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แนวทางการดูแลรักษาผูป่้วยเลขท่ี CPG ปรับปรุงคร้ังท่ี : 0 
เร่ือง: โครงการ Antibiotic Smart Use วนัท่ีประกาศใช ้: 
หน่วยงาน : ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน ผูอ้นุมติั : 

 
 

นพ.วชิิต รุ่งพุทธิกลุ 
ผูอ้  านวยการโรงพยาบาล 

ภกัดีชุมพล 

ผูจ้ดัท า      : คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบ าบดั (PTC) 
ผูท้บทวน  : คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบ าบดั (PTC) 
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง: องคก์รแพทย,์ องคก์รพยาบาล, ผูป่้วยใน, หอ้ง
คลอด, หอ้งฉุกเฉิน, ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน 

 
สารบัญ 
ตอนที ่ หัวข้อ  
1.0 วตัถุประสงค ์
2.0 ขอบข่าย/กลุ่มเป้าหมาย 
3.0 ค านิยามศพัท ์
4.0 นโยบาย 
5.0 ความรับผดิชอบ 
6.0 วธีิปฏิบติั 
7.0 เคร่ืองช้ีวดัคุณภาพ 
8.0 เอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
บนัทึกการประกาศใช ้
ฉบับที ่ วนั/เดือน/ปี รายละเอยีด แก้ไขโดย อนุมัติโดย 
     

ผูอ้  านวยการ
โรงพยาบาล 
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แนวทางการดูแลรักษาผูป่้วยเลขท่ี CPG ปรับปรุงคร้ังท่ี : 0 
เร่ือง: โครงการ Antibiotic Smart Use วนัท่ีประกาศใช ้: 
 
1. วตัถุประสงค์ 
 เพื่อใหบุ้คลากรทางการแพทยส์ามารถสั่งใชย้าปฏิชีวนะไดอ้ยา่งสมเหตุผล  และลดการใชย้าปฏิชีวนะอยา่ง
พร ่ าเพร่ือใน 3 โรคท่ีพบบ่อย คือโรคติดเช้ือทางเดินหายใจส่วนบน โรคทอ้งร่วงเฉียบพลนั และแผลเลือดออก 
 
2. ขอบข่าย 
 โครงการ  Antibiotic Smart Use มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหบุ้คลากรทางการแพทยส์ามารถสั่งใชย้าปฏิชีวนะได้
อยา่งสมเหตุผล โดยเนน้การใชย้าอยา่งสมเหตุผลในการรักษาผูป่้วยนอกทัว่ไปท่ีมีสุขภาพแขง็แรงซ่ึงอายตุั้งแต่ 2 
ปีข้ึนไป และป่วยดว้ย 2 โรคเป้าหมาย คือ โรคระบบติดเช้ือทางเดินหายใจส่วนบน และโรคทอ้งร่วงเฉียบพลนั
 โครงการน้ีไม่เก่ียวขอ้งกบัการรักษาผูป่้วยใน ผูท่ี้อายนุอ้ยกวา่ 2 ปี ผูป่้วยหนกั หรือผูท่ี้มีโรคหรือ
ภาวะแทรกซอ้นท่ีรุนแรงท่ีอาจตอ้งรับเขา้รักษาตวัในโรงพยาบาลหรือผูท่ี้มีภาวะภูมิคุม้กนับกพร่อง หรือ
เบาหวาน 
3. ค าจ ากดัความ 
 ยาปฏิชีวนะ (Antibiotic) เป็นยาท่ีมีฤทธ์ิในการฆ่าหรือยบัย ั้งการเจริญเติบโตของเช้ือแบคทีเรีย ไม่มี
ฤทธ์ิต่อเช้ือไวรัส ไม่มีผลต่อโรคภูมิแพ ้จึงไม่ช่วยใหโ้รคจากเช้ือไวรัสหรือโรคภูมิแพห้ายเร็วข้ึนหรือมีอาการดี
ข้ึนแต่อยา่งใด รวมทั้งไม่ช่วยป้องกนัโรคแทรกซอ้นจากโรคเหล่านั้น  
 โรคของระบบทางเดินหายใจส่วนบน คือโรคท่ีมีอาการ น ้ามูกไหล จาม คดัจมูก มีเสมหะ เสมหะไหลลง
คอ ไอ เจบ็คอ เสียงแหบ ปวดศีรษะ คร่ันเน้ือคร่ันตวั มีไข ้ปวดเม่ือย อ่อนเพลีย โดยผูป่้วยอาจมีอาการอยา่งใด
อยา่งหน่ึงหรือมีอาการหลายอยา่งร่วมกนั อาจมีสาเหตุจากการติดเช้ือไวรัสหรือแบคทีเรีย หรืออาจจากสาเหตุ
อ่ืนๆ เช่น มีสาเหตุจากภูมิแพ ้หากเป็นโรคติดเช้ือระบบทางเดินหายใจส่วนบน ส่วนใหญ่ (มากกวา่ร้อยละ80) มี
สาเหตุจากเช้ือไวรัสหรือสาเหตุอ่ืนๆ ส่วนนอ้ย (นอ้ยกวา่ร้อยละ 20) มีสาเหตุจากเช้ือแบคทีเรีย ดงันั้นในการ
รักษาโรคติดเช้ือของระบบทางเดินหายใจส่วนบน ส่วนใหญ่ (8 ใน 10 คร้ัง) จึงไม่ตอ้งใชย้าปฏิชีวนะ 
 ไข้หวดั (common cold) เป็นโรคติดเช้ือทางเดินหายใจส่วนบนท่ีพบไดบ้่อย เกิดจากเช้ือไวรัส สามารถ
ติดต่อกนัไดง่้ายโดยการสัมผสั การไอ จาม หรือหายใจรดกนั มีอาการคือ มีไขเ้ป็นพกัๆ คร่ันเน้ือคร่ันตวั 
อ่อนเพลีย ปวดหนกัศีรษะเล็กนอ้ย คดัจมูก น ้ามูกใส จาม คอแหง้ หรือเจบ็คอเล็กนอ้ย ไอแหง้ๆ หรือไอมีเสมหะ
เล็กนอ้ย ลกัษณะสีขาว บางคร้ังอาจท าใหรู้้สึกเจบ็แถวล้ินป่ีเวลาไอ ในเด็กเล็กอาจมีอาการอาเจียนเวลาไอ อาจ
ตรวจพบเยือ่จมูกบวมและแดง คอแดงเล็กนอ้ย ทอมซิลโต แต่ไม่แดงมาก และไม่มีหนอง  
 ต่อมทอนซิลอกัเสบ (Pharyngitis) หรือคอหอยอกัเสบ (Tonsillitis) เป็นโรคติดเช้ือทางเดินหายใจ
ส่วนบนซ่ึงเกิดจากการติดเช้ือไวรัสหรือแบคทีเรีย ซ่ึงมีอยูห่ลายชนิด ท่ีส าคญัคือเช้ือ beta streptococcus group A 
ติดต่อโดยการหายใจ ไอ หรือจามรดกนั(เช่นเดียวกบัไขห้วดั) ในรายท่ีเป็นเฉียบพลัน จะมีไขสู้ง(มากกวา่ 38.3 
องศาเซลเซียส) เกิดข้ึนทนัทีทนัใด และมีอาการปวดศีรษะ อ่อนเพลีย เบ่ืออาหาร คร่ันเน้ือคร่ันตวั หรือหนาว  
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สะทา้น รู้สึกแหง้ผากในล าคอ หรือเจบ็ในคอมาก บางรายอาจเจบ็คอมากจนกลืนน ้าและอาการล าบาก ในเด็กเล็ก
อาจมีอาการอาเจียน ไอ ปวดทอ้ง หรือทอ้งเดินร่วมกนั บางรายอาจมีไขสู้งจนชกั หรือร้องกวนไม่หยดุ อาจ
สังเกตเห็นมีกอ้นบวมและเจบ็ (กอ้นลูกหนู หรือต่อมน ้าเหลืองอกัเสบ) ท่ีบริเวณใตค้างขา้งใดขา้งหน่ึง หรือทั้ง
สองขา้ง ตรวจพบต่อมทอนซิลบวมโต มีสีแดงจดั และมีหนองขาวๆ เหลืองๆ เป็นจุดอยูบ่นทอนซิล ซ่ึงเข่ียออก
ง่าย ในรายท่ีเป็นเร้ือรัง จะมีอาการเจบ็คอบ่อย ๆ เบ่ืออาหาร อ่อนเพลีย ไอแหง้ๆ หรือมีเสมหะเล็กนอ้ย มกัไม่มี
ไข ้หรือบางคร้ังอาจมีไขต้  ่าๆ จะตรวจพบวา่ทอนซิลโต ผวิขรุขระ แต่ไม่แดงมาก และพบตุ่มน ้าเหลืองบนผนงั
คอเป็นลกัษณะสีแดงเร่ือ และสะทอ้นแสงไฟ ต่อมน ้าเหลืองท่ีใตค้างมกัจะโต และเจบ็เร้ือรัง  
 หูช้ันกลางอกัเสบ (Otitis media) มกัเกิดร่วมกบัการติดเช้ือในบริเวณทางเดินหายใจส่วนตน้(จมูกและ
คอ) ไดแ้ก่ ไขห้วดัและทอนซิลอกัเสบ บางรายอาจเป็นภาวะแทรกซอ้นของหดั ไขห้วดัใหญ่ ไอกรน ท าใหเ้ช้ือ
โรคบริเวณคอผา่นท่อยสูเตเชียน เขา้ไปในหูชั้นกลาง เกิดการอกัเสบ ท าใหเ้ยือ่บุผวิภายในหูชั้นกลางและท่อยสู
เตเชียนบวม และมีหนองขงัอยูใ่นหูชั้นกลาง เพราะไม่อาจระบายผา่นท่อยสูเตเชียนท่ีบวมและอุดตนัได ้ในท่ีสุด
เยือ่แกว้หู (ซ่ึงเป็นเยือ่บางๆกั้นอยูร่ะหวา่งหูชั้นกลางกบัหูชั้นนอก) ก็จะเกิดการทะลุเป็นรู หนองท่ีขงัอยูภ่ายในก็
จะไหลออกมากลายเป็นหูน ้าหนวก เช้ือแบคทีเรียท่ีเป็นสาเหตุของการอกัเสบของหูชั้นกลางท่ีพบบ่อยไดแ้ก่ 
beta streptococcus, staphylococcus, pneumococcus, Hemophilus influenzae, pseudomonas กรณีหูช้ันกลาง
อักเสบเฉียบพลัน จะมีอาการเกิดข้ึนฉบัพลนัจากเป็นไขห้วดั เจบ็คอ หรือเป็นโรคติดเช้ือของทางเดินหายใจอ่ืนๆ 
โดยจะมีอาการปวดในรูหู (แต่ดึงใบหูจะไม่เจบ็มากข้ึน) หูอ้ือ มีไขสู้ง หนาวสั่น บางรายอาจมีอาการวงิเวยีน
ศีรษะ คล่ืนไส้ อาเจียน หรือทอ้งเดิน ในทารกจะมีอาการต่ืนข้ึนร้องกวนกลางดึก(ดว้ยอาการเจบ็ปวด) และร้อง
งอแงเกือบตลอดเวลา บางรายอาจเอามือดึงใบหูตวัเอง เด็กมกัมีไขสู้ง บางรายอาจมีอาการชกัเน่ืองจากไขสู้ง เด็ก
มกัมีอาการของไขห้วดั หรือไอร่วมดว้ย เม่ือตรวจดูหูโดยใชเ้คร่ืองส่องหู (otoscope) ในระยะแรกจะเห็นเยือ่แกว้
หูโป่งออก และเป็นสีแดงเร่ือๆ  ในระยะต่อมา มีการทะลุของเยือ่แกว้หู จะตรวจพบเยือ่แกว้หูทะลุเป็นรู และมี
หนองไหล (ในระยะน้ีผูป่้วยจะไม่มีไข ้และหายปวดหู) กรณีหูช้ันกลางอักเสบเร้ือรัง (หูน า้หนวกเร้ือรัง)  จะมี
อาการหูน ้าหนวกไหลเป็นๆ หายๆ เร้ือรังร่วมกบัมีอาการหูอ้ือ หูตึง หูน ้าหนวกมกัเกิดข้ึนเวลาเป็นหวดั เจบ็คอ 
หรือหลงัจากเล่นน ้า มีลกัษณะเป็นหนองสีเหลืองหรือสีเขียว บางรายอาจมีอาการวงิเวยีน คล่ืนไส้ อาเจียนร่วม
ดว้ย ส่วนมากจะไม่มีไขห้รือเจบ็ปวดในรูหูแต่อยา่งใด เม่ือใชเ้คร่ืองส่องหู จะพบเยือ่แกว้หูทะลุเป็นรูกวา้ง ถา้
ทะลุเป็นรูใหญ่ถึงของแกว้หู มกัจะเป็นชนิดท่ีมีอนัตรายร้ายแรงได ้
 ไซนัสอกัเสบ (Sinusitis) คือการอกัเสบติดเช้ือลุกลามจากโพรงจมูกเขา้ไปในโพรงไซนสั มกัพบเป็น
โรคแทรกซอ้นของไขห้วดั หวดัจากการแพ ้เยือ่จมูกอกัเสบ ต่ิงเน้ือเมือกจมูก ผนงักั้นจมูกคด รากฟันเป็นหนอง 
เช้ือก่อโรคท่ีพบบ่อยคือ beta streptococcus, staphylococcus, pneumococcus, Hemophilus influenzae ซ่ึงมีอยูใ่น
ล าคอ จมูก และไซนสั หรืออาจเกิดจากการลุกลามของเช้ือโรคจากบริเวณรากฟันท่ีเป็นหนองเขา้ไปในโพรง  
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ไซนสัโดยตรงก็ได ้ผูป่้วยจะมีอาการปวดมึนๆ หนกัๆ ตรงบริเวณหวัตา หนา้ผากโหนกแกม้หรือรอบๆ กระบอก
ตา บางรายอาจรู้สึกคลา้ยปวดฟันบริเวณขากรรไกรบน อาจปวดมากในเวลาเชา้หรือบ่าย เวลากม้ศีรษะหรือ
เปล่ียนท่า มีอาการคดัจมูก พดูเสียงข้ึนจมูก มีน ้ามูกขน้เหลืองหรือเขียว เจบ็คอ มีเสลดเหลืองหรือเขียวไหลลงใน
ล าคอ ตอ้งคอยสูดหรือขากออก และอาจหายใจมีกล่ินเหมน็ ในรายท่ีเป็นไซนัสอักเสบเฉียบพลันมกัมีไขร่้วม
ดว้ย มกัตรวจพบเยือ่จมูกบวมแดง คอแดงเล็กนอ้ย ถา้เคาะหรือกดแรงๆ ตรงบริเวณหวัตา หนา้ผาก หรือใตต้าจะ
รู้สึกเจบ็ ในรายท่ีเป็นเร้ือรัง อาจไม่มีไข ้และเป็นๆ หายๆ เร้ือรัง อาการมกัจะก าเริบเวลาเป็นหวดัคดัจมูก วา่ยน ้า 
ด าน ้า หรือนัง่เคร่ืองบิน  
 โรคท้องร่วง หมายถึง การถ่ายอุจจาระเหลวจ านวน 3 คร้ังต่อวนัหรือมากกวา่ หรือถ่ายมีมูกหรือมูกปน
เลือด หรือถ่ายเป็นน ้าอยา่งนอ้ย 1 คร้ัง และอาจมีอาการไข ้ปวดทอ้ง อาเจียนร่วมดว้ย ซ่ึงสุดแลว้แต่สาเหตุท่ีเป็น 
ในทารกท่ีกินนมมารดาปกติถ่ายอุจจาระเหลวๆ บ่อยคร้ังได ้ไม่ถือวา่เป็นอาการของทอ้งเดิน แต่ถา้เป็นน ้า
จ  านวนมากและบ่อยคร้ังกวา่ท่ีเคยเป็น ก็ถือวา่ผดิปกติ ทอ้งร่วงเป็นอาการท่ีพบไดบ้่อยและมีสาเหตุไดห้ลาย
ประการ ส่วนใหญ่อาการจะไม่รุนแรงท าใหมี้ภาวะขาดน ้าและเกลือแร่ เป็นอนัตรายถึงตายได ้โดยเฉพาะในเด็ก
เล็กและผูสู้งอาย ุ
 
4. นโยบาย 
 สถานการณ์การด้ือยาปฏิชีวนะในปัจจุบนัพบวา่ ประเทศไทยมีอตัราการด้ือยาสูงมาก และถือวา่เขา้ขั้นวกิฤต
ในหมวดการใชย้าทุกประเภท โดยเฉพาะอยา่งยิง่ยาปฏิชีวนะ ยิง่มีการใชย้าปฏิชีวนะมาก หรือเกินความจะเป็น
มากเท่าใด เช้ือก็ยิง่ด้ือยามากข้ึนเท่านั้น ท าใหปั้ญหาการด้ือยาเป็นปัญหาของขมุขน และลุกลามไปสู่ระดบัชาติ 
การก าหนดเกณฑก์ารใชย้าปฏิชีวนะในหน่วยบริการ จึงถือเป็นขั้นตอนการดูแลหรือมาตรการท่ีส าคญัอยา่งหน่ึง
ในการควบคุมใหเ้กิดการใชย้าปฏิชีวนะอยา่งเหมาะสมและลดปัญหาการด้ือยาภายในประเทศ ดว้ยเหตุน้ี 
ส านกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ จึงก าหนดเกณฑก์ารใชย้าปฏิชีวนะอยา่งสมเหตุผล เป็นหน่ึงในเกณฑ์
การประเมินคุณภาพการใชย้าในโรงพยาบาล โดยใชเ้กณฑน้ี์ส าหรับการประเมินการใชย้าปฏิชีวนะชนิด
รับประทานในผูป่้วยนอก ใน 3 กลุ่มโรคเป้าหมายคือ URI ทอ้งเสียเฉียบพลนั และแผลเลือดออก 
 คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบ าบดัโรงพยาบาลภกัดีชุมพล เล็งเห็นความส าคญัของปัญหาการใชย้า
ปฏิชีวนะดงักล่าว จึงก าหนดใหเ้ป็นนโยบายในการน าโครงการ Antibiotic Smart Use (ASU) ลงสู่การปฏิบติัทั้ง
ในส่วนของโรงพยาบาลแกง้คร้อ และหน่วยบริการเครือข่าย โดยประสานงานผา่น คปสอ. ภกัดีชุมพล เพื่อ
ก าหนดแนวทางด าเนินงาน การประเมินผลและจดักิจกรรมรณรงคต์ามโครงการใหเ้ป็นไปในแนวทางเดียวกนั 
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แนวทางการดูแลรักษาผูป่้วยเลขท่ี CPG ปรับปรุงคร้ังท่ี : 0 
เร่ือง: โครงการ Antibiotic Smart Use วนัท่ีประกาศใช ้: 
 
5. ความรับผดิชอบ 

  5.1 คณะกรรมการพฒันาระบบยา (PharmaCeutical Care Team) โรงพยาบาลภกัดีชุมพล  เป็นผูรั้บผดิชอบ
ในการด าเนินโครงการในภาพรวม วางแผนโครงการ ก ากบัการด าเนินงาน รวมทั้งก าหนดแนวทาง/คู่มือในการ
ด าเนินโครงการ 

5.2 แพทย ์และ/หรือบุคลากรทางการแพทยส์าขาอ่ืน เป็นวทิยากรท าหนา้ท่ีใหค้วามรู้เร่ืองโรค การรักษา 
และการใชย้า แก่บุคลากรในโรงพยาบาลและบุคลากรในเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิในอ าเภอ ภกัดีชุมพล  
รวมทั้งด าเนินกิจกรรมรณรงคใ์หผู้รั้บบริการและประชาชนในชุมชนไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของกิจกรรม 
 5.3 แพทย ์พยาบาลและหรือเจา้หนา้ท่ีหน่วยบริการปฐมภูมิผูต้รวจรักษาผูป่้วย ตรวจรักษาผูป่้วยตามแนว
ทางการใชย้าปฏิชีวนะในการรักษาผูป่้วย 2 กลุ่มโรคเป้าหมาย คือ โรคระบบติดเช้ือทางเดินหายใจส่วนบน และ
โรคทอ้งร่วงเฉียบพลนั 

5.4 กลุ่มงานเภสัชกรรมและคณะกรรมการตรวจสอบเวชระเบียน เป็นผูรั้บผดิชอบในการติดตามการด าเนิน
โครงการ เก็บรวบรวม และวเิคราะห์ขอ้มูล 
 
6. รายละเอยีดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

1) คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบ าบดั โรงพยาบาลภกัดีชุมพล ก าหนดนโยบายใหด้ าเนินงาน
โครงการ Antibiotic Smart Use ตามเกณฑป์ระเมินคุณภาพยาของโรงพยาบาล ของส านกังาน
หลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ และแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาระบบยาโรงพยาบาลภกัดีชุมพล เพื่อ
ด าเนินงานตามโครงการ Antibiotic Smart Use และดูแลระบบยาของโรงพยาบาลโดยรวม 

2) คณะกรรมการพฒันาระบบยา ประชุมช้ีแจงเกณฑก์ารประเมิน ก าหนดแนวทางการด าเนินโครงการ  
Antibiotic Smart Use แนวทางในการตรวจรักษาและการใชย้าปฏิชีวนะใน 2 กลุ่มโรคเป้าหมาย และ
ผูรั้บผดิชอบใหเ้จา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งทราบ 

3) จดัอบรมวชิาการ “แนวทางการใชย้าปฏิชีวนะอยา่งสมเหตุผลในโรค URI และทอ้งร่วงเฉียบพลนั” 
ใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีโรงพยาบาล และหน่วยบริการปฐมภูมิในเครือข่ายโดยประสานงานกบัทีมพฒันา
บุคลากรของโรงพยาบาล และ คปสอ. 

4) จดักิจกรรมรณรงคก์ระตุน้เตือนหลงัการอบรม(ภาคผนวก) โดย  
(1) จดัท าแนวทางการซกัประวติัและการสั่งใชย้าปฏิชีวนะใน 3 กลุ่มโรคเป้าหมาย ใหห้น่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้ง 
(2) รณรงคกิ์จกรรมตามโครงการ Antibiotic Smart Use แก่ผูรั้บบริการโดยใชแ้ผน่พบั ป้าย

ประชาสัมพนัธ์โครงการ  และเสียงตามสายประชาสัมพนัธ์ในโรงพยาบาล 
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แนวทางการดูแลรักษาผูป่้วยเลขท่ี CPG ปรับปรุงคร้ังท่ี : 0 
เร่ือง: โครงการ Antibiotic Smart Use วนัท่ีประกาศใช ้: 
 

5) ฝ่ายเภสัชกรรมจะประสานงานกบัเจา้หนา้ท่ีเวชระเบียน และคณะกรรมการ IM เพื่อประเมินผล
โครงการ แลว้น าเสนอคณะกรรมการพฒันาระบบยา  

6) คณะกรรมการพฒันาระบบยาน าผลการประเมินโครงการ Antibiotic Smart Use มาใชใ้นการปรับปรุง
และพฒันาการด าเนินงานตามโครงการ เช่น 
1 กระบวนการสั่งใชย้าปฏิชีวนะอยา่งสมเหตุผลใน 2 โรคเป้าหมาย 
2 ก าหนดกิจกรรมรณรงคใ์นชุมชนเก่ียวกบัการใชย้าปฏิชีวนะใน 2 กลุ่มโรคเป้าหมาย เช่น วทิยุ

ชุมชน และหอกระจายข่าวของชุมชน 
3 สนบัสนุนใหมี้การท าผลงานวชิาการเก่ียวกบัการใชย้าปฏิชีวนะอยา่งสมเหตุผล ใน 2 โรคเป้าหมาย 

 
7. เคร่ืองช้ีวดัคุณภาพ 
การประเมินผลโครงการแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ 

(1) ปริมาณและมูลค่าการใชย้าปฏิชีวนะชนิดรับประทานในผูป่้วยนอก 
(2) มีการประเมินผลสัดส่วนของผูป่้วยนอกท่ีไม่ไดรั้บยาปฏิชีวนะใน 2 โรคเป้าหมาย 

 
8. เอกสารอ้างองิ 
 นายแพทยสุ์รเกียรติ  อาชานานุภาพ. ต าราการตรวจรักษาโรคทัว่ไป ; ส านกัพิมพห์มอชาวบา้น,2544 : หนา้ 
213, 229, 265 ,273. 
9. ภาคผนวก 

 แนวทางการใชย้าปฏิชีวนะอยา่งสมเหตุผล ใน 2 โรคเป้าหมาย ไดแ้ก่  โรค URI ทอ้งร่วงเฉียบพลนั  


