ ซึ่งประกอบด้วย
การประเมิน RDU1 และ RDU2
- RDU 1 หมายถึง โรงพยาบาลแม่ข่าย (โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาล
ชุมชน) เป็นโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ตามเกณฑ์เป้าหมาย
- RDU 2 หมายถึง หน่วยบริการลูกข่าย (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล/หน่วยบริการปฐม
ภูมิ) มีการส่งเสริมการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบ ใน 2 โรค ตามเกณฑ์เป้าหมายระดับการ
พัฒนาสู่การเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล มี 3 ระดับ ดังนี้
 RDU ขั้นที่ 1 หมายถึง การดาเนินการผ่านเงื่อนไขต่อไปนี้
RDU 1 (รพ.)
RDU 2 (รพ.สต.ใน CUP)
1. อัตราการสั่งใช้ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติผ่านเกณฑ์ 1. จานวน รพ.สต.ไม่น้อยกว่าร้อย
ที่กาหนด
ละ 40 ของ รพ.สต.ทั้งหมดใน
2. การดาเนินงานของ PTC ผ่านเกณฑ์ระดับ 3
เครือข่ายระดับอาเภอที่มีอัตรา
3. รายการยาที่ควรพิจารณาตัดออก 8 รายการ ซึ่ง
การใช้ยาปฏิชีวนะในกลุ่มโรคติด
ยังคงมีอยู่ในบัญชีรายการยาของโรงพยาบาลไม่เกิน
เชื้อทางเดินหายใจส่วนบนและ
1 รายการ
โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันผ่าน
4. จัดทาฉลากยามาตรฐาน ผ่านเกณฑ์ระดับ 3
เกณฑ์เป้าหมายทั้ง 2 โรค
5. การส่งเสริมจริยธรรมในการจัดซื้อจัดหายาและการ
ส่งเสริมการขายยา ผ่านระดับ 3
 RDU ขั้นที่ 2 หมายถึง การดาเนินการผ่านเงื่อนไขต่อไปนี้
RDU 1
RDU 2
1. ผลการดาเนินงานของตัวชีว้ ัด จานวน 5 ตัวชี้วัดตาม RDU 1. จานวน รพ.สต. ไม่น้อย
ขั้นที่ 1
กว่าร้อยละ 60 ของ รพ.
2. อัตราการใช้ยาปฏิชีวนะในกลุ่มโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ
สต.ทัง้ หมดในเครือข่าย
ส่วนบน โรคอุจาระร่วงเฉียบพลัน แผลสดอุบัติเหตุ และสตรี ระดับอาเภอ ที่มีอัตราการ
คลอดปกติครบกาหนดคลอดทางช่องคลอด ผ่านเกณฑ์ทั้ง 4
ใช้ยาปฏิชวี นะในกลุ่มโรค
ตัวชี้วัด
3. การใช้ยา NSAIDs ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระดับ 3 ขึ้นไป ไม่เกิน ติดเชื้อทางเดินหายใจ
ส่วนบนและโรคอุจจาระ
ร้อยละ 10
ร่วงเฉียบพลันผ่านเกณฑ์
4. การใช้ยา glibenclamide ในผู้ป่วยสูงอายุ หรือไตทางาน
เป้าหมายทั้ง 2 โรค
บกพร่อง ไม่เกินร้อยละ 5
5. การไม่ใช้ยาที่ห้ามใช้ในสตรีตั้งครรภ์ ได้แก่ warfarin*,
statins, ergots (* ยกเว้นกรณีใส่ mechanical heart valve)

 RDU ขั้นที่ 3 หมายถึง มีการดาเนินการผ่านเงื่อนไขต่อไปนี้
RDU 1
RDU 2
1. จานวน รพ.สต./หน่วยบริการปฐม
โรงพยาบาลผ่านเงื่อนไขต่อไปนี้
ภูมิทุกแห่งในเครือข่ายระดับอาเภอ
1. ตัวชี้วัด RDU ผ่านเกณฑ์ทั้ง 18 ตัวชี้วัด
ที่มีอัตราการใช้ยาปฏิชีวนะในกลุ่ม
โรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน
และโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันผ่าน
เกณฑ์เป้าหมายทั้ง 2 โรค
29.2 AMR เป็นการประเมินระบบจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพอย่างบูรณาการ
(Integrated AMR Management System) ของโรงพยาบาล ซึง่ ดาเนินการทั้ง 6
กิจกรรมสาคัญ ดังนี้
กิจกรรม AMR
1 กาหนดนโยบายและมาตรการ โดยทีมบริหารจัดการ AMR
โรงพยาบาลมีคณะกรรมการ AMR* ที่ประกอบด้วยองค์ประกอบอย่างน้อย คือ (1)
ผู้บริหารโรงพยาบาล (2) แพทย์ที่ได้รับมอบหมายจากผู้อานวยการในการจัดการ AMR
(3) ประธาน Patient Care Team (PCT) (4) พยาบาลควบคุมโรคติดเชื้อ (5) เจ้าหน้าที่
รับผิดชอบงานระบาดวิทยา (6) เภสัชกร (7) เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา
และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ
* คณะกรรมการ AMR หมายถึง (1) คณะกรรมการ AMR ที่โรงพยาบาลตั้งขึ้นใหม่ หรือ
(2) คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการที่มีอยู่เดิม แต่ปรับปรุงโครงสร้างและอานาจหน้าที่
ของคณะกรรมการเดิมที่มีอยู่ให้ครอบคลุมองค์ประกอบข้างต้น โดยมีผู้บริหาร
โรงพยาบาล และแพทย์ที่ได้รับมอบหมายจากผู้อานวยการในการจัดการ AMR เป็น
ผู้รับผิดชอบหลักในการดาเนินการ
2.การเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการ
2.1 โรงพยาบาลจัดทา (1) antibiogram อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ตามมาตรฐานที่
กาหนด เพื่อใช้ในการวางแผนจัดการ AMR ของโรงพยาบาล และ (2) ผลการทดสอบ
ความไวของเชื้อต่อยาของโรงพยาบาล เดือนละ 1 ครั้งและส่งข้อมูล (1) และ (2) มายัง
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์
2.2 โรงพยาบาลจัดทา (1) ระบบ Lab Alert กรณีพบเชื้อดื้อยาที่สาคัญของโรงพยาบาล
(2) รายงานการติดตามเชื้อดื้อยาในกระแสเลือด 8 ชนิด ได้แก่ Acinetobacter
baumannii, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae,
Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Salmonella spp., Enterococcus
faecium และ Streptococcus pneumoniae (ข้อมูลปีปฏิทิน 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. ของทุกปี)
และส่งมายังกองบริหารการสาธารณสุข สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

3.การควบคุมกากับดูแลการใช้ยาในโรงพยาบาล
โรงพยาบาลจัดทารายงานติดตามปริมาณและค่าใช้จ่ายของยาต้านจุลชีพที่สาคัญ เช่น
กลุ่มยา Carbapenems, cephalosporins, fluoroquinolones, Colistin และ กลุ่ม
Betalactam/Betalactamase Inhibiotor (BLBI) เช่น Cefoperazone-Sulbactam,
Piperacillin/tazobactam, Amoxicillin-Clavulanic acid
4.การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล
โรงพยาบาลจัดทารายงาน (1) อัตราการติดเชื้อในโรงพยาบาล (point prevalence
surveillance) ปีละ 1 ครั้ง (2) อัตราการติดเชื้อแทรกซ้อนหลักในโรงพยาบาล เช่น VAP, CAUTI, CLABSI เดือนละ 1 ครั้ง และ (3) รายการเชื้อก่อโรค และความไวยาของการติดเชื้อแต่ละ
ตาแหน่งที่เป็นปัญหาสาคัญ ปีละ 1 ครั้ง และส่งข้อมูลในข้อ (1)- (3) มายังสถาบันบาราศ
นราดูร กรมควบคุมโรค
5. การวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆ เชื่อมโยงสภาพปัญหา และนาไปสู่มาตรการดาเนินงาน
โรงพยาบาลมีการวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆ ด้าน AMR และความเชื่อมโยงของสภาพปัญหา
และนาไปสู่มาตรการที่เหมาะสมในการแก้ปัญหา AMR ในโรงพยาบาล
เกณฑ์เป้าหมาย
ปีงบประมาณ 61
ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64
RDU ขั้นที่ 1 80%
RDU ขั้นที่ 2 80% RDU ขั้นที่ 2 80% RDU ขั้นที่ 3 80%
RDU ขั้นที่ 2 20%
RDU ขั้นที่ 3 20%
AMR: ร้อยละ 70 ของ
การติดเชื้อ AMR
โรงพยาบาลมีระบบการ
ลดลง 50 %
จัดการ AMR อย่าง
บูรณาการ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและปลอดภัยในการใช้ยา
2. เพื่อลดการเกิดเชื้อดื้อยาและลดการป่วยจากเชื้อดื้อยา
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย RDU : โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน และหน่วยบริการปฐมภูมิ
ในเครือข่ายระดับอาเภอ
AMR : โรงพยาบาลศูนย์ และโรงพยาบาลทั่วไป
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
รายงาน
แหล่งข้อมูล
ข้อมูลจากโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน
รายการข้อมูล 1
A = จานวนโรงพยาบาลผ่าน (A1 = RDU ขั้นที่ 1 และ A2 = RDU ขั้นที่ 2)
รายการข้อมูล 2
B = จานวนโรงพยาบาลทั้งหมด
รายการข้อมูล 3
C = จานวนโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไปที่ดาเนินกิจกรรม AMR ตามที่กาหนด
รายการข้อมูล 4
D = จานวนโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไปทั้งหมด
สูตรคานวณตัวชี้วัด
RDU : (A1/B) x 100 และ (A2/B)
AMR: (C/D) x 100
ระยะเวลาประเมินผล
ไตรมาส 1 2 3 และ 4 (แบบสะสม)

เกณฑ์การประเมิน :
ปี 2561 :
รอบ 3 เดือน
RDU ขั้นที่ 1 60%
RDU ขั้นที่ 2 5%

รอบ 6 เดือน
RDU ขั้นที่ 1 70%
RDU ขั้นที่ 2 10%

รอบ 9 เดือน
RDU ขั้นที่ 1 80%
RDU ขั้นที่ 2 15%
AMR: ร้อยละ 40 ของ
โรงพยาบาลที่มีระบบ
การจัดการ AMR อย่าง
บูรณาการ

รอบ 12 เดือน
RDU ขั้นที่ 1 80%
RDU ขั้นที่ 2 20%
AMR: ร้อยละ 70 ของ
โรงพยาบาลที่มีระบบ
การจัดการ AMR อย่าง
บูรณาการ

ปี 2562 :
รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน
RDU ขั้นที่ 2 80%

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน
RDU ขั้นที่ 2 80%
RDU ขั้นที่ 3 20%

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน
RDU ขั้นที่ 3 80%

ปี 2563 :

ปี 2564 :

วิธีการประเมินผล :
เอกสารสนับสนุน :
รายละเอียดข้อมูล
พื้นฐาน

การรายงาน และการวิเคราะห์เปรียบเทียบผล
รายการตัวชี้วัดเพื่อประเมินระดับการพัฒนาสู่การเป็นหน่วยบริการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
Baseline
หน่วยวัด ผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
data
2558
2559
2560
ข้อมูลไตรมาส
ร้อยละ
RDU ขั้นที่ 1
3/2560
ร้อยละ
41.56
RDU ขั้นที่ 2
ร้อยละ 0.56
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 1. ภญ.ไพรา บุญญะฤทธิ์
เภสัชกรชานาญการ
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-5901628 โทรศัพท์มือถือ : 092-3953289
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด
โทรสาร : 02-5901634
E-mail : praecu@gmail.com
กองบริหารการสาธารณสุข (ตัวชี้วัด RDU และกิจกรรมข้อที่ 1-3 ของตัวชี้วัด AMR)

2. นางวราภรณ์ เทียนทอง
พยาบาลวิชาชีพชานาญการพิเศษ
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-5903652 โทรศัพท์มือถือ : 081-3465980
โทรสาร : 02-5903443
E-mail :
varaporn.thientong2@gmail.com
สถาบันบาราศนราดูร (กิจกรรมข้อที่ 4 ของตัวชี้วัด AMR)
3. ดร.วันทนา ปวีณกิตติพร
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์เชี่ยวชาญ
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-9510000 ต่อ 99302 โทรศัพท์มือถือ : 087-7059541
โทรสาร : 02-9511486
E-mail : wantana.p@dmsc.mail.go.th
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (กิจกรรมข้อที่ 5 ของตัวชี้วัด AMR)
4. นพ.ฐิติพงษ์ ยิ่งยง
นายแพทย์ชานาญการ
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-5901795 โทรศัพท์มือถือ : 081-4543593
โทรสาร : 02-5901784
E-mail : thity_24@yahoo.com
สานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค (กิจกรรมข้อที่ 6 ของตัวชี้วัด AMR)
กองบริหารการสาธารณสุข สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (RDU/AMR)

หน่วยงานประมวลผล
และจัดทาข้อมูล
(ระดับส่วนกลาง)
ผู้รับผิดชอบการรายงาน 1. ภญ.ไพรา บุญญะฤทธิ์
เภสัชกรชานาญการ
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-5901628 โทรศัพท์มือถือ : 092-3953289
ผลการดาเนินงาน
โทรสาร : 02-5901634
E-mail : praecu@gmail.com
กองบริหารการสาธารณสุข สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (RDU/AMR)

