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Hospital Antimicrobial Stewardship Model, Phase I 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพในสถานพยาบาลเป็นหนึ่งในนโยบายที่กระทรวงสาธารณสุขขับเคลื่อนผ่าน
แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (service plan) สาขาที่ 15 คือ Rational Drug Use (RDU) และ 
Antimicrobial Resistance (AMR) โดยหนึ่งในมาตรการของการจัดการเชื้อดื้อยาคือการควบคุมก ากับดูแล
การใช้ยาต้านจุลชีพอย่างเหมาะสม (Antimicrobial Stewardship)ซึ่งเป็นการบริหารจัดการการใช้ยาต้านจุล
ชีพอย่างระมัดระวังและอย่างมีความรับผิดชอบ โดยเน้นการท างานร่วมกันระหว่างสหสาขาวิชาชีพในทุกส่วนที่
เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วยอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้มีการคัดเลือกยาต้านจุลชีพที่เหมาะสมทั้งชนิด ขนาด วิธีการ
ให้ และระยะเวลาในการให้ ทั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ผู้ป่วยได้รับผลลัพธ์ที่ดีในการป้องกันและรักษาการติดเชื้อ
ทั้งในด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัย รวมถึงการลดผลกระทบในการท าให้เกิดเชื้อดื้อยาและลดค่าใช้จ่าย
ด้านยาที่ไม่จ าเป็นในการนี้โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์โดยมีทีมน าคือคณะกรรมการป้องกันและ
ควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล (Infection Control Committee; ICC)ได้ทบทวนและวิเคราะห์ระบบการ
ควบคุมก ากับดูแลการใช้ยาต้านจุลชีพที่ได้ด าเนินการอยู่ในโรงพยาบาลเพ่ือพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้นโดยใช้ชื่อระบบว่า Antibiotic Automatic Alert (AAA) 

วัตถุประสงค ์
เพ่ือพัฒนาระบบAAAและน ามาใช้ในโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ส าหรับการสั่งยาต้านจุลชีพกลุ่มควบคุม 
เพ่ือใหเ้กิดการทบทวนการสั่งใช้ยาต้านจุลชีพในกลุ่มควบคุมอย่างเป็นระบบ โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือลดการเกิดเชื้อดื้อ
ยา เพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการรักษา และลดค่าใช้จ่ายด้านยา 

วิธีด าเนินการ 
1. ICC ประชุมทบทวนและวิเคราะห์ระบบการควบคุมก ากับดูแลการใช้ยาต้านจุลชีพที่ได้ด าเนินการอยู่ใน
ปัจจุบัน ซึ่งพบปัญหาหลายประการ จึงได้เสนอการพัฒนารูปแบบการด าเนินงานใหม่ในโรงพยาบาลต่อ
ผู้บริหาร (รองผู้อ านวยการฝ่ายการแพทย์) 
2. รองผู้อ านวยการฝ่ายการแพทย์น าเสนอผู้อ านวยการโรงพยาบาลเกี่ยวกับแนวคิดและกรอบการด าเนินงานที่ 
ICC เสนอ 
3. ICC พัฒนาระบบตามท่ีผู้อ านวยการไดใ้ห้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม 
4. พัฒนา AAA Softwareโดยกลุ่มงานเภสัชกรรมเพ่ือใช้ในการด าเนินงาน 
5. ชี้แจงรายละเอียดการด าเนินงานแก่ผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ แพทย์ พยาบาล นักเทคนิคการแพทย์ เภสัชกร และ
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม  
6. เริ่มด าเนินการระบบAAAระยะที่ 1 วันที่ 1 มิถุนายน 2561ส าหรับยาต้านจุลชีพกลุ่มควบคุมจ านวน   
รายการ ได้แก่Imipenem, Meropenem, Ertapenem, Doripenem, Colistin, Vancomycin, 
Fosfomycin, Tigecycline (ส าหรับยาต้านจุลชีพที่จะด าเนินการในระยะที่ 2มีจ านวน 3 รายการได้แก่ 
Piperacillin/Tazobactam,Cefoperazone/Sulbactam, Levofloxacin ทั้งนี้ยังไม่ก าหนดวันเริ่มด าเนินการรอ
การประเมินผลในระยะที่ 1) 
 



 
วิธีการด าเนินงานของระบบ AAA 
1. เมื่อแพทย์สั่งใช้ยาในกลุ่มเป้าหมายเภสัชกรจะก าหนดวันหยุดยาโดยอัตโนมัติ ซึ่ง ก าหนดหยุดยาในอีก 5 วัน

ถัดไปจากวันที่สั่งใช้ยาวันแรก 
2.  ในเวรดึกของเช้าวันที่ 4 เภสัชกรจะพิมพ์ใบ AAA ของผู้ป่วยที่ก าลังจะได้ยาครบก าหนดส่งให้หอผู้ป่วย(สั่งพิมพ์

จาก AAA software) 
3. พยาบาลน าใบ AAA*ใส่ chart และแจ้งแพทยส์ตาฟหรือแพทย์ประจ าบ้าน/แพทย์พี่เลี้ยง เจ้าของไข้เพ่ือทบทวน

การใช้ยา 
*ใบ AAAจะประกอบด้วย 3 ส่วนคือ 1. ชื่อยา วิธีใช้ วันที่เริ่มสั่งใช้ จ านวนวันที่ใช้ยามาแล้ว และวันที่ครบ
ก าหนดหยุดยา 2. ผลการเพาะเชื้อของผู้ป่วย 3.ข้อมูล 5 ข้อที่แพทย์ต้องกรอกในกรณีที่ต้องการสั่งใช้ยาต่อ 
ได้แก่ ต าแหน่งการติดเชื้อ ประเภทการติดเชื้อ เหตุผลในการสั่งใช้ยาต่อ ขนาดการใช้ยา และวันที่ที่ครบก าหนด
ใช้ยา 

4. กรณีแพทย์ประสงคส์ั่งใช้ยาต่อ: 
4.1 แพทย์ต้องกรอกข้อมูลในใบ AAA ให้ครบถ้วนทั้ง 5 ข้อและลงชื่อโดยแพทย์สตาฟหรือแพทย์ประจ าบ้าน/

แพทย์พ่ีเลี้ยงเท่านั้น ซึ่งสามารถใช้ใบนี้เป็น Doctor’s Order Sheet ส าหรับการสั่งใช้ยาได้  
4.2แพทย์ต้องกรอกข้อมูลและพยาบาลต้องส่งเบิกยาภายในเวลา 24.00 น. ของวันถัดจากที่ได้รับใบ AAA ทั้งนี้

จะมีช่วงเวลาส าหรับทบทวนการใช้ยาประมาณ 40 ชั่วโมง 
4.4 การสั่งใช้ยาต่อเนื่อง จะสั่งได้อีกไม่เกินครั้งละ 10 วัน หากระบุมากกว่า 10 วัน เภสัชกรจะก าหนดวันหยุด

ยาที่ 10 วัน แล้วระบบจะมีการส่งใบ AAA อีกครั้งเมื่อครบก าหนดเพ่ือให้แพทย์ทบทวนการใช้ยาใหม่ 
4.5 เภสัชกรจะบันทึกข้อมูลจากใบ AAA ที่แพทย์กรอกลงในระบบคอมพิวเตอร์เพ่ือสรุปข้อมูลส่งให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ด้านโรคติดเชื้อทบทวนความเหมาะสมของการสั่งใช้ยา และรายงานต่อไปยังผู้บริหารและองค์กรแพทย์ 
5. หากไม่ส่งใบ AAA ภายในระยะเวลาที่ก าหนด ระบบจะหยุดยาอัตโนมัติในเช้าวันที่ 6 นับจากวันที่สั่งใช้ยาวันแรก 

ผลการด าเนินการ และอภิปรายผล 
เนื่องจากได้เริ่มด าเนินการระบบ AAA ในวันที่ 1 มิถุนายน 2561 และได้วางแผนสรุปผลการด าเนินงานรอบ
แรกในเดือนกรกฎาคม 2561จึงยังไม่มีผลการด าเนินการและอภิปรายผลแสดงในบทคัดย่อนี้ 

ความภาคภูมิใจ 
1. มีการพัฒนานวัตกรรม AAA Software เพ่ือใช้สนับสนุนการด าเนินงานในโรงพยาบาล 
2. ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหาร และได้รับความร่วมมือจากสหสาขาวิชาชีพที่เก่ียวข้องทั้งองค์กรแพทย์ กลุ่ม
งานการพยาบาล กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ กลุ่มงานเภสัชกรรม คณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ
ในโรงพยาบาล ในการพัฒนาระบบและด าเนินงานร่วมกัน 
 


