
 

 

การประเมินตนเองดานการใชยาอยางสมเหตุผล 

สําหรับสถานพยาบาลประเภทที่รับผูปวยไวคางคืน 

(โรงพยาบาลเอกชน) 

 
โดย ... กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ 

กรมสนับสนุนบริการสขุภาพ 
ขอมูล ณ กรกฎาคม  2565 

 

 



ตามท่ีคณะกรรมการสถานพยาบาล ในคราวประชุมคร้ังท่ี 11/2563 เม่ือวันท่ี 10 

กันยายน 2563 มีมติเห็นชอบในหลักการตอแนวทางการพัฒนาระบบบริการ

สุขภาพดานการใชยาอยางสมเหตุผลในสถานพยาบาลเอกชน แบบประเมินตนเอง

ดานการใชยาอยางสมเหตุผลสําหรับสถานพยาบาลเอกชน และกําหนดให

สถานพยาบาลเอกชนประเมินตนเองตามแบบประเมินฯ ดังกลาว ปละ 1 ครั้ง 

โดยมีเกณฑกําหนดระดับการพัฒนาดานการใชยาอยางสมเหตุผล ดังนี้  

• คะแนนนอยกวา 50%     อยูในระดับ 1 “พัฒนา”  

• คะแนนอยูระหวาง 50% และนอยกวา 80% อยูในระดับ 2 “ดี”  

• คะแนนต้ังแต 80% ข้ึนไป     อยูในระดับ 3 “ดีมาก”  

 



 

 

การประเมินตนเองดานการใชยาอยางสมเหตุผลสําหรับสถานพยาบาลประเภทท่ีรับ

ผูปวยไวคางคืน (โรงพยาบาลเอกชน) ในปงบประมาณ 2564 

 

ขอสังเกต : โรงพยาบาลทันตกรรมใหขอมูลวาขอคําถามในแบบประเมินบางขอไมมี

ในโรงพยาบาลทันตกรรม ดังนั้น ขอคําถามในแบบประเมินบางขอไมสอดคลอง

กับลักษณะของสถานพยาบาล 

 

ในปงบประมาณ 2565 จึงปรับแบบประเมินตนเองดานการใชยาอยางสมเหตุผล

สําหรับสถานพยาบาลเอกชน ใหสอดคลองกับลักษณะของสถานพยาบาล โดย

แยกตามลักษณะของสถานพยาบาล  

 

 
 



• แบบประเมินตนเองดานการใชยาอยางสมเหตุผล สําหรับสถานพยาบาลประเภทที่รับ
ผูปวยไวคางคืน  

1) โรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลเฉพาะทาง/โรงพยาบาลเฉพาะประเภทผูปวย 

2) โรงพยาบาลทันตกรรม 

3) โรงพยาบาลการพยาบาลและการผดุงครรภ 

 

• แบบประเมินตนเองดานการใชยาอยางสมเหตุผล สําหรับสถานพยาบาลประเภทที่ไมรับ
ผูปวยไวคางคืน  

1) คลินิกเวชกรรม / คลินิกเฉพาะทาง / สหคลินิกท่ีมีบริการดานเวชกรรม 

2) คลินิกทันตกรรม 

3) คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ 

 

 



02/11/65 

แนวทางการพัฒนาระบบบรกิารสุขภาพดานการใชยา

อยางสมเหตุผลในสถานพยาบาลเอกชน 

แบบประเมินตนเองดานการใชยาอยางสมเหตุผล 

สําหรับสถานพยาบาลประเภทท่ีรบัผูปวยไวคางคืน  
โรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลเฉพาะทาง/โรงพยาบาลเฉพาะประเภทผูปวย 

แบบประเมินตนเองดานการใชยาอยางสมเหตุผล 

สําหรับสถานพยาบาลประเภทท่ีไมรับผูปวยไวคางคืน  
คลินิกเวชกรรม / คลินิกเฉพาะทาง / สหคลินิกที่มีบริการดานเวชกรรม 



การดําเนินการ ป 2565 

• ขอมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2565 มีโรงพยาบาลเอกชนทั้งสิ้น จํานวน 
404 แหง โดยเปนกลุมเปาหมาย ไดแก โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาล
เฉพาะทางและโรงพยาบาลเฉพาะประเภทผูปวย รวมจํานวน 396 แหง 

• ใหโรงพยาบาลเอกชนกลุมเปาหมายตอบแบบประเมินตนเองออนไลน
ในชวงเดือน กรกฎาคม 2565 

• โรงพยาบาลดังกลาวประเมินตนเองออนไลน  จํานวน 151 แหง 
(38.13%) (ป 2564 ประเมินตนเองออนไลน 27.66%) 

 
 



โรงพยาบาลเอกชนประเมินตนเองออนไลน 151 แหง 

แบงตามลักษณะของโรงพยาบาล 

     - โรงพยาบาลทั่วไป   139 แหง 

     - โรงพยาบาลเฉพาะทาง  10 แหง 

       (มะเร็ง 3 แหง/จักษุ 2 แหง/สมองและกระดูก 1 แหง/ 

         กระดูกและขอ 1 แหง/จิตเวช 1 แหง/หัวใจ 1 แหง/ 

         รักษาผูมีบุตรยาก 1 แหง) 

     - โรงพยาบาลเฉพาะประเภทผูปวย         2 แหง 
         (เรื้อรัง 1 แหง / มะเร็ง 1 แหง) 

92.05 % 

6.62 % 

1.33 % 

โรงพยาบาลทั่วไป 

โรงพยาบาลเฉพาะทาง 

โรงพยาบาลเฉพาะประเภทผูปวย 



โรงพยาบาลเอกชนประเมินตนเองออนไลน 

แบงตามลักษณะของโรงพยาบาล 
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โรงพยาบาล  ทั่วไป เฉพาะทาง เฉพาะประเภทผูปวย 

ประเมินตนเอง 

(แหง) 
139 10 2 

รอยละ 40.29 30.30 11.11 



โรงพยาบาลเอกชนประเมินตนเองออนไลน 151 แหง 

 แบงตามขนาด 

• ขนาดใหญ (91 เตียงขึ้นไป)  จํานวน 82 แหง  

• ขนาดกลาง (31-90 เตียง)    จํานวน 35 แหง 

• ขนาดเล็ก (ไมเกิน 30 เตียง)  จํานวน 34 แหง 

54.30 % 

23.18 % 

22.52 % 

ขนาดใหญ   ขนาดกลาง  ขนาดเล็ก  



โรงพยาบาลเอกชนประเมินตนเองออนไลน 

แบงตามขนาดของโรงพยาบาล 
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โรงพยาบาล  ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ 

ประเมินตนเอง  

(แหง) 
34 35 82 

รอยละ 33.01 33.33 43.62 



ผลการประเมินตนเองดานการใชยาอยางสมเหตุผล 

สําหรับสถานพยาบาลประเภททีรั่บผูปวยไวคางคืน  

(โรงพยาบาลเอกชน) 

 
 

ขอมูล ณ กรกฎาคม 2565 

 



 
  
 

• โรงพยาบาลเอกชนประเมินตนเองออนไลน จํานวน 151 แหง 

• แบบประเมินตนเองดานการใชยาอยางสมเหตุผลสําหรับสถานพยาบาลประเภทที่รับผูปวยไวคางคืน 

(โรงพยาบาลเอกชน) มีหัวขอการประเมิน 33 ขอ คะแนนเต็ม 66 คะแนน โดยแตละขอกําหนดคะแนน ดังนี้  

     1. ไมมีการดําเนินกิจกรรมใดๆ (ไมมี)                                                                = 0  คะแนน   

     2. เร่ิมดําเนินการ หรือมีการดําเนินการไมตอเน่ือง หรือยังไมสมบูรณ (กําลังดําเนินการ)    = 1  คะแนน   

     3. ดําเนินการอยางสมบูรณและตอเน่ืองจนเปนปกติของโรงพยาบาล (ดําเนินการแลว)     = 2  คะแนน   

• เกณฑกําหนดระดับการพัฒนาดานการใชยาอยางสมเหตุผล แบงเปน 3 ระดับ ดังนี้ 

     - คะแนนนอยกวา 50%     อยูในระดับ 1 “พัฒนา” 

     - คะแนนอยูระหวาง 50% และนอยกวา 80%  อยูในระดับ 2 “ดี” 

     - คะแนนต้ังแต 80% ขึ้นไป     อยูในระดับ 3 “ดีมาก” 
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การประเมินตนเอง 

1.มีคณะกรรมการเภสชั

กรรมและการบาํบดั 

(PTC) 

2. มีระบบทบทวนในการ

ประเมินและติดตามการ

สั่งใชย้า ผลการใชย้า  

การใหข้อ้มลูยอ้นกลบัแก่

แพทยผ่์าน PTC 

3. มีการจดัทาํบญัชี

รายการยาและทบทวน

รายการยาอย่างนอ้ย 

ปีละ 1 ครัง้  

4. มีการกาํหนดรายการ

ยาความเส่ียงสงู (High 

Alert Drugs) และ มี

ระบบเตือนและเฝา้ระวงั

การใชย้าความเส่ียงสงู 
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การประเมินตนเอง 
5. มีระบบและกลไกท่ีช่วยสง่เสรมิและปอ้งกนั เพ่ือใหเ้กิดการใชย้าอยา่งปลอดภยั เช่น 

5.1 การแสดงคา่ eGFR ใหป้รากฏชดัเจนบน 

OPD card และ/หรอื บนจอภาพการสั่งยาของ

แพทย ์และ/หรอื จอภาพการจดัยาของเภสชักร 

และ/หรอื จอภาพการปฏิบติังานของพยาบาล 

กรณีผูป่้วยโรคไตหรอืผูท่ี้มีความเส่ียง 

5.2 การแสดงการแพย้า ใหป้รากฏชดัเจนบน 

OPD card และ/หรอื บนจอภาพการสั่งยาของ

แพทยแ์ละ/หรอื จอภาพการจดัยาของเภสชักร 

และ/หรอื จอภาพการปฏิบติังานของพยาบาล 
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การประเมินตนเอง 
5. มีระบบและกลไกท่ีช่วยสง่เสรมิและปอ้งกนั เพ่ือใหเ้กิดการใชย้าอยา่งปลอดภยั เช่น (ตอ่) 

5.3 มีระบบอิเลก็ทรอนิกสต์รวจสอบ

รายการยา กรณีแพทยส์ั่งยาท่ีผูป่้วยแพ้

หรอืยาท่ีมีสตูรโครงสรา้งทางเคมี

คลา้ยคลงึกนั (Cross-reaction) 

5.4 การแสดงกรณีผูป่้วยเป็น G-6-PD 

deficiency ใหป้รากฏชดัเจนบน OPD card 

และ/หรอื บนจอภาพการสั่งยาของแพทย ์และ/

หรอื จอภาพการจดัยาของเภสชักร และ/หรอื 

จอภาพการปฏิบติังานของพยาบาล 
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การประเมินตนเอง 
5. มีระบบและกลไกท่ีช่วยสง่เสรมิและปอ้งกนั เพ่ือใหเ้กิดการใชย้าอยา่งปลอดภยั เช่น (ตอ่) 

5.5 การแสดงภาวะการตัง้ครรภ/์การใหน้มบตุร 

ใหป้รากฏชดัเจนบน OPD card และ/หรอื บน

จอภาพการสั่งยาของแพทย ์และ/หรอื จอภาพ

การจดัยาของเภสชักร และ/หรอื จอภาพการ

ปฏิบติังานของพยาบาล  

5.6 มีระบบอิเลก็ทรอนิกสต์รวจสอบ

รายการยาท่ีหา้มใชใ้นผูป่้วยตัง้ครรภ/์ยาท่ี

ตอ้งระวงัในสตรใีหน้มบตุร 
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การประเมินตนเอง 
5. มีระบบและกลไกท่ีช่วยสง่เสรมิและปอ้งกนั เพ่ือใหเ้กิดการใชย้าอยา่งปลอดภยั เช่น (ตอ่) 

5.7 มีระบบอิเลก็ทรอนิกสต์รวจสอบ

รายการยา กรณีแพทยส์ั่งยาซํา้ซอ้น 

5.8 มีระบบอิเลก็ทรอนิกส ์ตรวจสอบและ

แจง้เตือนคูย่าท่ีเกิด fatal หรอื 

contraindicated drug interaction ทัง้ยาท่ี

แพทยเ์ป็นผูส้ั่งจ่ายและยาท่ีผูป่้วยใชอ้ยู่เดิม 
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การประเมินตนเอง 
5. มีระบบและกลไกท่ีช่วยสง่เสรมิและปอ้งกนั เพ่ือใหเ้กิดการใชย้าอยา่งปลอดภยั เช่น (ตอ่) 

5.9 การแจง้เตือนปัญหาการใชย้า

ดว้ยระบบสารสนเทศ

อิเลก็ทรอนิกส ์กรณียาท่ีหา้มใช้

หรอืควรปรบัขนาดยาเม่ือไต

ทาํงานลดลงอย่างมาก 

5.10 การแจง้เตือนกรณีเป็นผูป่้วยโรคตบั ให้

ปรากฏชดัเจนบน OPD card และ/หรอื บน

จอภาพการสั่งยาของแพทย ์และ/หรอื 

จอภาพการจดัยาของเภสชักร และ/หรอื 

จอภาพการปฏิบติังานของพยาบาล 

5.11 การแจง้เตือนผูป่้วยใชย้า Warfarin 

ใหป้รากฏชดัเจนบน OPD card และ/หรอื 

บนจอภาพการสั่งยาของแพทย ์และ/หรอื 

จอภาพการจดัยาของเภสชักร และ/หรอื 

จอภาพการปฏิบติังานของพยาบาล 
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การประเมินตนเอง 
5. มีระบบและกลไกท่ีช่วยสง่เสรมิและปอ้งกนั เพ่ือใหเ้กิดการใชย้าอยา่งปลอดภยั เช่น (ตอ่) 

5.12 การแจง้เตือนคา่วิกฤตทาง

หอ้งปฏิบติัการ กรณี INR >5  ใหป้รากฏ

ชดัเจนบนจอภาพการสั่งยาของแพทย ์และ/

หรอื จอภาพการจดัยาของเภสชักร และ/หรอื 

จอภาพการปฏิบติังานของพยาบาล 

5.13 การแจง้เตือนคา่วิกฤตทางหอ้งปฏิบติัการ 

กรณีการตรวจพบ ESBL (Extended 

Spectrum Beta-lactamase) หรอื MDR 

(Multi-drug resistant) bacteria 
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6. ฉลากยาท่ีใชเ้ป็นไปตาม

ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ 

เรื่อง มาตรฐานการใหบ้รกิารของ

สถานพยาบาลเก่ียวกบัฉลาก

บรรจยุา พ.ศ. 2565 

7. มีฉลากยาเสรมิเพ่ือช่วย

สง่เสรมิใหผู้ป่้วยใชย้าไดอ้ย่าง

ถกูตอ้งและปลอดภยั ในกรณี

ท่ีไมส่ามารถบรรจขุอ้มลูยาใน

ฉลากยาไดท้ัง้หมด 

8. มีการจดัทาํแนวทางการ

รกัษาโรคตาม Clinical 

Practice Guideline (CPG) 

เพ่ือเลือกใชย้าอย่างสม

เหตผุล 
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9. มีการกาํหนดรายการยา

กลุม่เปา้หมาย และมีระบบ

การทบทวนและประเมินการ

ใชย้ากลุม่เปา้หมาย (Drug 

Use Evaluation ; DUE)  

10. แพทยแ์ละบคุลากรทางการ

แพทยมี์การพฒันาองคค์วามรูท่ี้

ทนัสมยัผ่านการศกึษาตอ่เน่ือง

อย่างสมํ่าเสมอ อย่างนอ้ยตามท่ี

สภาวิชาชีพกาํหนด 

11. บคุลากรทางการแพทยอ์ย่างนอ้ย

รอ้ยละ 80 เขา้รว่มการอบรมท่ีสรา้ง

ความตระหนกัรูต้อ่การใชย้าอย่างสม

เหตผุลอย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 
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12. มีแนวทางการจดัการการดือ้ยาตา้นจลุชีพ (AMR) ไดแ้ก่ 

12.1 การทาํ Antibiotic 

Stewardship Program 

12.2 มีหอ้งแยกสาํหรบั

ผูป่้วยติดเชือ้ดือ้ยา  

12.3 มีวิธีปฏิบติัในการเฝา้

ระวงัทางหอ้งปฏิบติัการ

กรณีพบเชือ้ดือ้ยา 
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12. มีแนวทางการจดัการการดือ้ยาตา้นจลุชีพ (AMR) ไดแ้ก่ (ตอ่) 

12.4 มีวิธีปฏิบติัในการสื่อสาร

ขอ้มลูระหวา่งนกัเทคนิคการแพทย ์

เภสชักร พยาบาลควบคมุการติด

เชือ้ (IC) และแพทย ์เม่ือพบผูป่้วย

ติดเชือ้ดือ้ยา 

12.5 มีระบบการรายงานขอ้มลู

เก่ียวกบัเชือ้ดือ้ยาตอ่กรม

ควบคมุโรค  

12.6 มีระบบการรบั-สง่ตอ่

ผูป่้วยติดเชือ้ดือ้ยา 
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13. มีการใหค้วามรูเ้รือ่งการใชย้าอย่างสม

เหตผุลแก่ผูร้บับรกิารผ่านช่องทางตา่งๆ เช่น 

แผ่นพบั การประชมุวิชาการ โปสเตอร ์สื่อ

ประชาสมัพนัธ ์social media เป็นตน้ 

14. มีการใหค้วามรูเ้รือ่งการใชย้าแก่ผูป่้วย

เฉพาะราย  และมีระบบติดตามและแกไ้ขปัญหา

จากการใชย้าของผูป่้วยกลุม่เสี่ยงตอ่การใชย้าไม่

ถกูตอ้งหรอืไม่ตอ่เน่ือง (counseling) 
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15. มีการทบทวนรายการยาท่ีผูป่้วยใชใ้น

ปัจจบุนั ( Medication reconciliation) 

โดยเฉพาะในผูส้งูอาย ุเดก็ หญิงมีครรภ ์

สตรใีหน้มบตุร และผูมี้โรคประจาํตวั 

16. มีการดาํเนินการเก่ียวกบัจรยิธรรม

และธรรมาภิบาลในการสั่งใชย้าอย่าง

เหมาะสม 



ทานคิดวาปจจัยใดบางท่ีทําใหเกิดความสําเร็จ 

ในการดําเนินงานตามนโยบายดานการใชยาสมเหตุผล 

 
 

 

ดานผูบริหาร 

• ตระหนักถึงปญหาการใชยาไมสมเหตุผล 

• เห็นถึงประโยชนและความสําคัญของการใชยาอยางสมเหตุผลและมีความมุงม่ันที่จะสราง กําหนด 

สงเสริม และสนับสนุนใหเกิดนโยบายการใชยาอยางสมเหตุผลในโรงพยาบาลที่ชัดเจน มีการสื่อสาร/สราง

การรับรู/ประกาศ/ถายทอดนโยบายไปยังผูที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะแพทยใหเขารวมทีมและเปนผูนําสูการ

ปฏิบัติได และควบคุมใหมีการดําเนินงานตามนโยบายดานการใชยาอยางสมเหตุสมผลใหเกิดอยางเปน

รูปธรรม เปนไปในแนวทางเดียวกันและตอเน่ือง  

• กําหนดแนวทางการดําเนินงาน ตัวชี้วัด เปาหมายและรูปแบบการเก็บขอมูลการใชยาอยางสมเหตุสมผล

ที่ชัดเจน รวมกับบุคลากรที่เกี่ยวของ 

 
 



ทานคิดวาปจจัยใดบางท่ีทําใหเกิดความสําเร็จ 

ในการดําเนินงานตามนโยบายดานการใชยาสมเหตุผล 

 
 

 

ดานผูบริหาร (ตอ) 

• กําหนดเปนระบบคุณภาพของโรงพยาบาล 

• สงเสริมและสนับสนุนใหมีคณะทํางานรับผิดชอบและผลักดันการขับเคลื่อนนโยบายดานการใชยาสม

เหตุผล ซึ่งควรประกอบไปดวย คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบําบัด (PTC) ทีมดูแลผูปวยทุกสาขา 

(PCT), คณะกรรมการปองกันควบคุมการติดเชื้อ และองคกรแพทย เปนตน โดยควบคุม ตรวจสอบ 

ประเมิน กํากับติดตามปญหาจากการดําเนินงาน และมีการสงตอขอมูลอยางมีประสิทธิภาพ/สะทอน

ขอมูลกลับไปยังแพทยผูสั่งใชยา เพื่อนํามาปรับปรุงแกไข  

• สงเสริมและสนับสนุนใหมีเวทีประชุมรวมกันระหวางสหวิชาชีพ  

 
 



ทานคิดวาปจจัยใดบางท่ีทําใหเกิดความสําเร็จ 

ในการดําเนินงานตามนโยบายดานการใชยาสมเหตุผล 

 
 

  

ดานผูบริหาร (ตอ) 

• สงเสริมใหแพทยและบุคลากรทางการแพทยตระหนักและเห็นถึงความสําคัญของการใชยาสมเหตุผล  

• สงเสริมใหมีการสรางความเขาใจและตระหนักรูในการใชยาอยางสมเหตุสมผลใหแกผูรับบริการ  

• สงเสริมและสนับสนุนแพทยและบุคลากรทางการแพทยประชุม/อบรมเพื่อใหมีความรูทันสมัย  

• สนับสนุนอัตรากําลังบุคคลากรใหเพียงพอ  

• สนับสนุนระบบสารสนเทศ เคร่ืองมือและอุปกรณที่จําเปน  

• สนับสนุนงบประมาณและคาตอบแทน 

 

 



ทานคิดวาปจจัยใดบางท่ีทําใหเกิดความสําเร็จ 

ในการดําเนินงานตามนโยบายดานการใชยาสมเหตุผล 

 
 

  

ดานแพทย 

• องคกรแพทยและแพทยผูสั่งใชยาใหความรวมมือในการส่ังยาอยางสมเหตุสมผลและสนับสนุน         

การดําเนินงานตามนโยบาย 

• เห็นถึงความสําคัญ มีความเขาใจ และตระหนักรูในดานการใชยาอยางสมเหตุผล 

• มีองคความรูที่ทันสมัย  

• มีสวนรวมในการใหคําปรึกษาและแกปญหาจากการดําเนินงานตามนโยบาย 

• แพทยเพียงพอที่จะดําเนินงาน 

 
 

 



ทานคิดวาปจจัยใดบางท่ีทําใหเกิดความสําเร็จ 

ในการดําเนินงานตามนโยบายดานการใชยาสมเหตุผล 

 
 

  

ดานบุคลากรทางการแพทยและเจาหนาที่อ่ืนๆ 

• ความรู ความเขาใจ เห็นถึงความสําคญัของการใชยาอยางสมเหตุผล  

• ใหความรวมมือ ใหเกียรติซึ่งกันและกันของสหวิชาชีพในการดําเนินการตามนโยบาย 

• ความตระหนักรูโทษภัยของการใชยาที่ไมเหมาะสม 

• บุคลกรทางการแพทยมีองคความรูที่ทันสมัยและเรียนรูอยางตอเนื่อง 

• มีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย ขับเคลื่อนการดําเนินการตามนโยบายที่กําหนด และแกปญหา 

โดยมีการประชุม ปรึกษา หารือ มีขอตกลงรวมกันระหวางสหวิชาชีพ ในดานการใชยาอยางสม

เหตุผล 

 

 



ทานคิดวาปจจัยใดบางท่ีทําใหเกิดความสําเร็จ 

ในการดําเนินงานตามนโยบายดานการใชยาสมเหตุผล 

 
 

  

ดานบุคลากรทางการแพทยและเจาหนาที่อ่ืนๆ (ตอ) 

• การทํางานเปนทีม/องครวม มีการสื่อสาร ประสานงานสงตอขอมูลอยางมีประสิทธิภาพของสหวิชาชีพ 

• บุคลากรมีเพียงพอที่จะดําเนินงานทบทวนและประเมินการใชยาของแพทย  

• ความเขมแข็งของผูปฏิบัติงาน 

• ความเขมแข็งของหนวยงานเภสัชกรรม และเภสชักรมีอิสระในการบริหารหองยา 

• คุณธรรมและจรรยาบรรณ โดยนึกถึงประโยชนของผูมารับบริการเปนที่ตั้ง 

• ความชัดเจนของบทบาทหนาทีแ่ตละวิชาชีพ 

 

 



ทานคิดวาปจจัยใดบางท่ีทําใหเกิดความสําเร็จ 

ในการดําเนินงานตามนโยบายดานการใชยาสมเหตุผล 

 
 

  

ดานระบบสารสนเทศ 

• มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ที่เอื้ออํานวย เขาถึงงาย สะดวกและสนับสนุนงานการทํางาน RDU 

ไดแก การเก็บขอมูล วิเคราะหผล การนําขอมูลไปใช และการเขาถึงขอมูลตางๆ เพื่อใชในการพจิารณาส่ังใช

ยา เชน การแจงเตือน การตรวจสอบ การเขาถึงขอมูลยา เปนตน โดยไมเพิ่มภาระงาน 

• มีเคร่ืองมือ อุปกรณที่ทันสมัย ทรัพยากรเพียงพอที่จะดําเนินงาน 

• การประสานงานของเจาหนาที่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกับเจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับระบบยา เพื่อให

ไดมาซึ่งโปรแกรมที่สามารถใชงานไดจริงในการเพิ่มความปลอดภัยจากการใชยา 

 

 

 



ทานคิดวาปจจัยใดบางท่ีทําใหเกิดความสําเร็จ 

ในการดําเนินงานตามนโยบายดานการใชยาสมเหตุผล 

 
 

  

ดานผูปวย 

• การตระหนักรูถึงการใชยาอยางสมเหตุผลและโทษภัยของการใชยาที่ไมเหมาะสม  

• ความรู ความเขาใจเก่ียวกับการใชยาสมเหตุผลรวมถึงการใชยาปฏิชีวนะ 

• การยอมรับของผูปวยในการใชยาอยางสมเหตุสมผล 

 

 



ทานคิดวาปจจัยใดบางท่ีเปนปญหาหรืออุปสรรค 

ตอการดําเนินงานตามนโยบายดานการใชยาสมเหตุผล 
   

ดานผูบริหารและนโยบาย 

• ผูบริหารสูงสุดไมเห็นความสําคัญของการดําเนินงาน RDU 

• ไมมีนโยบาย หรือนโยบายไมชัดเจน สงผลใหสหสาขาวิชาชีพไมเห็นถึงความสําคัญ 

• ขาดการกระจาย/สื่อสารนโยบายไปยังแพทยและสหสาขาวิชาชีพทราบอยางทั่วถึงใน

โรงพยาบาล ทั้งในเรื่องแนวทางการปฏิบัติ การเก็บขอมูล การายงานตัวช้ีวัด การติดตาม

และประเมิน การอัพเดตความรูทางวิชาการ เพ่ือสงเสริมใหเกิดการใชยาอยางสมเหตุผล 



ทานคิดวาปจจัยใดบางท่ีเปนปญหาหรืออุปสรรค 

ตอการดําเนินงานตามนโยบายดานการใชยาสมเหตุผล 
 

  

ดานผูบริหารและนโยบาย (ตอ) 

• ขาดการนําขอมูลมาวิเคราะหปญหา และสื่อสารใหแพทยทราบ 

• ขาดผูนํา/ขาดทีมรับผิดชอบ ติดตามกํากับดูแล ผลักดันและถายทอดนโยบาย RDU ให

ชัดเจนและตอเน่ืองในโรงพยาบาล/การเปลี่ยนทีมรับผิดชอบบอย ทําใหขาดความตอเนื่อง 

• ขาดการสนับสนุนปจจัยตางๆ จากผูบริหารที่ใชในการดําเนินงาน เชน คาตอบแทน ระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ เครื่องมือ/อุปกรณ ใหบุคลากรเขารวมประชุม/อบรมองคความรูที่

ทันสมัย  



ทานคิดวาปจจัยใดบางท่ีเปนปญหาหรืออุปสรรค 

ตอการดําเนินงานตามนโยบายดานการใชยาสมเหตุผล 
   

ดานบุคลากร 
• ขาดความรวมมือขององคกรแพทย แพทยผูสั่งใชยา บุคลากรทางการแพทย โดยเฉพาะแพทย 

ซึ่งเปนปจจัยสําคัญ 

• ขาดความตระหนักรูและใหความสําคัญตอการใชยาอยางสมเหตุผลของ แพทย บุคลากรที่
เกี่ยวของและผูรับบริการ (Awareness)  

• การไมตระหนักถึงผลที่เกิดจากการใชยาไมสมเหตุสมผลของบุคลากรทางการแพทยที่
เกี่ยวของกับการรักษา 

• ขาดทักษะ องคความรูที่ทันสมัย และความเขาใจของแพทยและบุคลากรทางการแพทย  

• การมีจรรยาบรรณของแพทยในการสั่งใชยาอยางเหมาะสม โดยไมเฉพาะตอบสนองความ
ตองการ/ความพึงพอใจของผูปวย 

  
 

 



ทานคิดวาปจจัยใดบางท่ีเปนปญหาหรืออุปสรรค 

ตอการดําเนินงานตามนโยบายดานการใชยาสมเหตุผล 
 
  

ดานบุคลากร (ตอ) 

• วัฒนธรรมการปฏิบัติงาน 

• พฤติกรรมการส่ังใชยา ทัศนะคติในการส่ังใชยาของแพทย แพทยส่ังใชยาตามความเคยชิน ไมอัพเดท

ตามหลักฐานเชิงประจักษ  

• การควบคุมและกํากับติดตามขององคกรแพทย 

• อัตรากําลังไมเพียงพอ เชน ขาดบุคลากรที่มีความรู ความเชี่ยวชาญ  

• ภาระงาน/ขั้นตอนในการทํางานเพิ่มขึ้น 

• แพทยหลากหลายสาขาวิชาชีพ  

• แพทย part time อาจยังไมทราบนโยบาย ตองมีการ orientation บอยๆ  

 

 
 
 

 



ทานคิดวาปจจัยใดบางท่ีเปนปญหาหรืออุปสรรค 

ตอการดําเนินงานตามนโยบายดานการใชยาสมเหตุผล 
 

ดานผูปวย 

• ขาดความรูความเขาใจ การยอมรับและความตระหนักของประชาชนเกี่ยวกับการใชยา

ปฏิชีวนะและการใชยาอยางสมเหตุผล 

• ผูปวยเขารับการรักษาจากโรงพยาบาลหลายแหงและไมมีขอมูลประวัติการใชยามาให

แพทยดู 

• ความเชื่อ ทัศนคติ พฤติกรรม ความตองการ หรือความคาดหวังของผูรับบริการเมื่อมาพบ

แพทย เชน มาโรงพยาบาลเอกชนคาดหวังวาจายเงินรักษาแลวตองไดยาทุกครั้งหรือไดรับยาที่

ซื้อจากรานขายยาไมไดและตองหายไวๆ เจ็บคอมาโรงพยาบาลตองไดรับยาฆาเช้ือ เปนตน 

 

 



ทานคิดวาปจจัยใดบางท่ีเปนปญหาหรืออุปสรรค 

ตอการดําเนินงานตามนโยบายดานการใชยาสมเหตุผล 
 

 ดานระบบสารสนเทศ 

• ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไมเอ้ืออํานวยตอการดําเนินงานหรือพัฒนางานการใชยาอยาง

สมเหตุสมผล เชน ไมสามารถประมวลขอมูลที่ตองการได ไมสามารถแสดงขอมูลที่จําเปนของ

ผูปวยใหสหสาขาวิชาชีพทราบได  สหสาขาวิชาชีพไมสามารถเขาถึงขอมูลที่จําเปนไดหรือ

เขาถึงไดยาก ไมสามารถการแจงเตือน (pop-up) ตางๆได เชน การแจงเตือนคาวิกฤตทาง

หองปฏิบัติการ (คา INR) การแจงเตือน ESBL MDR การแจงเตือนกรณีผูปวยมีภาวะไตหรือตับ

บกพรอง เปนตน 

• ขาดระบบสนับสนุนที่มีประสิทธิภาพในการทํางานอยางบูรณาการ เชน เครื่องมือ อุปกรณ 

โปรแกรมที่ทันสมัย เปนตน  

 
 

 



ทานคิดวานโยบายดานการใชยาสมเหตุผลเปนประโยชนตอโรงพยาบาลของทาน 

มากนอยเพียงใด 

24.50% 
(37) 

45.03% 
(68) 

15.89% 
(24) 

1.99% 
(3) 

1.33% 
(2) 11.26% 

(17) 
 มากที่สุด 

 มาก 

 ปานกลาง 

 นอย  

 นอยที่สุด 

 ไมตอบ  



ทานคิดวาโรงพยาบาล/บุคลากร/ผูปวย ไดประโยชนอะไรบาง 

จากการดําเนินงานตามนโยบายดานการใชยาสมเหตุผล 
 

โรงพยาบาล 

• มีแนวทางการพัฒนางาน RDU อยางเปนระบบและชัดเจนมากขึ้น 

• มีการสงเสริมใหเกิดการใชยาที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัยในโรงพยาบาล 

• ไดเปนสวนหน่ึงในการรวมพัฒนาและขับเคลื่อนเพ่ือใหเกิดการใชยาอยาง    
สมเหตุผลในระดับประเทศ เพ่ือประโยชนและความปลอดภัยสูงสุดดานยา   
แกประชาชน 

• บัญชียาในโรงพยาบาลเหมาะสม 

 
 



ทานคิดวาโรงพยาบาล/บุคลากร/ผูปวย ไดประโยชนอะไรบาง 

จากการดําเนินงานตามนโยบายดานการใชยาสมเหตุผล 

 โรงพยาบาล (ตอ) 

• ลดปญหาการเกิดเช้ือดื้อยาในโรงพยาบาล  

• ลดปริมาณ/คาใชจายจากการใชยาปฏิชีวนะที่ไมสมเหตุผล 

• ลดปริมาณการใชยา/คาใชจายดานยาโดยไมจําเปนหรือจากการใชยาไมเหมาะสม 

• โรงพยาบาลมีมาตรฐาน นาเช่ือถือ ไดรับความเช่ือมั่น การยอมรับ และความ
ไววางใจจากผูรับบริการและญาติ 

• ลดขอรองเรียนและการถูกฟองรองจากการเกิดปญหาดานยา 

 
 



ทานคิดวาโรงพยาบาล/บุคลากร/ผูปวย ไดประโยชนอะไรบาง 

จากการดําเนินงานตามนโยบายดานการใชยาสมเหตุผล 

 บุคลากร 
• บุคลากรมีความตระหนักเรื่องการใชยาไมสมเหตุสมผล ปญหาเช้ือด้ือยา มากขึ้น เห็นถึง

ความสําคัญของการใชยาอยางถูกตองเหมาะสม มีการสั่งใชยาอยางระมัดระวัง รอบคอบ มีการ
ปองกันและแกไขปญหาที่เกิดจากการใชยา เพ่ือใหผูปวยปลอดภัย 

• บุคลากรไดรับการอบรม เพ่ิมความรู ทักษะ สรางความตระหนักรู (awareness) ตอการใชยา
อยางสมเหตุผล มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ CPG มากขึ้น 

• มีการพัฒนาศักยภาพและความรูของบุคลากรทางการแพทย 

• มีแนวทางในการปฏิบัติที่ชัดเจน มั่นใจในการปฏิบัติงาน เขาใจถูกตองตรงกันโดยไมมีความ
ขัดแยงจากนโยบายดานการใชยาสมเหตุผล ทําใหปฏิบัติงานไดงาย เปนระบบ สะดวก รวดเร็ว
และลดขอผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได 

• บุคลากรปฏิบัติงานไดตามมาตรฐานวิชาชีพและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 



ทานคิดวาโรงพยาบาล/บุคลากร/ผูปวย ไดประโยชนอะไรบาง 

จากการดําเนินงานตามนโยบายดานการใชยาสมเหตุผล 

 บุคลากร (ตอ) 

• บุคลากรทํางานไดอยางมีคุณภาพในการใหการรกัษาดูแลผูปวย 

• บุคลากรตื่นตัวในการดูแลผูปวย ใหความสําคัญเรื่องความปลอดภัยกับผูปวยกลุมเส่ียงตางๆ 

• บุคลากรไดฝกกระบวนการคิด วิเคราะห แกปญหาและการทํางานเปนทีม 

• บุคลากรไดรับความไววางใจจากผูรับบรกิาร 

• ลดขอรองเรียนและการถูกฟองรองจากการเกิดปญหาดานยา 

• ลดปริมาณงานจากการแกไขผลที่เกิดจากการใชยาไมสมเหตุสมผล 

• ลดความเส่ียงตอการเกิดความคลาดเคล่ือนทางยาทีส่ามารถปองกันได 

• ลดการส่ังยาที่ไมจําเปน 



ทานคิดวาโรงพยาบาล/บุคลากร/ผูปวย ไดประโยชนอะไรบาง 

จากการดําเนินงานตามนโยบายดานการใชยาสมเหตุผล 
 

ผูปวย 
• ไดรับยาตามความจําเปน เหมาะสม สมเหตุสมผล และสามารถใชยาอยางถูกตอง 

ปลอดภัย และมีประสิทธิผลสูงสุดจากการใชยา ไดรับประโยชนสูงสุดจากการรักษา 

• ผูปวยใชยาอยางคุมคา ใชยาไมซ้ําซอน  

• ลดความเส่ียงจากการเกิดอาการขางเคียงจากยาหรือเกิดเชื้อด้ือยา 

• ประหยัดคาใชจาย/ลดคาใชจายดานยาโดยไมจําเปน 

• ผูปวย/ญาติมีความเขาใจในการดูแลรักษา 

 
 



ทานเห็นดวยหรือไมที่จะนําแนวทางฯ ดังกลาวไปปฏิบัติเปนงานประจํา 

และพัฒนาอยางตอเน่ืองในโรงพยาบาลของทาน 
 
 

86.75% 
(131) 

1.98% 
(3) 11.25% 

(17) เห็นดวย  

ไมเห็นดวย 

ไมตอบ  



เห็นดวยท่ีจะนําแนวทางฯ ดังกลาวไปปฏิบัติเปนงานประจํา 

และพัฒนาอยางตอเนื่องในโรงพยาบาลของทาน เน่ืองจาก … 
 

 
 

• เปนกรอบแนวคิดในการยึดถือปฏิบัติและพัฒนาอยางตอเน่ืองเพ่ือใหผูปวยไดรับการรักษาที่มี

ประสิทธิภาพสูงสุด 

• เปนแนวทางปฏิบัติสําหรับบุคลการทางการแพทยในโรงพยาบาล เพ่ือใหผูปวยไดยาอยางเหมาะสม 

และเกิดความรวมมือกันของบุคลกรทางการแพทย 

• สามารถนํามาปรับใชในองคกร และดําเนินการไดจริง  

• เปนการพัฒนาระบบบริการใหเกิดประโยชนและความปลอดภัยตอผูรับบริการสูงสุด 

• เปนแนวทางในการทํางาน ใหบริการที่เปนมาตรฐานการรักษา 



เห็นดวยท่ีจะนําแนวทางฯ ดังกลาวไปปฏิบัติเปนงานประจํา 

และพัฒนาอยางตอเนื่องในโรงพยาบาลของทาน เน่ืองจาก ... (ตอ) 
 

 
 

• การดําเนินนโยบายดานการใชยาสมเหตุผล เกือบทุกหัวขอเปนนโยบายที่โรงพยาบาลจัดทําอยูแลวเพื่อความ

ปลอดภัยจากการใชยาของผูปวย แตอาจจะยังไมสมบูรณทุกหัวขอหรือขาดการดําเนินการอยางตอเนื่อง 

• เพื่อสงเสริมการใชยาของแพทย บุคลากรทางการแพทยและประชาชน ใหเปนไปอยางสมเหตุผล ถูกตอง 

และคุมคา 

• เปนประโยชนอยางมากตอผูปวย และเปนการแสดงบทบาทชัดเจนของเภสัชกร 

• เพื่อความปลอดภัยของผูปวยและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดจากการใชยา รวมทั้งมีการติดตามความปลอดภัย  

• ชวยใหผูปวยไดใชยาอยางสมเหตุผล  

• ลดปญหาการเกิดเชื้อดื้อยาในโรงพยาบาล ลดอัตราการตาย และลดภาระคาใชจายในการดูแลรักษาปญหา

จากการดื้อยา 

 



ไมเห็นดวยท่ีจะนําแนวทางฯ ดังกลาวไปปฏิบัติเปนงานประจํา 

และพัฒนาอยางตอเนื่องในโรงพยาบาลของทาน เน่ืองจาก (ตอ) 

 
 
 

• ผูรับบริการสวนใหญเปนผูปวยนอก ติดตามไดลําบาก มีโรงพยาบาลรัฐอยูใกล    

การสงตอตามสิทธิชวยใหผูปวยประหยัดคาใชจายไดมากกวา 

• โรงพยาบาลเอกชนมีหลายปจจัยและเง่ือนไข ไมเหมือนโรงพยาบาลรัฐ 

• ไมมีความพรอมดานเครื่องมือ 



ในการดําเนินการตามนโยบาย ทานตองการการสนับสนุนอะไรอีกบาง 
 
 

ตองการการสนับสนุนจากโรงพยาบาล 

• การสนับสนุนจากผูบริหาร ความเห็นชอบและความรวมมือจากองคกรแพทย ความรวมมือจาก

แพทยผูสั่งใชยาและบุคลากรทุกฝาย โดยมองเห็นความปลอดภัยในการใชยาของผูปวยเปนสําคัญ 

• การรณรงคการใชยาสมเหตุผลในโรงพยาบาลใหบุคลากรทางการแพทยเกิดความตระหนักในการใช

ยาอยางสมเหตุผล 

• ระบบสนับสนุน ไดแก กําลังคน ระบบสารสนเทศที่ทันสมัย เอ้ืออํานวย สนับสนุนการดําเนินงาน

การใชยาอยางสมเหตุสมผลและเก็บขอมูล เก็บตัวช้ีวัดอยางมีประสิทธิภาพ เชนการดักจับคูยาที่

เกิดปฏิกิริยาระหวางกัน การดักจับคาทางหองปฏิบัติการที่จําเปน เปนตน 

• การจัดอบรมใหความรูแกบุคลากรในโรงพยาบาล 



ในการดําเนินการตามนโยบาย ทานตองการการสนับสนุนอะไรอีกบาง 
 
 

  
ตองการการสนับสนุนจากสวนกลาง  

• การจัดอบรมองคความรูที่ทันสมัยดานการใชยาอยางสมเหตุผล แลกเปลี่ยนแนวคิดเเละ
ประสบการณ การสนับสนนุขอมูลทางวิชาการใหแกแพทย บุคลากรทางการแพทย เพ่ือสนับสนุน
ใหเกิดการใชยาอยางสมเหตุผล โดยการอบรมควรใหอบรมทั้งแพทย เภสัชกร พยาบาล รวมถึง
บุคลากรที่เกี่ยวของ เพ่ือใหเขาใจแนวทางปฏิบัติเปนไปในทิศทางเดียวกัน โดยไมเสียคาใชจาย 

• การจัดอบรมเกี่ยวกับการใชยาแกบุคลากรที่เกี่ยวของแบบ self-learning เพ่ือใหการสั่งใชยา
เปนไปในทิศทางเดียวกัน  

• การเปดอบรมระบบสารสนเทศทีเ่อ้ือประโยชนในการทาํงาน 

• ตัวอยางการปฏิบัติงาน/แนวทางของโรงพยาบาลที่ทํา RDU ประสบความสําเรจ็ เพ่ือเปน 
MODEL ที่งายสามารถทําไดจริงในงานประจํา โดยไมเพ่ิมภาระงานมากเกินไป  

• อยากใหมีการสื่อสารแนวทางการใชยาอยางสมเหตุผลแกแพทยทราบ  

• แนวทางการใชยาสาํหรับแพทยจบใหม 

 

 



ในการดําเนินการตามนโยบาย ทานตองการการสนับสนุนอะไรอีกบาง 
 
 

ตองการการสนับสนุนจากสวนกลาง (ตอ) 

• คูมือแนวทางการดําเนินงาน RDU พรอมตัวอยางแบบฟอรมในการทํา RDU  

• แนวทางการดําเนินการ DUE พรอมตัวอยางแบบฟอรมในการทํา DUE  

• เอกสารแนวทางการจัดทําฉลากยา  

• ฉลากยาภาษาไทยในกลุมยา Targeted therapy และ Immunotherapy 

• ระบบ QR code ที่เช่ือมกับฐานขอมูลของกระทรวงฯ/ฉลากยา RDU ควรเขาถึงไดงาย  

• รูปแบบฉลากชวยที่โรงพยาบาลสามารถ download มาใชไดโดยงาย 

• เอกสารความรูเก่ียวกับการใชยาสมเหตุผล สื่อประชาสัมพันธจากหนวยงานกลางทั้งใน
รูปแบบอิเล็กทรอนิกสและสิ่งพิมพ เชน โปสเตอร แผนพับ เปนตน เพื่อใหสื่อสารถึงประชาชน
ไดอยางทั่วถึง และประชาชนมีความรูความเขาใจตรงกัน 
 



ในการดําเนินการตามนโยบาย ทานตองการการสนับสนุนอะไรอีกบาง 
 
 

ตองการการสนับสนุนจากสวนกลาง (ตอ) 

• การประชาสัมพันธ สงเสริมกิจกรรม การใหความรูดานสุขภาพ ความรูเรื่องเชื้อดื้อยาและ
การใชยาตานจุลชีพอยางเหมาะสม เพ่ือเสริมสรางความตระหนักรูใหกับประชาชน 

• มีทีมพ่ีเลี้ยงจากสสจ./องคกรวิชาชีพที่สามารถเปนที่ปรึกษาในการดําเนินงานตามนโยบายดาน
การใชยาสมเหตุสมผล 

• ตองการระบบสารสนเทศดานยา/ฐานขอมูลยาที่มีขอมูลจําเปน แบบonline ที่สามารถ
เช่ือมตอกับระบบ HIS ของแตละโรงพยาบาลได เพื่อใชระบบเดียวกันทั้งประเทศ เปน
มาตรฐานเดียวกันในการรายงาน เฝาระวัง และแจงเตือน เชน การแพยา DI ยาที่ตองปรับใน
ผูปวยโรคไตระยะตางๆ เพ่ือใหเกิดความเช่ือมโยงของขอมูลผูปวยทั้งประเทศ  

• การกําหนดเปาหมาย/ตัวช้ีวัดที่สอดคลองกับสถานพยาบาลเอกชน 
 



ในการดําเนินการตามนโยบาย ทานตองการการสนับสนุนอะไรอีกบาง 
 
 

 

ตองการการสนับสนุนจากสวนกลาง (ตอ) 

• ตัวอยางตัวช้ีวัดครอบคลุมงาน RDU ทั้งหมด 

• การบังคับใชทางกฎหมายในทุกสถานพยาบาล 

• ตองการใหมีการอัพเดตขอมูลเช้ือดื้อยาที่พบบอยในแตละภูมิภาค/ขอมูล antibiogram 

• การเรียนการสอนเกี่ยวกับการใชยาสมเหตุผลในโรงเรียน  

• บรรจุเรื่องการใชยาอยางสมเหตุผลในหลักสูตรการเรียนการสอนแพทยและบุคลากร
ทางการแพทย เชน เภสัชกร พยาบาล 

• งบประมาณสนับสนุนโครงการ 

• คาตอบแทนในการดําเนินงาน เม่ือบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ 
  

 



สรุปผลการประเมินดานการใชยาอยางสมเหตุผล 

สําหรับสถานพยาบาลประเภทที่รับผูปวยไวคางคืน  

(โรงพยาบาลเอกชน) 



โรงพยาบาลเอกชนประเมินตนเองออนไลน 151 แหง 

 แบงตามเกณฑกําหนดระดับการพัฒนาดานการใชยาอยางสมเหตุผล 

• ระดับ 1 “พัฒนา” (คะแนน < 50%) จํานวน 30 แหง  

• ระดับ 2 “ดี” (คะแนนต้ังแต 50% ถึง < 80%) จํานวน 66 แหง 

• ระดับ 3 “ดีมาก” (คะแนนต้ังแต 80% ขึ้นไป) จํานวน 55 แหง 

ระดับ 1 
(30) 

19.87% 

ระดับ 2 
(66)  

43.71% 

ระดับ 3 
(55) 

36.42% 



(38) 
57.57% 

(17) 
25.76% 

(11) 
16.67% 

ระดับ 2 “ดี”  
จํานวน 66 แหง 

โรงพยาบาลขนาดใหญ   โรงพยาบาลขนาดกลาง  โรงพยาบาลขนาดเลก็  

โรงพยาบาลเอกชนประเมินตนเองออนไลน 151 แหง 

(3)  
10% 

(10) 
33.33% 

(17) 
56.67% 

ระดับ 1 “พัฒนา” 
 จํานวน 30 แหง 

(41) 
74.55% 

(8) 
14.54% 

(6) 
10.91% 

ระดับ 3 “ดีมาก” 
จํานวน 55 แหง 



โรงพยาบาลเอกชนประเมินตนเองออนไลน 151 แหง (ใน 396 แหง) 

แบงตามเขตสุขภาพ 
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140 ประเมินตนเองแลว ยังไมไดประเมิน 

(54) 

(15) (8) (9) (11) 

(28) 

(10) 

(125) 

(32) 

(13) (13) 

(43) 
(35) 

เขตสุขภาพที่  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 กทม. 

ประเมินตนเอง 

(แหง) 
20 9 5 10 13 20 2 4 9 4 12 6 37 

รอยละ 62.50 69.23 38.46 23.26 37.14 37.04 25.00 44.44 60.00 36.36 42.86 60.00 29.60 



เปรียบเทียบขอมูลโรงพยาบาลเอกชนประเมินตนเองออนไลน  

แบงตามเขตสุขภาพ ปงบประมาณ 2564 และ 2565 

  

ปงบประมาณ 2565 โรงพยาบาลเอกชนประเมินตนเองออนไลน 151 แหง ใน 396 แหง (38.13%) 

เขตสุขภาพที่  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 กทม. 

ประเมินตนเอง 

(แหง) 
20 9 5 10 13 20 2 4 9 4 12 6 37 

รอยละ 62.50 69.23 38.46 23.26 37.14 37.04 25.00 44.44 60.00 36.36 42.86 60.00 29.60 

ปงบประมาณ 2564 โรงพยาบาลเอกชนประเมินตนเองออนไลน 109 แหง ใน 394 แหง (27.66%) 

เขตสุขภาพที่  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 กทม. 

ประเมินตนเอง 

(แหง) 
10 4 2 7 12 18 1 0 4 2 8 2 39 

รอยละ 31.25 30.77 15.38 16.67 35.29 33.96 12.50 0.00 26.67 18.18 27.59 22.22 31.20 



โรงพยาบาลเอกชนประเมินตนเองออนไลน  

เขตสุขภาพที่ 1 จํานวน 20 แหง (ใน 32 แหง) แบงตามจังหวัด 
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18 ประเมินตนเองแลว ยังไมไดประเมิน 

(1) 

(5) 

(17) 

(2) (2) 

(5) 

  เชียงราย เชียงใหม พะเยา แพร ลําปาง ลําพูน 

ประเมินตนเอง 

(แหง) 
4 9 0 2 2 3 

รอยละ 80.00 52.94 0.00 100.00 100.00 60.00 



โรงพยาบาลเอกชนประเมินตนเองออนไลน  

เขตสุขภาพที่ 2 จํานวน 9 แหง (ใน 13 แหง) แบงตามจังหวัด 
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6
ประเมินตนเองแลว ยังไมไดประเมิน 

(2) (2) 

(5) 

(3) 

(1) 

  ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ สุโขทัย อุตรดิตถ 

ประเมินตนเอง 

(แหง) 
0 5 1 2 1 

รอยละ 0.00 100.00 50.00 66.67 100.00 



โรงพยาบาลเอกชนประเมินตนเองออนไลน  

เขตสุขภาพที่ 3 จํานวน 5 แหง (ใน 13 แหง) แบงตามจังหวัด 
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ประเมินตนเองแลว ยังไมไดประเมิน 

(5) 

(2) 

(1) 

(4) 

(1) 

  กําแพงเพชร ชัยนาท นครสวรรค พิจิตร อุทัยธานี 

ประเมินตนเอง 

(แหง) 
1 1 2 1 0 

รอยละ 50.00 100.00 40.00 25.00 0.00 



โรงพยาบาลเอกชนประเมินตนเองออนไลน  

เขตสุขภาพที่ 4 จํานวน 10 แหง (ใน 43 แหง) แบงตามจังหวัด 
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16 ประเมินตนเองแลว ยังไมไดประเมิน 
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(4) 

(1) 

(14) 

(1) 

  นนทบุรี ปทุมธานี อยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิงหบุรี อางทอง 

ประเมินตนเอง 

(แหง) 
4 2 3 1 0 0 0 

รอยละ 30.77 14.29 37.50 50.00 0.00 0.00 0.00 



โรงพยาบาลเอกชนประเมินตนเองออนไลน  

เขตสุขภาพที่ 5 จํานวน 13 แหง (ใน 35 แหง) แบงตามจังหวัด 
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12 ประเมินตนเองแลว ยังไมไดประเมิน 
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(4) 
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(10) 
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  กาญจนบุรี นครปฐม ประจวบคีรีขันธ เพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สุพรรณบุรี 

ประเมินตนเอง 

(แหง) 
0 2 1 2 1 0 4 3 

รอยละ 0.00 40.00 50.00 100.00 16.67 0.00 40.00 75.00 



โรงพยาบาลเอกชนประเมินตนเองออนไลน  

เขตสุขภาพที่ 6 จํานวน 20 แหง (ใน 54 แหง) แบงตามจังหวัด 
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25 ประเมินตนเองแลว ยังไมไดประเมิน 

(2) (2) 

(17) 

(5) 

(1) 
(3) 

(22) 

(2) 

  จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด ปราจีนบุรี ระยอง สมุทรปราการ สระแกว 

ประเมินตนเอง 

(แหง) 
1 0 10 1 0 0 8 0 

รอยละ 50.00 0.00 58.82 50.00 0.00 0.00 36.36 0.00 



โรงพยาบาลเอกชนประเมินตนเองออนไลน  

เขตสุขภาพที่ 7 จํานวน 2 แหง (ใน 8 แหง) แบงตามจังหวัด 
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3.5 ประเมินตนเองแลว ยังไมไดประเมิน 
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  กาฬสินธุ ขอนแกน มหาสารคาม รอยเอ็ด 

ประเมินตนเอง 

(แหง) 
0 0 1 1 

รอยละ 0.00 0.00 100.00 50.00 



โรงพยาบาลเอกชนประเมินตนเองออนไลน  

เขตสุขภาพที่ 8 จํานวน 4 แหง (ใน 9 แหง) แบงตามจังหวัด 
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3.5 ประเมินตนเองแลว ยังไมไดประเมิน 
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  เลย สกลนคร หนองคาย หนองบัวลําภู อุดรธานี 

ประเมินตนเอง 

(แหง) 
0 1 1 1 1 

รอยละ 0.00 100.00 33.33 100.00 33.33 



โรงพยาบาลเอกชนประเมินตนเองออนไลน  

เขตสุขภาพที่ 9 จํานวน 9 แหง (ใน 15 แหง) แบงตามจังหวัด 
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ประเมินตนเองแลว ยังไมไดประเมิน 
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  ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย สุรินทร 

ประเมินตนเอง 

(แหง) 
1 6 1 1 

รอยละ 50.00 66.67 50.00 50.00 



โรงพยาบาลเอกชนประเมินตนเองออนไลน  

เขตสุขภาพที่ 10 จํานวน 4 แหง (ใน 11 แหง) แบงตามจังหวัด 
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ประเมินตนเองแลว ยังไมไดประเมิน 
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  มุกดาหาร ยโสธร ศรีสะเกษ อุบลราชธานี 

ประเมินตนเอง

(แหง) 
0 0 1 3 

รอยละ 0.00 0.00 50.00 50.00 



โรงพยาบาลเอกชนประเมินตนเองออนไลน  

เขตสุขภาพที่ 11 จํานวน 12 แหง (ใน 28 แหง) แบงตามจังหวัด 
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ประเมินตนเองแลว ยังไมไดประเมิน 
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  กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช ภูเก็ต ระนอง สุราษฎรธานี 

ประเมินตนเอง 

(แหง) 
1 1 1 2 0 7 

รอยละ 33.33 33.33 20.00 50.00 0.00 58.33 



โรงพยาบาลเอกชนประเมินตนเองออนไลน  

เขตสุขภาพที่ 12 จํานวน 6 แหง (ใน 10 แหง) แบงตามจังหวัด 
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4.5 ประเมินตนเองแลว ยังไมไดประเมิน 

(1) 

(2) 

(1) (1) 

(4) 

(1) 

  ตรัง นราธิวาส ปตตานี พัทลุง ยะลา สงขลา 

ประเมินตนเอง 

(แหง) 
1 1 1 0 0 3 

รอยละ 50.00 100.00 100.00 0.00 0.00 75.00 
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