
• พฒันากลไกและระบบ
สนบัสนุน RDU- AMR 
การส ัง่ใช ้ED  
PTC, Ethics, Label, Drug 
List

- เพิม่ Safety
NSAIDs ใน CKD
Gliben ใน Eldery
ยาใน Pregnancy

- ลด AMR
ลด ATB ใน RI AD FTW APL

- เพิม่ Quality
-Metformin ใน DM
-Inhale Corticosteroid ใน asthma

- ลด Adv. Event จากยา
ไมใ่ช ้RAS ซ ้าซอ้น
ไมใ่ช ้NSAID ซ ้าซอ้น
ลดการใช ้BZD ในสงูอายุ
ไมใ่ช ้Non-sedating antihistamine RI เด็ก

RDU ข ัน้ที ่1 RDU ข ัน้ที ่3RDU ข ัน้ที ่2

จ านวน รพ.สต. รอ้ยละ 40
ผา่นเกณฑ์ ATB ใน RI, AD

จ านวน รพ.สต. รอ้ยละ 60
ทีผ่า่นเกณฑ์ ATB ใน RI, AD

รพ.สต.รอ้ยละ 80
ทีผ่า่นเกณฑ์ ATB ใน RI, AD

แนวทางการด าเนินงาน RDU จังหวัดสุโขทัย ปี 2563

RDU1 (รพ.)    

RDU1 (รพ.)

RDU2 ( PCU)     

1

RDU2 (PCU)     
RDU2 (PCU)     

RDU1 (รพ.)

• ผลการด าเนนิงานผา่นตามตวัชีว้ดั 18
ตวัชีว้ดั ตามเกณฑใ์นคูม่อื RDU Service
plan

• ตวัชีว้ดัเฉพาะตามสภาพปัญหา
(problem based indicators)

- ตวัชีว้ดัร่วมระดบัเขต /เครอืขา่ย รพ.  
- ตวัชีว้ดัตามกลุม่โรค/กลุม่ยา ทีเ่ป็น

ปัญหาใน service plan อืน่
- ตวัชีว้ดัเฉพาะใน รพ. 

RDU ข ัน้ที ่3+

รพ.สต.รอ้ยละ 80
ทีผ่า่นเกณฑ์ ATB ใน RI, AD

RDU2 (PCU)     

RDU1 (รพ.)

ที่มา: การประชุมคณะกรรมการ service plan RDU – AMR คร้ังที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒

แนวทางการด าเนินงาน

การส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในชุมชน (RDU Community) 
เกณฑผ์่านตวัชีว้ดั: ระดบัความส าเรจ็การสง่เสรมิการใชย้าอยา่งสมเหตผุลในชมุชน ผ่านเกณฑร์ะดบั ๓

หน่วยวดั ระดบัจงัหวดั

การส่งเสริมการใชย้าอยา่งสมเหตุผลในชุมชน ด าเนินการ ๕ กิจกรรมหลกั ดงัน้ี
•การเฝ้าระวงัความปลอดภยัดา้นยาในหน่วยบริการสุขภาพ (Proactive Hospital based surveillance)
•การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เพ่ือการใชย้าอยา่งสมเหตุผล (Community Participation) 
•การเฝ้าระวงัความปลอดภยัดา้นยาเชิงรุกในชุมชน  (Active Surveillance)
•การส่งเสริมการใชย้าอยา่งสมเหตุผลในภาคเอกชน (Private Sector) เช่น ร้านช า ร้านยา คลินิก 
•การสร้างความรอบรู้ดา้นการใชย้าอยา่งสมเหตผุลของประชาชน (RDU Literacy) 

RDU hospital

RDU in PCU

RDU in community
เป้าหมาย ปีงบ 63
- RDU ขั้น 2 ร้อยละ 60
- RDU ขั้น 3 ร้อยละ 20
- ร้อยละ 100 ของจังหวัด
มีการด าเนินการ RDU 
Community อย่างน้อย 
1 อ าเภอ และผ่านเกณฑ์
ระดับ 3 

RDU3 (community)     
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เกณฑ์ผ่านตัวชี้วัด: ระดับความส าเร็จการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในชุมชน ผ่านเกณฑ์ระดับ ๓
หน่วยวัด ระดับจังหวัด
ค าอธิบาย แต่ละจังหวัด มีการออกแบบบริหารจัดการเพื่อให้มีการด าเนินงานส่งเสริมการใช้ยาอย่าง
สมเหตุผลในชุมชน อย่างน้อย 1 อ าเภอ ซึ่งแต่ละอ าเภอด าเนินการ อย่างน้อย ๑ ต าบล 
การส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในชุมชน ด าเนินการ ๕ กิจกรรมหลัก ดังนี้
1. การเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านยาในหน่วยบริการสุขภาพ (Proactive Hospital based 
surveillance)
2. การเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านยาเชิงรุกในชุมชน  (Active Community based Surveillance)
3. การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เพื่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (Community 
Participation) 
4. การส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในภาคเอกชน (Private Sector) เช่น ร้านช า ร้านยา คลินิก 
5. การสร้างความรอบรู้ด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผลของประชาชน (RDU Literacy) 

การส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในชุมชน (RDU Community) 
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ระดับความส าเร็จ ค าอธิบาย
ระดับ ๑ ๑.จังหวัดออกแบบระบบบริหารจัดการ ได้แก่ ก าหนดองค์ประกอบ โครงสร้างการจัดการ ระบบ

ข้อมูลสารสนเทศ ระบบติดตามประเมินผล และระบบอื่นที่เกี่ยวข้อง
๒. โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกแห่งในพ้ืนที่อ าเภอเป้าหมาย หรือศูนย์บริการ
สาธารณสุข กทม. หรือหน่วยบริการสุขภาพสังกัดอ่ืน ที่สมัครใจ ด าเนินการ Proactive 
Hospital based surveillance

ระดับ ๒ ผ่านเกณฑ์ระดับ ๑ และด าเนินการกิจกรรมหลัก Active Community Based Surveillance
ระดับ ๓ ผ่านเกณฑ์ระดับ ๒ และด าเนินการกิจกรรมหลัก community participation
ระดับ ๔ ผ่านเกณฑ์ระดับ ๓ และมีการด าเนินการกิจกรรมหลักที่เหลือ อย่างน้อย ๑ ข้อ
ระดับ ๕ ด าเนินการครบ ๕ กิจกรรมหลัก 

การส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในชุมชน (RDU Community) 

หมายเหตุ : 
• รายละเอียดการประเมินการด าเนินการในแต่ละกิจกรรมหลัก ดูในคู่มือด าเนินการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในชุมชน  จากเว็บไซต์ 

http://ndi.fda.moph.go.th/drug_use
• ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาจะจัดประชุมชี้แจงแนวทางการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในชุมชน (RDU Community) ในเดือนธันวาคม 2562 

จังหวัดกรอกรายงานผลการด าเนินงาน RDU Community รอบ 9 เดือน ในระบบรายงานส านักยา
www.rdu-community ภายใน 31 กรกฎาคม 2563

http://ndi.fda.moph.go.th/drug_use
http://www.rdu-community/
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ประเมินกระบวนการด าเนินงาน 
(Process)

ประเมินผลด าเนินงาน (Output)

1.เกิดระบบกลไกเชิงรุกในการเฝ้าระวัง
ความปลอดภัยด้านยาในหน่วยบริการ

1. มีระบบคัดกรองและค้นหาผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบจากยาหรือ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ แบบ Concurrent case finding ในขณะมารับ
บริการในโรงพยาบาล
2. มีแนวทางค้นหาผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบจากยาหรือผลิตภัณฑ์
สุขภาพ แบบ Retrospective

2.เกิดระบบข้อมูลการเฝ้าระวังความ
ปลอดภัยด้านยาเชิงรุกในหน่วยบริการ

3. มีข้อมูลสถานการณ์ที่ค้นพบจากการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านยา
ในหน่วยบริการสุขภาพ (Proactive Hospital based surveillance)

3.เกิดระบบเชื่อมต่อการเฝ้าระวังความ
ปลอดภัยด้านยาในหน่วยบริการและชุมชน
และรายงานเพื่อให้เกิดการเฝ้าระวังและ
แก้ปัญหาในจังหวัดและประเทศ

4. มีการวิเคราะห์ข้อมูล ระบบการสอบสวนเพิ่มเติม และส่งต่อข้อมูล
ไปสู่ชุมชนหรือหน่วยต่างๆ ในชุมชน เพื่อจัดการปัญหา และเตือนภัย
5. มีการรายงานข้อมูลสู่หน่วยงานระดับจังหวัด และส่วนกลาง  เพื่อ
ด าเนินการจัดการปัญหาและแจ้งเตือนภัย เช่น HPVC ระบบ Alert 
system

Key Activity 1 : การเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านยาในหน่วยบริการสุขภาพ 
(Proactive Hospital based Surveillance)
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Key Activity 2 : การเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านยาเชิงรกุในชุมชน  
(Active Community based Surveillance)

ประเมินกระบวนการด าเนินงาน 
(Process)

ประเมินผลด าเนินงาน (Output)

1. มีระบบกลไกเชิงรุกในการเฝ้าระวัง
ความปลอดภัยด้านยาในชุมชน

1. มีแนวทางปฏิบัติในการเยี่ยมบ้าน
2. มีแนวทางปฏิบัติในการส ารวจเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์และบริการ
สุขภาพในแหล่งกระจายยา

2. มีระบบข้อมูลการเฝ้าระวังความ
ปลอดภัยด้านยาเชิงรุกในชุมชน

3. มีข้อมูลสถานการณ์ปัญหาด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพของ
ชุมชน

3. มีระบบเชื่อมต่อการเฝ้าระวังความ
ปลอดภัยด้านยาในชุมชน และรายงาน
เพื่อให้เกิดการเฝ้าระวังและแก้ปัญหาใน
จังหวัดและประเทศ

4. มีการวิเคราะห์ข้อมูล ระบบการสอบสวนเพิ่มเติม และส่งต่อ
ข้อมูลไปสู่ชุมชนหรือหน่วยต่างๆ ในชุมชน เพื่อจัดการปัญหา 
และเตือนภัย
5. มีการรายงานข้อมูลสู่หน่วยงานระดับจังหวัด และส่วนกลาง  
เพื่อด าเนินการจัดการปัญหาและแจ้งเตือนภัย เช่น HPVC ระบบ 
Alert system
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Key Activity 3 : การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคสว่น เพื่อการใชย้าอย่างสม
เหตุผล (Community Participation)

1. มกีารรวบรวมข้อมูลและวเิคราะหส์ถานการณปั์ญหาการใช้ยาไม่สมเหตุผลในชุมชน  และ

วเิคราะหข้์อมูลบริบทของชุมชน ภาคเีครือข่ายทีเ่กีย่วข้องในชุมชน (จาก Key 1 , 2 , 5
อย่างใดอย่างหน่ึง หรือทัง้หมด)

2. จัดให้มกีระบวนการสือ่สารปัญหาการใช้ยาไม่สมเหตุผลในชุมชนให้ภาคเีครือข่ายที่

เกีย่วข้องได้รับทราบ และมกีระบวนการคนืข้อมูล วเิคราะหส์ถานการณปั์ญหาการใช้ยาไม่สม
เหตุผลร่วมกับชุมชน 

3. มกีารก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาการใช้ยาไม่สมเหตุผลร่วมกับชุมชน 

4. มีการด าเนินงานแก้ไขปัญหาการใช้ยาอย่างไม่สมเหตุผลร่วมกันตามแนวทางที่ก าหนด

ร่วมกัน  อย่างน้อย 1 ประเดน็ต่อปี
5. มกีระบวนการแลกเปลีย่นเรียนรู้ การตดิตามประเมนิผลการด าเนินงานอย่างต่อเน่ืองและ
การวางแผนการด าเนินงานในระยะต่อไปร่วมกับชุมชน 
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Key Activity 4 : การส่งเสริมการใชย้าอย่างสมเหตุผลในภาคเอกชน
(Good Private Sector) เช่น ร้านช า ร้านยา คลินิก โรงพยาบาลเอกชน

1. มีการจัดท าฐานข้อมูล รวบรวมข้อมูลและวิเคราะหส์ถานการณก์ารด าเนินงานส่งเสริมการใช้ยาอย่างสม

เหตุผลในสถานประกอบการด้านยาภาคเอกชน

2. มกีารเชิญผู้ประกอบการด้านยาภาคเอกชนเข้าร่วมด าเนินงานส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลและมกีาร

ออกแบบระบบ

3. การจัดกจิกรรมเพือ่สนับสนุนและพฒันาการด าเนินงานการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลในสถาน

สถานประกอบการด้านยาภาคเอกชนในพืน้ที่

4. มกีารประเมินการพฒันาสถานประกอบการด้านยาภาคเอกชน ตามมาตรฐานทีก่ าหนด

5. มผีลการด าเนินงานการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในสถานประกอบการด้านยาภาคเอกชน
1. ร้อยละของสถานประกอบการด้านยาภาคเอกชนทีม่ีส่วนร่วมในการด าเนินงานการส่งเสริมการใช้ยา

อย่างสมเหตุผล
2. ร้อยละของของสถานประกอบการด้านยาภาคเอกชนทีผ่่านเกณฑม์าตรฐานทีก่ าหนด

(ผ่านเกณฑ์ หมายถงึ ได้คะแนนรวมทุกหมวดไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และผ่านข้อทีร่ะบุว่าเป็น
ประเดน็ส าคัญทุกข้อ)
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Key Activity 5 : . การสร้างความรอบรู้ด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผล 
(Rational Drug Use Literacy)

1. มีการส ารวจความรอบรู้ด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ตามแบบประเมินความรอบรู้ด้านการใช้ยาอย่าง

สมเหตุผล  และ วิเคราะห์ปัญหาความรอบรู้ด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในพื้นที่  

2. ก าหนดแนวทางการการสร้างความรอบรู้ด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผล จากผลส ารวจฯ และน ามาเป็น

ประเด็นพัฒนาสู่องค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ ในมิติการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในหน่วยที่เกี่ยวข้อง

3. หน่วยงานในข้อ 2 สร้างข้อมูลเพื่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผลจากผลส ารวจและปัญหาที่พบจากหน่วย

บริการและชุมชน ที่เข้าใจง่าย และสร้างช่องทางการเข้าถึงและกระจายข้อมูล

4. มีกระบวนการสื่อสารข้อมูล และคืนข้อมูลในข้อ 3 ให้ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อน าไปสู่การ

แก้ปัญหา โดยการมีส่วนร่วม (key activity 3)
5. มีการประเมินผลตามแบบประเมินความรอบรู้ด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผล อย่างต่อเนื่อง ทุก 2- 3 ปี
6. วางแผนการพัฒนาองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ ในมิติการใช้ยาอย่างสมเหตุผล อย่างต่อเนื่อง



แนวทางการเฝ้าระวังผลติภัณฑ์ยากลุ่มเสี่ยง  ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ภายใต้โครงการส่งเสรมิการใชย้าปลอดภัยในชุมชน 

 ร้อยละ 80 ผลิตภัณฑ์สมุนไพรกลุ่มเสี่ยงไม่พบการปลอมปนสเตียรอยด์ 
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กลุ่มเป้าหมาย : ผลิตภัณฑ์สมุนไพรกลุ่มเสี่ยง คือ ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีทะเบียน

ต ารับยา ชนิดรับประทานที่พบจากการสุ่มส ารวจในครัวเรือนที่มีผู้สูงอายุ อายุมากกว่า 
๖๐ ปีขึ้นไป ที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรังได้แก่ 1) โรคเก๊าต์ 2) โรคไขมัน 3) เบาหวาน 4) ความ
ดัน 5) หอบหืด 6) ข้อเสื่อม 7) โรคไตเรื้อรัง

สิ่งสนับสนุนจังหวัด : ชุดทดสอบสเตียรอยด์ และ Thin layer chromatography kit
และงบประมาณส าหรับด าเนินงานจังหวัดละ 10,000 บาท 



• เกณฑ์การคัดเลือกผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อตรวจสอบสเตียรอยด์
1. ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีจ าหน่ายในประเทศไทย ทั้งทีข่ึ้นทะเบียนและไม่ขึ้นทะเบียนกับ
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ส าหรับผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นทะเบียนหมายรวมถึง
ผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นทะเบียนเป็นยาแผนปัจจุบัน ยาแผนโบราณ ที่ระบุสรรพคุณทางการรักษา
2. ผลิตภัณฑ์ในรูปแบบรับประทาน เช่น ยาเม็ด ยาแคปซูล ยาผง ยาลูกกลอน ชาชง และ
ยาน้ า

• เกณฑ์การคัดเลือกตัวอย่างออกจากการเก็บข้อมูล
1. ผลิตภัณฑ์สมุนไพรและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีเฉพาะข้อบ่งใช้เพื่อการเสริมความ
งามเท่านั้น เช่น ใช้บ ารุงผิว หรือบ ารุงผม

• 2. สมุนไพรรูปแบบวัตถุดิบ เนื่องจากรูปแบบนี้ไม่ต้องขอขึ้นทะเบียนกับส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา ตามกฎหมาย และจัดเป็นอาหาร

• 3. ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ที่มีเฉพาะส่วนประกอบของสารอาหาร (Nutrients) เนื่องจาก
เป็นผลิตภัณฑ์ที่มุ่งเน้นในการเสริมสารอาหารหลัก ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต โปรตีนและไขมัน 
หรือสารอาหารรอง เช่น วิตามิน เกลือแร่ ให้แก่ร่างกาย ซ่ึงมักมีข้อบ่งใช้เพื่อเสริมสารอาหาร
โดยตรงในผู้ที่ขาดสารอาหารนั้นๆ ไม่ใช้ในข้อบ่งใช้เพื่อรักษาหรือบรรเทาโรคอื่น



แนวทางการส ารวจและการสุ่มเกบ็ตัวอย่างผลติภณัฑก์ลุ่มเสีย่ง 

• แบบสอบถาม/แบบส ารวจจ านวน 4 ชุด (เลือก 1 ต าบล สุ่มเลือก 70 ครัวเรือนในการ
ส ารวจและสุ่มเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์กลุ่มเสี่ยง)
1. แบบส ารวจยาในครัวเรอืน (ยาเหลือใช/้ยาปฏิชีวนะ/steroids)** อายุมากกว่า 
60 ปี  
2. แบบส ารวจการใช้ยา-KAP-ความรู/้ทัศนคต/ิพฤติกรรม 
3. แบบสรุปผลการตรวจร้านช า 
4. แบบประเมินความรอบรู้ตามกิจกรรมหลัก RDU Literacy : กลุ่มเป้าหมายอายุ 
15 ปีขึ้นไป (ใหม่) 

• การสุ่มเก็บตัวอย่างผลติภัณฑ์กลุ่มเสี่ยงและทดสอบด้วยชุดทดสอบอย่างงา่ย – ตาม
หลักการสุ่มอย่างง่าย-ตามแนวทางแบบส ารวจยาในครัวเรือน 

• พื้นที่ส่งข้อมูลให้จังหวัดด าเนนิการกรอกข้อมูลผลการส ารวจในระบบข้อมูลของ 
ส านักยา www.rdu-community.com ภายใน 31 กรกฎาคม 2563


