
ผู้น ำพำท ำ: นิเทศพื้นที่เชิงลึก
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2

RDU ขั้น 1 ผ่ำน 92.1%

RDU ขั้น 2 ผ่ำน 12.3%
เป้ำหมำย 20%

รพ.สุรินทร์ ผ่ำน KPI URI&AD ใน Q2
Q1 vs Q2 : 44.1% vs 62.9%

(เกณฑ์ ≥ 60%)

ปัญหำ
บาง รพสต. มีการใช้ 
ATB ใน AD ที่เพิ่มขึ้น

เขต 9 นครชัยบุรินทร์



นิเทศ รพ.สต. เขต อ.เมืองสุรินทร์

นพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผอ.รพ.สุรินทร์ 
มอบหมายให้ นพ.ชวมัย สืบนุการณ์ รอง

ผู้อ านวยการฝ่ายการแพทย์ รพ.สุรินทร์ ตรวจนิเทศ
งานร่วมกับ ภก.ทอง บุญยศ ส านักงานสาธารณสุข

จังหวัดสุรินทร์ ในด้านการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสม
เหตุผล และการจัดการดื้อยาต้านจุลชีพ (RDU)

นพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผอ.รพ.สุรินทร์ เข้า
ร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงาน
สาธารณสุขอ าเภอเมืองสุรินทร์สัญจร ครั้งที่ 
2 ปีงบประมาณ 2561 รพ.สต.คอโค



ข้อสังเกตที่พบ

การใช้ยา ATB ในโรค URI และ AD เหมาะสมร้อยละ 18.2 และ 9.5

การบันทึกข้อมูลซักประวัติ ตรวจร่างกายไม่ครบถ้วน

การบันทึกการวินิจฉัยโรคไม่ถูกต้อง

ไม่มีการวิเคราะห์ข้อมูลจาก Data exchange

การประมวลผล HDC ไม่ถูกต้องกรณีผู้ป่วยมาด้วย 2 โรคร่วม

การท าข้อมูลลวง (ลบข้อมูลการใช้ ATB)

มีการใช้ยาสมุนไพรทดแทน



ข้อเสนอแนะพื้นที่
การจ่ายยาปฏิชีวนะให้ตรงตามข้อบ่งชี้และเกณฑ์ที่ก าหนด

การจ่ายยาสมุนไพรทดแทน 

การให้ข้อมูลการดูแลสุขภาพผู้ป่วย

ส่งเสริมให้ผสมน้ าเกลือแร่พร้อมใช้ ORS

บันทึกข้อมูลให้ถูกต้องตามมาตรฐาน

การ Refer ผู้ป่วยที่เกินศักยภาพ

วิเคราะห์ข้อมูลจาก Data exchange



สิ่งที่จะด าเนินการต่อ

 จัดประชุมการลงข้อมูลใน HDC (11 พ ค .61)
 ประสานผู้จัดท าโปรแกรม HDC เพื่อแก้ไขโปรแกรมและเพิ่มสิทธิ์ดูข้อมูล

 นิเทศ รพ.สต. ต่อเนื่องให้ครบทุกแห่ง
 ติดตามผล นิเทศ รพ.สต. ซ้ าหลัง 1 เดือน 



9 มำตรกำร RDU

ผู้น ำพำท ำ: นิเทศพื้นที่เชิงลึก

PTC Strengthening: ประชุมคณะท ำงำน AMR (URI, AD, FTW, APL)

ตระหนักรู้ต่อเนื่อง: อบรมเชิงปฏิบัติกำร แพทย์เพ่ิมพูนทักษะ, ประชุม RDU เขต 9

ประสำน Service plan ที่เกี่ยวข้องท ำ RDU

บูรณำกำร AMR: Antibiotic Stewardship Program

IT: RDUR9, Pop up/Pop lock/Pop alert, App RDU รู้เรื่องยำ, สมุนไพรเฟิร์ส

ส่งเสริมกำรใช้สมุนไพรทดแทน: เพิ่มกำรเข้ำถึงกำรใช้บริกำร

ส่งเสริมจริยธรรมกำรจัดซื้อ: จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดท ำคุณลักษณะยำ



ตัวชี้วัด ผล

ATB ใน URI 46.9%

ATB ใน AD 20.9%

ATB ใน FTW 57.3%

ATB ใน APL 20.0%

RDU in ATB Service plan
โรคติดเชื้อ

อุบัติเหตุและฉุกเฉิน

ระบบบริกำรปฐมภูมิฯ

กำรแพทย์แผนไทยฯ

กำรบูรณำกำร RDU สุรินทร์



โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สหวิชาชีพ
ในการใช้ยาอย่างสมเหตุผล เขต 9 นครชัยบุรินทร์

ศ.นพ.วิษณุ ธรรมะลิขิตกุล ศ.นพ.ชัยรัตน์ ฉายากุล 

การบรรยายและวิพากษ์กิจกรรม RDU Acting 
group โดย อ. แพทย์ชัยรัตน์ และ อ.แพทย์วิษณุ

4 มิ.ย. 61 

ผู้บริหารเล่าเร่ือง “Happy RDU”  และการบรรยาย
วิชาการโดย อ. แพทย์ รพ. มหาราชนครราชสีมา

5 มิ.ย. 61 

จัดการปัญหาด้วย IT (RDU R9, Pop up Pop Alert, 
RDU Data center) โดยทีมงานคุณภาพเขต 9

6 มิ.ย. 61 


