
แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
คณะที่ 2 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ  

หัวข้อ การพัฒนาระบบบริการให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) และ 

การป้องกันและควบคุมการดื้อยาต้านจุลชีพ (AMR) 

จังหวัด ล าพูน เขตสุขภาพที่ 1 ตรวจราชการวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2561 
 

(2) ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีระบบจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพอย่างบูรณาการ (AMR) 
1. สถานการณ์ 

- มีการก าหนดนโยบายและมาตรการ ในรูปแบบคณะกรรมการ อยู่ในระหว่างด าเนินการทบทวน
ปรับปรุงให้สามารถด าเนินงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

- มีการเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการ การควบคุม ก ากับ ดูแลการใช้ยาต้านจุลชีพ การเฝ้าระวัง ป้องกัน
และควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล มีการด าเนินการอย่างสม  าเสมอ และผนวกเข้ากับงานประจ า  

- มีการวิเคราะห์/สังเคราะห์ข้อมูลอย่างบูรณาการ โดยมีการด าเนินการอย่างสม  าเสมอ 
- แนวโน้มการดื้อยาภาพรวม สามารถควบคุมได ้

เชื้อที เป็นปัญหาส าคัญ  
 ESBL (E.Coli. K.Pneu ) แต่ยังไวต่อ Carbapenem 
 A. Baum ดื้อ Carbapenem แต่ไวต่อ Colistin 
 เริ มพบ CRE แต่ส่วนมากไวต่อ Vancomycin 

-   แนวโน้มพบเชื้อดื้อยาในกระแสเลือด สามารถควบคุมได้ 
 เชื้อที ปัญหาส าคัญ ได้แก่ ESBL (E.Coli, K.Pneu) 
 A.Baum ทุกราย ดื้อ Carbapenem  (แต่พบไม่มาก)  
 ปัญหา : อัตราการเพาะเชื้อ Growth ยังต  า (< 10% )  และพบปัญหา Colonization / CI / 

ได้รับ antibiotic มาจากแหล่งอื น 
 

2. ประเด็นการตรวจราชการ :  การพัฒนาระบบบริการให้มีการจัดการ AMR อย่างบูรณาการ  

เป้าหมาย มาตรการด าเนินการ แนวทางการตรวจ ติดตาม 
ผลลัพธ์ที่
ต้องการ 

รพ.ที มีการจัดการ 
AMRอย่างบูรณาการ  
 

๑.การก าหนดนโยบายและมาตรการ 
ในรูปแบบคณะกรรมการ 

ติดตามการด าเนินการตาม
กิจกรรมส าคัญ 5 กิจกรรม  

รพ.ที มีการ
จัดการAMR 
อย่างบูรณาการ  
≥ ร้อยละ 70  

๒.การเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการ 
๓.การควบคุม ก ากับ ดูแลการใช้ยา
ต้านจุลชีพ 
๔.การเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการ
ติดเชื้อในโรงพยาบาล 
๕.การวิเคราะห์/สังเคราะห์ข้อมูลอย่าง
บูรณาการ 
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 3. Small Success  
ไตรมาส 1 

รพ.ที มีการจดัการ AMR อย่าง
บูรณาการ ≥ ร้อยละ10 

ไตรมาส 2 
รพ.ที มีการจดัการ AMR อย่าง
บูรณาการ ≥ ร้อยละ 20 

ไตรมาส 3 
รพ.ที มีการจดัการ AMR อย่าง
บูรณาการ ≥ ร้อยละ 40  

ไตรมาส 4 
รพ.ที มีการจดัการ AMR อย่าง
บูรณาการ ≥ ร้อยละ 70 

 

4. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์   
4.1 สรุปการด าเนนิงานของจังหวัด 

ล าดับ ตัวช้ีวัด รายการข้อมูล 
ภาพรวมจังหวัด 

(ข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑) 
1 ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีระบบ

จัดการการดื้อยาต้านจุลชีพอย่าง
บูรณาการ (AMR)  
 
เกณฑ์ตัวช้ีวัด :  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

เป้าหมาย 
(จ านวน รพศ./รพท.

ทั้งหมด) 
1 

ผลงาน 
จ านวน รพ. ผ่าน 

1 

ร้อยละ ๑๐๐ 
 

4.2 รายละเอียดผลการด าเนินงาน รพ.ที่มีระบบจัดการ AMR อย่างบูรณาการ 

กิจกรรม AMR 

 

รพ. ล าพูน 

( ) ผ่าน ( ) ไม่ผ่าน 
หมายเหตุ 

1. การก าหนดนโยบายและมาตรการ โดยทีมบริหารจัดการ AMR () ผ่าน 
(    ) ไม่ผ่าน 

 

 1.1 คณะกรรมการ มีผู้บริหารเป็นประธาน 
- มีการตั้งคณะกรรมการ/คณะท างาน AMR หรือ ใช้คณะกรรมการชุดเดิม เช่น ICC / PTC โดยมี
การปรับองค์ประกอบ และบทบาทหน้าที ให้ด าเนินการด้าน AMR 
- มีผู้บริหารเป็นประธาน เพื อให้มีการสนับสนุนนโยบายและทรัพยากร 

 
 

 

 1.2 มีการก าหนดแพทย์ 1 ท่านเป็นผู้น าทีมในการจัดการ AMR  และมีเภสัชกร/พยาบาลควบคุม
การติดเช้ือ /นักเทคนิคการแพทย์/นักระบาดวิทยา ร่วมในทีม 

  

 1.3 มีการก าหนดเป้าหมายการจัดการ AMR ของโรงพยาบาล   
 1.4 มีแผนปฏิบัติการของโรงพยาบาลครอบคลุมกิจกรรมส าคัญ ได้แก่ 

      - การพัฒนาการเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการ 
     -  การควบคุม ก ากับ ดูแลการใช้ยาปฏิชีวนะ 
     -  การป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายของเช้ือ 

  

2. 
 
 
 
 
 

การเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการ 
สัมภาษณ์ :  นักเทคนิคการแพทย์ 
หลักฐานที่ต้องดู 

1. รายการเช้ือที ต้อง Alert  และ Work flow การ Alert 
2. Antibiogram 
3. รายงานข้อมูลความไวของเช้ือต่อยา  
4. สรุปรายงานเช้ือดื้อยา 8 ชนิดในกระแสเลือด 

 

(   ) ผ่าน 
(    ) ไม่ผ่าน 
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กิจกรรม AMR 

 

รพ. ล าพูน 

( ) ผ่าน ( ) ไม่ผ่าน 
หมายเหตุ 

 2.1 สามารถวินิจฉัยเช้ือดื้อยาได้ตามมาตรฐานที ก าหนด  
- Acinetobacter spp., (ระดับ A,S ต้องวินิจฉัย Acinetobacter baumannii ได้) 

Enterococcus spp. (ระดับ A,S ต้องวินิจฉัย Enterococcus faecium ได้) 
Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae, Salmonella spp., 
Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Streptococcus pneumoniae    

 
 

 
 
      

 

 2.2 มีระบบ Lab Alert ให้ผู้เกี ยวข้องทราบอย่างทันท่วงที 
- มีการก าหนดรายการเช้ือดื้อยาที ต้องรายงานด่วน 
- (ควร) มีการก าหนดเช้ือการเฝ้าระวังพิเศษ เช่น CRE , VRSA, VRE  
- สามารถแสดงช่องทางการรายงานด่วน เช่น ทางโทรศัพท์ line, intranet, E-mail 

 
 

 

 2.3 จัดท า Antibiogram อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง  
- ล่าสุดปี พ.ศ. ...2560...   (รอบที  1 ควรมีปี 2559 , รอบที  2 ควรมีปี 2560) 
- มีการจัดส่งให้ ศูนย์วิทยศาสตร์การแพทย์/กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

 
 

 

 2.4 ระบบบันทึกผลห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาแบบอิเลกทรอนิกส์  
- () บันทึกใน Mlab   (  ) WHONet   (  ) Excel  (  ) อื นๆ 
- (ควร) เชื อมโยง micro lab กับ HIS ของโรงพยาบาลได้ 

  

 2.5 รพ. A และ S มีการรายงานผลการทดสอบความไวของเช้ือต่อยาและรวบรวมส่งมายัง 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  (ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ และ สถาบันวิจัยสาธารณสุข) ทุกเดือน
อย่างสม  าเสมอ  

 

     
 

 2.6 มีรายงานเช้ือดื้อยาในกระแสเลือด 8 ชนิด ได้แก่  
(ข้อมูล ตลุาคม 2559 – กันยายน  2560) 
   ---๑. โรงพยาบาลล าพูน ร้อยละผู้ปว่ยติดเช้ือ AMR ในกระแสเลือด (Ax100/B)  
=  ร้อยละ 1.71   
   AMR Non AMR 
A = จ านวนผู้ป่วยตดิเช้ือ (ราย)        A =  …………….. 
Acinetobacter baumannii ………6……. ………0………. 
Pseudomonas aeruginosa ………5…… ………16…… 
Klebsiella pneumonia …..…17….. ………64…… 
Staphylococcus aureus  ………2…… ………21…… 
Escherichia coli  ……89…… …  145…… 
Salmonella spp. ………3…….. ………14…… 
Enterococcus faecium  ……...2.….… ….…25……… 
Streptococcus pneumoniae  ………1……. ………5………. 
B = จ านวนผู้ป่วยที ส่ง H/C (ราย)          B = 7,309  

ร้อยละ 1.71 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
   

 

 2.7 (อาจเพิ ม) ติดตามเช้ือดื้อยา 8 ชนิดในการติดเช้ือต าแหน่งอื นๆ นอกจากในกระแสเลือด   
3. การดูแลก ากับการใช้ยาในโรงพยาบาล  

สัมภาษณ์ :  เภสัชกร 
หลักฐานที่ต้องดู 

1. รายการยาที ควบคุมการใช้ และผลการด าเนินงาน DUE 
2. DDD ยาปฏิชีวนะ ผู้ป่วยนอก/ผู้ป่วยใน 
3. มูลค่าการใช้ยากลุ่มเป้าหมาย 

(   ) ผ่าน 

(    ) ไม่ผ่าน 
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กิจกรรม AMR 

 

รพ. ล าพูน 

( ) ผ่าน ( ) ไม่ผ่าน 
หมายเหตุ 

 3.1 มีการประเมินความเหมาะสมในการใช้ยา (DUE, DUR) ในยากลุ่มที ควบคุมการใช้ 
(Controlled Antibiotic) 
โรงพยาบาลล าพูน 

รายการยา Controlled Antibiotics % Appropriate 
……Meropenem…………. ………………. 
……Ertapenem…………. ………………. 
……Imipenem/Cilastatin…………. ………………. 
……Cefoperazone/Sulbactam…………. ………………. 
……Piperacillin/Tazobactam…………….  
……Colistin…………………………………  
……Levofloxacin………………………..  
……Vancomycin…………………………   

 
 
 
 

% Appropriate 
รวม 8 รายการ

79.35% 
 
 
 

 

 

 3.2 (ควร) มีระบบ pre authorization ในยากลุ่มที จ ากัดการใช้ (Restricted Antibiotic)   

 3.3 (ควร) มีการก าหนดการใช้ยาตาม Evidence base และความไวของเช้ือต่อยาที 
สอดคล้องกับ Antibiogram ของ รพ. 

  

 3.4 มีการติดตามปริมาณการใช้ยาในผู้ป่วยนอก  
DDD ยาปฏิชีวนะชนิดรับประทานในผู้ป่วยนอกของรพ. ต่อ 1,000 visits ต่อ วัน  
(ข้อมูลรอบ 1 : เม.ย. – ก.ย. 60  รอบ2 : ต.ค. 60 – มี.ค. 61) 
DDD /1000 visits/day =   .. ……………….  

DDD 
รอบที 1= 
…37.77………. 
 

 

 3.5 มีการติดตามปริมาณการใช้ยาในผู้ป่วยใน  
- 1.DDD ยาปฏิชีวนะชนิดฉีด ต่อ 100 วันนอน  

(ข้อมูลรอบ 1 : เม.ย. – ก.ย. 60  รอบ2 : ต.ค. 60 – มี.ค. 61) 
DDD /100 วันนอน =   ……………….  

- (ควร) มีการเปรียบเทียบ DDD ในแต่ละช่วงเวลาของยากลุ่ม Carbapenem , Colistin, 
Betalactam/Betalactamase Inhibiotor (BLBI), 3 rd แ ล ะ  4 th Cephalosporin, 
Fluoroquinolone  เพื อแสดงการเปลี ยนแปลงของปริมาณการใช้ยา 

DDD รอบที  1 = 
…85974.2……….. 
 
 

 

 
 

 

 3.6 มีการติดตามมูลค่าต้นทุนของการใช้ยาปฏิชีวนะ  
(รอบที  1 ข้อมูล 1 เม.ย – 30 ก.ย.60 และ รอบที  2 ข้อมูล 1 ต.ค.60 – 31 มีค.61)   

- โรงพยาบาลล าพูน 
 มูลค่ายาปฏิชีวนะผู้ป่วยนอกและรพ.สต.  . 
   มูลค่ารวม .........1,860,365.54................. บาท    
  มูลค่ายาปฏิชีวนะผู้ป่วยใน 

         มูลค่ารวม ...........6,607,857.61....................บาท    
         มูลค่ายากลุ่มเป้าหมาย  
            Carbapenem …… 2,053,779.40.............บาท 
            Colistin ………………229,248…..………………บาท 
            BL/BI   ……………1,751,077.25 ….………….บาท 
            Tigecycline ……………-………..………………………บาท 
            Fluoroquinolone ……483,317……………..บาท 

 
...8,468,223.15...... 

บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

4. การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล  () ผ่าน  
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กิจกรรม AMR 

 

รพ. ล าพูน 

( ) ผ่าน ( ) ไม่ผ่าน 
หมายเหตุ 

สัมภาษณ์ :  พยาบาล (ICN) 
หลักฐานที่ต้องดู 

1. รายงานอัตราชุกของการติดเช้ือในโรงพยาบาล 
2. รายงานอัตราการติดเช้ือแทรกซ้อนในโรงพยาบาล 

(    ) ไม่ผ่าน 

 4.1  (ควร)ส ารวจอัตราชุกของการติดเช้ือใน รพ.  (point prevalence surveillance) ปีละ ๑ ครั้ง 
อัตราชุก = ………………. 

………0.45………  

 4.2 มีสรุปอัตราการติดเช้ือแทรกซ้อนใน รพ. เช่น VAP, CA-UTI, CLABSI ,SSI  สม  าเสมอทุกเดือน 
      โรงพยาบาลล าพูน 

Target Surveillance ผลการด าเนินงานล่าสุด 
…VAP……………. …7.44……………. 
…CA-UTI………  …2.26……………. 
…CLABSI……… …0.30……………. 
…SSI……………. …0.61…………….  

   
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 4.2 มีสรุปรายการเช้ือก่อโรค และความไวยาของการติดเช้ือแต่ละต าแหน่ง ปีละ ๑ ครั้ง    
 4.3 มีการรายงานข้อ 4.1 – 4.2 ไปยังสถาบันบ าราศนราดูร กรมควบคุมโรค 

 
  

5 การวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆ น าไปสู่มาตรการของโรงพยาบาล 
สัมภาษณ์ :  ประธาน หรือแพทย์ผู้น าทีม หรือเลขานุการ คณะกรรมการฯ 
หลักฐานที่ต้องดู 

1. รายงานการประชุม ที แสดงผลการวิเคราะห์ AMR 
2. กิจกรรมส าคัญ และระบบก ากับติดตามของ รพ. 

(   ) ผ่าน 
(    ) ไม่ผ่าน 

 

 5.1 มีการติดตามขนาดปัญหาเช้ือดื้อยาของโรงพยาบาลที เป็นปัญหาส าคัญ   

 5.2 มีการวิเคราะห์ข้อมูล   เช่น  
- การใช้ยากับความไวของเช้ือต่อยาและขนาดปัญหาเช้ือดื้อยา  
- แผนภูมิแสดงการใช้ยาอย่างเหมาะสม (% appropriate - DUE)  
- แผนภูมิแสดงปริมาณการใช้ยา (DDD) และความไวของเช้ือต่อยา  
- แผนภูมิแสดงจ านวน และสัดส่วนผู้ป่วยติดเช้ือดื้อยาที เป็นปัญหาส าคัญของโรงพยาบาล

แยกตามแหล่งรับเช้ือ( HI/CI) 
- รายงานความไวของเช้ือต่อยาต้านจุลชีพที ส าคัญ   

 
 

 

 5.3 มีการวิเคราะห์ข้อมูลการติดเช้ือ/การระบาดของเช้ือดื้อยาแยกตามหอผู้ป่วย หรือ PCT และ
มีการคืนข้อมูลกลับให้หอผู้ป่วย หรือ PCT ที พบปัญหา AMR  

 X 

 5.4 มีการสรุปผลวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆ ด้าน AMR และความเชื อมโยงของสภาพปัญหา และ
น าไปสู่มาตรการที เหมาะสมในการแก้ปัญหา AMR ในโรงพยาบาล 

- มาตรการและกิจกรรมส าคัญ (Intervention) ของปี 2561 
(ระบุ).................................................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
มีรายงานการก ากับติดตาม การด าเนินกิจกรรมที ก าหนด 

 X 
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5.สรุปประเด็นส าคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบ
ความส าเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์  สังเคราะห์ จาก
การตรวจติดตาม 

- ระบบข้อมูลยังไม่เชื อมต่อกันทั้งหมด แต่ก าลังพัฒนาเครือข่ายในการขยายข้อมูลต่อไป เช่น การเชื อมโยง
ระหว่างห้องปฏิบัติการ งานควบคุมเชื้อโรค (IC) เภสัชกรรม เชื อมลงสู่ชุมชน 

 

6 .ปัญหา อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 
ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที ท าให้การ
ด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะที ให้ต่อหน่วยรับตรวจ สิ งที ผู้ท าหน้าที ตรวจราชการรับ
ไปประสาน หรือ ด าเนินการต่อ 

๑ . ร ะบ บส า ร สน เทศ มี ปั ญห า
อุปสรรคหรือไม่ อย่างไร  

ระบบการลงข้อมูลยังไม่สามารถดึง
ข้อมูลแบบ real time ได้ และต้อง

ประสานหลายฝ่าย จึงอาจขอ
ระยะเวลาเพิ มในการลงข้อมูลแต่ละ

ช่วง  

 

๒. งบประมาณในการบริหารจัดการ
เพียงพอหรือไม่อย่างไร 

งบประมาณในการพัฒนาโปรแกรม
เก็บตัวชี้วัดของประเทศ 

 

๓ .นโยบายจากผู้บริหารชัด เจน
หรือไม่อย่างไร 

-  

 
7.ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ  กฎหมาย 
- อาจเพิ มนโยบายที ชัดเจนว่าแต่ละหน่วยงานต้องท าหน้าที อะไร เพื อจะได้ปฏิบัติงานนั้นๆอย่างเต็มที  และเมื อ
ต้องเอาข้อมูลมารวมกันจะได้ท าได้อย่างรวดเร็ว 
 
8.นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 
 ไม่มี 

 
     ผู้รายงาน นางอัญชภรณ์ ค าสาร 

     ต าแหน่ง เภสัชกรช านาญการ 
     วันที  12-13 กุมภาพันธ์ 2561 

  โทร 053-569100 ต่อ 76430 e-mail : anchaphorn.kamsarn@gmail.com 
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