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แนวทางการด าเนินงาน เป้าหมาย ตัวชี้วัด และการก ากับติดตามประเมินผล 
การพัฒนาระบบบริการให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (Service Plan สาขาที่ 15) ปีงบประมาณ 2560 

ส าหรับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  

1. แนวทางการด าเนินงาน 
ระดับเขตสุขภาพ 

ให้คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบ าบัด (Pharmacy and Therapeutics Committee : PTC) 
ระดับเขต ด าเนินการ ดังนี้ 

1. ก าหนดทีมผู้รับผิดชอบในการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบบริการให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ระดับเขต 
2. ก าหนดเป้าหมายระดับเขต และพัฒนากลไกขับเคลื่อนมาตรการและเร่งรัดให้หน่วยบริการในเครือข่าย 

ด าเนินการพัฒนาระบบบริการให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผล  
3. พัฒนาสารสนเทศการรายงานตัวชี้วัดการใช้ยาอย่างสมเหตุผลจากข้อมูล 43 แฟ้มของระบบคลังข้อมูลด้าน

การแพทย์และสุขภาพจังหวัด (HDC) หรือเชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศของโรงพยาบาล (HIS) 
4. ขับเคลื่อนและบูรณาการตัวชี้วัดการส่งเสริมให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในทุก Service Plan ที่เกี่ยวข้อง 
5. ติดตามและควบคุมก ากับการด าเนินงานของหน่วยบริการในเครือข่ายทุกระดับ 

ระดับจังหวัด 
ให้คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบ าบัด (PTC) ระดับจังหวัด ด าเนินการ ดังนี้ 

1. ก าหนดทีมผู้รับผิดชอบในการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบบริการให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ระดับจังหวัด 
2. ก าหนดเป้าหมาย และจัดท าแผนปฏิบัติการในการขับเคลื่อนมาตรการและสนับสนุนการด าเนินงานของ

หน่วยบริการในเครือข่ายจังหวัด 
3. ขับเคลื่อนและบูรณาการตัวชี้วัดการส่งเสริมให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในทุก Service Plan ที่เกี่ยวข้อง 
4. ติดตามและควบคุมก ากับการด าเนินงานของสถานพยาบาลทุกแห่ง และรวบรวมรายงานผลการด าเนินงาน

ตามตัวชี้วัด เพ่ือประเมินผลการด าเนินงานระดับจังหวัด และรายงานให้กับส านักบริหารการสาธารณสุข 
5. เฝ้าระวัง ก ากับ ตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานสถานที่ผลิต กระจาย และจ าหน่ายยา/ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

ระดับโรงพยาบาล 
ให้คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบ าบัดโรงพยาบาล (PTC) ด าเนินการ ดังนี้ 

1. ก าหนดทีมผู้รับผิดชอบในการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบบริการให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผล 
2. ก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดของโรงพยาบาล ให้สอดคล้องกับนโยบายของจังหวัด/เขตสุขภาพ 
3. พัฒนามาตรการและขับเคลื่อนการด าเนินงานพัฒนาระบบบริการให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ดังนี้  

3.1 ทบทวนบัญชียาของโรงพยาบาล ให้มีรายการยาที่ควรมีและไม่ควรมีในบัญชียาของโรงพยาบาล
ตามคู่มือด าเนินงาน* 

3.2 ส่งเสริมการใช้ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 
3.3 พัฒนาฉลากยาและฉลากยาเสริม ให้มีชื่อยาภาษาไทย ขนาดยา วิธีใช้ ข้อควรระวัง และข้อบ่งใช้ 

อย่างน้อย 13 กลุ่มยา ตามคู่มือด าเนินงาน* 
3.4 มีการด าเนินการให้เกิดจริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อและส่งเสริมการขายยา และส่งเสริม

จรรยาบรรณทางการแพทย์ในการสั่งใช้ยา 
 

*  สามารถศึกษารายละเอียดได้จาก “คู่มือด าเนินงานโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU Hospital Manual)  จัดท าโดย
คณะอนุกรรมการส่งเสริมการใช้ยาอยา่งสมเหตุผล สามารถดาวน์โหลดได้ที่เวบ็ไซต์ส านักบริหารการสาธารณสุข (http://phdb.moph.go.th) 
เมนูดาวน์โหลด หรือเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข (http://dmsic.moph.go.th) เมนูบริการดาวน์โหลด 

3.5 ส่งเสริมการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบ (Responsible Use of Antibiotics : RUA) ในกลุ่ม
โรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน บาดแผลสดจากอุบัติเหตุ และใน
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สตรีคลอดปกติครบก าหนดทางช่องคลอด 
3.6 ส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในผู้ป่วยกลุ่มโรคไม่ติดต่อเ รื้อรัง (Non-Communicable 

Diseases : NCD) ได้แก่ ภาวะความดันเลือดสูง โรคเบาหวาน ภาวะไขมันในเลือดสูง โรคข้อเสื่อม
และโรคข้ออักเสบเกาต์ โรคไตเรื้อรัง โรคหอบหืด และโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง 

3.7 พัฒนาการดูแลด้านยาเพ่ือความปลอดภัยของผู้ป่วยกลุ่มพิเศษที่มีความเสี่ยง ได้แก่ ผู้สูงอายุ สตรี
ตั้งครรภ์ สตรีให้นมบุตร ผู้ป่วยเด็ก ผู้ป่วยโรคตับ และผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง เพ่ือลดภาวะแทรกซ้อน
จากยา และในผู้ป่วยกลุ่มที่ต้องใช้ยาอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง ได้แก่ ผู้ป่วยที่ได้รับยาต้านไวรัส
เอดส์หรือยาต้านวัณโรค 

3.8 สร้างความตระหนักรู้ของบุคลากรทางการแพทย์ และผู้รับบริการต่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผล  
4. ให้คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบ าบัด (PTC) ร่วมกับคณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติด

เชื้อ (ICC) คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพทางห้องปฏิบัติการ และองค์กรแพทย์ จัดท าแผนปฏิบัติการ
การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพ (AMR) ในสถานพยาบาลให้ครอบคลุมทั้งการเฝ้าระวังทาง
ห้องปฏิบัติการ การป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อดื้อยา และการดูแลก ากับการใช้ยา
ปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล และให้มีระบบติดตามและรายงานอัตราการติดเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ  

5. รายงานผลการด าเนินงานทุก 3 เดือน ให้ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด และส านักบริหารการสาธารณสุข 
ตามล าดับชั้น 

ระดับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล / หน่วยบริการปฐมภูมิ 
ให้คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบ าบัดโรงพยาบาล (PTC) ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และระบบสุขภาพอ าเภอ (District Health Board : DHB) ด าเนินการ ดังนี้ 

1. จัดท าแผนขับเคลื่อนมาตรการและสนับสนุนการด าเนินงานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับ
ต าบล และหน่วยปฐมภูมิในเครือข่ายระดับอ าเภอ  

2. ก าหนดมาตรการการส่งเสริมการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบ ในกลุ่มโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ
ส่วนบน และโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน 

3. ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการรักษาโรคติดเชื้อและการใช้ยาปฏิชีวนะให้บุคลากรทางการแพทย์ 
4. สร้างความเข้าใจในการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผลให้ผู้ป่วยและประชาชน 
5. เฝ้าระวังการจ าหน่ายยาปฏิชีวนะ ยาสเตียรอยด์ (Steroid) และยาลดการอักเสบกลุ่ม NSAIDs และ

ผลิตภัณฑ์ที่เป็นอันตราย เช่น ผลิตภัณฑ์ลดน้ าหนัก ยาสมุนไพรผสม Steroid หรือ NSAIDs ในร้าน
ช า 

6. รายงานผลการด าเนินงานทุก 3 เดือน ให้โรงพยาบาลแม่ข่าย 

การก ากับติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน 
ความถี่ : ทุก 3 เดือน และให้ส่งรายงานหลังสิ้นไตรมาส ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป 
ไตรมาสที่ 1  ติดตามการเตรียมการระดับเขต ระดับจังหวัด และระดับโรงพยาบาล และมีข้อมูลพ้ืนฐาน

เป็น Baseline data ตามตัวชี้วัด RDU 20 ตัวชี้วัด 
ไตรมาสที่ 2  ติดตามกิจกรรมด าเนินงานตามแนวทางพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) ให้มีการ

ใช้ยาอย่างสมเหตุผล และผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของไตรมาส 2 
ไตรมาสที่ 3  ติดตามผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของไตรมาส 3 
ไตรมาสที่ 4  ติดตามผลการด าเนนิงานตามตวัชี้วดัของไตรมาส 4 
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2. เป้าหมาย   
โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาสมเหตุผล ตามกิจกรรม

บริการ Service Delivery ทั้ง 2 กิจกรรม ได้แก่ RDU1 และ RDU2 ตามเป้าหมายระดับการพัฒนาสู่การเป็น
โรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ขั้นที่ 1-3 ดังนี้   

ล าดับ เป้าหมายกิจกรรมบรกิาร 
(Service Delivery) A S M1 M2 F1 F2 F3 ศสม. รพ.สต. สสช. 

1. RDU1 
- โรงพยาบาลแม่ข่าย (โรงพยาบาล
ศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และ
โรงพยาบาลชุมชน) เป็นโรงพยาบาล
ส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล 
(Rational Drug Use : RDU 
hospital) ตามเกณฑ์เปา้หมาย 

33 48 35 88 77 516 99    

 - กิจกรรมการจัดการการดื้อยาต้าน
จุลชีพ (Antimicrobial 
Resistance:AMR) ในสถานพยาบาล
ตามเกณฑ์เป้าหมาย 

๓๓ ๔๘ ๓๕        

2. RDU 2  
- หน่วยบริการลูกข่าย (โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบล/ หน่วย
บริการปฐมภูมิ) มีการส่งเสรมิการ
ใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผดิชอบใน 2
โรค (Responsible Use of 
Antibiotics  : RUA PCU/CMU) 
ตามเกณฑ์เป้าหมาย 

       327 9766 184 

 

เป้าหมายและระดับการพัฒนา 

การประเมินโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล  ประกอบด้วยเกณฑ์การประเมินระดับ
โรงพยาบาลจ านวน 18 ตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมินระดับ รพ.สต./หน่วยบริการปฐมภูมิ จ านวน 2 ตัวชี้วัด 
รวมเป็นจ านวน 20 ตัวชี้วัด (กรณีเป็นโรงพยาบาล ระดับ A, S และ M1 จะเพ่ิมการประเมินเรื่องการดื้อยาต้านจุล
ชีพ (AMR) 1 ตัวชี้วัด) โดยระดับการพัฒนาสู่การเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU 
Hospital) มีการจัดแบ่งระดับของการพัฒนาเป็น 3 ขั้น ดังนี้ 
 
ขั้นที่ 1 หมายถึง การด าเนินการตามตัวชี้วัด RDU ดังนี้ 

RDU 1  :  ประเมิน (Process) RDU 2 
1. มีการก าหนดมีนโยบายเป็น RDU Hospital  
2. มีมาตรการและกิจกรรมส่งเสริมการใช้ยาสมเหตุผล  
3. มีการพัฒนาระบบสารสนเทศในการจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัด RDU  

20 ตัวชี้วัด  
4. มีการติดตามประเมินผล  
5. การจัดการการดื้อยา (AMR) : กรณีเป็น รพ.ระดับ A,S,M1 ต้องมี

แผนปฏิบัติการการเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการ การป้องกันและ
ควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อและการดูแลก ากับการใช้ยา
ปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล 

 
 
 

- 
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แนวทางการด าเนินงาน SP - RDU 

RDU 1  :  ประเมินผลด าเนินงาน (Output) RDU 2 : ประเมินผลด าเนินงาน (Output) 
โรงพยาบาล ต้องผ่านเกณฑ์ต่อไปนี้ 
1. อัตราการสั่งใช้ยาในบัญชียาหลกัแห่งชาติผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด 
2. การพัฒนาศักยภาพการด าเนินงานของ PTC ผ่านเกณฑ์ระดับ 3  
3. รายการยาที่ควรพิจารณาตัดออก 8 รายการ ซึ่งยังคงมีอยู่ในบญัชี

รายการยาของโรงพยาบาลไม่เกิน 1 รายการ 
4. จัดท าฉลากยามาตรฐาน 13 กลุ่มยา  
5. การส่งเสริมจริยธรรมในการจัดซื้อจัดหายาและการส่งเสริม 

การขายยา ผา่นระดับ 3   
 

รพ.สต. ต้องผา่นเกณฑ์ ดงันี ้
จ านวน รพ.สต./หน่วยบริการปฐมภูมิ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของ รพ.สต./หน่วย
บริการปฐมภูมิทั้งหมดในเครือข่ายระดับ
อ าเภอ ที่มีอัตราการใช้ยาปฏิชีวนะในกลุ่ม
โรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน และโรค
อุจจาระร่วงเฉียบพลนัผา่นเกณฑ์เป้าหมาย
ทั้ง 2 โรค 

 

ขั้นที่ 2 หมายถึง การด าเนินการตามตัวชี้วัด RDU ดังนี้ 
RDU 1 : ประเมินผลด าเนินงาน (Output) RDU 2 : ประเมินผลด าเนินงาน(Output) 

โรงพยาบาล ต้องผ่านเกณฑ์ต่อไปนี้ 
1. ผลการด าเนินงานของตัวชี้วัด จ านวน 5 ตัวชี้วัดตาม RDU ขั้นที่ 1 
2. อัตราการใช้ยาปฏิชีวนะในกลุ่มโรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน  

โรคอุจาระร่วงเฉียบพลัน แผลสดอุบัติเหตุ และสตรีคลอดปกติครบ
ก าหนดคลอดทางช่องคลอด ผ่านเกณฑ์ทั้ง 4 ตัวชี้วัด  

3. การใช้ยา NSAIDs ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระดับ 3 ขึ้นไป ไม่เกินร้อยละ10  
4. การใช้ยา glibenclamide ในผู้ป่วยสูงอายุ หรือไตท างานบกพร่อง ไม่

เกินร้อยละ 5 
5. การไม่ใช้ยาที่ห้ามใช้ในสตรีตั้งครรภ์ ได้แก่ warfarin*, statins, ergots   

(* ยกเว้นกรณีใส่ mechanical heart valve) 
6. การจัดการการดื้อยา (AMR) : กรณีเป็น รพ.ระดับ A,S,M 1 ต้องมี

รายงานอัตราการติดเชื้อดื้อยา (AMR) ในกระแสเลือด 

รพ.สต. ต้องผ่านเกณฑ์ ดังนี้ 
จ านวน รพ.สต./หน่วยบริการปฐมภูมิไม่
น้อยกว่าร้อยละ 60 ของ รพ.สต./หน่วย
บริการปฐมภูมิทั้งหมดในเครือข่ายระดับ
อ าเภอ ที่มีอัตราการใช้ยาปฏิชีวนะใน
กลุ่มโรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน 
และโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันผ่านเกณฑ์
เป้าหมายทั้ง 2 โรค 

 

ขั้นที่ 3  หมายถึง การด าเนินการตามตัวชี้วัด RDU ดังนี้ 

RDU 1 : ประเมินผลด าเนินงาน (Output) RDU 2 : ประเมินผลด าเนินงาน(Output) 
โรงพยาบาล ต้องผ่านเกณฑ์ต่อไปนี้ 
1. ตัวชี้วัด RDU ผ่านเกณฑ์ทั้ง 18 ตัวชี้วัด  
2. การจัดการการดื้อยา (AMR) : กรณีเป็น รพ.ระดับ A, S, M1  

ต้องมีรายงานอัตราการติดเชื้อดือ้ยา (AMR) ในกระแสเลือดลดลง
ร้อยละ 50 จาก Baseline data 

รพ.สต. ต้องผ่านเกณฑ์ ดังนี้ 
จ านวน รพ.สต./หน่วยบริการปฐมภูมิ 
ทุกแห่ ง ใน เครื อข่ า ยระดับอ า เภอ  
ที่มีอัตราการใช้ยาปฏิชีวนะในกลุ่มโรค
ติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน และโรค
อุจจาระร่ วง เฉียบพลันผ่ าน เกณฑ์
เป้าหมายทั้ง 2 โรค 
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แนวทางการด าเนินงาน SP - RDU 

เป้าหมายการด าเนินการ ภายในระยะเวลา 5 ปี (ปี 2560 - 2564) ดังนี้ 

ประเด็น ปีงบประมาณ  
2560  

ปีงบประมาณ 
2561 

ปีงบประมาณ 
2562 

ปีงบประมาณ 
2563 

ปีงบประมาณ  
2564 

RDU รพ. RDU ขั้นที่ 1 ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 ของ รพ.
ทั้งหมด 

รพ. RDU ขั้นที่ 1  
ทุกแห่ง และ 
ขั้นที่ 2 ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 
ของ รพ. 
ทั้งหมด 

รพ. RDU ขั้นที่ 1  
ทุกแห่ง และ 
ขั้นที่ 2 ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 
ของ รพ. 
ทั้งหมด 

รพ. RDU ขั้นที่ 2  
ทุกแห่ง และ 
ขั้นที่ 3 ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 
ของ รพ. 
ทั้งหมด 

รพ. RDU ขั้นที่ 2  
ทุกแห่ง และ 
ขั้นที่ 3 ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 
ของ รพ. ทั้งหมด 

AMR - รพ. ระดบั A, S และ M1 
มีแผนปฏิบัติการการ
จัดการการดื้อยาตา้นจลุ
ชีพ (AMR) ในโรงพยาบาล  

- มีข้อมูล (Baseline Data) 
ของอัตราการติดเชื้อดื้อ
ยาในกระแสเลือด 

อัตราการติด
เชื้อดื้อยาใน
กระแสเลือด
ลดลง 
ร้อยละ 10 จาก 
Baseline Data 

อัตราการติด
เชื้อดื้อยาใน
กระแสเลือด
ลดลง 
ร้อยละ 20 จาก 
Baseline Data 
 

อัตราการติดเชื้อ
ดื้อยาในกระแส
เลือดลดลง 
ร้อยละ 30 จาก 
Baseline Data  

อัตราการติดเชื้อ
ดื้อยาในกระแส
เลือดลดลงไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 
จาก Baseline 
Data 

Service Outcome  
โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลตาม

เกณฑ์เป้าหมาย 
Health Outcome  

1. ผู้ป่วยได้รับการรักษาด้วยยา อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย  
2. ลดอัตราป่วย และอัตราตาย จากการติดเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ  
3. ลดค่าใช้จ่ายด้านยาและลดความสิ้นเปลืองทางเศรษฐกิจ 
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แนวทางการด าเนินงาน SP - RDU 

3. ตัวชี้วัด เพ่ือประเมินระดับการพัฒนาสู่การเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล 
3.1 ตัวชี้วัด RDU ระดับโรงพยาบาล ( RDU ๑ - RDU Hospital) จ านวน 18 ตัวช้ีวัด  
ล าดับ ตัวชี้วัด  เกณฑ ์

1.  ร้อยละของรายการยาทีส่ั่งใช้ยาในบัญชียาหลักแห่งชาต ิ  
 

รพ.ระดับ 
A ≥ ร้อยละ 75 
S ≥ ร้อยละ 80 

M1-M2 ≥ ร้อยละ 85 
F1-F3 ≥ ร้อยละ 90 

2. * ประสิทธิผลการด าเนินงานของคณะกรรมการ PTC ในการชี้น าสื่อสาร และส่งเสรมิเพื่อ
น าไปสู่การเป็นโรงพยาบาลส่งเสรมิการใช้ยาอย่างสมเหตผุล 

ระดับ 3 

3.  การด าเนินงานในการจัดท าฉลากยามาตรฐาน ฉลากยาเสริม และเอกสารข้อมลูยาใน 13 
กลุ่ม ท่ีมีรายละเอียดครบถ้วน 

รายการยา 13 กลุ่ม 
ระดับ 3 

4.  รายการยาที่ควรพิจารณาตัดออก 8 รายการ ซึ่งยังคงมีอยู่ในบัญชีรายการยาของโรงพยาบาล  ≤ 1 รายการ 
5.  การด าเนินงานเพื่อส่งเสริมจริยธรรมในการจดัซื้อและส่งเสริมการขายยา  ระดับ 3 
6.  ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในโรคตดิเช้ือท่ีระบบการหายใจช่วงบนและหลอดลมอักเสบ

เฉียบพลันในผู้ป่วยนอก  
≤ ร้อยละ 20 

7.  ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในโรคอจุจาระร่วงเฉียบพลัน ≤ ร้อยละ 20 
8.  ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในบาดแผลสดจากอุบตัิเหตุ  ≤ ร้อยละ 40 
9.  ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในหญิงคลอดปกติครบก าหนดทางช่องคลอด  ≤ ร้อยละ 10 
10.  ร้อยละของผู้ป่วยความดันเลือดสูงทั่วไป ท่ีใช้ RAS blockade (ACEI/ ARB/ Renin 

inhibitor) 2 ชนิดร่วมกัน ในการรักษาภาวะความดันเลือดสูง  
 ร้อยละ 0 

11.  ร้อยละของผู้ป่วยที่ใช้ glibenclamide ในผู้ป่วยท่ีมีอายุมากกว่า 65 ปี หรือม ีeGFR น้อย
กว่า 60 มล./นาที/1.73 ตารางเมตร  

≤ ร้อยละ 5 
 

12.  ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานท่ีใช้ยา metformin เป็นยาชนิดเดยีวหรอืร่วมกับยาอื่นเพื่อ
ควบคุมระดับน้ าตาล โดยไม่มีข้อหา้มใช้ (ห้ามใช้หาก eGFR < 30 มล./นาที/1.73 ตร.ม.) 

≥ ร้อยละ 80 

13.  ร้อยละของผู้ป่วยที่มีการใช้ยากลุ่ม NSAIDs ซ้ าซ้อน  ≤ ร้อยละ 5 
14.  ร้อยละผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระดับ 3 ขึ้นไปท่ีได้รบัยา NSAIDs  ≤ ร้อยละ 10 
15.  ร้อยละผู้ป่วยโรคหดืเรื้อรังท่ีไดร้ับยา inhaled corticosteroid  ≥ ร้อยละ 80 
16.  ร้อยละผู้ป่วยนอกสูงอายุ ที่ใช้ยากลุ่ม long-acting benzodiazepine ได้แก ่

chlordiazepoxide, diazepam, dipotassium chlorazepate  
≤ ร้อยละ 5 

17.  จ านวนสตรีตั้งครรภ์ทีไ่ดร้ับยาที่หา้มใช้ ได้แก ่ยา warfarin*, statins, ergots เมื่อรู้ว่าตั้งครรภ์แล้ว 
(* ยกเว้นกรณีใส่ mechanical heart valve) 

 0 คน 

18.  ร้อยละของผู้ป่วยเด็กที่ได้รับการวินิจฉัยเป็นโรคติดเช้ือทางเดินหายใจ (ครอบคลุมโรคตามรหัส 
ICD-10 ตาม RUA-URI) และได้รบัยาต้านฮิสตามีนชนิด non-sedating 

≤ ร้อยละ 20 

3.2 ตัวชี้วัด RDU ระดับ รพ.สต./หน่วยบริการปฐมภูมิ (RDU ๒ - RUA PCU/CMU) จ านวน 2 ตัวชี้วัด   
ล าดับ ตัวชี้วัด  เกณฑ ์

19.  ร้อยละของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลและหน่วยบริการปฐมภมูิในเครือข่ายที่มีอัตรา
การใช้ยาปฏิชีวนะในโรคติดเช้ือที่ระบบการหายใจช่วงบนและหลอดลมอักเสบเฉียบพลัน  
≤ ร้อยละ 20  

 ร้อยละ 100  

20.  ร้อยละของโรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต าบลและหน่วยบริการปฐมภูมใินเครือข่าย ที่มีการใช้ยา
ปฏิชีวนะในโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน  ≤ ร้อยละ 20 

ร้อยละ 100  

    * รายละเอียดตัวชี้วัดจะจัดส่งให้ภายหลัง 
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แนวทางการด าเนินงาน SP - RDU 

3.3 ตัวช้ีวัด Antimicrobial Resistance : AMR จ านวน 1 ตัวช้ีวัด ส าหรับรพ.ระดับ A, S และ M1 

ล าดับ ตัวชี้วัด    เกณฑ ์
๒๑. อัตราการติดเชื้อดื้อยาในกระแสเลอืดต่อผู้ป่วยท่ีส่งตรวจ 

(แบคทีเรียดือ้ยา ได้แก ่Acinetobacter  baumannii, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae, 
Staphylococcus aureus, Escherichia coli,  Salmonella spp., Enterococcus faecium และ 
Streptococcus pneumoniae) 

ลดลงร้อยละ 50 เมื่อ
เทียบกับ baseline   

การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพ (Antimicrobial Resistance : AMR)  

 การส่งเสริมการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล เป็นกิจกรรมหนึ่งท่ีส าคัญในการลดปัญหาการเกิด
เชื้อด้ือยาต้านจุลชีพ ซึ่งขณะนี้เป็นปัญหาใหญ่ระดับโลก กระทรวงสาธารณสุขจึงจัดความส าคัญเป็นล าดับแรกใน
การพัฒนาให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผล แต่อย่างไรก็ตามปัญหาการเกิดเชื้อด้ือยาและการแพร่กระจายของเชื้อด้ือ
ยาต้านจุลชีพในโรงพยาบาลมีหลายปัจจัยมาเกี่ยวข้อง ดังนั้น เพื่อให้การจัดการปัญหาการด้ือยาต้านจุลชีพใน
สถานพยาบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จ าเป็นต้องมีการพัฒนาระบบป้องกันและควบคุมการด้ือยาต้านจุลชีพใน
โรงพยาบาล ดังนี ้

๑. บูรณาการระบบงานและการด าเนินงานของคณะกรรมการท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ คณะกรรมการเภสัชกรรมและการ
บ าบัด (PTC)  องค์กรแพทย์/ทีมดูแลผู้ป่วย (Patient Care Team : PCT) ทุกสาขา คณะกรรมการป้องกันและ
ควบคุมการติดเชื้อ (Infection Control Committee : ICC) คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพทางห้องปฏิบัติการ 
โดยโรงพยาบาลจะต้องก าหนดนโยบาย และทิศทางในการจัดการการด้ือยาต้านจุลชีพ และจัดให้มีทีม
ผู้รับผิดชอบและบทบาทหน้าท่ีท่ีชัดเจนในการขับเคลื่อนการควบคุมและป้องกันเชื้อด้ือยาต้านจุลชีพ  

๒. มีแผนปฏิบัติการรองรับยุทธศาสตร์การจัดการการด้ือยาต้านจุลชีพ ได้แก่  
๒.๑  การเฝ้าระวังและวินิจฉัยเชื้อและเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพทางห้องปฏิบัติการ และระบบเตือน (Lab alert) 

อย่างทันสถานการณ์  
2.๒  การป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อด้ือยาต้านจุลชีพในโรงพยาบาล และระบบรับ-ส่งต่อ

ผู้ป่วยติดเชื้อด้ือยา  
๒.3  การดูแลก ากับการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล (Antibiotic Stewardship)  
๒.4  การจัดท าข้อมูลและรายงานสถานการณ์ท่ีมีความสัมพันธ์กับเชื้อด้ือยา (AMR) ของโรงพยาบาล ได้แก่  

• รายงานการด้ือยาของเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพของโรงพยาบาลทางห้องปฏิบัติการประจ าปี  
• มี Antibiogram ของโรงพยาบาล โดยแยก site of infection และหอผู้ป่วย ICU & non ICU 
• อัตราการติดเชื้อในโรงพยาบาล แยกการติดเชื้อไม่ด้ือยา และการติดเชื้อด้ือยาต้านจุลชีพ 
• อัตราการติดเชื้อในกระแสเลือดจากแบคทีเรียด้ือยาต้านจุลชีพ  
• มูลค่าและจ านวน (Defined Daily Dose: DDD) การใช้ยาปฏิชีวนะ 
• ผลการประเมินการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล (DUE/DUR)  

รายการเชื้อแบคทีเรียด้ือยาและยาต้านจุลชีพที่ส าคัญที่ใช้เป็นสัญญาณเตือนระดับประเทศ ได้แก่  
1. Acinetobacter baumannii 
 • Carbapenem 

• Colistin* 
2.Pseudomonas aeruginosa 

• Antipseudomonal penicillin (Piperacillin + Tazobactam) 
• Carbapenem 
• Colistin 

3.Klebsiella pneumoniae  
 
 

• Extended-Spectrum Cephalosporin (Ceftriaxone or Cefotaxime) 
• Carbapenem 
•  
•  
•  
• Colitstin 

• Colistin 
•  
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4.Staphylococcus aureus  

 Methicillin (MRSA) 
 Vancomycin (VISA and VRSA)          

5.Escherichia coli 
• Colistin 
• Carbapenem 
• Fluoroquinolone (Ciprofloxacin)  
• Extended-Spectrum Cephalosporin (Ceftriaxone or Cefotaxime) 

6.Salmonella spp. 
• Colistin 
• Fluoroquinolone (Ciprofloxacin)  
• Extended-Spectrum Cephalosporin (Ceftriaxone or Cefotaxime) 

7. Enterococcus faecium 
• Vancomycin (VRE)          
•  8. Streptococcus pneumonia 

 • Penicillin (Ampicillin) 
• Macrolide (Erythromycin) 
• Extended-Spectrum Cephalosporin (Ceftriaxone or Cefotaxime) 
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4. การก ากับติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) 
4.1 ติดตามกิจกรรมการด าเนินงาน (Process) 
ระดับเขต ผลการด าเนินงาน 

1. มีคณะกรรมการ PTC ระดับเขต 
2. มีคณะกรรมการในการขับเคลื่อน Service Plan สาขา RDU ระดับเขต 
3. มีการก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานระดับเขต 
4. มีการก าหนดแผนการพัฒนาหน่วยงานในเครือข่ายเขตสุขภาพ 
5. บูรณาการตัวช้ีวัดการใช้ยาอย่างสมเหตผุลใน Service Plan สาขาตา่งๆ  
6.  มีการวางระบบติดตามและควบคมุก ากับระดับเขต 

(   ) มี     (   ) ไม่มี  
(   ) มี     (   ) ไม่มี 
(   ) มี     (   ) ไม่มี  
(   ) มี     (   ) ไม่มี 
(   ) มี     (   ) ไม่มี 
(   ) มี     (   ) ไม่มี 

ระดับจังหวัด  

1. มีคณะกรรมการ PTC ระดับจังหวดั 
2. มีคณะกรรมการในการขับเคลื่อน Service Plan สาขา RDU ระดับจังหวัด 
3. มีการก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานระดับจังหวัด 
4. มีการก าหนดแผนปฏิบัติการในการสนับสนุนหน่วยบริการในเครือข่ายจังหวัด 
5. บูรณาการตัวช้ีวัดการใช้ยาอย่างสมเหตผุลใน Service Plan สาขาตา่งๆ 
6. มีการวางระบบติดตามและควบคมุก ากับระดับจังหวัด 

(   ) มี     (   ) ไม่มี  
(   ) มี     (   ) ไม่มี 
(   ) มี     (   ) ไม่มี  
(   ) มี     (   ) ไม่มี 
(   ) มี     (   ) ไม่มี 
(   ) มี     (   ) ไม่มี 

ระดับโรงพยาบาล  
1. มีคณะกรรมการ PTC ระดับโรงพยาบาล 
2. มีการก าหนดทีมผูร้ับผดิชอบการพฒันาระบบบริการให้มกีารใช้ยาอย่างสมเหตผุล 
3. มีการพัฒนาด้านสารสนเทศใหส้ามารถเก็บรายงานตามตัวช้ีวัดได้ 
4. มีมาตรการ/กิจกรรม ต่อไปนี ้

4.1 ทบทวนบัญชียาโรงพยาบาล ให้มรีายการยาที่ควรมีและไม่ควรมีในบัญชียาของ รพ. 
4.2 ส่งเสริมการใช้ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 
4.3 ฉลากยาและฉลากยาเสริม ที่มีช่ือยาภาษาไทย ขนาดและวิธีใช้ ข้อควรระวัง และข้อบ่งใช้ 
4.4 ส่งเสริมจริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาและส่งเสริมการขายยา และ

จรรยาบรรณทางการแพทย์ในการสั่งใช้ยา  
4.5 ส่งเสริมการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบ (Responsible Use of Antibiotics : RUA) ใน

กลุ่มโรคติดเช้ือทางเดินหายใจส่วนบน โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน บาดแผลสดจากอุบัติเหตุ 
และสตรีคลอดปกติครบก าหนดทางช่องคลอด 

4.6 ส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในผู้ป่วยกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Non-Communicable 
Diseases : NCD) ได้แก่ ภาวะความดันเลือดสูง โรคเบาหวาน ภาวะไขมันในเลือดสูง โรคข้อ
เสื่อมและโรคข้ออักเสบเกาต์ โรคไตเรื้อรัง โรคหืด และโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง 

4.7 การดูแลด้านยาเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยกลุ่มพิเศษที่มีความเสี่ยง ได้แก่ ผู้สูงอายุ สตรี
ตั้งครรภ์ สตรีให้นมบุตร ผู้ป่วยเด็ก ผู้ป่วยโรคตับ และผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง เพื่อลด
ภาวะแทรกซ้อนจากยา และในผู้ป่วยกลุ่มที่ต้องใช้ยาอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง ได้แก่ 
ผู้ป่วยที่ได้รับยาต้านไวรัสเอดส์หรือยาต้านวัณโรค 

4.8 มีกิจกรรมและการสื่อสารเพื่อสร้างความตระหนักรู้ของบุคลากรทางการแพทย์และ
ผู้รับบริการต่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผล  

4.9 มีแผนปฏิบัติการให้ครอบคลุมทั้งการเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการ การป้องกันและควบคุม
การแพร่กระจายของเช้ือดื้อยา และการดูแลก ากับการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล 

5. มีกิจกรรมในการพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบให้บุคลากรที่
ปฏิบัติหน้าท่ีใน รพ.สต.และหน่วยบริการปฐมภูมิในเครือข่ายระดับอ าเภอ  

6. บูรณาการตัวช้ีวัดการใช้ยาอย่างสมเหตผุลใน Service Plan สาขาตา่งๆ 

(   ) มี     (   ) ไม่มี 
(   ) มี     (   ) ไม่มี  
(   ) มี     (   ) ไม่มี 
 
(   ) มี     (   ) ไม่มี 
(   ) มี     (   ) ไม่มี 
(   ) มี     (   ) ไม่มี  
(   ) มี     (   ) ไม่มี 
 
(   ) มี     (   ) ไม่มี 
 
 
(   ) มี     (   ) ไม่มี  
 
 
(   ) มี     (   ) ไม่มี 
 
 
 
(   ) มี     (   ) ไม่มี 
 
(   ) มี     (   ) ไม่มี 
 
(   ) มี     (   ) ไม่มี 
 
(   ) มี     (   ) ไม่มี 
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7. มีรายงานข้อมลูตามตัวช้ีวัด  (ข้อมูล 3 เดือน รายไตรมาส)  

- RDU 20 ตัวช้ีวัด   
- AMR 1 ตัวช้ีวัด  (ส าหรับ รพ.ระดบั A - M1) 

 
 
(   ) มี     (   ) ไม่มี 
(   ) มี     (   ) ไม่มี 

ระดับ รพ.สต. และหน่วยบริการปฐมภมู ิ  
1. มีกิจกรรมหรือเผยแพรส่ื่อเพื่อสร้างความเข้าใจในการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผลให้ผู้ป่วย

และประชาชน  
2. มีแผนเฝ้าระวังการจ าหน่ายยาปฏชีิวนะ ยาสเตยีรอยด์ (Steroid) และยาลดการอักเสบกลุ่ม 

NSAIDs และผลติภณัฑ์ที่เป็นอันตราย เช่น ผลติภณัฑล์ดน้ าหนัก ยาสมุนไพรผสม Steroid 
หรือ NSAIDs ในร้านช า มีการพัฒนาด้านสารสนเทศให้สามารถเก็บรายงานตามตัวช้ีวัด 

3. มีข้อมูลอัตราการใช้ยาปฏิชีวนะ ตามตัวช้ีวัด RDU 2 ตัวช้ีวัด  

(   ) มี     (   ) ไม่มี  
 
(   ) มี     (   ) ไม่มี 
 
 
(   ) มี     (   ) ไม่มี 

 

4.2 ติดตามผลการด าเนินงาน (Output)  ระดับจังหวัด / ระดับเขต 

การประเมินระดับโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ผลการด าเนินงาน 

1. จ านวนโรงพยาบาลส่งเสรมิการใช้ยาอย่างสมเหตผุล     
- ขั้นที่ 1   .................. แห่ง (ระบุชื่อ รพ.) 
- ขั้นที่ 2  .................. แห่ง (ระบุชื่อ รพ.) 
- ขั้นที่ 3  .................. แห่ง (ระบุชื่อ รพ.) 

2. จ านวนโรงพยาบาลทีย่ังไม่ได้ด าเนินการ หรือไม่สามารถรายงานข้อมูลตามตัวช้ีวัด 
RDU ได้ครบท้ัง 20 ข้อ   

.................. แห่ง (ระบุชื่อ รพ.) 

กิจกรรมบริการ RDU 1 -  RDU Hospital   

1. ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด RDU 18 ตัวช้ีวัด ของแต่ละโรงพยาบาล และ
ค่าเฉลี่ยในภาพรวมของจังหวัด/เขตสุขภาพ (รพ.ทุกแห่ง)  

กรุณาแนบ file 
 

2.    กิจกรรมการจัดการเช้ือดื้อยาต้านจุลชีพ AMR 1 ตัวช้ีวัด (รพ.ระดับ A-M1) กรุณาแนบ file 
กิจกรรมบริการ RDU 2 – RUA PCU/CMU  

1. ร้อยละของ รพ.สต.และหน่วยบริการปฐมภูมิที่ผ่านเกณฑ์อัตราการใช้ยาปฏิชีวนะ
ในกลุ่มโรคติดเช้ือทางเดินหายใจส่วนบน ≤ ร้อยละ 20 

2. ร้อยละของ รพ.สต.และหน่วยบริการปฐมภูมิที่ผ่านเกณฑ์อัตราการใช้ยาปฏิชีวนะ
ในกลุ่มโรคอุจาระร่วงเฉียบพลัน ≤ ร้อยละ 20  

3. จ านวนและร้อยละของต าบล “ร้านช าปลอดยาปฏิชีวนะ” 
 

        ร้อยละ.......................  
     

ร้อยละ………………… 
         
      จ านวน…........ต าบล 

คิดเป็นร้อยละ..…….…. 
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4.3 ติดตามผลการด าเนินงาน (Outcome)   
การพัฒนาระบบบริการให้มีผลการด าเนินงานผ่านเกณฑ์เป้าหมายของการใช้ยาอย่างสมเหตุผลนั้น 

นอกจากจะสะท้อนถึงคุณภาพการบริการด้านยาที่ดีและสร้างความปลอดภัยให้แก่ผู้ป่วยแล้ว การใช้ยาอย่างสม
เหตุผลสามารถส่งผลกระทบต่อการควบคุมปริมาณการใช้ยาและค่าใช้จ่ายด้านยาของสถานพยาบาลให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่า ดังนั้น จึงก าหนดให้มีการรายงาน ข้อมูลต้นทุนยาต่อผลผลิต และจ านวนการใช้ยา
ปฏิชีวนะ เพ่ือการวิเคราะห์เรื่องค่าใช้จ่ายด้านยา และปริมาณการใช้ยา ในแต่ละช่วงเวลาของการด าเนินงาน และน า
ข้อมูลมาเปรียบเทียบผลการด าเนินงานระหว่างหน่วยบริการในระดับเดียวกัน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงการ
ด าเนินงานต่อไป 
ความถี่ :  รายงานข้อมูล 4 รายการ ทุก 6 เดือน : สิ้นไตรมาส 2 และไตรมาส 4 ดังนี้ 
 

 รายการ* ผลการด าเนินงาน 
1. ต้นทุนค่ายาผู้ป่วยนอกต่อผู้ป่วย              ......................บาท 
2. ต้นทุนค่ายาผู้ป่วยในต่อผลรวม Adj.Rw    ......................บาท 
3. จ านวน (DDDs) ยาปฏิชีวนะชนิดรับประทานท่ีสั่งใช้ต่อผู้ป่วยนอก 1000 ครั้งท่ี

ผู้ป่วยมารับบริการต่อวัน 
- โรงพยาบาล 
- รพ.สต./หน่วยบริการปฐมภูม ิ

DDDs ต่อผู้ป่วยนอก 1000 
Visit ต่อวัน 
      ...................... 
      ...................... 

4. จ านวน (DDDs) ยาปฏิชีวนะชนิดฉีดที่สั่งใช้ต่อ 100 วันท่ีผู้ป่วยอยู่ในโรงพยาบาล DDDs ต่อ 100 วันท่ีผู้ป่วย
อยู่ในโรงพยาบาล 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง 

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชื่อหนว่ยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
วัน/เดือน/ปี : 8 กุมภาพันธ์ 2565 
หัวข้อ: แนวทางการดำเนินงาน เป้าหมาย ตัวชี้วัด และการกำกับติดตามประเมินผลการพัฒนาระบบบริการ 
 ให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (Service Plan สาขาที่ 15 ปีงบประมาณ 2560 สำหรับหน่วยงาน
 ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข) โดย สำนักบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
 แนวทางการดำเนินงาน เป้าหมาย ตัวชี้วัด และการกำกับติดตามประเมินผลการพัฒนาระบบบริการ 
 ให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (Service Plan สาขาที่ 15 ปีงบประมาณ 2560 สำหรับหน่วยงาน
 ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข) โดย สำนักบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 
Link ภายนอก: ไม่มี 
 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………............ 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................... ...................................................................................... 

 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 
สุชาฎา  วรินทร์เวช สุชาฎา  วรินทร์เวช 

(นางสาวสุชาฎา  วรินทรเ์วช) (นางสาวสุชาฎา  วรินทรเ์วช) 
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (หัวหน้า) 

วันท่ี  8  เดือน กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2565 วันท่ี  8  เดือน กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2565 
  

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
พศวีร์  วัชรบุตร 

(นายพศวีร์  วัชรบุตร) 
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

วันที่  8  เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 
  

 


