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1. วัตถุประสงค์
เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์สามารถสั่งใช้ยาปฏิชีวนะได้อย่างสมเหตุผล และลดการใช้ยาปฏิชีวนะอย่าง
พร่ าเพรื่ อใน 3 โรคที่พบบ่อย คือโรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่ วนบน โรคท้องร่ วงเฉี ยบพลัน และแผลเลือดออก
2. ขอบข่ าย
โครงการ Antibiotic Smart Use มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์สามารถสั่งใช้ยาปฏิชีวนะได้
อย่างสมเหตุผล โดยเน้นการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในการรักษาผูป้ ่ วยนอกทัว่ ไปที่มีสุขภาพแข็งแรงซึ่ งอายุต้ งั แต่ 2
ปี ขึ้นไป และป่ วยด้วย 2 โรคเป้ าหมาย คือ โรคระบบติดเชื้อทางเดินหายใจส่ วนบน และโรคท้องร่ วงเฉี ยบพลัน
โครงการนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการรักษาผูป้ ่ วยใน ผูท้ ี่อายุนอ้ ยกว่า 2 ปี ผูป้ ่ วยหนัก หรื อผูท้ ี่มีโรคหรื อ
ภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงที่อาจต้องรับเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลหรื อผูท้ ี่มีภาวะภูมิคุม้ กันบกพร่ อง หรื อ
เบาหวาน
3. คาจากัดความ
ยาปฏิชีวนะ (Antibiotic) เป็ นยาที่มีฤทธิ์ ในการฆ่าหรื อยับยั้งการเจริ ญเติบโตของเชื้อแบคทีเรี ย ไม่มี
ฤทธิ์ ต่อเชื้อไวรัส ไม่มีผลต่อโรคภูมิแพ้ จึงไม่ช่วยให้โรคจากเชื้อไวรัสหรื อโรคภูมิแพ้หายเร็ วขึ้นหรื อมีอาการดี
ขึ้นแต่อย่างใด รวมทั้งไม่ช่วยป้ องกันโรคแทรกซ้อนจากโรคเหล่านั้น
โรคของระบบทางเดินหายใจส่ วนบน คือโรคที่มีอาการ น้ ามูกไหล จาม คัดจมูก มีเสมหะ เสมหะไหลลง
คอ ไอ เจ็บคอ เสี ยงแหบ ปวดศีรษะ ครั่นเนื้อครั่นตัว มีไข้ ปวดเมื่อย อ่อนเพลีย โดยผูป้ ่ วยอาจมีอาการอย่างใด
อย่างหนึ่งหรื อมีอาการหลายอย่างร่ วมกัน อาจมีสาเหตุจากการติดเชื้อไวรัสหรื อแบคทีเรี ย หรื ออาจจากสาเหตุ
อื่นๆ เช่น มีสาเหตุจากภูมิแพ้ หากเป็ นโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจส่ วนบน ส่ วนใหญ่ (มากกว่าร้อยละ80) มี
สาเหตุจากเชื้อไวรัสหรื อสาเหตุอื่นๆ ส่ วนน้อย (น้อยกว่าร้อยละ 20) มีสาเหตุจากเชื้อแบคทีเรี ย ดังนั้นในการ
รักษาโรคติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจส่ วนบน ส่ วนใหญ่ (8 ใน 10 ครั้ง) จึงไม่ตอ้ งใช้ยาปฏิชีวนะ
ไข้ หวัด (common cold) เป็ นโรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่ วนบนที่พบได้บ่อย เกิดจากเชื้อไวรัส สามารถ
ติดต่อกันได้ง่ายโดยการสัมผัส การไอ จาม หรื อหายใจรดกัน มีอาการคือ มีไข้เป็ นพักๆ ครั่นเนื้อครั่นตัว
อ่อนเพลีย ปวดหนักศีรษะเล็กน้อย คัดจมูก น้ ามูกใส จาม คอแห้ง หรื อเจ็บคอเล็กน้อย ไอแห้งๆ หรื อไอมีเสมหะ
เล็กน้อย ลักษณะสี ขาว บางครั้งอาจทาให้รู้สึกเจ็บแถวลิ้นปี่ เวลาไอ ในเด็กเล็กอาจมีอาการอาเจียนเวลาไอ อาจ
ตรวจพบเยือ่ จมูกบวมและแดง คอแดงเล็กน้อย ทอมซิ ลโต แต่ไม่แดงมาก และไม่มีหนอง
ต่ อมทอนซิลอักเสบ (Pharyngitis) หรือคอหอยอักเสบ (Tonsillitis) เป็ นโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ
ส่ วนบนซึ่ งเกิดจากการติดเชื้อไวรัสหรื อแบคทีเรี ย ซึ่ งมีอยูห่ ลายชนิด ที่สาคัญคือเชื้อ beta streptococcus group A
ติดต่อโดยการหายใจ ไอ หรื อจามรดกัน(เช่นเดียวกับไข้หวัด) ในรายที่เป็ นเฉี ยบพลัน จะมีไข้สูง(มากกว่า 38.3
องศาเซลเซียส) เกิดขึ้นทันทีทนั ใด และมีอาการปวดศีรษะ อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร ครั่นเนื้อครั่นตัว หรื อหนาว
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สะท้าน รู ้สึกแห้งผากในลาคอ หรื อเจ็บในคอมาก บางรายอาจเจ็บคอมากจนกลืนน้ าและอาการลาบาก ในเด็กเล็ก
อาจมีอาการอาเจียน ไอ ปวดท้อง หรื อท้องเดินร่ วมกัน บางรายอาจมีไข้สูงจนชัก หรื อร้องกวนไม่หยุด อาจ
สังเกตเห็นมีกอ้ นบวมและเจ็บ (ก้อนลูกหนู หรื อต่อมน้ าเหลืองอักเสบ) ที่บริ เวณใต้คางข้างใดข้างหนึ่ง หรื อทั้ง
สองข้าง ตรวจพบต่อมทอนซิ ลบวมโต มีสีแดงจัด และมีหนองขาวๆ เหลืองๆ เป็ นจุดอยูบ่ นทอนซิ ล ซึ่ งเขี่ยออก
ง่าย ในรายที่เป็ นเรื ้อรั ง จะมีอาการเจ็บคอบ่อย ๆ เบื่ออาหาร อ่อนเพลีย ไอแห้งๆ หรื อมีเสมหะเล็กน้อย มักไม่มี
ไข้ หรื อบางครั้งอาจมีไข้ต่าๆ จะตรวจพบว่าทอนซิ ลโต ผิวขรุ ขระ แต่ไม่แดงมาก และพบตุ่มน้ าเหลืองบนผนัง
คอเป็ นลักษณะสี แดงเรื่ อ และสะท้อนแสงไฟ ต่อมน้ าเหลืองที่ใต้คางมักจะโต และเจ็บเรื้ อรัง
หูช้ ั นกลางอักเสบ (Otitis media) มักเกิดร่ วมกับการติดเชื้อในบริ เวณทางเดินหายใจส่ วนต้น(จมูกและ
คอ) ได้แก่ ไข้หวัดและทอนซิ ลอักเสบ บางรายอาจเป็ นภาวะแทรกซ้อนของหัด ไข้หวัดใหญ่ ไอกรน ทาให้เชื้อ
โรคบริ เวณคอผ่านท่อยูสเตเชียน เข้าไปในหูช้ นั กลาง เกิดการอักเสบ ทาให้เยือ่ บุผวิ ภายในหูช้ นั กลางและท่อยูส
เตเชียนบวม และมีหนองขังอยูใ่ นหูช้ นั กลาง เพราะไม่อาจระบายผ่านท่อยูสเตเชียนที่บวมและอุดตันได้ ในที่สุด
เยือ่ แก้วหู (ซึ่ งเป็ นเยือ่ บางๆกั้นอยูร่ ะหว่างหูช้ นั กลางกับหูช้ นั นอก) ก็จะเกิดการทะลุเป็ นรู หนองที่ขงั อยูภ่ ายในก็
จะไหลออกมากลายเป็ นหูน้ าหนวก เชื้อแบคทีเรี ยที่เป็ นสาเหตุของการอักเสบของหูช้ นั กลางที่พบบ่อยได้แก่
beta streptococcus, staphylococcus, pneumococcus, Hemophilus influenzae, pseudomonas กรณี หูชั้นกลาง
อักเสบเฉี ยบพลัน จะมีอาการเกิดขึ้นฉับพลันจากเป็ นไข้หวัด เจ็บคอ หรื อเป็ นโรคติดเชื้อของทางเดินหายใจอื่นๆ
โดยจะมีอาการปวดในรู หู (แต่ดึงใบหูจะไม่เจ็บมากขึ้น) หูอ้ือ มีไข้สูง หนาวสั่น บางรายอาจมีอาการวิงเวียน
ศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน หรื อท้องเดิน ในทารกจะมีอาการตื่นขึ้นร้องกวนกลางดึก(ด้วยอาการเจ็บปวด) และร้อง
งอแงเกือบตลอดเวลา บางรายอาจเอามือดึงใบหูตวั เอง เด็กมักมีไข้สูง บางรายอาจมีอาการชักเนื่องจากไข้สูง เด็ก
มักมีอาการของไข้หวัด หรื อไอร่ วมด้วย เมื่อตรวจดูหูโดยใช้เครื่ องส่ องหู (otoscope) ในระยะแรกจะเห็นเยือ่ แก้ว
หูโป่ งออก และเป็ นสี แดงเรื่ อๆ ในระยะต่อมา มีการทะลุของเยือ่ แก้วหู จะตรวจพบเยือ่ แก้วหูทะลุเป็ นรู และมี
หนองไหล (ในระยะนี้ผปู ้ ่ วยจะไม่มีไข้ และหายปวดหู) กรณี หูชั้นกลางอักเสบเรื ้อรั ง (หูนา้ หนวกเรื ้อรั ง) จะมี
อาการหูน้ าหนวกไหลเป็ นๆ หายๆ เรื้ อรังร่ วมกับมีอาการหูอ้ือ หูตึง หูน้ าหนวกมักเกิดขึ้นเวลาเป็ นหวัด เจ็บคอ
หรื อหลังจากเล่นน้ า มีลกั ษณะเป็ นหนองสี เหลืองหรื อสี เขียว บางรายอาจมีอาการวิงเวียน คลื่นไส้ อาเจียนร่ วม
ด้วย ส่ วนมากจะไม่มีไข้หรื อเจ็บปวดในรู หูแต่อย่างใด เมื่อใช้เครื่ องส่ องหู จะพบเยือ่ แก้วหูทะลุเป็ นรู กว้าง ถ้า
ทะลุเป็ นรู ใหญ่ถึงของแก้วหู มักจะเป็ นชนิดที่มีอนั ตรายร้ายแรงได้
ไซนัสอักเสบ (Sinusitis) คือการอักเสบติดเชื้อลุกลามจากโพรงจมูกเข้าไปในโพรงไซนัส มักพบเป็ น
โรคแทรกซ้อนของไข้หวัด หวัดจากการแพ้ เยือ่ จมูกอักเสบ ติ่งเนื้อเมือกจมูก ผนังกั้นจมูกคด รากฟันเป็ นหนอง
เชื้อก่อโรคที่พบบ่อยคือ beta streptococcus, staphylococcus, pneumococcus, Hemophilus influenzae ซึ่ งมีอยูใ่ น
ลาคอ จมูก และไซนัส หรื ออาจเกิดจากการลุกลามของเชื้อโรคจากบริ เวณรากฟันที่เป็ นหนองเข้าไปในโพรง
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ไซนัสโดยตรงก็ได้ ผูป้ ่ วยจะมีอาการปวดมึนๆ หนักๆ ตรงบริ เวณหัวตา หน้าผากโหนกแก้มหรื อรอบๆ กระบอก
ตา บางรายอาจรู ้สึกคล้ายปวดฟันบริ เวณขากรรไกรบน อาจปวดมากในเวลาเช้าหรื อบ่าย เวลาก้มศีรษะหรื อ
เปลี่ยนท่า มีอาการคัดจมูก พูดเสี ยงขึ้นจมูก มีน้ ามูกข้นเหลืองหรื อเขียว เจ็บคอ มีเสลดเหลืองหรื อเขียวไหลลงใน
ลาคอ ต้องคอยสู ดหรื อขากออก และอาจหายใจมีกลิ่นเหม็น ในรายที่เป็ นไซนัสอักเสบเฉี ยบพลันมักมีไข้ร่วม
ด้วย มักตรวจพบเยือ่ จมูกบวมแดง คอแดงเล็กน้อย ถ้าเคาะหรื อกดแรงๆ ตรงบริ เวณหัวตา หน้าผาก หรื อใต้ตาจะ
รู้สึกเจ็บ ในรายที่เป็ นเรื ้อรั ง อาจไม่มีไข้ และเป็ นๆ หายๆ เรื้ อรัง อาการมักจะกาเริ บเวลาเป็ นหวัดคัดจมูก ว่ายน้ า
ดาน้ า หรื อนัง่ เครื่ องบิน
โรคท้องร่ วง หมายถึง การถ่ายอุจจาระเหลวจานวน 3 ครั้งต่อวันหรื อมากกว่า หรื อถ่ายมีมูกหรื อมูกปน
เลือด หรื อถ่ายเป็ นน้ าอย่างน้อย 1 ครั้ง และอาจมีอาการไข้ ปวดท้อง อาเจียนร่ วมด้วย ซึ่ งสุ ดแล้วแต่สาเหตุที่เป็ น
ในทารกที่กินนมมารดาปกติถ่ายอุจจาระเหลวๆ บ่อยครั้งได้ ไม่ถือว่าเป็ นอาการของท้องเดิน แต่ถา้ เป็ นน้ า
จานวนมากและบ่อยครั้งกว่าที่เคยเป็ น ก็ถือว่าผิดปกติ ท้องร่ วงเป็ นอาการที่พบได้บ่อยและมีสาเหตุได้หลาย
ประการ ส่ วนใหญ่อาการจะไม่รุนแรงทาให้มีภาวะขาดน้ าและเกลือแร่ เป็ นอันตรายถึงตายได้ โดยเฉพาะในเด็ก
เล็กและผูส้ ู งอายุ
4. นโยบาย
สถานการณ์การดื้อยาปฏิชีวนะในปั จจุบนั พบว่า ประเทศไทยมีอตั ราการดื้อยาสู งมาก และถือว่าเข้าขั้นวิกฤต
ในหมวดการใช้ยาทุกประเภท โดยเฉพาะอย่างยิง่ ยาปฏิชีวนะ ยิง่ มีการใช้ยาปฏิชีวนะมาก หรื อเกินความจะเป็ น
มากเท่าใด เชื้อก็ยงิ่ ดื้อยามากขึ้นเท่านั้น ทาให้ปัญหาการดื้อยาเป็ นปั ญหาของขุมขน และลุกลามไปสู่ ระดับชาติ
การกาหนดเกณฑ์การใช้ยาปฏิชีวนะในหน่วยบริ การ จึงถือเป็ นขั้นตอนการดูแลหรื อมาตรการที่สาคัญอย่างหนึ่ง
ในการควบคุมให้เกิดการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างเหมาะสมและลดปั ญหาการดื้อยาภายในประเทศ ด้วยเหตุน้ ี
สานักงานหลักประกันสุ ขภาพแห่งชาติ จึงกาหนดเกณฑ์การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล เป็ นหนึ่งในเกณฑ์
การประเมินคุณภาพการใช้ยาในโรงพยาบาล โดยใช้เกณฑ์น้ ีสาหรับการประเมินการใช้ยาปฏิชีวนะชนิด
รับประทานในผูป้ ่ วยนอก ใน 3 กลุ่มโรคเป้ าหมายคือ URI ท้องเสี ยเฉียบพลัน และแผลเลือดออก
คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบาบัดโรงพยาบาลภักดีชุมพล เล็งเห็นความสาคัญของปัญหาการใช้ยา
ปฏิชีวนะดังกล่าว จึงกาหนดให้เป็ นนโยบายในการนาโครงการ Antibiotic Smart Use (ASU) ลงสู่ การปฏิบตั ิท้ งั
ในส่ วนของโรงพยาบาลแก้งคร้อ และหน่วยบริ การเครื อข่าย โดยประสานงานผ่าน คปสอ. ภักดีชุมพล เพื่อ
กาหนดแนวทางดาเนินงาน การประเมินผลและจัดกิจกรรมรณรงค์ตามโครงการให้เป็ นไปในแนวทางเดียวกัน
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5. ความรับผิดชอบ
5.1 คณะกรรมการพัฒนาระบบยา
(PharmaCeutical Care Team) โรงพยาบาลภักดีชุมพล เป็ นผูร้ ับผิดชอบ
ในการดาเนินโครงการในภาพรวม วางแผนโครงการ กากับการดาเนินงาน รวมทั้งกาหนดแนวทาง/คู่มือในการ
ดาเนินโครงการ
5.2 แพทย์ และ/หรื อบุคลากรทางการแพทย์สาขาอื่น เป็ นวิทยากรทาหน้าที่ให้ความรู้เรื่ องโรค การรักษา
และการใช้ยา แก่บุคลากรในโรงพยาบาลและบุคลากรในเครื อข่ายหน่วยบริ การปฐมภูมิในอาเภอ ภักดีชุมพล
รวมทั้งดาเนินกิจกรรมรณรงค์ให้ผรู ้ ับบริ การและประชาชนในชุมชนได้ตระหนักถึงความสาคัญของกิจกรรม
5.3 แพทย์ พยาบาลและหรื อเจ้าหน้าที่หน่วยบริ การปฐมภูมิผตู ้ รวจรักษาผูป้ ่ วย ตรวจรักษาผูป้ ่ วยตามแนว
ทางการใช้ยาปฏิชีวนะในการรักษาผูป้ ่ วย 2 กลุ่มโรคเป้ าหมาย คือ โรคระบบติดเชื้อทางเดินหายใจส่ วนบน และ
โรคท้องร่ วงเฉี ยบพลัน
5.4 กลุ่มงานเภสัชกรรมและคณะกรรมการตรวจสอบเวชระเบียน เป็ นผูร้ ับผิดชอบในการติดตามการดาเนิน
โครงการ เก็บรวบรวม และวิเคราะห์ขอ้ มูล
6. รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1) คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบาบัด โรงพยาบาลภักดีชุมพล กาหนดนโยบายให้ดาเนินงาน
โครงการ Antibiotic Smart Use ตามเกณฑ์ประเมินคุณภาพยาของโรงพยาบาล ของสานักงาน
หลักประกันสุ ขภาพแห่งชาติ และแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบยาโรงพยาบาลภักดีชุมพล เพื่อ
ดาเนินงานตามโครงการ Antibiotic Smart Use และดูแลระบบยาของโรงพยาบาลโดยรวม
2) คณะกรรมการพัฒนาระบบยา ประชุมชี้แจงเกณฑ์การประเมิน กาหนดแนวทางการดาเนินโครงการ
Antibiotic Smart Use แนวทางในการตรวจรักษาและการใช้ยาปฏิชีวนะใน 2 กลุ่มโรคเป้ าหมาย และ
ผูร้ ับผิดชอบให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบ
3) จัดอบรมวิชาการ “แนวทางการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผลในโรค URI และท้องร่ วงเฉี ยบพลัน”
ให้แก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล และหน่วยบริ การปฐมภูมิในเครื อข่ายโดยประสานงานกับทีมพัฒนา
บุคลากรของโรงพยาบาล และ คปสอ.
4) จัดกิจกรรมรณรงค์กระตุน้ เตือนหลังการอบรม(ภาคผนวก) โดย
(1) จัดทาแนวทางการซักประวัติและการสั่งใช้ยาปฏิชีวนะใน 3 กลุ่มโรคเป้ าหมาย ให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
(2) รณรงค์กิจกรรมตามโครงการ Antibiotic Smart Use แก่ผรู ้ ับบริ การโดยใช้แผ่นพับ ป้ าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ และเสี ยงตามสายประชาสัมพันธ์ในโรงพยาบาล
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5) ฝ่ ายเภสัชกรรมจะประสานงานกับเจ้าหน้าที่เวชระเบียน และคณะกรรมการ IM เพื่อประเมินผล
โครงการ แล้วนาเสนอคณะกรรมการพัฒนาระบบยา
6) คณะกรรมการพัฒนาระบบยานาผลการประเมินโครงการ Antibiotic Smart Use มาใช้ในการปรับปรุ ง
และพัฒนาการดาเนินงานตามโครงการ เช่น
1 กระบวนการสั่งใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผลใน 2 โรคเป้ าหมาย
2 กาหนดกิจกรรมรณรงค์ในชุมชนเกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะใน 2 กลุ่มโรคเป้ าหมาย เช่น วิทยุ
ชุมชน และหอกระจายข่าวของชุมชน
3 สนับสนุนให้มีการทาผลงานวิชาการเกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล ใน 2 โรคเป้ าหมาย
7. เครื่องชี้วดั คุณภาพ
การประเมินผลโครงการแบ่งเป็ น 2 ส่ วนคือ
(1) ปริ มาณและมูลค่าการใช้ยาปฏิชีวนะชนิดรับประทานในผูป้ ่ วยนอก
(2) มีการประเมินผลสัดส่ วนของผูป้ ่ วยนอกที่ไม่ได้รับยาปฏิชีวนะใน 2 โรคเป้ าหมาย
8. เอกสารอ้างอิง
นายแพทย์สุรเกียรติ อาชานานุภาพ. ตาราการตรวจรักษาโรคทัว่ ไป ; สานักพิมพ์หมอชาวบ้าน,2544 : หน้า
213, 229, 265 ,273.
9. ภาคผนวก
 แนวทางการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล ใน 2 โรคเป้ าหมาย ได้แก่ โรค URI ท้องร่ วงเฉี ยบพลัน
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