
หมวด ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
แผนท่ี 6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
โครงการที่ 12. โครงการป้องกันและควบคุมการด้ือยาต้านจุลชีพและการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล
ระดับการแสดงผล จังหวัด/เขต/ประเทศ
ชื่อตัวชี้วดั 26. ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU)
ตัวชีว้ัดย่อย  ระดับความสําเร็จของการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในชุมชน 
คํานิยาม (1) RDU : โครงการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU)

(1) RDU เป็นการประเมินการดําเนินงานระดับอําเภอ โดยมีโรงพยาบาล/ศูนย์บริการ
สาธารณสุข เป็นหน่วยงานหลักในการประสานเชื่อมโยงกับหน่วยงานระดับที่สูงกว่า ระดับ
เดียวกันหรือระดับรองลงมา ซึ่งประกอบด้วยการประเมิน RDU Hospital, RDU PCU และ 
RDU in community 
- RDU Hospital หมายถึงโรงพยาบาลสังกัดสํานักปลัดกระทรวงสาธารณสุข (รพศ./รพท./
รพช.)/โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์/โรงพยาบาลสังกัดกรมสุขภาพจิต/โรงพยาบาล
มหาวิทยาลัย/โรงพยาบาลและศูนย์บริการสาธารณสุข สังกัดกรุงเทพมหานคร 
- RDU PCU หมายถึง รพ.สต.และหน่วยบริการปฐมภูมิที่เรียกในชื่ออื่น 
- RDU community หมายถึงการดําเนินการเพ่ือทําให้เกิด RDU  ในระดับอําเภอ/เขต
ของกรุงเทพมหานคร 

1.1 การพัฒนาสู่การเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล มี 3 ระดับดังน้ี 
 RDU ขั้นที่ 1 หมายถึงการดําเนินการผ่านเงื่อนไขต่อไปนี้ 

RDU Hospital (R1) RDU PCU (R2) 
1. อตัราการสั่งใชย้าในบัญชียาหลักแห่งชาติ

ผ่านเกณฑ์ที่กําหนด 
2. การดําเนินงานของ PTC ผ่านเกณฑ์ระดับ 3 
3. รายการยาที่ควรพิจารณาตัดออก 8 

รายการ ซึ่งยังคงมีอยู่ในบัญชรีายการยา
ของโรงพยาบาลไม่เกิน 1 รายการ 

4. จัดทําฉลากยามาตรฐาน ผ่านเกณฑ์ระดับ 3
5. การส่งเสริมจรยิธรรมในการจัดซือ้จดัหายา

และการส่งเสรมิการขายยา ผา่นระดับ 3 

จํานวน รพ.สต.ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
ของ รพ.สต.ทัง้หมดในเครือข่ายระดับ
อําเภอทีม่ีอตัราการใช้ยาปฏิชีวนะใน
กลุ่มโรคติดเชือ้ทางเดินหายใจส่วนบน
และโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลนัผ่าน
เกณฑ์เป้าหมายท้ัง 2 โรค 

 



 RDU ขั้นที่ 2 หมายถึง การดําเนินการผ่านเง่ือนไขต่อไปนี ้
RDU Hospital (R1) RDU PCU (R2) 

1. ผลการดําเนินงานของตัวชี้วดั จํานวน 5 
ตัวชี้วัดตาม RDU ข้ันที่ 1 

2. อตัราการใช้ยาปฏิชีวนะในกลุม่โรคตดิเชื้อ
ทางเดินหายใจส่วนบน โรคอุจาระร่วง
เฉียบพลัน แผลสดอุบัติเหต ุและสตรีคลอด
ปกติครบกําหนดคลอดทางชอ่งคลอด ไม่เกิน
ค่าเฉล่ียของประเทศ ทั้ง 4 ตัวชี้วัด (ปี 2562 
เกณฑ์ RI รพศ./รพท. ≤ 30 % และ รพช.≤ 
20 %, AD ≤ 20 %, FTW ≤ 50 %, APL ≤ 
15 %) 

3. การใช้ยา NSAIDsผู้ป่วยโรคไตเร้ือรังระดับ 3 
ข้ึนไป ไม่เกินรอ้ยละ10  

4. การใช้ยา glibenclamide ในผูป่้วยสูงอายุ 
หรือไตทํางานบกพร่อง ไม่เกินร้อยละ 5 

5. การไม่ใช้ยาทีห่า้มใชใ้นสตรตีั้งครรภ์ ไดแ้ก่ 
warfarin*, statins, ergots (* ยกเว้นกรณีใส่ 
mechanical heart valve) 

จํานวน รพ.สต.ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
ของ รพ.สต.ทั้งหมดในเครอืข่ายระดับ
อําเภอ ที่มอีตัราการใช้ยาปฏิชวีนะในกลุ่ม
โรคตดิเชือ้ทางเดินหายใจส่วนบนและโรค
อุจจาระร่วงเฉียบพลันผ่านเกณฑ์
เป้าหมายทั้ง 2 โรค 
(เกณฑ์ RI ≤ 20 %, AD ≤ 20 %) 

 RDU ขั้นที่ 3 หมายถึง การดําเนินการผ่านเง่ือนไขต่อไปนี ้
RDU Hospital (R1) RDU PCU (R2) 

1. ผลการดําเนินงานผ่านตามเกณฑ์ในคู่มอื RDU 
Service plan ครบท้ัง 18 ตัวชี้วัด  
(หมายเหตุ เกณฑ์ในคู่มอื RI ≤ 20 %, AD ≤ 
20 %, FTW ≤ 40 %, APL ≤ 10 %) 
 

จํานวน รพ.สต.ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ของ รพ.สต.ทั้งหมดในเครอืข่ายระดับ
อําเภอ ที่มอีตัราการใช้ยาปฏิชวีนะในกลุ่ม
โรคตดิเชือ้ทางเดินหายใจส่วนบนและโรค
อุจจาระร่วงเฉียบพลันผ่านเกณฑ์
เป้าหมายทั้ง 2 โรค 

 

 



 RDU ขั้นที่ 3 plus  หมายถึง การดําเนินการผ่านเงื่อนไขต่อไปนี ้
RDU Hospital (R1) RDU PCU (R2) 

1. ผลการดําเนินงานผ่านตามตัวชี้วัด 18
ตัวชี้วัด ตามเกณฑ์ในคู่มอื RDU 
Service plan 

2. ตัวชี้วัดเฉพาะตามสภาพปัญหา 
(problem based indicators) โดย
อาจเป็นตัวชี้วัดร่วมระดับเขต ระดับ
เครือข่าย รพ. หรือเฉพาะระดบั รพ. 
หรือตัวชี้วัดตามกลุ่มโรค/กลุ่มยา ท่ีเป็น
ปัญหาใน service plan อื่น 

จํานวน รพ.สต. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ 
รพ.สต.ทั้งหมดในเครอืข่ายระดับอําเภอ ทีม่ี
อตัราการใช้ยาปฏิชีวนะในกลุม่โรคตดิเชื้อ
ทางเดินหายใจส่วนบนและโรคอุจจาระร่วง
เฉียบพลันผ่านเกณฑ์เป้าหมายทั้ง 2 โรค 

1.2.การส่งเสรมิการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในชุมชน (RDU Community) (ดูคํานิยามในหมาย
เหตุท้ายเอกสาร) 
เกณฑ์ผ่านตัวชี้วัด: ระดับความสําเร็จการสง่เสริมการใช้ยาอย่างสมเหตผุลในชุมชน ผา่น
เกณฑ์ระดับ 3 
หนว่ยวัด ระดบัจังหวัด 
คําอธิบาย      แต่ละจังหวัด มีการออกแบบบริหารจัดการเพื่อให้มีการดําเนินงานส่งเสริมการ
ใช้ยาอย่างสมเหตุผลในชุมชน อย่างน้อย 1 อําเภอ ซึ่งแต่ละอําเภอดําเนินการ อย่างน้อย 1 
ตําบล โดยกําหนดให้มีผู้ประสานงานระดับจังหวัด และอําเภอ โดยมีโรงพยาบาล/ศูนย์บริการ
สาธารณสุข เป็นหน่วยงานหลักในการประสานเชื่อมโยงกับหน่วยงานระดับที่สูงกว่า หน่วยงาน
ระดับเดียวกันหรือระดับรองลงมา ทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จนถึงชุมชน และ
เครือข่ายอื่นๆ ในชุมชน ภายใต้กลไกคณะกรรมการระดับอําเภอที่เก่ียวข้อง เช่น 
คณะกรรมการหัวหน้าส่วนราชการในระดับอําเภอ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ
อําเภอ คณะกรรมการธรรมนูญสุขภาพอําเภอ คณะกรรมการประสานงานด้านสาธารณสุข
ระดับอําเภอ เป็นต้น  
     การส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในชุมชน ดําเนินการ 5 กิจกรรมหลัก ดังน้ี 

1. การเฝ้าระวังความปลอดภัยดา้นยาในหน่วยบริการสุขภาพ (Proactive Hospital 
based surveillance) 

2. การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เพ่ือการใช้ยาอย่างสมเหตุผล 
(Community Participation)  



3. การเฝ้าระวังความปลอดภัยดา้นยาเชิงรุกในชุมชน  (Active Community based 
Surveillance) 

4. การส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในภาคเอกชน (Good Private Sector) เช่น 
ร้านชํา ร้านยา คลินิก โรงพยาบาลเอกชน 

5. การสร้างความรอบรูด้้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผลของประชาชน (RDU Literacy) 
ระดับ

ความสําเร็จ 
คําอธิบาย

ระดับ 1 1.จังหวัดออกแบบระบบบริหารจัดการ ไดแ้ก่ กําหนดองค์ประกอบ 
โครงสร้างการจัดการ ระบบข้อมลูสารสนเทศ ระบบตดิตาม
ประเมินผล และระบบอื่นที่เก่ียวข้อง 
2.โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกแห่งในพ้ืนท่ีอาํเภอ
เป้าหมาย หรือศูนย์บริการสาธารณสุข กทม. หรือหน่วยบรกิาร
สุขภาพสังกัดอืน่ ที่สมคัรใจ ดาํเนินการ Proactive Hospital based 
surveillance 

ระดับ 2 ผ่านเกณฑ์ระดบั 1 และดําเนินการกิจกรรมหลัก Active 
Community based Surveillance 

ระดับ 3 ผ่านเกณฑ์ระดบั 2 และดําเนินการกิจกรรมหลัก community 
participation 

ระดับ 4 ผ่านเกณฑ์ระดบั 3 และมีการดําเนินการกิจกรรมหลักท่ีเหลือ อย่าง
น้อย 1 ขอ้ 

ระดับ 5 ดําเนินการครบ 5 กิจกรรมหลัก 
รายละเอียดการประเมินการดําเนินการในแต่ละกิจกรรมหลัก ดูในคู่มือดาํเนินการส่งเสริม
การใช้ยาอย่างสมเหตผุลในชมุชน  จากเว็บไซต ์http://ndi.fda.moph.go.th/drug_use 
(อยู่ระหว่างดําเนินการ)

เกณฑ์เป้าหมาย :  
ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64
RDU ข้ันที่ 1 80% 
RDU ข้ันที่ 2 20% 

RDU ข้ันที่ 1 95 %
    RDU ข้ันที ่2 20% 

- RDU ขั้นที่ 2 60% 
- RDU ขั้นที่ 3 20% 
- ร้อยละ 100 ของจังหวัด
มีการดําเนินการ RDU 

-RDU ข้ันที่ 3 80%
- รอ้ยละ 100 ของจังหวัดมี
การดําเนินการ RDU 
Community ร้อยละ 30 



Community อย่างน้อย 
1 อําเภอ และผ่านเกณฑ์
ระดับ 3  

ของอําเภอในจังหวัด และ
ผ่านเกณฑ์ RDU 
Community ระดับ 3  

 

วัตถุประสงค ์ เพ่ือให้ความปลอดภัยจากการใช้ยา และลดค่าใช้จ่ายด้านยาที่ไม่จําเป็น 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลท่ัวไป โรงพยาบาลชุมชน หรือโรงพยาบาลที่เทียบเท่า และ

หน่วยบริการปฐมภูมิ และชุมชน ซึ่งเป็นพ้ืนท่ีระดับอําเภอ 

วิธกีารจัดเกบ็ข้อมูล รายงานกองบริหารการสาธารณสุข

แหลง่ข้อมูล ข้อมลูจากโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชมุชน

รายการข้อมูล 1  A1 = จํานวนโรงพยาบาลผ่าน RDU ขั้นท่ี 2  , A2 = จํานวนโรงพยาบาลที่ผ่าน RDU ข้ัน 3 

รายการข้อมูล 2  B = จํานวนโรงพยาบาลทั้งหมด 

รายการข้อมูล 3  C = จํานวนจังหวัดที่มีการดําเนินการ RDU Community อย่างน้อย 1 อาํเภอ และผ่าน

เกณฑ์ระดับ 3 

รายการข้อมูล 4  D = จํานวนจังหวัดทั้งหมด

สูตรคํานวณตัวชีว้ัด  1. (A1/B) x 100 
2. (A2/B) x 100 
3. (C/D) x 100 

ระยะเวลาประเมินผล ทุก 3 เดือน (ประมวลผลยอดสะสมต้ังแตต่น้ปีงบประมาณ)

เกณฑ์การประเมิน : 
ปี 2563: 
 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12เดือน
- RDU ขั้นท่ี 2 ≥ 45 % 

- RDU ขั้นท่ี 3 ≥ 15 % 

- RDU ขั้นที่ 2 ≥ 50 % 

- RDU ขั้นที่ 3 ≥ 15 % 

- RDU ข้ันที่ 2 ≥ 55 % 

- RDU ข้ันที่ 3 ≥ 20 % 

- RDU ข้ันที่ 2 ≥ 60 % 

- RDU ข้ันที่ 3 ≥ 20 % 

- ร้อยละ 100 ของจังหวัด

มีการดําเนินการ RDU 

Community อย่างน้อย

จังหวัดละ 1 อาํเภอ 

และผ่านเกณฑร์ะดับ 3 

วิธกีารประเมินผล :  การรายงาน และการวิเคราะห์เปรียบเทียบผล



เอกสารสนับสนุน :  รายการตัวชี้วดัเพ่ือประเมินระดับการพัฒนาสู่การเป็นหน่วยบริการส่งเสริมการใช้ยา

อย่างสมเหตุผล 

รายละเอียดขอ้มูลพื้นฐาน 
 
 
 
 
 
 
 

Baseline 
data (RDU) 

หนว่ย
วัด 

ผลการดําเนนิงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 2561 2562

2562 ร้อยละ RDU ข้ันที ่1  
ร้อยละ 
61.49 

RDU ข้ัน 1 รอ้ยละ 
95.30 และ RDU 

ข้ัน 2 ร้อยละ 11.62 
 (ไม่ผ่านเกณฑ์

เป้าหมาย รอ้ยละ 
15) 

RDU ข้ันที ่1 ร้อย
ละ 99.89 และ 

RDU ข้ันที ่2 ร้อย
ละ 42.46  RDU 
ข้ันที ่3 รอ้ยละ 
16.42 (ณ ไตร
มาส 3/2562) 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /      
ผู้ประสานงานตัวชีว้ัด 

1. ภญ.นุชรินธ์  โตมาชา                       เภสัชกรชํานาญการ  
    โทรศัพทท์ีท่ํางาน : 02-5907155            โทรศัพท์มือถือ : 061-7317779 
    โทรสาร : 02-5907341  E-mail : nuchy408@gmail.com  
    สํานักยา สาํนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (ตัวชี้วัด RDU) 
2. ภญ.ไพรํา บุญญะฤทธ์ิ   เภสัชกรชํานาญการ 
    โทรศัพทท์ีท่ํางาน : 02-5901628 โทรศัพท์มอืถอื : 092-3953289 
    โทรสาร : 02-5901634             E-mail : praecu@gmail.com 
   สํานักบริหารการสาธารณสุข (ตัวชีว้ดั RDU และ AMR)  

หนว่ยงานประมวลผลและ
จัดทําข้อมูล  

กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บรโิภคในส่วนภูมิภาคและท้องถิน่ สํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา (RDU) 

ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การดําเนินงาน 

1. นางสาวคริสติน่า ลี้สุรพลานนท์            เภสัชกรปฏิบัติการ 
โทรศัพท์ที่ทํางาน : 02-590 7392       โทรศัพท์มอืถอื : 081-264-9910 

โทรสาร : 02-5918486                    E-mail : Christina.lee@fda.moph.go.th 
กองสง่เสริมงานคุ้มครองผูบ้ริโภคในสว่นภูมิภาคและท้องถิ่น สํานกังาน
คณะกรรมการอาหารและยา 
2.ภญ.ไพรํา บุญญะฤทธ์ิ   เภสัชกรชํานาญการ 
โทรศัพท์ที่ทํางาน : 02-5901628             โทรศัพท์มือถือ : 092-3953289 
โทรสาร : 02-5901634              E-mail : praecu@gmail.com 
กองบริหารการสาธารณสุข สํานักงานปลดักระทรวงสาธารณสขุ 



คําอธิบายเพ่ิมเติม 

การใช้ยาอย่างสมเหตุผล หมายถึง การจัดวางระบบและกระบวนการจัดการด้านยา ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้ป่วย

ได้รับยาท่ีเหมาะสมกับข้อบ่งชี้ทางคลินิก ในปริมาณท่ีสอดคล้องกับความต้องการของแต่ละบุคคล ในระยะเวลาที่

เพียงพอต่อการรักษาโรคนั้น และเกิดความคุ้มค่าสูงสุด ทั้งต่อตัวผู้ป่วยและต่อสังคมi 

การส่งเสริมใชย้าอย่างสมเหตุผลในชุมชน (RDU community) หมายถึง ระบบของพ้ืนที่ (ระดับอาํเภอหรือ

เขต กรณีกรุงเทพมหานคร)  ท่ีมีการออกแบบระบบบริการสุขภาพที่เชื่อมโยงทั้งหน่วยบริการสุขภาพทุกระดับทั้ง

รัฐและเอกชน เพ่ือการใช้ยาอย่างสมเหตุผลและปลอดภัย และมีการเชื่อมโยงสู่การเฝ้าระวังสู่ครัวเรือนและชมุชน  

โดยมีการรวบรวม ประมวลผลข้อมูล และจัดการข้อมูล เพ่ือวางระบบจัดการปัญหาในหน่วยบริการสุขภาพ รวมถึง

มีการนําข้อมลูคืนกลับให้ประชาชน เพ่ือให้ตระหนักถึงปัญหาและเกิดการแก้ปัญหาในชมุชนด้วยชุมชน โดยมีการ

จัดการความเสีย่ง ในรูปแบบต่างๆ ตามสภาพปัญหาที่เกิดข้ึน ไดแ้ก่ การสร้างความเข้มแข็งของประชาชนด้านการ

ใช้ยาอย่างมีส่วนร่วม การสร้างความรอบรู้ดา้นการใช้ยา การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของหน่วยบริการสุขภาพใน

ชุมชน โดยเฉพาะภาคเอกชนให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผล รวมถึงการกํากับดูแลแหล่งกระจายยา โดยมีเป้าหมาย

ให้ประชาชนปลอดภัยจากการใช้ยา มีความรอบรู้ในการใชย้า และการดูแลสุขภาพตนเองเบ้ืองต้นเมือ่เจ็บป่วย 

ชุมชนii หมายถงึ กลุ่มคนทีม่ีวิถีชีวิตเกี่ยวพันกัน และมีการติดตอ่สือ่สารระหว่างกันอย่างเป็นปกติและตอ่เน่ือง โดย

เหตุท่ีอยู่ในอาณาบริเวณเดียวกัน หรือมีอาชีพเดียวกัน หรือประกอบกิจกรรมที่มีวตัถุประสงค์ร่วมกัน หรือมี

วัฒนธรรม ความเช่ือหรอืความสนใจร่วมกัน 

                                                            
i สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน). มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4. นนทบุรี: สถาบัน

รับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การ มหาชน), 2561. 

ii พระราชกฤษฏีกาจัดตัง้สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) พ.ศ.2543 

 


