หมวด
แผนที่
โครงการที่
ระดับการแสดงผล
ชื่อตัวชี้วัด
คํานิยาม

Service Excellence (ยุทธศาสตรบริการเปนเลิศ)
6.การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
3.โครงการปองกันและควบคุมการดื้อยาตานจุลชีพและการใชยาอยางสมเหตุสมผล
จังหวัด/เขต/ประเทศ
18.รอยละของโรงพยาบาลที่มีระบบจัดการการดื้อยาตานจุลชีพอยางบูรณาการ (AMR)
AMR เปนการประเมินระบบจัดการการดื้อยาตานจุลชีพอยางบูรณาการ (Integrated AMR
Management System) ของโรงพยาบาล โดยการใชแบบประเมินตนเอง (self assessment)
และรายงานผลการดํา เนินงานของทั้ง 5 กิจกรรมสํา คัญ ผ า นระบบรายงานกองบริ หารการ
สาธารณสุข ปละ 2 ครั้ง ดังนี้
กิจกรรม AMR (download แบบประเมินตนเอง ไดทาง https://goo.gl/qtJLuv)
1 กลไกการจัดการ AMR อยางบูรณาการ (Governance mechanism on AMR)
(1) คณะกรรมการที่มีบทบาทดานการจัดการ AMR (2) มีการประชุมอยางสม่ําเสมอ (3)
เปาหมายการจัดการ AMR ที่ชัดเจน (4) แผนการขับเคลื่อนมาตรการ AMR (5) การกํากับ
ติดตามขอมูล วิเคราะห และสรุปผลความกาวหนาในการดําเนินงาน (6) โรงพยาบาลใหการ
สนับสนุนดานงบประมาณ อุปกรณเครื่องมือ และบุคลากร เพื่อการแกไขปญหา (7) มีการจัดการ
AMR อยางบูรณาการในระดับเขต เพื่อใหระบบมีความเขมแข็งและยั่งยืน
2 การเฝาระวังทางหองปฏิบัติการ
(1) การตรวจ identify เชื้อแบคทีเรียตามมาตรฐาน (2) การเลือกชนิดของยาในการ
ทดสอบความไวของเชื้อตามมาตรฐาน (3) ระบบ Lab Alert (4) ระบบการเฝาระวัง
พิเศษในเชื้อดื้อยาสําคัญสอดคลองกับการเฝาระวังทางระบาดวิทยาระดับประเทศ (5)
การจัดทํา Antibiogram ตามมาตรฐานอยางนอยปละ 1 ครั้ง (6) ระบบบัน ทึกผล
หองปฏิบัติการจุลชีววิทยาแบบอิเล็กทรอนิกส (7) การรายงานการเฝาระวังเชื้อดื้อยาทาง
หองปฏิบัติการ (8) นําเสนอสรุปรายงานการพบเชื้อดื้อยา พรอมทั้งวิเคราะห แนวโน ม
ปญหา (9) มีการพัฒนาระบบเฝาระวังทางหองปฏิบัติการอยางตอเนื่อง เชน CQI, R2R
(10) รพ.ระดับ A,S มีการรายงานเชื่อมโยงกับระดับประเทศ (NARST) (11) การประสาน
ความรวมมือในการขับเคลื่อนรวมกับเขตสุขภาพ ศูนยวิทยฯ สคร.
3 การควบคุมกํากับดูแลการใชยาในโรงพยาบาล
(1) การวางระบบการคัดเลือก กระจาย และควบคุมกํากับดูแลการใชยาในโรงพยาบาล และใน
เครือขาย (2) การขับเคลื่อนและกํากับติดตามมาตรการลดการใชยาในโรค/ภาวะ ไดแก RI, AD,
FTW, APL (3) การกําหนดแนวทางการรักษา/ขอแนะนําในการเลือกใชยาปฏิชีวนะในโรคติดเชื้อที่
พบบอย และกํากับใหมีการปฏิบัติตามแนวทาง (4) การติดตามและประเมินการใชยาปฏิชีวนะที่
มีฤทธิ์กวางหรือสงวนสําหรับเชื้อดื้อยา (5) มาตรการพรอมแนวปฏิบัติในการใชยาปฏิชีวนะอยาง
เหมาะสม (6) การสอนและฝกอบรมทักษะ (7) ระบบคอมพิวเตอรที่สนับสนุนการตัดสินใจเลือกใช
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ยาอยางเหมาะสม (8) การติดตามปริมาณการใช ยา ทั้งภาพรวมและเฉพาะกลุ มยา เช น
Carbapenems, cephalosporins, fluoroquinolones, Betalactam/Betalactamase Inhibiotor
(BLBI), Colistin (9) มีการติดตามมูลคาการใชยา (10) การมีสรุปรายงาน พรอมทั้งวิเคราะห
แนวโนมการใชยา
4 การเฝาระวัง ปองกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล
(1) จํานวนพยาบาล ICN ที่เพียงพอ (2) การประชุมคณะกรรมการ ICC อยางสม่ําเสมอ (3)
โรงพยาบาลมีโครงสรางพื้นฐานเอื้อตอการจัดการ AMR (4) IPC guideline (5) ระบบการรับ-สง
ตอผูปวยติดเชื้อดื้อยา (6) การจัดการเมื่อเกิดการระบาด (Outbreak) (7) การรวมคิดโดยผู
ปฏิบัติที่ทํางานหนางาน และมีการประเมินและปรับปรุงแนวปฏิบัติ (8) การสอนและฝกอบรม
ทักษะ (9) มีการเฝาระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาล (HAI Surveillance) (10) การติดตาม
สถานการณการพบเชื้อดื้อยา ทั้ง colonization และ infection (11) มีการกํากับติดตาม
วิเคราะห และสรุปผลความกาวหนาในการดําเนินงาน IPC
5 การวิเคราะหสถานการณปญหา และระบบจัดการ AMR ของโรงพยาบาล และนําไปสูมาตรการ
ของโรงพยาบาลในการแกปญหา AMR อยางบูรณาการ
โรงพยาบาลมีการวิเคราะหสถานการณตางๆ ดาน AMR และความเชื่อมโยงของสภาพปญหา
และนําไปสูมาตรการที่เหมาะสมในการแกปญหา AMR ในโรงพยาบาล
เกณฑเปาหมาย :
ปงบประมาณ 62
ปงบประมาณ 63
ปงบประมาณ 64
รอยละ 20 ของ รพศ./รพท.
การติดเชื้อ AMR ลดลง 50
มีระบบการจัดการ AMR
% จาก baseline ป 60
อยางบูรณาการ
(intermediate)
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหเกิดความคุมคาและปลอดภัยในการใชยา
2. เพื่อลดการเกิดเชื้อดื้อยาและลดการปวยจากเชื้อดื้อยา
ประชากรกลุมเปาหมาย
AMR: โรงพยาบาลศูนย และโรงพยาบาลทั่วไป
วิธีการจัดเก็บขอมูล
รายงาน
แหลงขอมูล
ขอมูลจากโรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน
รายการขอมูล 1
A = จํานวนโรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลทั่วไปที่มีการจัดการ AMR ระดับ intermediate
รายการขอมูล 2
B = จํานวนโรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลทั่วไปทั้งหมด
สูตรคํานวณตัวชี้วัด
(A/B)x 100
ระยะเวลาประเมินผล
ไตรมาส 1 2 3 และ 4
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เกณฑการประเมิน :
ป 2562:
รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน
AMR ขั้น Intermediate
≥ 10 %

รอบ 9เดือน

รอบ 12เดือน
AMR ขั้น Intermediate
≥ 20 %

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9เดือน

รอบ 12เดือน

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9เดือน

รอบ 12เดือน

ป 2563:

ป 2564:

วิธีการประเมินผล :
เอกสารสนับสนุน :
รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน

ผูใหขอมูลทางวิชาการ /ผู
ประสานงานตัวชี้วัด

การรายงาน และการวิเคราะหเปรียบเทียบผล
รายการตัวชี้วัดเพื่อประเมินระดับการพัฒนาสูการเปนหนวยบริการสงเสริมการใชยาอยางสม
เหตุผล
Baseline หนวยวัด
ผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ.
data
2559
2560
2561
AMR
รอยละ
88.98
(ผานเกณฑเปาหมายขั้น
basic รอยละ 70)

1. ภญ.ไพรํา บุญญะฤทธิ์
เภสัชกรชํานาญการ
โทรศัพทที่ทํางาน : 02-5901628
โทรศัพทมือถือ : 092-3953289
โทรสาร : 02-5901634
E-mail : praecu@gmail.com
สํานักบริหารการสาธารณสุข (ตัวชี้วัด RDU และ AMR)
2. ดร.วันทนา ปวีณกิตติพร
นักวิทยาศาสตรการแพทยเชี่ยวชาญ
โทรศัพทที่ทํางาน : 02-9510000 ตอ 99302 โทรศัพทมือถือ : 087-7059541
โทรสาร : 02-5910343
E-mail :wantana.p@dmsc.mail.go.th
กรมวิทยาศาสตรการแพทย (ตัวชี้วัด AMR)
3. นางวราภรณ เทียนทอง
โทรศัพทที่ทํางาน : 02-5903652
โทรศัพทมือถือ : 081-3465980
โทรสาร : 02-5903443
E-mail : varaporn.thientong2@gmail.com
สถาบันบําราศนราดูร (ตัวชี้วัด AMR)
รายละเอียดตัวชีวัด กระทรวงสาธารณสุข ประจําปี งบประมาณ

12
2

หนวยงานประมวลผลและ
จัดทําขอมูล

กองบริหารการสาธารณสุข สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (AMR)
กองสงเสริมงานคุมครองผูบริโภคในสวนภูมิภาคและทองถิ่น
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (RDU)
ผูรับผิดชอบการรายงานผล 1. ภญ.สรียา เวชวิฐาน
เภสัชกรชํานาญการ
การดําเนินงาน
โทรศัพทที่ทํางาน : 02-5907392
โทรศัพทมือถือ :
โทรสาร : 02-5918486
E-mail : swech@fda.moph.go.th
กองสงเสริมงานคุมครองผูบริโภคในสวนภูมิภาคและทองถิ่น
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
2.ภญ.ไพรํา บุญญะฤทธิ์
เภสัชกรชํานาญการ
โทรศัพทที่ทํางาน : 02-5901628
โทรศัพทมือถือ : 092-3953289
โทรสาร : 02-5901634
E-mail : praecu@gmail.com
กองบริหารการสาธารณสุข สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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