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บทที่ 1
แนะนําโครงการ Antibiotics Smart Use
• โครงการ Antibiotics Smart Use (ASU) เปนโครงการเพื่อประโยชนสาธารณะ ไมแสวงหาผลกําไร เนนการ
ดําเนิน การใหเ กิด ประโยชนสู งสุ ดภายใตท รัพ ยากรที่มี อยู อย า งจํา กัด เนื่อ งจากใชเ งิน งบประมาณจากภาษี ของ
ประชาชนเปนหลักในการดําเนินการ
• ASU มีการดําเนินการในรูปแบบของเครือขาย โดยจังหวัดหรือหนวยงานผูเขารวมโครงการจะเปนเจาของโครงการใน
พื้นที่ และสามารถปรับกลยุทธในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใชยาใหเหมาะสมกับบริบทพื้นที่ของตนเอง สําหรับ
สวนกลางจะทําหนาที่สนับสนุนทางวิชาการ
เหตุผล 10 ขอ ที่ควรเขารวมโครงการ ASU
• เปาหมาย คือ ลดการใชยาปฏิชีวนะอยางพร่ําเพรื่อ
ใน 3 โรคที่พบบอย คือ โรคติดเชื้อทางเดินหายใจ
สวนบน โรคทองรวงเฉียบพลัน และแผลเลือดออก
• ASU เปนโครงการที่หวังผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ทางพฤติกรรม และมีการประเมินผลสัมฤทธิ์
• ASU เหมาะกับสถานพยาบาลที่การสั่งใชยา
ปฏิ ชี ว นะมากเกิ น จํ า เป น มี ส าเหตุ ม าจาก (ก)
ความรูหรือความเชื่อที่คาดเคลื่อนของบุคลากรทาง
การแพทย และ (ข) แรงกดดันหรือความคาดหวัง
ของคนไข
• ASU ตั้งอยูบนแนวคิดที่วาการเปลี่ยนพฤติกรรม
เริ่มจากความรู แตความรูอยางเดียวไมเพียงพอใน
การเปลี่ยนพฤติกรรม
• ASU ประกอบดวยชุดกิจกรรมที่หลากหลายใน 4
ดาน คือ (ก) การใหความรูและปรับความเชื่อ (ข)
การบริ ห ารจั ด การ เช น การใช ย าทดแทน การ
เปลี่ยนมาใชไฟฉายแสงขาว (ค) การกําหนดเชิ ง
นโยบาย และ (ง) การสรางขวัญกําลังใจ

1. เพราะ คุณรูวาเชื้อดื้อยาเปนวิกฤต (เหมือนภาวะโลกรอน) และ
ทุกคนตองรวมกันแกไข
2. เพราะ สถานพยาบาลสามารถประหยัดงบคายา และงบรักษา
ผูที่แพและดื้อยา
3. เพราะ สปสช. กําหนดการใชยาปฏิชีวนะอยางสมเหตุผลเปน
ตัวชี้วัดคุณภาพบริการ
4. เพราะ การใชยาปฏิชีวนะอยางสมเหตุผลมีแนวโนมจะเปน
นโยบายระดับประเทศ ซึ่งมีผลตอสถานพยาบาลทั้งภาครัฐ
และเอกชน
5. เพราะ ประชาชนเริ่มมองหาการรักษาที่ไดมาตรฐานตามหลัก
วิชาการ
6. เพราะ คุณไดสรางบุญกุศลโดยชวยใหผูปวยไดรับบริการที่ดี
และปลอดภัย
7. เพราะ คุณไดตอบแทนคุณของแผนดินโดยใชยาอยางสมเหตุผล
ตามแนวทางพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง
8. เพราะ คุณจะเปนหนาหนึ่งในประวัติศาสตรในการแกปญหา
สาธารณสุขของประเทศ และไดพัฒนาความรู และศักยภาพ
ของตนเองใหทันสมัยอยูเสมอ
9. เพราะ คุณจะสนุกและกาวหนาในการงานโดยเปลี่ยนจากงาน
ประจํามาเปนงานวิจัย (Routine to research: R2R)
10. เพราะ เรารูวา...ถาคุณลองทําดู...คุณทําได !

• การที่จังหวัดหรือหนวยงานทั่วประเทศรวมกันทําโครงการ Antibiotics

Smart Use ในพื้นที่ของตนจะทําใหเกิดแรง
สนับสนุนไปในทิศทางเดียวกัน สามารถขับเคลื่อนเปนนโยบายของประเทศที่ไดรับการยอมรับอยางกวางขวาง และ
เกิดความเปลี่ยนแปลงในสังคมที่ดีขึ้นอยางยั่งยืน
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บทที่ 2
ขอบเขตและขั้นตอนการดําเนินโครงการ
• โครงการ ASU มีวัตถุประสงคเพื่อใหบุคลากรทางการแพทยสามารถสั่งใชยาปฏิชีวนะไดอยางสมเหตุผล โดยเนนการ
ใชยาอยางสมเหตุผลในการรักษาผูปวยนอกทั่วไปที่มีสุขภาพแข็งแรงซึ่งอายุตั้งแต 2 ปขึ้นไป และปวยดวย 3 โรค
เปาหมาย คือ โรคระบบติดเชื้อทางเดินหายใจสวนบน โรคทองรวงเฉียบพลัน และแผลเลือดออก
• โครงการนี้ไมเกี่ยวของกับการรักษาผูปวยใน ผูที่อายุนอยกวา 2 ป ผูปวยหนัก หรือผูที่มีโรคหรือภาวะแทรกซอนที่
รุนแรงที่อาจตองรับเขารักษาตัวในโรงพยาบาล หรือผูที่มีภาวะภูมิคุมกันบกพรอง หรือเบาหวาน
กอนเขารวมโครงการ
1. ศึกษาขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับโครงการ เครือขายโครงการ และสื่ออุปกรณในโครงการไดที่
http://newsser.fda.moph.go.th/rumthai/asu.php
2. สรรหาและจัดตั้งทีมงานในจังหวัดหรือสถานพยาบาลของตน ที่ประกอบดวยกลุมคนที่ทําหนาที่ ดังนี้
- กลุมอํานวยการ (ทําหนาที่รับผิดชอบการดําเนินโครงการในภาพรวม ขับเคลื่อนและวางแผนโครงการ กํากับการ
ดําเนินงานในภาพรวม)
- ทีมวิทยากรหรือฝายการแพทย (ทําหนาที่ใหความรูเรื่องโรค การรักษา และการใชยา ถาเปนโรงพยาบาล วิทยากร
ควรเปนแพทย ถาเปนสถานีอนามัย วิทยากรอาจเปนแพทยหรือบุคลากรทางการแพทยทานอื่นก็ได)
- ฝายการประเมินผล (ทําหนาที่ติดตามการดําเนินโครงการ เก็บรวบรวม และวิเคราะหขอมูล)
หมายเหตุ บุคคล 1 คน อาจทําหลายหนาที่ได การจัดตั้งทีมสามารถใชแบบฟอรมในหนา 28 เปนแนวทาง
3. พยายามผนวก ASU เขากับงานประจํา และถาสามารถขอการสนับสนุนเปนนโยบายจากผูบริหารไดจะดีมาก และควร
บรรจุ ASU เปนวาระประชุมประจําเดือนของจังหวัดหรือหนวยงาน
การวางแผนและเตรียมการ (PLANNING & PREPARATION)
4. ศึกษาขอมูลในพื้นที่ของตน เพื่อทําความเขาใจกับสภาพปญหาและสาเหตุของปญหาการใชยาปฏิชีวนะอยางพร่ําเพรื่อ
ในพื้นที่ของตน (ซึ่งสาเหตุนาจะไมหนีจากสาเหตุหลัก 2 ประการที่ระบุใน บทที่ 1) รวมทั้งประเมินทรัพยากรที่มี
5. วางแผนโครงการ เริ่มจากการระบุเปาหมาย และตัวชี้วัด (ถามตัวเองวา เราตองการอะไรจากโครงการนี้ ตัวอยาง
เปาหมายตางๆ ที่แสดงขางลางนี้ ทานสามารถเลือกใชหรือประยุกตใชไดตามตองการ ไมไดบังคับวาจะตอง
วัดผลตามนี้) โดยทั่วไปแบงเปาหมายเปน 3 กลุม
5.1 ตั้งเปาหมายเพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ปจจัยภายในตัวบุคคล (เชน ความรู) หรือสิ่งแวดลอม เชน
- บุคลากรทางการแพทยมีความรู ทัศนคติ ความเชื่อมั่น และความตั้งใจที่จะไมใชยาปฏิชีวนะใน 3 โรค
เปาหมายเพิ่มขึ้น หลังจากการอบรม (โครงการมีแบบทดสอบ pre-test และ post-test ให ดูตัวชี้วัด 2.2)
- หลังจากเขารวมโครงการ สถานพยาบาลไดจัดอบรม หรือนําสื่อและอุปกรณในโครงการไปใชมากนอยแคไหน
(โครงการมีแบบสอบถามให ดูตัวชี้วัด 2.1)
- คนไขนอกที่มาใชบริการอยางนอยรอยละ ...….. เห็นโปสเตอร (หรือ ไดอานแผนพับ) (หรือมีความรูที่ถูกตอง
เกี่ยวกับโรคเปาหมายและการรักษา) (โครงการมีแบบสอบถามให ดูตัวชี้วัด 3)
สรุป: การตั้งเปาหมายเชนนี้ เปนการวัดวาไดทํากิจกรรม (intervention) ตามที่วางแผนไวหรือไม มีการกระจายของ
กิจกรรมหรือสื่อเปนอยางไร และมีการรับรูโดยกลุมเปาหมายมากนอยเทาไร
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5.2 ตั้งเปาหมายเพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่พฤติกรรมการสั่งใชยาปฏิชีวนะ เชน
- ภายในเดือน................พศ. .............ปริมาณ (หรือมูลคา) การใชยาปฏิชีวนะในสถานพยาบาล ก (หรือ
จังหวัด ก) ลดลงรอยละ ………….(โครงการมีแบบฟอรมเก็บขอมูลให ดู ตัวชี้วัด 1)
- ภายในเดือน................พศ. .............รอยละของผูปวยนอก 3 โรคเปาหมายที่ไมไดรับยาปฏิชีวนะใน
สถานพยาบาล ก (หรือจังหวัด ก) เพิ่มขึ้นรอยละ …………. (โครงการมีแบบฟอรมเก็บขอมูลให ดู ตัวชี้วัด 4)
สรุป: การตั้งเปาหมายเชนนี้ เปนการวัดวาโครงการฯ สามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไดมากนอยเทาไร
5.3 ตั้งเปาหมายเพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่สุขภาพของคนไข (Outcome) เชน
- ผูปวยนอกที่ปวยดวย 3 โรคเปาหมาย และที่ไมไดรับยาปฏิชีวนะ รอยละ ………….. มีอาการดีขึ้นหรือหาย
เปนปกติ (โครงการมีแบบสอบถามให ดู ตัวชี้วัด 3)
- ผูปวยนอกที่ปวยดวย 3 โรคเปาหมาย และที่ไมไดรับยาปฏิชวี นะ รอยละ …………..มีความพึงพอใจตอการ
รักษา (โครงการมีแบบสอบถามให ดู ตัวชี้วัด 3)
- ภายในเดือน................พศ. .............รอยละของ ADR จากการใชยาปฏิชีวนะ ในสถานพยาบาล ก (หรือ
จังหวัด ก) ลดลงรอยละ ………….
สรุป: การตั้งเปาหมายเชนนี้ เปนการวัดวาโครงการฯ สามารถปรับปรุงสุขภาพ และคุณภาพชีวิตไดหรือไม
6. กําหนดรายละเอียดของกิจกรรม (interventions) ที่จะทําใหบรรลุเปาหมายที่วางไว การเขียนแผนงานควรเขียนเปน
Grant chart (แผนงานที่ระบุกิจกรรมและระยะเวลาดําเนินการ) แผนงานควรครอบคลุมกิจกรรมทั้ง 4 ดาน คือ
6.1 ชุดกิจกรรมดานการสรางความรู และความเชื่อมั่น เชน การอบรมผูสั่งใชยาปฎิชีวนะ การรณรงคใหความรูและทํา
ความเขาใจกับผูปวยและประชาชน (ดูสื่อและอุปกรณของโครงการใน บทที่ 3)
6.2 ชุดกิจกรรมดานการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดลอม เปนการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมใหเอื้ออํานวยตอการสั่งใชยาที่
เหมาะสม เชน การเปลี่ยนมาใชไฟฉายแสงขาว การสรรหายาทดแทนยาปฏิชีวนะ การปรับปรุงบัญชียาของ
สถานพยาบาล (ดูสื่อและอุปกรณของโครงการใน บทที่ 3)
6.3 ชุดกิจกรรมดานนโยบาย เชน ขอการสนับสนุนเปนนโยบายจากผูบริหาร จัดให ASU เปนวาระประชุม
ประจําเดือนของ สสจ. หรือ การประชุม PTC
6.4 ชุดกิจกรรมดานสรางขวัญกําลังใจ เชน การติดปายโครงการในสถานพยาบาลเพื่อประกาศวาเปนสถานพยาบาล
ใชยาสมเหตุผล การจัดประกวดในพื้นที่ การจัดทําเครือขายของกลุมคนที่มีความสนใจรวมกัน หรือสงขอมูลและ
รูปภาพของกิจกรรมการรณรงคมาใหทางสํานักโครงการฯ เพื่อจะประชาสัมพันธใหทานผานสื่อตางๆ
หมายเหตุ แนะนําวากิจกรรมแรกที่ควรทํากอนคือ จัดอบรมบุคลากรทางการแพทย เพื่อสรางแนวรวมที่มีแนวคิดตรงกัน
7. กอนจัดการอบรมบุคลากรทางการแพทย ควรจัดเตรียมสื่ออุปกรณสําหรับการ implementation และจัดเตรียมแบบเก็บ
ขอมูลสําหรับการประเมินผลใหพรอมกอนเริ่มอบรม เพราะการประเมินผลและการดําเนินโครงการจะทําควบคูกันไป
การลงมือปฏิบัติ (IMPLEMENTATION)
การประเมินผล (Evaluation)
8. อบรมบุคลากรทางการแพทย นําสื่ออุปกรณไปใช และลงมือปฏิบัติจริง
11. เก็บขอมูลและประเมินผล
9. ระหวางการลงมือทํา มักมีปญหาหรืออุปสรรค ซึ่งเปนเรื่องปกติ ☺ การวางแผนที่ดี
ตามตัวชี้วัดที่ไดเลือกไว(ขอ
5) โดยวิธีการเก็บและ
จะชวยใหสามารถแกปญหาไดโดยกระทบเปาหมายนอยที่สุด
10. ระหวางการลงมือทํา ควรตองฟงเสียงและใสใจความตองการของคนรวมโครงการ
วิเคราะหขอ มูลดู บทที่ 4
ยกยองและใหเกียรติซึ่งกันและกัน มีความยืดหยุนเมื่อสถานการณภายนอก
เปลี่ยนไป มองไกล (long-term goals oriented) และมีอารมณขัน
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บทที่ 3
คําอธิบายการใชสื่อและอุปกรณของโครงการ
• สื่อและอุปกรณในโครงการฯ หาไดจาก http://newsser.fda.moph.go.th/rumthai/asu.php
• สือ่ และอุปกรณในโครงการฯ มี 2 แบบ คือ สื่อและอุปกรณสําหรับบุคลการทางการแพทย และสื่อสําหรับผูปวย/
ประชาชน
• จังหวัด สถานพยาบาล หรือชุมชนสามารถทําสื่ออืน่ ๆ เพิ่มเติมเองได เพื่อใหเหมาะสมกับบริบทของพืน้ ที่
ตนเอง
สื่อและอุปกรณสาํ หรับบุคลการทางการแพทย
จุดประสงค คือ เพื่อชวยสรางและปรับความรูความเขาใจที่ถูกตองใหแกแกบุคลากรทางการแพทย และ
เสริมสรางความมั่นใจในการรักษา 3 โรคเปาหมายโดยไมใชยาปฏิชีวนะ
ที่

สื่อ/อุปกรณ

วิธีการใช

1. หนังสือ “คูมือแนวทางการใชยาปฏิชีวนะ แจกแกบุคลากรทางการแพทยผูสั่งใชยาและผูเขารับการอบรมทุกทาน เพื่อเปน
อยางสมเหตุผลใน 3 โรคเปาหมาย”
แนวทางปฏิบัติในการรักษา 3 โรคเปาหมาย
2. โปสเตอร “แผนผังการใชยาปฏิชีวนะ
อยางสมเหตุผลใน 3 โรคเปาหมาย”

ติดในหองตรวจ เพื่อเปนแนวทางปฏิบัติในการรักษา 3 โรคเปาหมาย

3. ดีวีดี “การบรรยายเชิงวิชาการ เรื่อง แนว
ทางการใชยาปฏิชีวนะอยางสมเหตุผล”

เปนสื่อใหความรูแกบุคลากรทางการแพทย ผูสั่งใชยา และผูที่สนใจซึ่งอาจไมได
เขารวมอบรม หรือตองการทบทวนเนื้อหาของการอบรม

4. ไฟฉายแสงขาว

ใชแทนไฟฉายแสงสีเหลืองออกสม เพื่อใหการตรวจวินิจฉัยอาการ “คอแดง” ได
แมนยําขึ้น ซึ่งจะชวยลดการจายยาปฏิชีวนะลงได

สื่อสําหรับผูป วย/ประชาชน
จุดประสงค คือ เพื่อทําความเขาใจกับคนไข ไดดีขึ้นตอการไมสั่งใชยาปฏิชีวนะใน 3 โรคเปาหมาย และลด
แรงกดดันจากคนไขในการรองขอยาปฏิชวี นะ
ที่

สื่อ/อุปกรณ

วิธีการใช

1.

โปสเตอรรณรงค ”3โรครักษาไดไมตอง
ใชยาปฏิชีวนะ”

ติดในบริเวณที่คนไขเห็นไดอยางชัดเจน เพื่อเปนการแจงใหคนไขทราบเปนครั้ง
แรกวาการรักษา 3 โรคเปาหมายไมจําเปนตองใชยาปฏิชีวนะ

2.

วีซีดีสารคดีสั้น 3 ตอน เรื่อง ”3โรค
รักษาไดไมตองใชยาปฏิชีวนะ”

เปดใหคนไขชมระหวางรอตรวจ เพื่อเปนการปรับความคิดของคนไขกอนเขาไป
พบแพทยหรือบุคลากรทางการแพทยผูสั่งใชยา นับเปนการแจงย้ําครั้งที่ 2 โดย
เนื้อหาจะเนนการใหความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการไมจําเปนตองใชยาปฏิชีวนะใน 3
โรค และโทษจากการใชยาปฏิชีวนะพร่ําเพรื่อ
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ที่

สื่อ/อุปกรณ

3. แผนพับ เรื่อง ”3โรครักษาไดไมตองใชยาปฏิชีวนะ”

4. แผนซีดีเสียง เรื่อง 3โรครักษาไดไมตองใชยาปฏิชีวนะ
ประกอบดวย
4.1 สารคดีวิทยุ เรื่อง โรคหวัด - เจ็บคอ (2.56 นาที)

วิธีการใช
- บุคลากรทางการแพทย ผูสั่งใชยา หรือผูจายยาสามารถใช
แผนพับนี้ยื่นใหกับมือคนไข และอธิบายทําความเขาใจกับ
คนไข ขณะตรวจ หรือขณะสรุปการรักษา ซึ่งจะเปนการย้ํา
ครั้งที่ 3 ที่สอดคลองกับแนวคิดเดิมในสองครั้งที่ผานมา
- สถานพยาบาลควรจัดบริเวณเผยแพรแผนพับนี้ใหแกคนไข
หรือประชาชนทั่วไปที่สนใจหยิบไปอาน
- เหมาะสําหรับการเผยแพรผานเสียงตามสาย วิทยุชุมชน
และหอกระจายขาว
- ใชในการทํากิจกรรม หรือนิทรรศการตางๆ

4.2 สารคดีวิทยุ เรื่อง โรคทองรวง - ทองเสีย (2.58 นาที)
4.3 สารคดีวิทยุ เรื่อง แผลเลือดออก (3:02 นาที)
4.4 สปอตวิทยุ เรื่อง คิดผิด…คิดใหมได (0:43 นาที)
4.5 สปอตวิทยุ เรื่อง วินาทีชีวิต (0:47 นาที)
4.6 เพลง “หายได...ไมตองพึ่งยา” (3:10 นาที) พรอม
ทํานองคาราโอเกะ
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บทที่ 4
การประเมินผลโครงการและตัวชี้วัด
• การประเมินผลมี 2 แบบ คือ การประเมินผลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ (ซึ่งควรทําควบคูกันทั้งสองแบบ)
• การประเมินผลเชิงคุณภาพ มีจุดประสงคเพื่อถอดบทเรียนจากปจจัยสําคัญที่ชวยใหการดําเนินโครงการ
ประสบความสําเร็จ ปญหาอุปสรรค การเก็บขอมูลทําโดยการสนทนากลุมและการสัมภาษณเชิงลึกบุคลากร
ในพืน้ ที่ แตการประเมินชนิดนี้ ไมสามารถนํามาใชเพื่อบอกผลสัมฤทธิข์ องโครงการตามเปาหมายได
• การประเมินผลเชิงปริมาณ มีจุดประสงคเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ของโครงการตามเปาหมายที่ตงั้ ไว ประกอบดวย
ตัวชี้วัด 4 รายการ คือ
• ตัวชี้วัดที่ 1

ปริมาณและมูลคาการใชยาปฏิชีวนะ

• ตัวชี้วัดที่ 2.1 ประเมินกระบวนการ “การดําเนินโครงการ Antibiotics Smart Use”
• ตัวชี้วัดที่ 2.2 ผลการอบรมตอความรูและทัศนคติตอการสั่งใชยาปฏิชวี นะของบุคลากรทางการแพทย
• ตัวชี้วัดที่ 3

สุขภาพและความพึงพอใจของคนไขที่ไมไดรับยาปฏิชีวนะ

• ตัวชี้วัดที่ 4

รอยละของคนไขที่ไมไดรับยาปฏิชีวนะ

รายละเอียดของตัวชี้วัดแตละขอเปนดังนี้
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ตัวชี้วัดที่ 1

ปริมาณและมูลคาการใชยาปฏิชีวนะ

วัตถุประสงค

ภายในเดือน.........พศ. .......ปริมาณการใชยาปฏิชีวนะในโรงพยาบาลลดลงรอยละ ….

หนวยวัด

ปริมาณยา: เม็ด หรือ แคปซูล (สําหรับยาเม็ด และแคปซูล) ขวด (สําหรับยาน้าํ )
มูลคายา: บาท

สูตรคํานวณ

มูลคาการใชยาปฏิชีวนะ = ผลรวมของ (ปริมาณการใชยาปฏิชีวนะแตละรายการ x
ราคากลางของยานัน้ )

แหลงขอมูล

ขอมูลจากระบบการใชยาของสถานพยาบาล

วิธีการเก็บขอมูล

1. สมมุติวา โรงพยาบาล ก คิดจะเริ่มโครงการ (คือ การอบรมบุคลากรทางการแพทย
ครั้งแรก) เดือน ธ.ค. 51 และคาดหวังวาหลังการเริ่มโครงการแลวไประยะหนึง่
ปริมาณการใชยาปฏิชีวนะจะลดลง จึงไดตั้งวัตถุประสงคไววา “ภายใน เดือน
เมษายน 2552 ปริมาณการใชยาปฏิชีวนะในโรงพยาบาล ก จะลดลงรอยละ 20”
2. โรงพยาบาล ก จะตองเก็บขอมูลปริมาณการใชยาปฏิชวี นะกอนและหลังการอบรม
เพื่อนํามาเทียบกันวาลดลงตามที่คาดหรือไม โดยเก็บขอมูลของเดือน ม.ค.–เม.ย. 52
และนํามาเทียบกับขอมูลของชวงเวลาเดียวกันของปที่แลว คือ ม.ค.–เม.ย. 51
3. การเปรียบเทียบขอมูลชวงเวลาเดียวกัน (เดือนเดียวกัน) แตตางป เพือ่ ปองกัน
ผลกระทบจากฤดูกาล (seasonal effects)
4. โรงพยาบาล ก สามารถนําขอมูลปริมาณการใชมาคํานวณเปนมูลคายาได
5. จากนั้น โรงพยาบาล ก ควรติดตามหรือเก็บขอมูลการใชยาปฏิชีวนะตอเนื่องทุก
เดือน และหากพบวามีการใชยาปฏิชีวนะที่มากผิดปกติหรือเริ่มมีแนวโนมเพิ่มขึ้น ก็
จะไดจัดใหมีการอบรมหรือทํากิจกรรมใหเขมขึ้น
หมายเหตุ: หากทานใด ตองการที่จะรวมขอมูลการใชยาปฏิชีวนะจากโรงพยาบาลและ
สถานพยาบาลหลายแหงเขาดวยกัน โปรดติดตอสํานักโครงการฯ

แบบฟอรมประเมิน

แบบฟอรมตัวชี้วัด 1

หมายเหตุ

หากสถานพยาบาลหรือหนวยงานมีระบบติดตามการใชยาที่ดี สถานพยาบาลหรือ
หนวยงานอาจเก็บขอมูลปริมาณการใชยาปฏิชีวนะแยกตาม 3 โรคเปาหมายก็ได
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แบบฟอรมตัวชี้วัด 1:
ปริมาณและมูลคาการใชยาปฏิชีวนะในสถานพยาบาล (รายเดือน)
ชื่อสถานพยาบาล___________________อําเภอ_______________จังหวัด_________________ ผูใหขอมูล __________________________________ โทรศัพท _________________
คําชี้แจง
1. กรุณาเติมตัวเลข “ปริมาณการใชยาปฏิชีวนะ” รายเดือนของสถานพยาบาลในไฟลชื่อ Data by month
2. หากสถานพยาบาลมียาปฏิชีวนะที่นอกเหนือจากนี้ ใหเพิ่มรายการตอทายตาราง
3. ทานสามารถปรับเดือนและปใหเหมาะสมกับบริบทของทาน (ตัวอยางตารางขางลางนี้ คือ การเก็บขอมูลของสถานพยาบาลที่มีการอบรมในเดือนธันวาคม 51)
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

ชื่อยา
Ampicillin
Ampicillin
Amoxicillin
Amoxicillin
Amoxicillin
Amoxicillin
Amoxicillin + Clavulanic acid
(Co-amoxiclav)
(Co-amoxiclav)
(Co-amoxiclav)
(Co-amoxiclav)
(Co-amoxiclav)
(Co-amoxiclav)
Azithromycin
Azithromycin
Cephalexine
Cephalexine
Cephalexine
Cephalexine

ความแรง
250 mg
500 mg
250 mg
500 mg
125 mg/ 5 ml
250 mg/5 ml
250 + 125 mg
500 + 125 mg
875 + 125 mg
125 + 31.25 mg/ 5 ml
200 + 28.5 mg/5 ml
250 + 62.5 mg/ 5 ml
400 + 57 mg/ 5 ml
250 mg
200 mg/5 ml
250 mg
500 mg
125 mg/ 5 ml
250 mg/ 5 ml

หนวยนับ
tab/ cap
tab/ cap
tab/ cap
tab/ cap
bottle
bottle
tab/ cap
tab/ cap
tab/ cap
bottle
bottle
bottle
bottle
tab/ cap
bottle
tab/ cap
tab/ cap
bottle
bottle

ราคากลางตอหนวย
(บาท)
1.56
1.95
0.95
1.50
10.02
17.71
8.94
7.96
14.72
65.49
178.21
134.99
270.46
44.67
175.44
1.79
2.49
18.34
19.17

ม.ค.-51

ก.พ.-51

มี.ค.-51

เม.ย.-51

ม.ค.-52

ก.พ.-52

มี.ค.-52

เม.ย.-52
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20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

Cefdinir
Cefdinir
Cefprozil
Cefprozil
Ciprofloxacin
Ciprofloxacin
Cloxacillin
Cloxacillin
Cloxacillin
Cloxacillin
Co-trimoxazole (SMZ+TM)
Co-trimoxazole (SMZ+TM)
Co-trimoxazole (SMZ+TM)
Co-trimoxazole (SMZ+TM)
Dicloxacilln
Dicloxacilln
Dicloxacilln
Doxycycline
Erythromycin
Erythromycin
Norfloxacin
Norfloxacin
Norfloxacin
Ofloxacin
Ofloxacin
Penicillin V
Penicillin V
Penicillin V
Penicillin V
Roxithromycin
Roxithromycin
Tetracycline

100 mg
125 mg/5 ml
125 mg/5 ml
250 mg/5 ml
250 mg
500 mg
250 mg
500 mg
125 mg/ 5 ml
250 mg/ 5 ml
400 + 80 mg
800+ 160 mg
400 + 80 mg/ 5 ml
200 + 40 mg/ 5 ml
250 mg
500 mg
62.5 mg/ 5 ml
100 mg
250 mg
125 mg/ 5 ml
100 mg
200 mg
400 mg
100 mg
200 mg
125 mg
250 mg
125 mg/ 5 ml
250 mg/5 ml
100 mg
150 mg
250 mg

tab/ cap
bottle
bottle
bottle
tab/ cap
tab/ cap
tab/ cap
tab/ cap
bottle
bottle
tab/ cap
tab/ cap
bottle
bottle
tab/ cap
tab/ cap
bottle
tab/ cap
tab/ cap
bottle
tab/ cap
tab/ cap
tab/ cap
tab/ cap
tab/ cap
tab/ cap
tab/ cap
bottle
bottle
tab/ cap
tab/ cap
tab/ cap

19.40
235.40
240.75
396.97
1.05
1.19
0.98
1.65
14.22
17.00
0.51
0.63
9.25
10.17
2.20
1.63
18.10
2.79
1.29
15.63
2.69
0.72
0.92
1.18
3.61
0.65
0.66
7.36
10.00
1.07
1.17
0.48

9

ASU Implementation Guideline (version 30.3.52)

ตัวชี้วัดที่ 2.1

ประเมินกระบวนการ “การดําเนินโครงการ Antibiotics Smart Use”

จุดประสงค

หลังจากเขารวมโครงการ สถานพยาบาลไดมีการดําเนินงานตามแผน

แหลงขอมูล

เก็บขอมูลโดยแบบประเมินตนเอง

แบบฟอรมประเมิน

แบบฟอรมตัวชี้วัด 2.1

หมายเหตุ

หากทานตองการใหทางโครงการดําเนินการประชาสัมพันธให กรุณาสงแบบฟอรมนี้
พรอมเนื้อหามายังโครงการ

ตัวชี้วัดที่ 2.2

ผลการอบรมตอความรูและทัศนคติตอการสั่งใชยาปฏิชีวนะของ
บุคลากรทางการแพทย

จุดประสงค

หลังจากการอบรม บุคลากรทางการแพทยมีความรู ทัศนคติ ความเชือ่ มั่น และความ
ตั้งใจที่จะไมใชยาปฏิชีวนะใน 3 โรคเปาหมายเพิ่มขึ้น
เก็บขอมูลโดยแบบสอบถาม pre-test และ post-test
(ติดตอขอรับแบบสอบถามไดจากโครงการฯ)
กอนการอบรม แจกแบบสอบถาม pre-test และ post-test
ใหผูอบรมทําแบบ pre-test จากนัน้ เก็บแบบสอบถาม pre test ที่ตอบเสร็จแลวกลับ
เมื่อฟงอบรมเสร็จ ใหผูอบรมทําแบบ post-test และเก็บกลับ
ใชการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยกอนและหลังการอบรม (t-test)

แหลงขอมูล
วิธีการเก็บขอมูล

วิเคราะหขอมูล
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แบบฟอรมตัวชี้วัด 2.1:
แบบประเมินกระบวนการ “การดําเนินโครงการ Antibiotics Smart Use”
1. ชื่อสถานพยาบาล / หนวยงาน .......................................... ผูรายงาน.......................................... วันที่รายงาน ...........................................
2. ทานไดจัดอบรม เรื่อง แนวทางการใชยาปฏิชีวนะอยางสมเหตุผลใน 3 โรคเปาหมาย แกบุคลากรทางการแพทยในสถานพยาบาลของทานหรือไม
ไมมีจัดอบรม โปรดระบุวิธีการที่ทานใชในการเผยแพรเรื่อง แนวทางการใชยาปฏิชีวนะอยางสมเหตุผลใน 3 โรคเปาหมาย ใหแกบุคลากรทางการแพทย ....................................................................
มีจัดอบรม จํานวน …………. ครั้ง โปรดระบุรายละเอียดในตารางขางลาง
ครั้งที่
รายละเอียดการอบรม
วิธีการการอบรม
โปรดใหขอมูลเพิ่มเติม เชน ความเห็นของทานหรือผูเ ขารวม
ประชุมเกี่ยวกับการอบรม โปรดแนบรูปภาพการอบรม (ถามี)
1

2

อบรมครั้งที่ ........ วันที่ ..........................เวลา ...................
สถานที่อบรม ..............................จัดโดย ...........................
ผูเขารับอบรมสังกัด รพช. สอ. อื่นๆ
(โปรดระบุ................) จํานวนรวม ............ คน
เปนแพทย ............ คน ทันตแพทย ........ คน
เภสัชกร ......... คน พยาบาล ......... คน
จนท. สาธารณสุข ......... คน อื่นๆ (โปรดระบุ ...............คน)
อบรมครั้งที่ ........ วันที่ ..........................เวลา ...................
สถานที่อบรม ..............................จัดโดย ...........................
ผูเขารับอบรมสังกัด รพช. สอ. อื่นๆ
(โปรดระบุ................) จํานวนรวม ............ คน
เปนแพทย ............ คน ทันตแพทย ........ คน
เภสัชกร ......... คน พยาบาล ......... คน
จนท. สาธารณสุข ......... คน อื่นๆ (โปรดระบุ ...............คน)

เปด DVD ของโครงการใหผูอบรมรับชม
อบรมโดยวิทยากร (ชื่อวิทยากร .....................
สังกัด................................................................)
อบรมโดยวิทยากร รวมกับเปด DVD โครงการ
(ชื่อวิทยากร ..........................สังกัด...................)
อื่นๆ (โปรดระบุ ............................................)
เปด DVD ของโครงการใหผูอบรมรับชม
อบรมโดยวิทยากร (ชื่อวิทยากร .....................
สังกัด................................................................)
อบรมโดยวิทยากร รวมกับเปด DVD โครงการ
(ชื่อวิทยากร ..........................สังกัด...................)
อื่นๆ (โปรดระบุ ............................................)
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3. ทานมีการดําเนินกิจกรรมดังตอไปนี้หรือไม
กิจกรรม
1. ติดโปสเตอร “3 โรครักษาได ไมตองใชยาปฏิชีวนะ”
ในบริเวณ OPD ที่ผูปวยเห็นไดชัดเจน
2. ใชไฟฉายแสงขาวในการตรวจคนไขนอก

การดําเนินงาน
ติดแลว
ยังไมได
ติด
ใช
ไมใช

3. แจกแผนพับของโครงการใหกับผูปวย 3 โรคเปาหมาย

แจก

ไมแจก

4. มีหนังสือแนวทางการใชยาปฏิชีวนะอยางสมเหตุผล
ของโครงการฯ ใชประจําที่จุดตรวจ
5. มีโปสเตอร “แผนผังการรักษา 3 โรคเปาหมาย” ใน
บริเวณจุดตรวจ
6. มียาแคปซูลสมุนไพรฟาทะลายโจรใชหรือไม

มี

ไมมี

มี

ไมมี

มี

ไมมี

7. มียาเม็ด activated charcoal ใชหรือไม

มี

ไมมี

8. มีการนําความรูเรื่องการใชยาปฏิชีวนะอยางสมเหตุผล
จากโครงการฯ ไปเผยแพรผานสื่อชุมชนหรือไม (เชน
วิทยุชุมชน หนังสือพิมพทองถิ่น หอกระจายขาว รถเร
และอื่นๆ)
9. มีการนําความรูเรื่องการใชยาปฏิชีวนะอยางสมเหตุผล
จากโครงการฯ ไปเผยแพรในงานนิทรรศการของชุมชน
หรือไม (เชน นิทรรศการสุขภาพ นิทรรศของโรงเรียน
และอื่นๆ)
10. มีการผลิตสื่ออื่นๆ เพิ่มเติมที่เกี่ยวกับโครงการฯ
หรือไม (เชน จดหมายขาว เอกสารแจก เปนตน)

มี

ไมมี

มี

ไมมี

มี

ไมมี

โปรดอธิบายเพิ่มเติม

โปรดระบุรายละเอียด
...........................................
...........................................
...........................................
โปรดระบุรายละเอียด
...........................................
...........................................
...........................................
โปรดระบุรายละเอียด
...........................................
..........................................

11. กิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวกับโครงการฯ ที่มีการดําเนินงาน (โปรดระบุ)
11.1.......................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
11.2.......................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
11.3.......................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
11.4.......................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
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12. มีการนําโครงการ Antibiotics Smart Use เขาหารือในการประชุมในคณะกรรมการของสถานพยาบาล (เชน PTC) เกี่ยวกับ
วิธีดําเนินการโครงการในโรงพยาบาล หรือไม
มี (โปรดระบุมติของ PTC ..............................................................................................................................)
ไมมี
13. เรื่องเลาเกี่ยวกับความสําเร็จในการดําเนินโครงการฯ รวมทั้งปจจัยที่ทานคิดวาชวยใหเกิดความสําเร็จ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
14. ปญหาอุปสรรคในการดําเนินโครงการฯ รวมทั้งปจจัยสาเหตุของปญหาอุปสรรค รวมทั้งขอเสนอในการแกไขปองกัน
...................................... …………………………………………………………………………………………………….…………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
15. ขอเสนอแนะ คําถาม หรือการสนับสนุนดานใดเพิ่มเติมจากโครงการนี้
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

13

ASU Implementation Guideline (version 30.3.52)

ตัวชี้วัดที่ 3

สุขภาพและความพึงพอใจของคนไขที่ไมไดรับยาปฏิชีวนะ

วัตถุประสงค

วิเคราะหขอมูล

- ผูปวยนอกที่ปว ยดวย 3 โรคเปาหมาย และที่ไมไดรับยาปฏิชีวนะ รอยละ …………..
มีอาการดีขึ้นหรือหายเปนปกติ
- ผูปวยนอกที่ปว ยดวย 3 โรคเปาหมาย และที่ไมไดรับยาปฏิชีวนะ รอยละ …………..
มีความพึงพอใจตอการรักษา
สัมภาษณผูปว ย 3 โรคเปาหมายที่ไมไดรับยาปฏิชีวนะ หลังจากมารับการรักษาแลว
4 - 7 วัน (อาจใชวิธีโทรศัพทสัมภาษณ)
ถาตองการทราบวาผูป วยแตละโรคมีสุขภาพและความพึงพอใจเปนอยางไร
- เก็บขอมูลจากผูปวย 100 คน/โรค จะใหคา ความเชื่อมัน่ ทางสถิติที่ 90%
- เก็บขอมูลจากผูปวย 400 คน/โรค จะใหคา ความเชื่อมัน่ ทางสถิติที่ 95%
ถาตองการรูแครวมๆ วา ผูปว ย 3 โรคมีสุขภาพและความพึงพอใจเปนอยางไร
- เก็บขอมูลจากผูปวย 3 โรค รวม 100 คน จะใหคาความเชื่อมั่นทางสถิติที่ 90%
- เก็บขอมูลจากผูปวย 3 โรค รวม 400 คน จะใหคาความเชื่อมั่นทางสถิติที่ 95%
สถิติเชิงพรรณนา เชน รอยละ

แบบฟอรมประเมิน

แบบฟอรมตัวชี้วัด 3

หมายเหตุ

ขั้นตอนการเก็บขอมูลแสดงในแผนผังการเก็บขอมูลตัวชีว้ ัด 3
คําเชิญและคําชี้แจงแกผูปว ย และ เอกสารแนะนําโครงการ แสดงในเอกสารตอทาย
แบบฟอรมตัวชี้วัด 3

วิธีเก็บขอมูล
จํานวนคนไข

14

ASU Implementation Guideline (version 30.3.52)

แบบฟอรมตัวชี้วัด 3:
แบบสัมภาษณผูปวยเพื่อประเมิน “สุขภาพและความพึงพอใจของคนไขที่ไมไดรับยาปฏิชีวนะ”
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําชี้แจง
• การเก็บขอมูลเพื่อติดตามอาการของผูปวย ใหชี้แจงทําความเขาใจกับผูปวยเกีย่ วกับวัตถุประสงคและวิธีการที่
ใชเพื่อติดตามอาการและความพึงพอใจตอผลการรักษา หากผูปวยยินดีใหสัมภาษณ ใหดําเนินการตามนี้
- ใหผูปวยอานใบยินยอม (Informed consent form) หรืออานใบยินยอมใหผูปวยฟง
- หากผูปว ยยินดีใหสัมภาษณ ขอใหผูปวยลงนาม และระบุหมายเลขโทรศัพทท่ตี ิดตอไดจริง
• ผูปวยทีเ่ ราตองการขอมูล เปนผูปวยที่มีลกั ษณะดังนี้
(ก) เปนผูปวยทีม่ ารับการรักษาครั้งนี้ ดวยอาการสําคัญและไดรับการวินจิ ฉัยวาเปน หวัด ทองเสียหรือ
ทองรวง แผลฉีกขาดหรือแผลเลือดออก เพียง 3 โรคนี้
(ข) เปนผูปวยทีไ่ มไดรับยาปฏิชีวนะ
(ค) ผูปวยมีอายุตงั้ แต 2 ปขึ้นไป หากเปนเด็กอายุ 2-18 ป ตองขอชื่อผูปกครองที่มาพรอมกับเด็กดวย
และใหสัมภาษณผูปกครอง
• ในวันที่สัมภาษณผูปวยทางโทรศัพท
- ผูสัมภาษณตองทําความเขาใจกับผูถกู สัมภาษณในเรือ่ งของคําศัพทยาปฏิชวี นะ (ยาแกอักเสบ/ยาฆาเชื้อ)
โดยใหใชคําวา ยาปฏิชีวนะ (ยาแกอกั เสบ/ยาฆาเชื้อ) ทุกที่ หรืออาจมีการอธิบายตั้งแตแรกเลยวายา
ปฏิชีวนะ ก็คือยาแกอักเสบ/ยาฆาเชื้อ ที่มกั พูดกัน แลวจากนัน้ เราก็ใชคําวายาปฏิชีวนะเลย
- ในการสัมภาษณจริง ใหแทนคําวา ทาน ดวยสรรพนามที่สุภาพ เชน คุณ..... หรือแทนดวยสรรพนามที่
เหมาะสม เชน ลุง ปา พี่ คุณแม ... จะไดเปนธรรมชาติมากขึ้น
แบบสัมภาษณ
สวนที่ 1 การไดรับ Interventions
1. เมื่อไปรพ./สอ. [ระบุชื่อ รพ./สอ.] เมื่อเมื่อสัปดาหที่แลว [ทาน] เห็นสิ่งตางๆตอไปนี้ใน รพ./สอ. หรือไม
(ตอบไดมากกวา 1 ขอ) (ใหถามยืนยันลักษณะดวย เชน สีอะไร หนาตาเปนอยางไร เพื่อใหมั่นใจวาเปน
เอกสารหรือสื่อของโครงการจริง)
เห็นโปสเตอร “3 โรครักษาได ไมตองใชยาปฏิชีวนะ” ของโครงการสงเสริมการใชยาอยางสม
เหตุผล
เห็นแผนพับ “3 โรครักษาได ไมตองใชยาปฏิชีวนะ” ของโครงการสงเสริมการใชยาสมอยางเหตุผล
ไดรับ
ไดอาน
หนัง (สารคดี) ที่เปดในทีวีของโรงพยาบาลเกี่ยวกับยาปฏิชีวนะ ของโครงการสงเสริมการใชยาสม
อยางเหตุผล
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2. เมื่อไปรพ./สอ. มีใครอธิบายเรื่องการรักษาโรคทีท่ านเปนโดยไมตองใชยาปฏิชีวนะ/ฆาเชื้อโรคหรือไม (ตอบ
ไดมากกวา 1 ขอ)
ไมมีใครอธิบายเรื่องนี้
แพทยหรือหมออนามัยอธิบาย
เภสัชกรอธิบาย (ใหซักถามวาเปนคนที่จายและอธิบายวิธีใชยา)
พยาบาลอธิบาย
มีคนอธิบาย แตไมรูวาเปนใคร
3. เมื่อไปรพ./สอ. มีใครอธิบายเรื่องอันตรายของยาปฏิชีวนะ/ฆาเชือ้ หรือไม (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
ไมมีใครอธิบายเรื่องนี้
แพทยหรือหมออนามัยอธิบาย
เภสัชกรอธิบาย
พยาบาลอธิบาย
มีคนอธิบาย แตไมรูวาเปนใคร
สวนที่ 2 การปฏิบัติตนและผลลัพธของการรักษา
1. หลังจากไปหาหมอที่รพ./สอ.......[ระบุชื่อ รพ./สอ.] เมื่อสัปดาหที่แลว ตอนนี้ ทานมีอาการเปนอยางไร
หายดีเปนปกติ
ดีขึ้น แตยังไมหายสนิท (ตรงนี้ ถามเพิม่ อีกหนอยวา ที่วา ดีขึ้นนะ ดียังไง)
___
อาการยังเหมือนๆเดิม ไมทุเลา (มีอาการ)
___
_____________________
อาการแยลง (มีอาการ)
2. หลังจากไปหาหมอที่รพ./สอ.......[ระบุชื่อ รพ./สอ.] เมื่อสัปดาหที่แลว ทานไดไปรับการรักษาหรือซื้อยาจากทีอ่ ื่น
อีกหรือไม
ไมไดไปรับการรักษาหรือซื้อยาจากทีอ่ ื่น (ขามไปตอนที่ 3)
กลับไปหาหมอที่รพ.หรือสอ.เดิมตามที่นัด (ขามไปตอนที่ 3)
รับการรักษาหรือซื้อยาจากที่อื่น คือ
(รานยา คลินกิ โรงพยาบาล วัด กองทุนยาหมูบาน)
ไปเมือ่ ไร(ว/ด) ______ไดรับยาหรือการรักษาจาก.(ใคร)_____________________________
ไดรับยาคือ______(ระบุชื่อยา หรือลักษณะของยาหรือขอบงใช)_____________________________________
กลับไปหาหมอที่รพ.หรือสอ.เดิม โดยที่ไมไดมีการนัด
3. เพราะอะไรทานตองไปรับการรักษาหรือซื้อยาจากที่อนื่ หรือกลับไปหาหมอที่รพ.หรือสอ.เดิม โดยที่ไมไดมกี าร
นัด
อาการไมดีขึ้น (ระบุ)
อืน่ ๆ (ระบุ)
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สวนที่ 3 ความพึงพอใจและความเห็นตอการรักษาและบุคลากรทางการแพทย
คําชี้แจง ตอไปนี้จะถามความคิดเห็นของทานเกีย่ วกับการรักษาที่ไดจากรพ./สอ.......[ระบุชื่อ รพ./สอ.] ในแตละ
ขอ ขอใหทานตอบวา เห็นดวย ไมแนใจ หรือไมเห็นดวย โดยตอบใหตรงกับความรูสึกของทานมากที่สุด ไมตอง
กลัวหรือเกรงใจ จะไมมีผลอะไรตอทานทั้งสิ้น
ขอความ

1. [ทาน] คิดวาหมอรักษาไดถูกตอง
2. [ทาน] พอใจในการรักษา แมวา หมอไมไดใหยา
ปฏิชีวนะ (ยาฆาเชื้อแกอักเสบ)
3. [ทาน] เห็นวาหมอสนใจตรวจโรค/อาการของ[ทาน]
อยางดี
4. [ทาน] เห็นวาหมอตั้งใจอธิบายเรื่องโรคหรืออาการ
ของ[ทาน] อยางดี
5. [ทาน] พอใจวิธกี ารรักษาของหมอ
6. รวมๆแลว [ทาน] พอใจกับผลการรักษา
7. ถาครั้งหนา [ทาน] ปวย/ไมสบายแบบนี้อีก [ทาน]
อยากมารักษาที่นี่อีก

เห็น
ดวย
เห็นดวย

ไมแนใจ

พอใจ

เฉยๆ

ไมพอใจ

เห็นดวย

ไมแนใจ

ไม
เห็นดวย

เห็นดวย

ไมแนใจ

ไม
เห็นดวย

พอใจ
พอใจ
อยาก

เฉยๆ
เฉยๆ

ไมพอใจ
ไมพอใจ
ไมอยาก

ไมแนใจ

ไมแนใจ

ไม
เห็นดวย
ไม
เห็นดวย

หมายเหตุ

ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปญหา และขอเสนอแนะของการใชบริการทางการแพทย (ถามี)
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ตอนที่ 4 ความรูหรือความเขาใจเรื่องโรคและการรักษา (ขอ 4.1 ใหถามผูปวยทุกราย สวน ขอ 4.2-4.4 นั้น
ใหเลือกถามใหตรงกับโรคที่ผูปวยเปน)
คําชี้แจง ตอไปนี้จะถามเรือ่ งเกี่ยวกับโรคของทาน ในแตละขอ ขอใหทา นตอบวาถูก ผิด หรือถาไมรูใหตอบวา ไม
แนใจหรือไมรู ก็ได ไมตองกลัวหรือเกรงใจ จะไมมีผลอะไรตอทานทัง้ สิน้ แคอยากรูวา ที่รพ.หรือสอ.บอกอะไรกับ
ผูปวยบาง
4.1 ความเขาใจผิดเกี่ยวกับยาปฏิชีวนะ (4 ขอ-ถามผูปวยทุกราย)
คําถาม

ถูกตอง

ผิด

ไมแนใจ/ไมรู

1. ยาปฏิชีวนะเปนยาที่ปลอดภัย ไมเคยมีใครตายจากการกินยา
ปฏิชีวนะ
2. ถาเปนไข ตองกินยาปฏิชีวนะ (ยาแกอกั เสบ/ยาฆาเชือ้ ) ไขจึง
จะลด
3. เวลาไมสบายสวนใหญ ตองกินยาปฏิชีวนะ จึงจะหาย
4. ยาปฏิชีวนะฆาเชื้อโรคไดทุกชนิด ทั้งเชือ้ ไวรัส และเชือ้
แบคทีเรีย
4.2 สําหรับผูปวยโรคทางเดินหายใจสวนบนและ EENT (4 ขอ-เฉพาะผูปวยโรคหวัด)
คําถาม

ถูกตอง

ผิด

ไมแนใจ/ไมรู

1. หวัดเปนโรคที่หายเองได ไมตองใชยาปฏิชีวนะ
2. โรคหวัด-เจ็บคอ เกือบทัง้ หมด (รอยละ 80) เกิดจากเชื้อไวรัส
3. วิธีรักษาโรคหวัดที่ดที ี่สุด คือ พักผอน และดื่มน้ําอุน ไมตองใช
ยาปฏิชีวนะ
4. ถาเปนไข จาม น้ํามูกไหล ไอ เจ็บคอ ตองกิน
ยาแกอักเสบฆาเชื้อหรือยาปฏิชีวนะ จึงจะหาย
(ขอนี้ถาผูป วยตอบ “ถูกตอง” ใหถามวา ทําไม)
ระบุเหตุผลของผูปวย : .......................................................
..........................................................................................
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4.3 สําหรับผูปวยโรคทองรวงเฉียบพลัน (4 ขอ-เฉพาะผูปวยโรคทองรวงหรือทองเสีย)
คําถาม

ถูกตอง

ผิด

ไมแนใจ/ไมรู

ผิด

ไมแนใจ/ไมรู

1. โรคทองรวงสวนใหญเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย
2. ผูปวยโรคทองรวงสวนใหญหายไดเองโดยไมตองกินยา
ฆาเชื้อโรคหรือปฏิชีวนะ
3. วิธีการรักษาโรคทองรวงที่ดที ี่สุด คือ การใหน้ําเกลือแรเพื่อ
ทดแทนน้ําและเกลือแรที่สญ
ู เสียไปกับอุจจาระ
4. หากปวยจากอาหารเปนพิษ ตองกินยาฆาเชื้อหรือยาปฏิชีวนะ

4.4 สําหรับผูปวยแผลฉีกขาด (4 ขอ -เฉพาะผูปวยแผลฉีกขาดหรือแผลเลือดออก)
คําถาม

ถูกตอง

1. การกินหรือทายาฆาเชื้อหรือยาปฏิชีวนะจะชวยใหแผลหายเร็ว
ขึ้น
2. การกินหรือทายาฆาเชื้อหรือยาปฏิชีวนะจะชวยปองกันไมให
แผลติดเชื้อ
3. ถารักษาแผลใหสะอาดและทําแผลอยางถูกวิธี แผลก็จะหาย
เองได โดยไมตองกินยาฆาเชื้อหรือยาปฏิชีวนะ
4. ถาเปนแผลเลือดออก ควรรีบกินยาฆาเชื้อหรือยาปฏิชีวนะ
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แผนผังแสดงขั้นตอนการเก็บขอมูลตัวชี้วัด 3
ผูปวยนอกทีม่ ารับการรักษาพยาบาลที่ไดรับการวินิจฉัยวาเปน 3 โรคเปาหมาย
เขารับการตรวจรักษาจากสถานพยาบาล
ชําระคารักษาพยาบาล และรับยาตามขั้นตอนปรกติ
ผูปวยนอกที่ไมไดรับยาปฏิชีวนะ

ผูปวยนอกที่ไดรับยาปฏิชีวนะ

ยุติ

ผูปวยไดรับการแนะนําและอธิบายจุดวัตถุประสงคและขั้นตอนการสัมภาษณ
และซักถามขอสงสัย พรอมทั้งไดรับเอกสารแนะนําโครงการ
ผูปวยทีย่ ินยอมใหสัมภาษณ คือ ผูที่ใหชอื่ และหมายเลข
โทรศัพท พรอมทั้งเซ็นชื่อในใบแสดงความยินยอมเขา
รวมการวิจัย

ผูปวยที่ไมยินยอมใหสัมภาษณ คือ ผูที่ไมยอม
ใหชื่อและหมายเลขโทรศัพท หรือไมเซ็นชื่อในใบ
แสดงความยินยอมเขารวมการวิจยั
ยุติ

สัมภาษณผูปว ยทางโทรศัพท
ผูปวยใหสมั ภาษณจนเสร็จ ใหรวบรวมและเก็บแบบ
สัมภาษณไวในทีท่ ี่ปลอดภัย เพื่อนําไปวิเคราะห

ระหวางสัมภาษณ ถาผูปวยไมยินดีหรือปฏิเสธที่
จะใหสัมภาษณตอ ยุติ
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คําเชิญและคําชี้แจงแกผูปวย
โครงการ Antibiotics Smart Use
คุณ......คะ ทางสอ./รพ.ไดเขารวมเปนสถานพยาบาลในโครงการสงเสริมการใชยาอยางสมเหตุผล Antibiotics
Smart Use จะขอหมายเลขโทรศัพทของคุณ......ไวเพื่อติดตามสอบถามอาการและความพอใจตอการรักษาที่ได
จากเราในวันนี้ไดหรือไมคะ เราตองการความเห็นจากทานเพื่อไปปรับปรุงคุณภาพการรักษาใหดีขึ้น โดยจะ
พยายามลดปริมาณการใชยาปฏิชีวนะในกรณีที่ไมจําเปน ซึ่งชวยลดอันตรายจากการแพยา และจากเชื้อดื้อยา
และลดคาใชจายที่ไมจําเปน ที่สําคัญ เราอยากรูวาทานไดรับการรักษาแลวหายดีหรือไม และบริการที่ไดรับนั้นเปน
ที่พอใจหรือไม โดยจะมีคนโทรไปถามอาการกับความพอใจของคุณอีกสัก 4 - 7 วันขางหนา วันนี้ใหคุณ......
กลับไปกินยา/พักผอนที่บานกอนนะคะ
ขอมู ลที่ ได จ ะถู ก เก็ บ เป น ความลั บค ะ จะไม มีก ารเปดเผยวาใครให ขอมู ลว า อย า งไร ข อมู ล จะถูกใช แบบเป น
ภาพรวมๆเทานั้น เชน มีคนไขหายดีกี่คน ไมหายกี่คน พอใจการรักษากี่คน แตไมบอกวาเปนใครบางคะ
เวลาที่ใชซักถามกันก็ไมนาน ประมาณ 5-10 นาทีคะ ถาคุณ......ไมอยากตอบคําถามขอไหนก็สามารถบอกวาไม
ขอตอบ หรือหากอยากใหหยุดการสัมภาษณ ก็ขอหยุดไดตามตองการทันทีคะ
คุณ........จะรวมใหขอมูลในโครงการนี้หรือไมก็ไดนะคะ แตหากไดก็จะเปนพระคุณยิ่ง และเปนประโยชนตอ
บานเมืองคะ
(ถาได) ขออนุญาตจดชื่อกับเบอรโทรไวนะคะ และขอความกรุณาลงชื่อในใบยินยอมเขารวมโครงการดวยคะ
ชื่อ-นามสกุล...........................................................หมายเลขโทรศัพท......................................
เวลาที่สะดวกจะใหสัมภาษณ..............................................................................................
สําหรับขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการนี้ สามารถอานไดจาก “เอกสารแนะนําโครงการ” แลวถามีขอสงสัย
อะไร สามารถโทรมาถามไดตามชื่อและเบอรโทรที่อยูในเอกสารคะ
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เอกสารแนะนําโครงการ
1. ชื่อโครงการวิจัย

โครงการ Antibiotics Smart Use จังหวัด .............

2. ผูรับผิดชอบโครงการวิจัย ....[ระบุชื่อผูวิจัยของจังหวัด/สถานพยาบาล].....
3. ผูสนับสนุนการวิจยั

................................................................................................................

4. สถานทีท่ ําการวิจัย
....[ระบุชื่อโรงพยาบาล/สถานีอนามัย].....
ทานไดรบั เชิญใหเขารวมโครงการวิจยั นี้ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อติดตามอาการและประเมินความพึงพอใจ
ของทานตอผลการรักษา 3 โรคเปาหมาย คือ หวัด-เจ็บคอ ทองเสียเฉียบพลัน และแผลสะอาด โดยไมตองใชยา
ปฏิชีวนะ โดยสถานพยาบาลจะโทรศัพทสมั ภาษณทา นหลังจากที่ทา นมารับการรักษาไปแลว 4 - 7 วัน เกีย่ วกับ
สุขภาพของทาน การใชยา ความรูและความพึงพอใจของทานตอผลการรักษา
5. ทําไมตองศึกษาเรื่องนี้
เพราะการใช ย าปฏิ ชี ว นะใน 3 โรค คื อ หวั ด -เจ็ บ คอ ท อ งเสี ย เฉี ย บพลั น และแผลสะอาด เป น การใช
ยาปฏิชีวนะอยางพร่ําเพรื่อและไมจําเปน เพราะโรคทั้งสามดังกลาวหายเองไดภายใตการดูแลรักษาที่ถูกตองโดย
ไมตองกินยาปฏิชีวนะ การกินยาปฏิชีวนะอยางพร่ําเพรื่อทําใหเชื้อดื้อยารักษาไมหายตองเปลี่ยนไปใชยาที่แรงขึ้น
แพงขึ้น มีอันตรายมากขึ้น และสิ้นเปลืองเงินโดยไมจําเปน การสัมภาษณนี้จะชวยติดตามอาการและความพึง
พอใจของทานตอผลการรักษาเมื่อทานไมไดรับยาปฏิชีวนะโดยไมจําเปน ขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณจะนําไป
สรุปเปนภาพรวมเพื่อใชปรับปรุงคุณภาพการรักษาสําหรับผูปวยโดยรวมใหดีขึ้น
6. วัตถุประสงค
เพื่อติดตามอาการและประเมินความพึงพอใจของทานตอผลการรักษาโดยไมตองใชยาปฏิชวี นะใน 3 โรค
เปาหมาย
7. วิธีการและระยะเวลาในการใหสัมภาษณ
หลั ง จากที่ ท า นมารั บ การรั ก ษาไปแล ว ประมาณ 4-7 วั น จะมี ผู วิ จั ย หรื อ บุ ค ลกรทางการแพทย จ าก
สถานพยาบาลที่ทานไปใชบริการโทรศัพทหาทาน เพื่อขอสัมภาษณทานเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในการดูแลรักษา
ตนเองของทาน และผลการรักษา (เชน ทานมีอาการดีขึ้นหรือไม ทานทําตามที่แพทยแนะนําหรือไม) ความพึง
พอใจตอการรักษา (เชน ทานพอใจตอผลการรักษามากนอยเพียงใด) และความรูความเขาใจของทานเกี่ยวกับ
โรคและการรักษา โดยการสัมภาษณนี้ใชเวลาประมาณ 5-10 นาที
8. ประโยชน
1) ทานจะไดรับการติดตามอาการ และสามารถปรึกษาหรือถามปญหาสุขภาพกับบุคลากรทางการแพทยได
2) เพื่อใชปรับปรุงคุณภาพการรักษาใหดีขนึ้ ทั้งในระดับสถานพยาบาล และระดับสาธารณสุขของประเทศ
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9. การสัมภาษณนี้มีความเสี่ยงหรือไม
ทานอาจเกิดความลําบากใจในการใหสัมภาษณขอ มูลสวนตัวเกีย่ วกับสุขภาพของทาน พฤติกรรมการใชยา
ในการรักษาโรค ความรูและความพึงพอใจของทานตอการรักษา หรือทานอาจไมสะดวกในการพูดคุยทาง
โทรศัพท แตอยางไรก็ตาม ในระหวางการสัมภาษณ ทานรูสึกลําบากใจหรือไมสะดวกใจ ทานสามารถขอยุติการ
ใหสัมภาษณไดทุกเมื่อ
10. ทานจําเปนตองใหสัมภาษณนี้หรือไม
ไมจําเปน ขึ้นอยูกับทานเอง การไมยนิ ยอมใหสัมภาษณจะไมสง ผลตอการรักษาของทานแตอยางใดและ
สถานพยาบาลจะใหบริการและดูแลทานตามปกติ นอกจากนี้ ถาทานเปลี่ยนใจไมตองการใหสมั ภาษณใน
ภายหลัง ก็ยอมทําไดโดยไมมีผลกระทบตอการบริการและดูแลทานแตอยางใด
11. คาตอบแทน
การสัมภาษณนี้ไมไดจา ยคาตอบแทนให
12. การรักษาความลับของทาน
ผูว ิจัยจะเก็บขอมูลเฉพาะเกีย่ วกับตัวทานเปนความลับ จะไมมีผลการเปดเผยชือ่ -นามสกุล และขอมูลอื่นๆ
เปนรายบุคคลตอสาธารณะ การเปดเผยขอมูลสูสาธารณะหรือหนวยงานจะทําในลักษณะของการสรุปผลใน
ภาพรวมของการวิจัย
13. เจาหนาที่หรือแพทยผูที่ทา นสามารถติดตอได
ถาทานมีขอสงสัยประการใด ทานสามารถสอบถาม
- ...[ระบุชื่อผูวิจยั ของจังหวัด และชื่อสถานที่ทาํ งาน]............................................. โทร ............................
- ...[ระบุชื่อผูรับผิดชอบ/ผูประสานงานของสถานพยาบาล และชื่อสถานพยาบาล].............โทร ...................
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ใบยินยอมเขารวมการวิจยั
การวิจัยเรื่อง โครงการ Antibiotics Smart Use
วันที่ใหคาํ ยินยอม

วันที…
่ ………………. เดือน ……………………….พ.ศ…………………………..

กอนทีจ่ ะลงนามในใบคํายินยอมใหทําการวิจัยนี้ ขาพเจาไดรับการอธิบายจากผูว ิจยั ถึงวัตถุประสงคของ
การวิจยั วิธีการวิจยั ความเสีย่ งและผลกระทบตอจิตใจและทางสังคมที่อาจจะเกิดขึ้นจากการวิจัย รวมทั้ง
ประโยชนที่จะเกิดขึ้นจากการวิจัยอยางละเอียด และมีความเขาใจดีแลว
ผูวิจัยรับรองวาจะตอบคําถามตางๆที่ขาพเจาสงสัยดวยความเต็มใจ ไมปดบัง ซอนเรน จนขาพเจาพอใจ
และการบอกเลิกการเขารวมการวิจยั นี้ จะไมมีผลตอการรักษาที่ขาพเจาจะไดรับตอไป
ผูวิจัยรับรองวาจะเก็บขอมูลเฉพาะเกี่ยวกับตัวขาพเจาเปนความลับและจะเปดเผยไดเฉพาะสรุป
ผลการวิจยั หรือการเปดเผยขอมูลตอผูมีหนาที่ที่เกี่ยวของกับการสนับสนุนและกํากับดูแลการวิจัยเทานั้น
ขาพเจาสามารถติดตอผูวิจัยไดตลอดเวลา 24 ชัว่ โมง เมื่อเกิดขอสงสัย หรือไดรับความไมสะดวกใจใดๆ
จากการรวมในการวิจัยที่ ...........................................................................................................................
ขาพเจาไดอานขอความขางตนแลว และมีความเขาใจดีทุกประการ และไดลงนามในใบยินยอมนี้ดวย
ความเต็มใจ
ลงนาม………………………………………………………………………………………………….... ผูยนิ ยอม
ลงนาม………………………………………………………………………………………..……………... ผูว ิจัย
ลงนาม ………………………………………………………………………………………………….........พยาน
ลงนาม ………………………………………………………………………………………………….........พยาน
ขาพเจาไมสามารถอานหนังสือได แตผูวิจัยไดอานขอความในใบยินยอมนี้ใหแกขา พเจาฟงจนเขาใจดีแลว และ
ขาพเจาไดลงนามในใบยินยอมนี้ดวยความเต็มใจ
ลงนาม………………………………………………………………………………………………….... ผูยนิ ยอม
ลงนาม………………………………………………………………………..……………………………... ผูว ิจัย
ลงนาม ………………………………………………………………………………………………….........พยาน
ลงนาม ………………………………………………………………………………………………….........พยาน
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ตัวชี้วัดที่ 4

รอยละของคนไขที่ไมไดรับยาปฏิชีวนะ

จุดประสงค
หนวยวัด

ภายในเดือน................พศ. .............รอยละของผูปวยนอก 3 โรคเปาหมายที่ไมไดรับยา
ยาปฏิชีวนะ เพิ่มขึ้นรอยละ ………….
รอยละ

สูตรคํานวณ

5.1 รอยละของคนไขหวัดเจ็บคอที่ไมไดรับยาปฏิชีวนะ
= จํานวนคนไขหวัดเจ็บคอที่ไมไดรับยาปฏิชีวนะ x 100
จํานวนคนไขหวัดเจ็บคอทั้งหมด
5.2 รอยละของคนไขทองเสียเฉียบพลันที่ไมไดรับยาปฏิชีวนะ
= จํานวนคนไขทองเสียเฉียบพลันที่ไมไดรับยาปฏิชีวนะ x 100
จํานวนคนไขทองเสียเฉียบพลันทั้งหมด
5.3 รอยละของคนไขที่มีแผลสะอาดที่ไมไดรับยาปฏิชีวนะ
= จํานวนคนไขที่มีแผลสะอาดที่ไมไดรับยาปฏิชีวนะ x 100
จํานวนคนไขที่มีแผลสะอาดทั้งหมด

แหลงขอมูล

ขอมูลจากระบบ ICD 10 หรือระบบขอมูลการวินิจฉัยและสั่งใชยาของสถานพยาบาล

วิธีเก็บขอมูล

แบบฟอรมประเมิน

1. สมมุติวา โรงพยาบาล ก คิดจะเริ่มโครงการ (คือ การอบรมบุคลากรทางการแพทย
ครั้งแรก) เดือน ธ.ค. 51 และคาดหวังวาหลังการเริ่มโครงการแลวไปจํานวนของ
ผูปวยนอก 3 โรคเปาหมายทีไ่ มไดรับยา ยาปฏิชีวนะ เพิ่มขึ้น จึงไดตั้งวัตถุประสงคไว
วา “ภายในเดือนมีนาคม 2552 รอยละของผูปวยนอก 3 โรคเปาหมายที่ไมไดรับยา
ปฏิชีวนะ เพิ่มขึ้นรอยละ 20”
2. โรงพยาบาล ก จะตองเก็บขอมูลปริมาณการใชยาปฏิชวี นะกอนและหลังการอบรม
เพื่อนํามาเทียบกันวาลดลงตามที่คาดหรือไม โดยเก็บขอมูลกอนการอบรมคือเดือน
ก.ย.–พ.ย. 51 และนํามาเทียบกับขอมูลหลังการอบรม คือ ม.ค.–มี.ค. 52
3. โรงพยาบาล ก ควรติดตามหรือเก็บขอมูลอยางตอเนื่องทุกเดือน และหากพบวามี
จํานวนคนไขมากผิดปกติทไี่ ดยาปฏิชีวนะ ก็จะไดหาทางแกไข
4. โรงพยาบาลสามารถเปลี่ยน “ชื่อโรค” ที่ตองการติดตามได หากระบบ ICD 10 หรือ
ระบบฐานขอมูลของโรงพยาบาลไมสามารถดึงขอมูลนี้ได
แบบฟอรมตัวชี้วัด 4

หมายเหตุ

เหมาะสําหรับสถานพยาบาลหรือหนวยงานมีระบบติดตามการใชยาทีด่ ี
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แบบฟอรมตัวชี้วัด 4
รอยละของคนไขดวย 3 โรคเปาหมายที่ไมไดรับยาปฏิชีวนะ

วัน/
เพศ
เดือน/ป

สิทธิการ
รักษา

คําชี้แจง
1. กรุณาทําเครื่องหมาย / ในชอง Diagnosis และยาที่สั่งจาย โดย C หมายถึง โรคหวัด D หมายถึง โรคทองเสีย W หมายถึง แผลฉีกขาด
2. เพศของผูปวย ใหระบุ “ช” หรือ “ญ” สําหรับ เพศ “ชาย” และ “หญิง” ตามลําดับ
3. สิทธิการรักษา ใหระบุ “ท” = บัตรทอง/บัตรประกันสุขภาพถวนหนา “ป” = ประกันสังคม “อ” = ประกันสุขภาพบริษัทเอกชน “ข” = สวัสดิการขาราชการ “ง” = ผูปวยจายเงินเอง “ฟ” = ฟรี
4. อายุผูปวย ใหระบุ ตัวเลขของอายุเปนป (ไมตองละเอียดถึงระดับเดือน)

อายุ

Diagnosis
C

D

W

Pen-V

Amoxy

ยาที่สั่งจาย (เพียงทําเครื่องหมาย / ในชองตรงกับชื่อยาที่สั่งจายโดยไมตองระบุจํานวน หรือความแรงของยา)
Clav+ Roxitho Erythro Cloxa Dicloxa Co- tri Norflox Doxy
Tetra
ยาปฏิชีวนะอื่นๆ
Amoxy
(ระบุชื่อยา)
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ภาคผนวก
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แบบฟอรม ASU_Teamwork survey (version 30.3.52)

แบบสํารวจขอมูลทีมงาน Antibiotics Smart Use
คําชี้แจง
• แบบสํารวจนี้มีวัตถุประสงค คือ เพื่อรวบรวมรายชื่อของแกนนําที่รับผิดชอบดําเนินโครงการ Antibiotics Smart Use ใน
จังหวัดหรือสถานพยาบาลของทาน
• ขอมูลนี้มีประโยชน เนื่องจากทานสามารถใชเปนขอมูลในการวางแผนงาน และบริหารจัดการโครงการ Antibiotics Smart
Use ในพื้นที่ความรับผิดชอบของทานไดอยางมีประสิทธิภาพ
• ขอมูลนี้จะมีประโยชนในวงกวางมากขึ้น หากทานสงขอมูลนี้มาใหสํานักโครงการ Antibiotics Smart Use (ที่กองควบคุมยา
อย.) เนื่องจากสํานักโครงการฯ จะนําขอมูลนี้ไปใชในการสรางเครือขายของกลุมคนที่มีความสนใจรวมกันในการขับเคลื่อน
งานดานการสงเสริมการใชยาอยางสมเหตุผล รวมกันพัฒนาศักยภาพเครือขายใหเขมแข็ง สามารถเปนพี่เลี้ยงหรือสถานที่
อบรมดูงานใหแกจังหวัดและหนวยงานอื่นที่จะเขารวมโครงการตอไป
• ทานสามารถสงแบบสํารวจนี้มาที่ กองควบคุมยา สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เลขที่ 88/24 ถ.ติวานนท อ.เมือง
จ.นนทบุรี 11000 โทรสาร 02-590-7165 อีเมล rational-use@hotmail.com เพื่อที่สํานักโครงการฯ จะไดดําเนินการตอไป
ผูใหขอมูล ชื่อ-นามสกุล……………………………..……………………….………วันที่ใหขอมูล ............................................
หนวยงาน ………………………………………………..……………………………ตําบล…… ............................................
อําเภอ.................................................. จังหวัด .................................................. รหัสไปรษณีย ......................................
โทร……………………………………… โทรสาร………………….…………………e-mail: ……………………………………....

1. กลุมอํานวยการ
ภารกิจ : กําหนดเปาหมาย คัดเลือกตัวชี้วดั ออกแบบกลยุทธ จัดทําแผนงานการดําเนินการในพืน้ ที่ ประสาน
ความรวมมือกับฝายการแพทย ฝายประเมิน ประสานงานกับสื่อมวลชนในพื้นที่ สงขาวสารความเคลื่อนไหวของ
โครงการใหกบั ทีมสวนกลางเพื่อชวยประชาสัมพันธใหกับสถานพยาบาล/จังหวัด ติดตามและกํากับการดําเนิน
โครงการ สรุปผลการดําเนินโครงการ และจัดทําขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการดําเนินงานในอนาคต
ชื่อ - สกุล
หนวยงาน
โทรศัพท
โทรสาร
อีเมล
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2. ทีมวิทยากร
ภารกิจ : เปนบุคลากรทางการแพทยที่ใหการอบรมหรือบรรยายใหความรูเกี่ยวกับการใชยาปฏิชีวนะอยางสม
เหตุผลใน 3 โรคเปาหมาย จัดทําเนื้อหาหรือเอกสารเพื่อเผยแพรความรูใ นสื่อตางๆ โดยประสานความรวมมือกับ
กลุมอํานวยการ
ชื่อ - สกุล
หนวยงาน
โทรศัพท
โทรสาร
อีเมล

A

3. ฝายประเมินผล
ภารกิจ : เก็บและบันทึกขอมูล วิเคราะหขอ มูล สรุปผลการดําเนินการตามตัวชี้วัด และประสานความรวมมือกับ
กลุมอํานวยการ
ชื่อ - สกุล
หนวยงาน
โทรศัพท
โทรสาร
อีเมล
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