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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร (Executive  summary) 
รายงานผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2561 

คณะที ่2 การพฒันาระบบบริการ Service Excellence 
 

เร่ือง : การพฒันาระบบบริการให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (Service Plan : RDU) 
ตัวช้ีวดั : ร้อยละของโรงพยาบาลทีใ่ช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) 
ผลลพัธ์ :   
 

ตวัช้ีวดั เป้าหมาย ไตรมาส 3 
(Small success) 

เป้าหมายปี 2561 ผลงาน ผลการประเมนิ 

RDU ขั้นที ่1  ร้อยละ 80 
 (716 แห่ง) 

ร้อยละ 80 
(716 แห่ง) 

ร้อยละ 95.41 
  (853/894 แห่ง) 

บรรลุเป้าหมาย 

RDU ขั้นที ่2  ร้อยละ 15 
 (135 แห่ง) 

ร้อยละ 20 
(179 แห่ง) 

ร้อยละ 9.51  
(85/894 แห่ง) 

ไม่บรรลุเป้าหมาย 

1. วเิคราะห์สถานการณ์ ความส าคัญสภาพปัญหาของพืน้ที ่ 
จากการประเมินการด าเนินงานของทั้งโรงพยาบาล และ รพ.สต.ในเครือข่ายบริการ ผลการด าเนินงาน 

ไตรมาสท่ี 3 ปีงบประมาณ 2561 พบวา่ ร้อยละโรงพยาบาลท่ีมีการใชย้าอยา่งสมเหตุผล ไดผ้ลบรรลุเป้าหมายใน 
RDU ขั้นท่ี 1 เท่ากบั ร้อยละ 95.41 (853 แห่ง) แต่ในขณะท่ี RDU ขั้นท่ี 2 เท่ากบั ร้อยละ 9.51  (85 แห่ง) ถือวา่ 
ยงัไม่บรรลุเป้าหมายในขั้นน้ี           
 ซ่ึงสาเหตุส่วนใหญ่มาจากไม่ผ่านในประเด็นการใช้ยาปฏิชีวนะในกลุ่มโรคติดเช้ือท่ีระบบการหายใจ
ช่วงบนและหลอดลมอกัเสบเฉียบพลนั โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลนั บาดแผลสดจากอุบติัเหตุ และหญิงคลอด
ปกติครบก าหนดทางช่องคลอด เน่ืองจากมีบริบทท่ีแตกต่างกนัไปในแต่ละพื้นท่ี 
 ขอ้มูลประกอบการวเิคราะห์ (แยกรายเขต) 

เขตสุขภาพ เป้าหมาย RDU ขั้นที ่1 ร้อยละ RDU ขั้นที ่2 ร้อยละ 

1 100 86 86.00 9 9.00 

2 47 41 87.23 0 0.00 

3 54 54 100.00 4 7.41 
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เขตสุขภาพ เป้าหมาย RDU ขั้นที ่1 ร้อยละ RDU ขั้นที ่2 ร้อยละ 

4 71 66 92.96 4 5.63 

5 66 63 95.45 6 9.09 

6 73 69 94.52 6 8.22 

7 77 76 98.70 6 7.79 

8 88 86 97.73 5 5.68 

9 89 84 94.38 6 6.74 

10 71 70 98.59 13 18.31 

11 80 80 100.00 17 21.25 

12 78 78 100.00 9 11.54 

ภาพรวม 894 853 95.41 85 9.51 

 2. ปัจจัยความส าเร็จ (Key Success) 

- มีช่องทางการส่ือสารนโยบายผา่นทาง Website E-mail และช่องทางอ่ืนๆ 
- มีการประสานงานกบัฝ่าย IT  ในการตรวจสอบความถูกตอ้งของการ Mapping รหสัยา 
- การตรวจสอบขอ้มูลผลงานการสั่งใชย้าปฏิชีวนะ 
- การยกเลิก Standing order การใช ้Antibiotic และบางแห่งใช ้check list การใช/้ไม่ใช ้Antibiotic แทน 
- เผยแพร่ส่ือการใช้ยาอย่างสมเหตุผล กระจายสู่ผูป้ฏิบติัและประชาชนทัว่ไป เพื่อประชาสัมพนัธ์ให้

ประชาชนใชย้าอยา่งถูกตอ้งและปลอดภยัในชุมชน 

3. ปัญหา/อุปสรรคทีพ่บ 
- ขาดระบบก ากบัติดตามและทวนสอบผลการบนัทึกขอ้มูลการใหร้หสัโรค(ICD10)  
- แพทยแ์ละบุคลากรทางการแพทยมี์การหมุนเวยีนบ่อย 
- บุคลากรทางการแพทยมี์ความคิดเห็นท่ีแตกต่างกนัในการสั่งจ่ายยาปฏิชีวนะ 
- ความตระหนกัของประชาชนในการใชย้าอยา่งสมเหตุสมผล ประชาชนบางส่วนยงัมีการเรียกหายาท่ีไม่

จ  าเป็นเม่ือเขา้รับการรักษาในสถานพยาบาล  
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- ปริมาณผูป่้วยจ านวนมากมีผลใหบุ้คลากรทางการแพทยไ์ม่สามารถใหข้อ้มูลดา้นยาหรือท าความเขา้ใจ
ใหแ้ก่ผูรั้บบริการไดอ้ยา่งครบถว้นและทัว่ถึง 

4. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และโอกาสพฒันา 
- สร้างความมัน่ใจในการสั่งใชย้าใหแ้ก่ผูส้ั่งใชย้า 
- สร้างแพทย ์Expert RDU เพื่อเป็นท่ีปรึกษาและพี่เล้ียง 
- สร้างเคร่ืองมือ เช่น check list/CPG/GL ประกอบการสั่งใชย้าใหเ้จา้หนา้ท่ี 
- เพิ่มศกัยภาพทกัษะในการส่ือสารกบัผูป่้วยใหแ้ก่บุคลากรผูส้ั่งใชย้า เร่ือง การใชย้าปฏิชีวนะอยา่งสมเหตุผล 
- ก าหนดใหมี้การ audit เวชระเบียนท่ีมีการสั่งใชป้ฏิชีวนะในกลุ่มโรคท่ีเป็นตวัช้ีวดั  

       ข้อเสนอแนะส าหรับส่วนกลาง (กระทรวงสาธารณสุข)  
- พฒันาโปรแกรมส าเร็จรูปในการก ากบัติดตามผลงาน เก็บขอ้มูล สะทอ้นขอ้มูล ระดบัเขต/กระทรวง

เป็นมาตรฐานเดียวกนัทัว่ประเทศ  
- จดัการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลเชิงระบบ ไดแ้ก่ ขยายการด าเนินการส่งเสริมการใช้ยาอย่าง

สมเหตุสมผลไปสู่ระดบัชุมชน การสร้างเครือข่าย RDU ภาคประชาชนและภาคเอกชน รวมถึงการ
บงัคบัใชก้ฎหมาย เพื่อควบคุมการกระจายยาปฏิชีวนะในชุมชนและสถานประกอบการ 

- ควรก าหนดเป้าหมายตวัช้ีวดัการใชย้าปฏิชีวนะตามระดบัของโรงพยาบาล  
- สะทอ้นขอ้มูลการใชย้าปฏิชีวนะของหน่วยบริการทุกแห่งผูบ้ริหารเขต/จงัหวดัทราบอยา่งต่อเน่ือง 
- ประกาศแนวทางการใช้ยาสมุนไพรทดแทนยาปฏิชีวนะในโรคต่างๆ และสร้างความเช่ือมัน่ในการใช้

สมุนไพรทดแทน 

5. นวตักรรมทีส่ามารถเป็นแบบอย่าง Best Practice  
- จดัท ากระจกส่องคอไวใ้ห้ผูป่้วยสามารถสังเกตอาการตวัเองเบ้ืองตน้ได้ โดยจดัไวต้ามห้องตรวจ และ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
- การใชน้ ้าตม้เปลือกมงัคุดลา้งแผล 
- CD ส่ือ RDU ภาษาทอ้งถ่ิน และภาษาประเทศเพื่อนบา้น 
- การส่งเสริมการใชย้าอยา่งเหมาะสมในผูป่้วยหญิงคลอดปกติโดยไม่มีการใชย้าปฏิชีวนะ แต่จะใชว้ิธีการ

เยีย่มบา้นผูป่้วย เพื่อเฝ้าระวงัติดตามการติดเช้ือของผูป่้วยแทน  
- ระบบทวนสอบการสั่งใชย้าปฏิชีวนะในระดบั รพ.สต. โดยเภสัชกร 
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6. ผู้รับผดิชอบ/ผู้เขียนรายงานผล 

ล าดบั ช่ือ-สกลุ ต าแหน่ง หน่วยงาน เบอร์โทรศพัท ์ Email 
1 ภก.อาทิตย ์พนัเดช เภสชักรช านาญ

การพิเศษ 
ส านกังาน
คณะกรรมการ
อาหารและยา 

084-7956951 artypun@fda.moph.go.th 

2. ภญ.สรียา เวชวฐิาน เภสชักรช านาญ
การ 

ส านกังาน
คณะกรรมการ
อาหารและยา 

081-6096985 srww7622@gmail.com 

3. ภญ.คริสติน่า ล้ีสุรพลานนท ์ เภสชักร
ปฏิบติัการ 

ส านกังาน
คณะกรรมการ
อาหารและยา 

081-2649910 christina.lee@fda.moph.go.th 

 


