
ผลงานการพัฒนาคุณภาพ  
ชื่อผลงาน/โครงการพัฒนา : เจาะประเด็นลึก : ลงพื้นที่หาความจริงของการใช้ยาปฏิชีวนะในกลุ่มโรคติดเชื้อระบบ
ทางเดินหายใจส่วนบน (RI) และท้องร่วงเฉียบพลัน (AD) ของ รพ.สต. ในเครือข่ายอำเภอรามัน  
สมาชิกทีม :  

1. นางสาวเกสกาญจน์  นงรัตน์      นายแพทย์ชำนาญการ 
2. นายณรงค์   ว่องประเสริฐกุล    เภสัชกรชำนาญการพิเศษ 
3. นายรอนี   กาเดร์    เภสัชกรชำนาญการ 
4. นางสุรีวรรณ   หะยีดอเล๊าะ    เภสัชกรชำนาญการ 
5. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมตำบลทั้ง 16 แห่ง 
6. พยาบาลและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมตำบลทั้ง 16 แห่ง 

เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ : 
▪ เพ่ือเพ่ิมร้อยละของ รพ.สต/หน่วยบริการปฐมภูมิทั้งหมดในเครือข่ายอำเภอรามัน ที่มีอัตราการใช้ยาปฏิชีวนะใน

กลุ่มโรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนและโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันผ่านเกณฑ์เป้าหมาย (<20%) ให้ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 40 ร้อยละ 60 และร้อยละ 100 ภายในปีงบประมาณ 2560 2561 และ 2562 ตามลำดับ 

ปัญหาและสาเหตุโดยย่อ : 
▪ ปีงบประมาณ 2559 พบว่าอัตราร้อยละของ รพ.สต/หน่วยบริการปฐมภูมิทั้งหมดในเครือข่ายอำเภอรามัน ที่มี

อัตราการใช้ยาปฏิชีวนะในกลุ่มโรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนและโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันผ่านเกณฑ์
เป้าหมาย (<20%) ร้อยละ 18.75 ซึ่งน้อยกว่าเกณฑ์ที่กำหนด (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40)  โดยสาเหตุของปัญหา
พบว่าเจ้าหน้าที่มีการสั่งใช้ยาปฏิชีวนะในกลุ่มโรค RI & AD ที่เกินความจำเป็น เนื่องจากขาดความรู้ในการรักษา 
และผู้ป่วยหรือผู้รับบริการไม่มีความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะ ส่งผลให้มีการใช้ยาปฏิชีวนะที่เกินจำเป็น 
อาจทำให้เกิดปัญหาเชื้อดื้อยา และคนไทยจะมีการเสียชีวิตจากเชื้อดื้อยามากข้ึนในอนาคต 

กิจกรรมพัฒนา : 
การพัฒนาครั้งที่ 1 ตุลาคม 2559 
1. ประชุมผู้รับผิดชอบการดูแลการใช้ยาปฏิชีวนะใน รพ.สต. ทั้ง 16 รพ.สต. เพ่ือแจ้งผลการใช้ยาปฏิชีวนะทั้งสอง

กลุ่มโรคคือ RI และ AD พร้อมทั้งอบรมเจ้าหน้าที่ รพ.สต 16 รพ.สต. ในหัวข้อการใช้ยาปฏิชีวนะในกลุ่มโรค RI & 
AD เพ่ือให้มีการสั่งใช้ยาที่เหมาะสมและสมเหตุสมผลมากยิ่งขึ้น รวมถึงการจัดทำแนวทางการรักษาทั้ง 2 กลุ่ม
โรคให้แก่ รพ.สต. 

2. จัดทำโพสเตอร์รณรงค์การใช้ยาสมเหตุผลแก่ 16 รพ.สต. เพื่อให้เจ้าหน้าที่และผู้รับบริการมีความตระหนักในการ
สั่งและใช้ยา รวมถึงการจัดทำฉลากยาเสริมของการใช้ยาปฏิชีวนะในทั้ง 2 กลุ่มโรคอีกด้วย 

 จากผลการดำเนินช่วงที่ 1 พบว่ามีเพียงร้อยละ 25 (4 ใน 16) ของ รพ.สต/หน่วยบริการปฐมภูมิทั้งหมดใน
เครือข่ายอำเภอรามันที่มีอัตราการใช้ยาปฏิชีวนะในกลุ่มโรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนและโรคอุจจาระร่วง
เฉียบพลันผ่านเกณฑ์เป้าหมาย (<20%) ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 18.25 แต่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ปัญหาเนื่องจาก
การไม่มีการลงวินิจฉัยโรคตามความจริง โดยเฉพาะในกลุ่มโรค AD ทำให้มีผู้ป่วยกลุ่มนี้น้อยกว่าความเป็นจริง จึงได้มี
การพัฒนาครั้งที่ 2 

 

การพัฒนาครั้งที่ 2 มกราคม 2560 



1. ประชุมเจ้าหน้า รพ.สต. ทั้ง 16 แห่ง เพ่ือวิเคราะห์หาสาเหตุการรักษาที่ไม่เหมาะสมทั้งสองกลุ่มโรคร่วมกัน 
พบว่าการลงรหัส ICD-10 ไม่ตรงกับภาวะโรคของผู้ป่วย เพ่ือหลีกเลี่ยงการรายงานระบาดของผู้ป่วยในกลุ่ม
อุจจาระร่วง (รายงาน 506) 

2. จัดทำวีดีโอการใช้ยาสมเหตุผลให้แก่ รพ.สต. ทั้ง 16 แห่ง (Health literacy) ในรูปแบบ smart TV เพ่ือความ
สนใจของผู้รับบริการ 

 
 
                                           รูปที่ 1 วีดีการใช้ยาสมเหตุผลที่เปิดใน smart TV แต่ละ รพ.สต. 
 

 จากผลการดำเนินช่วงที่ 2 พบว่ามีเพียงร้อยละ 37.25 (6 ใน 16) ของ รพ.สต/หน่วยบริการปฐมภูมิทั้งหมดใน
เครือข่ายอำเภอรามันที่มีอัตราการใช้ยาปฏิชีวนะในกลุ่มโรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนและโรคอุจจาระร่วง
เฉียบพลันผ่านเกณฑ์เป้าหมาย (<20%) แต่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ปัญหาเนื่องจากพบว่า รพ.สต. ส่วนใหญ่ ไม่มี
การสื่อสารและประสานงานของผู้มาประชุมกับผู้ลงข้อมูลรหัสวินิจฉัย ทำให้ยังมีการรักษาและลงรหัสวินิจฉัย
เหมือนเดิม จึงได้มีการพัฒนาครั้งที่ 3 

 

การพัฒนาครั้งที่ 3 เมษายน 2560 
1. ลงพ้ืนที่ รพ.สต. ทั้ง 16 รพ.สต. เพ่ือหาสาเหตุที่แท้จริงว่าร้อยละการสั่งใช้ยาปฏิชีวนะในกลุ่มโรค RI & AD เป็น

ดังที่รายงานใน HDC ของจังหวัดหรือไม่ โดยการวิเคราะห์เชิงลึกของจำนวนผู้ป่วยที่ถูกวินิจฉัยในกลุ่มโรค RI & 
AD ที่ได้รับยาปฏิชีวนะและไม่ได้รับยาปฏิชีวนะในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมาของปีงบ 2560 ดังรูปที่ 1  

2. ลงพ้ืนที่เพ่ือตรวจสอบประเด็นการลงรหัส ICD-10 ทั้งสองกลุ่มโรค และการตามรอยการรักษาในรายที่ได้รับยา
ปฏิชีวนะว่ามีความสมเหตุสมผลหรือไม่ โดยแบ่งเป็นการลงพื้นพ้ืนที่ 6 รอบ  ดังรูปที่ 2  
 
 
 
 

 
 

 รูปที่ 2 ข้อมูลการวิเคราะห์                                     รูปที่ 3 การลงพื้นที่จริง เพราะหาสาเหตุที่แท้จริง 

3. ใช้ระยะเวลา 1 เดือนในการลงพ้ืนที่ รพ.สต. ครั้งที่ 1 ให้ครบทั้ง 16 แห่ง เนื่องจากแต่ละแห่งจะมีปัญหาแต่
แตกต่างกัน จึงจำเป็นต้องลงพื้นที่ให้ครบทั้ง 16 แห่ง เพื่อให้ได้สาเหตุที่ตรงกับพ้ืนที่นั้นๆ 
จากผลการดำเนินช่วงที่ 3 พบว่ามีร้อยละ 75 (12 ใน 16) ของ รพ.สต/หน่วยบริการปฐมภูมิทั้งหมดในเครือข่าย

อำเภอรามันที่มีอัตราการใช้ยาปฏิชีวนะในกลุ่มโรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนและโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันผ่าน
เกณฑ์เป้าหมาย (<20%) โดยเพ่ิมข้ึนเท่าตัวจากการพัฒนาครั้งที่ 2 ซึ่งผ่านเกณฑ์ท่ีกำหนด แต่ยังมีการพัฒนาต่อครั้งที่ 
4 เพื่อเป็นการติดตามผลการดำเนินงานในระยะยาว 

 

การพัฒนาครั้งที่ 4 มิถุนายน 2560 
1. ลงพ้ืนที่ในแต่ละ รพ.สต. อีกครั้งโดยการร่วมทีมกับทีมคุ้มครองผู้บริโภคและผู้รับผิดชอบ RDU ของสำนักงาน

สาธารณสุขอำเภอ เพ่ือให้แต่ละ รพ.สต. ปฏิบัติตามแนวทางที่ถูกต้องของแต่ละ รพ.สต. 
2. สะท้อนข้อมูลการดำเนินงานหลังจากแก้ไข้ตามปัญหาที่พบของแต่ละ รพ.สต ทุกสิ้นเดือน 



การวัดผลและผลการเปลี่ยนแปลง :  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
กราฟท่ี 1 แสดงร้อยละของ รพ.สต ท่ีผ่านเกณฑ์ในการใชย้าปฏิชวีนะในกลุ่มโรค RI & AD 

 

จากผลการดำเนินงานช่วงที่ 1 (ตุลาคม 2559 ถึง ธันวาคม 2559) จากกราฟที่ 1 พบว่าร้อยละ 25 (4 ใน 
16) ของ รพ.สต/หน่วยบริการปฐมภูมิทั้งหมดในเครือข่ายอำเภอรามัน ที่มีอัตราการใช้ยาปฏิชีวนะในกลุ่มโรคติดเชื้อ
ทางเดินหายใจส่วนบนและโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันผ่านเกณฑ์เป้าหมาย (<20%) ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 18.25 แต่ยังไม่
ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดคือไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 และพบว่ามี รพ.สต.เพียง 4 แห่งที่ผ่านเกณฑ์ คือ รพ.สต.เก๊ะรอ, รพ.
สต.บือมัง, รพ.สต.ยะต๊ะ, และ รพ.สต.อาซ่อง  

จากปัญหาการดำเนินงานช่วงที่ 1 ได้มีการวิเคราะห์หาสาเหตุการรักษาทั้งสองกลุ่มโรคร่วมกัน พบว่าการลงรหัส 
ICD-10 ไม่ตรงกับภาวะโรคของผู้ป่วย เพ่ือหลีกเลี่ยงการรายงานระบาดของผู้ป่วยในกลุ่มอุจจาระร่วงเฉียบพลัน (รายงาน 
506) จึงได้ทำความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ รพ.สต. ทั้ง 16 แห่ง เพ่ือแก้ไขปัญหาต่อไปร่วมกับได้ จัดทำวีดีโอการใช้ยาสม
เหตุผลให้แก่ รพ.สต. ทั้ง 16 แห่ง ในรูปแบบ smart TV  เพ่ือส่งเสริมการใช้ยาปฏิชีวนะให้เหมาะสมยิ่งขึ้นทั้งในผู้ให้การ
รักษาและผู้รับบริการ 

 

จากผลการดำเนินงานช่วงที่ 2 (มกราคม 2560 ถึง มีนาคม 2560) จากกราฟที่ 1 พบว่าร้อยละ 37.5 (6 ใน 
16) ของ รพ.สต/หน่วยบริการปฐมภูมิทั้งหมดในเครือข่ายอำเภอรามัน ที่มีอัตราการใช้ยาปฏิชีวนะในกลุ่มโรคติดเชื้อ
ทางเดินหายใจส่วนบนและโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันผ่านเกณฑ์เป้าหมาย (<20%) ซึ่งผลไม่ต่างจากการดำเนินงานรอบที่
ผ่านมา โดยยังไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดคือไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 และพบว่ามี รพ.สต.เพียง 6 แห่งที่ผ่านเกณฑ์ คือ รพ.สต.
กาลูปัง , รพ.สต.เก๊ะรอ, รพ.สต.วังพญา ,รพ.สต.บาลอ, รพ.สต.ยะต๊ะ, และ รพ.สต.อาซ่อง  

จากปัญหาการดำเนินงานช่วงที่ 2 พบว่าข้อมูลที่ได้รับในครั้งนี้สามารถเห็นรายละเอียดของข้อมูลได้ถึงจำนวน
ผู้ป่วยที่ได้รับยาปฏิชีวนะ (ตัวตั้ง : A) จำนวนผู้ป่วยในแต่ละกลุ่มโรค (ตัวหาร : B) และร้อยละของข้อมูล จึงได้มีการ
พัฒนาในครั้งที่ 3 โดยได้ทำการวิเคราะห์ถึงจำนวนตัวเลขของจำนวนผู้ป่วยที่ถูกวินิจฉัยในแต่ละกลุ่มโรค โดยเฉพาะโรค
ท้องร่วงเฉียบพลัน พบว่ามีจำนวนน้อยกว่าควรที่จะเป็น จึงได้มีการลงพ้ืนที่ รพ.สต. ทั้ง 16 รพ.สต. เพ่ือหาสาเหตุจาก
หน้างานที่ปฏิบัติ โดยลงดูการลงรหัส ICD-10 ของแต่ละกลุ่มโรค และตามรอยการรักษาในรายที่ได้รับยาปฏิชีวนะว่ามี
การรักษาที่เหมาะสมหรือไม่ ซึ่งจากการลงพ้ืนที่จริงพบปัญหาดังตารางที่ 2 ซึงจะเห็นได้ว่าในกลุ่มโรค AD จะมีการลง
รหัสวินิจฉัยที่ไม่ตรงความเป็นจริงเป็นส่วนใหญ่  

โดยข้อมูลที่ได้จากการลงพ้ืนที่หากเปรียบเทียบเรื่องการรักษาและการลงวินิจฉัย ICD-10 ว่าเหมาะสมหรือไม่ 
จากตารางที่ 3 จะพบว่าในกลุ่มโรค RI มีการรักษาและการลงรหัส ICD-10 เหมาะสมทั้งคู่คิดเป็นร้อยละ 75 การรักษา
เหมาะสมและการลง ICD-10 ไม่เหมาะสม คิดเป็นร้อยละ 6.25 การรักษาไม่เหมาะสมและการลง ICD-10 เหมาะสม คิด
เป็นร้อยละ 18.75 และการรักษาและการลง ICD-10 ไม่เหมาะสมทั้งคู่ คิดเป็นร้อยละ 0 ซึ่งส่วนใหญ่ในกลุ่มโรค RI จะ
พบว่ามีการรักษาและการลงรหัส ICD-10 เหมาะสมทั้งคู่  



ส่วนในกลุ่มโรค AD มีการรักษาและการลงรหัส ICD-10 เหมาะสมทั้งคู่คิดเป็นร้อยละ 12.5 การรักษาเหมาะสม
และการลง ICD-10 ไม่เหมาะสม คิดเป็นร้อยละ 50 การรักษาไม่เหมาะสมและการลง ICD-10 เหมาะสม คิดเป็นร้อยละ 
12.5 และการรักษาและการลง ICD-10 ไม่เหมาะสมทั้งคู่ คิดเป็นร้อยละ 25 ซึ่งส่วนใหญ่ในกลุ่มโรค AD จะพบว่าการ
รักษาเหมาะสมแตก่ารลง ICD-10 ไม่เหมาะสม 

จากปัญหาข้างต้นได้แจ้งให้แต่ละ รพ.สต. รับทราบพร้อมทั้งดำเนินการแก้ไขต่อไปในอนาคตให้มีการปฏิบัติที่
ถูกต้องตามท่ีได้กำหนดไว้ 
ตารางท่ี 2 แสดงปัญหาเกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะในกลุ่มโรค RI&AD ที่พบจากการลงพ้ืนที่ท้ัง16 รพ.สต. 

โรค RI โรค AD 
การรักษาไม่เหมาะสม 

- ให้ยาปฏิชีวนะในผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัส  
การรักษาไม่เหมาะสม  

-  การใช้ Bactrim ในเด็กท้องเสียจากไวรัส  

-  ถ่ายเป็นมูก ให้ยาปฏิชีวนะทุกราย 
การลง ICD-10 ไม่เหมาะสม  
- R05 Cough  
- J39.9 Other diseases of upper respiratory tract 

การลง ICD-10 ไม่เหมาะสม  
- R10.0, R10.48, R10.49  
- K30, K88.0, K59.1  

ผู้ป่วยไม่มีความเข้าใจในการใช้ยาปฏิชีวนะ ผู้ป่วยไม่มีความเข้าใจในการใช้ยาปฏิชีวนะ  
 การจ่าย antibiotic ในผู้ป่วยที่ที่เป็น RI ร่วมกับมีแผลแล้ว

ได้รับยา Dicloxacillin 
 

ตารางท่ี 3 แสดงร้อยละของการรักษาและการลง ICD-10 
 
 
 
 
 

 
จากผลการดำเนินงานช่วงที่ 3 (เมษายน 2560 ถึง มิถุนายน 2560) จากกราฟที่ 1 แสดงผลการดำเนินงาน

ช่วงที่ 3 ไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ 2560 พบว่ามีร้อยละ 75 (12 ใน 16) ของ รพ.สต/หน่วยบริการปฐมภูมิทั้งหมด
ในเครือข่ายอำเภอรามัน ที่มีอัตราการใช้ยาปฏิชีวนะในกลุ่มโรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนและโรคอุจจาระร่วง
เฉียบพลันผ่านเกณฑ์เป้าหมาย (<20%) ซึ่งถือว่าผ่านเกณฑ์ที่กำหนดคือไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 และ พบว่ามี รพ.สต.เพียง 4 
แห่งทีไ่มผ่่านเกณฑ ์คือ รพ.สต.โกตาบาร,ู รพ.สต. เก๊ะรอ, รพ.สต.จะกว๊ะ และ รพ.สต.กอตอตือระ 

จากผลการดำเนินงานช่วงที่ 4 (กรกฎาคม 2560 ถึง กันยายน 2560) จากกราฟที่ 1 แสดงผลการดำเนินงาน
ช่วงที่ 4 ไตรมาสที่ 4 ของปีงบประมาณ 2560 พบว่ามีร้อยละ 81.25 (13 ใน 16) ของ รพ.สต/หน่วยบริการปฐมภูมิ
ทั้งหมดในเครือข่ายอำเภอรามัน ที่มีอัตราการใช้ยาปฏิชีวนะในกลุ่มโรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนและโรคอุจจาระร่วง
เฉียบพลันผ่านเกณฑ์เป้าหมาย (<20%) ซึ่งถือว่าผ่านเกณฑ์ที่กำหนดคือไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 และ พบว่ามี รพ.สต.เพียง 3 
แห่งที่ไม่ผ่านเกณฑ์ คือ รพ.สต.โกตาบารู, รพ.สต. เก๊ะรอ และ รพ.สต.จะกว๊ะ  

จากการดำเนินงานในปี 2560 ส่งผลให้มีการดำเนินงานต่อเนื่องมาจนถึงปีงบประมาณ 2562  โดยพบว่า
ปีงบประมาณ 2561 มีร้อยละ 87.5 (14 ใน 16) ของ รพ.สต/หน่วยบริการปฐมภูมิทั้งหมดในเครือข่ายอำเภอรามัน ที่มี



อัตราการใช้ยาปฏิชีวนะในกลุ่มโรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนและโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันผ่านเกณฑ์เป้าหมาย 
(<20%) และในปีไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2562  มีร้อยละ 100 (16 ใน 16) ของ รพ.สต/หน่วยบริการปฐมภูมิทั้งหมด
ในเครือข่ายอำเภอรามัน ที่มีอัตราการใช้ยาปฏิชีวนะในกลุ่มโรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนและโรคอุจจาระร่วง
เฉียบพลันผ่านเกณฑ์เป้าหมาย (<20%) ซึ่งถือว่าบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ 

โดยทางเครือข่ายอำเภอรามันมีกลไกสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายอย่างต่อเนื่องโดยการนำวาระของการ
ดำเนินงาน RDU ในแต่ละ รพ.สต. มาประชุมแลกเปลี่ยนและหาแนวทางในการแก้ไขหากพบปัญหาเกิดขึ้นในทุก ๆ เดือน
ของเวทีการประชุม คปสอ. รวมถึงทางผู้รับผิดชอบ RDU ของโรงพยาบาลรามันจะมีการสื่อสารและสะท้อนข้อมูลการ
ดำเนินงานในไลน์ของ RDU รพ.สต. ทุกเดือนก่อนมีการประชุม คปสอ. 

ในการดำเนินงานทางผู้รับผิดชอบ RDU จะมีการบูรณาการร่วมกับกับภาคเอกชน เช่น ร้านยา คลินิก และร้านชำ 
ในการรณรงค์ให้มีการส่งเสริมให้มีการใช้ยาปฏิชีวนะในทั้งสองกลุ่มโรคอย่างเหมาะสม โดยการลงให้ความรู้และขอความ
ร่วมมือในพ้ืนที่จริง รวมถึงอาศัยความร่วมมือของ อสม. ในแต่ละพ้ืนที่ในการส่งเสริมการใช้ยาและให้ความรู้แก่ประชาชน 
บทเรียนที่ได้รับ :   

• ปัญหาและอุปสรรคที่พบหลังจากการดำเนินงาน คือ บาง รพ.สต. มีความเกรงใจกับผู้ป่วยเวลามารับบริการที่

มักจะขอยาปฏิชีวนะทุกครั้งที่มารับบริการ ผู้รับบริการบางกลุ่มยังขาดความรู้ความเข้าใจของการรับประทายยา

ปฏิชีวนะ จากปัญหาและข้อจำกัดข้างต้นเป็นโอกาสในการแก้ไขและพัฒนาระบบต่อไป โดยการให้เจ้าหน้าที่มี

ความเด็ดขาดและให้ข้อมูลแก่ผู้มารับบริการที่เหมาะสมหากผู้รับบริการขอยาปฏิชีวนะเวลามารับบริการ  และ

เพ่ิมกิจกรรมส่งเสริมความตระหนักในการใช้ยาปฏิชีวนะแก่ผู้รับบริการ 

• เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในทั้งสองกลุ่มโรคใน รพ.สต.ที่ผ่านเกณฑ์ของจังหวัดยะลาเท่ากับ

ร้อยละ 43 ซึ่งโรงพยาบาลรามันมีร้อยละของรพ.สต/หน่วยบริการปฐมภูมิทั้งหมดในเครือข่ายที่มีอัตราการใช้ยา

ปฏิชีวนะในกลุ่มโรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนและโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันผ่านเกณฑ์เป้าหมาย (<20%) 

สูงที่สุด คือ ร้อยละ 75 ทำให้ได้มีการนำกลยุทธ์การแก้ปัญหาของโรงพยาบาลรามันไปเผยแพร่และแลกเปลี่ยน

กับเครื่อข่ายโรงพยาบาลอ่ืน ๆ ในจังหวัดยะลา เพ่ือให้แต่ละโรงพยาบาลนำกลยุทธ์ดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ใน

บริบทแต่ละพ้ืนที่ หลังการนำกลยุทธ์ดังกล่าวไปใช้พบว่าภาพรวมในจังหวัดยะลาผ่านเกณฑ์ 

• ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานชนะเลิศ oral presentation ในงานประชุม HA southern regional forum ปี 

2561 และได้รับรางวัลชนะเลิศการนำเสนอ poster presentation ในงานประชุม RDU เขตบริการสุขภาพที่ 

12 ปี 2561 

• การลงหาสาเหตุของปัญหาที่แท้จริงไม่ได้มาจากกระร่วมกันประชุมหารือเพียงอย่าง จะต้องมีการลงพ้ืนที่หา

สาเหตุจากหน้างานจริงร่วมด้วย เพ่ือให้ได้สาเหตุของปัญหาที่มากขึ้นและครบถ้วน รวมถึงการสร้างการทำงาน

แบบมีภาคีเครือข่าย แล้วให้ภาคีเครือข่ายเป็นเจ้าของของปัญหาร่วมกัน ซึ่งจะทำให้ผลของการดำเนินงาน

ดังกล่าวมีคุณภาพ ต่อเนื่อง และยั่งยืน โดยจะส่งผลให้การดำเนินงานบรรลุผลตามที่ตั้งไว้ 

การติดต่อกับทีมงาน : นายรอนี กาเดร์ เภสัชกรชำนาญการ ติดต่อ E-mail: rkaday@gmail.com โทร 089-5962723 
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