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รายละเอียดการปรับปรุงตัวชี้วัด Service Plan สาขา RDU&AMR ปีงบประมาณ 2562 

ในปีงบประมาณ 2562 มีการปรับปรุงรายละเอียดตัวชี้วัด Service Plan RDU&AMR จ านวน 6 รายงาน  
โดยเป็นข้อมูลระดับโรงพยาบาล 4 รายงาน และข้อมูลระดับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 2 รายงาน ดังนี้ 

1. ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในโรคติดเชื้อที่ระบบการหายใจช่วงบนและหลอดลมอักเสบเฉียบพลันในผู้ป่วยนอก 
ระดับโรงพยาบาล (RI) 

2. ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน ระดับโรงพยาบาล (AD) 
3. ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในบาดแผลสดจากอุบัติเหตุ ระดับโรงพยาบาล (FTW) 
4. ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในหญิงคลอดปกติครบก าหนดทางช่องคลอด ระดับโรงพยาบาล (APL) 
5. ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในโรคติดเชื้อที่ระบบการหายใจช่วงบนและหลอดลมอักเสบเฉียบพลัน ระดับ รพ.สต.  

(RI - PCU) 
6. ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน ระดับ รพ.สต. (AD - PCU) 

 

ทั้งนี้ ขอให้หน่วยบริการเริ่มรายงานผลการด าเนินงานตามรายละเอียดตัวชี้วัดที่มีการปรับปรุงใหม่ ในระบบ
รายงานโปรแกรม RDU-AMR ของกองบริหารการสาธารณสุข  ตั้งแต่ไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ 2562      
เป็นต้นไป 
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รายงานที่ 1 : ร้อยละการใช้ยาปฏชีิวนะในโรคติดเช้ือที่ระบบการหายใจช่วงบนและหลอดลมอักเสบเฉียบพลันในผู้ป่วยนอก 

องค์ประกอบ ความหมาย 
กลุ่มตัวช้ีวัด การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบ 
ช่ือตัวช้ีวัด ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในโรคติดเช้ือที่ระบบการหายใจช่วงบนและหลอดลมอกัเสบ

เฉียบพลนัในผู้ป่วยนอก 
นิยาม ค าอธิบาย ความหมายของ
ตัวช้ีวัด 

1) โรคตดิเช้ือที่ระบบการหายใจช่วงบนและหลอดลมอักเสบเฉยีบพลนั หมายถึงโรคทีม่ี ICD-
10 ที่ก าหนดขา้งลา่ง 

2) ยาปฏิชีวนะ หมายถึง ยากลุม่ ATC J01 
วัตถุประสงค์ของการมีตัวช้ีวัดนี้  เพื่อลดการใช้ยาปฏิชีวนะทีไ่มจ่ าเปน็ 
ข้อมูลที่ต้องการ: ตัวตั้ง A = จ านวนครั้งท่ีมารับบริการของผู้ป่วยนอกโรคติดเชื้อที่ระบบการหายใจช่วงบนและ

หลอดลมอักเสบเฉียบพลัน ที่ไดร้บัยาปฏิชีวนะ 
วิธีการดึงข้อมูล 
ดึงข้อมูลโรค จากแฟ้ม Diagnosis_OPD  ทุกต าแหน่ง diagtype  
ICD-10 =  J00 , J01.0, J01.1, J01.2, J01.3, J01.4, J01.8, J01.9, J02.0, J02.8, 
J02.9, J03.0, J03.8, J03.9, J04.0, J04.1, J04.2, J05.0, J05.1, J06.0, J06.8, J06.9, 
J10.1, J11.1, J20.0, J20.1, J20.2, J20.3, J20.4, J20.5, J20.6, J20.7, J20.8, J20.9, 
J21.0, J21.8, J21.9, J32.9, H65.0, H65.1, H65.9, H66.0, H66.4, H66.9, B05.3 
 
ดึงข้อมูลยา จากแฟ้ม Drug_OPD 
มียา = ยาปฏิชีวนะ ATC J01 รูปแบบรับประทานและฉดี   
 

ข้อมูลที่ต้องการ: ตัวหาร B = จ านวนครั้งท่ีมารับบริการของผู้ป่วยนอกโรคติดเชื้อที่ระบบการหายใจช่วงบนและ
หลอดลมอักเสบเฉียบพลันท้ังหมด 
วิธีการดึงข้อมูล 
ดึงข้อมูลโรค จากแฟ้ม Diagnosis_OPD  ทุกต าแหน่ง diagtype  
(ICD-10 ตามรายการข้างบน) 

หน่วยวัดของตัวช้ีวัด ร้อยละ 
สูตรในการค านวณตัวช้ีวัด (A/B) x 100  
เกณฑ์เป้าหมาย 1) ระดับ รพศ./รพท. = น้อยกว่าหรอืเท่ากับร้อยละ 30 

2) ระดับ รพช. = น้อยกว่าหรือเท่ากบัร้อยละ 20  
วิธีการแปลผล ค่าน้อย = มีคุณภาพดี  
หมายเหตุ รหัส ICD10 ที่มีการเปลี่ยนแปลง  

1. เพ่ิมรหัส :  B05.3,  J02.8  และ  J32.9 รายละเอยีดดังนี้  
   1.1) B05.3  Measles complicated by otitis media  
Postmeasles otitis media 
   1.2) J02.8  Acute pharyngitis due to other specified organisms 
Use additional code (B95-B98), if desired, to identify infectious agent. 
Excl.: pharyngitis (due to): 

 enteroviral vesicular (B08.5) 
 herpesviral [herpes simplex] (B00.2) 
 infectious mononucleosis (B27.-) 
 influenza virus: 
 identified (J09, J10.1) 
 not identified (J11.1) 
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องค์ประกอบ ความหมาย 
    1.3) J32.9 Chronic sinusitis, unspecified 
Sinusitis (chronic) NOS 
2. ตัดรหัส :  H67.0,  H67.1, H67.8,  H72.0,  H72.1,  H72.2,  H72.8 และ 
H72.9 รายละเอียดดังนี้  

2.1) H67.0* Otitis media in bacterial diseases classified elsewhere 
Otitis media in: 

 scarlet fever (A38†) 
 tuberculosis (A18.6†) 

2.2) H67.1* Otitis media in viral diseases classified elsewhere 
Otitis media in: 

 influenza: 
o seasonal virus identified (J10.8†) 
o virus not identified (J11.8†) 
o zoonotic or pandemic influenza virus identified (J09†) 

 measles (B05.3†) 
2.3) H67.8*  Otitis media in other diseases classified elsewhere 
2.4) H72.0 Central perforation of tympanic membrane 
2.5) H72.1 Attic perforation of tympanic membrane 

Perforation of pars flaccida 
2.6) H72.2 Other marginal perforations of tympanic membrane 
2.7) H72.8 Other perforations of tympanic membrane 

Perforation(s): - multiple – total of tympanic membrane 
2.8) H72.9 Perforation of tympanic membrane, unspecified 
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รายงานที่ 2:  ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน 
 

 

 

องค์ประกอบ ความหมาย 
กลุ่มตัวช้ีวัด การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบ 
ช่ือตัวช้ีวัด ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในโรคอจุจาระร่วงเฉียบพลัน 
นิยาม ค าอธิบาย ความหมายของตัวช้ีวัด 1) โรคอุจจาระร่วงเฉยีบพลัน หมายถงึ ภาวะที่มีอุจจาระเหลวกว่าปกตติั้งแต่ 3 ครั้ง

ต่อวัน หรือถ่ายอุจจาระเป็นน้ า 1 ครั้ง โดยมีอาการไม่นานกว่า 2 สปัดาห์ โรค
อุจจาระร่วงเฉียบพลันอาจเกิดจากสารพิษของเชื้อโรค เช้ือโรคและสาเหตุอื่นๆ 
ระบุโรคตาม ICD-10 ที่ก าหนด 

2) ยาปฏิชีวนะ หมายถึง ยากลุ่ม ATC J01 
วัตถุประสงค์ของการมีตัวช้ีวัดนี ้ เพื่อลดการใช้ยาปฏิชีวนะที่ไมจ่ าเป็น 
ข้อมูลที่ต้องการ: ตัวตั้ง A = จ านวนครั้งของผู้ป่วยนอกโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันท่ีไดร้ับยาปฏิชีวนะ 

วิธีการดึงข้อมูล 
ดึงข้อมลูโรค จากแฟ้ม Diagnosis_OPD  ทุกต าแหน่ง diagtype 
ICD-10  A00.0, A00.1, A00.9, A02.0, A03.0, A03.1, A03.2, A03.3, A03.8, 
A03.9, A04.0, A04.1, A04.2, A04.3, A04.4, A04.5, A04.6, A04.7, A04.8, 
A04.9, A05.0, A05.3, A05.4, A05.8, A05.9, A06.0, A06.1, A08.0, A08.1, 
A08.2, A08.3, A08.4, A08.5, A09, A09.0, A09.9, K52.1, K52.8, K52.9  
และมียา โดยดึงข้อมูลยา จากแฟ้ม Drug_OPD  
ยาปฏิชีวนะ ATC J01 รูปแบบรับประทานและฉีด   
 

ข้อมูลที่ต้องการ: ตัวหาร B = จ านวนครั้งของผู้ป่วยนอกโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันท้ังหมด  
วิธีการดึงข้อมูล 
ดึงข้อมูลโรค จากแฟ้ม Diagnosis_OPD  ทุกต าแหน่ง diagtype 
ICD-10 ตามข้างต้น 

สูตรในการค านวณตัวช้ีวัด (A/B) X100 
หน่วยวัดของตัวช้ีวัด ร้อยละ 
เกณฑ์เป้าหมาย น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 20 
วิธีการแปลผล ค่าน้อย = มีคุณภาพด ี
หมายเหตุ  รหัส ICD10 ที่มีการเปลี่ยนแปลง 

1. เพ่ิมรหัส : A05.8, A06.0, A06.1 รายละเอยีดดังนี้  
   1.1)  A05.8 Other specified bacterial foodborne intoxications 
   1.2)  A06.0 Acute amoebic dysentery 
          Acute amoebiasis 
          Intestinal amoebiasis NOS 
   1.3)   A06.1 Chronic intestinal amoebiasis 
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รายงานที่ 3 : ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในบาดแผลสดจากอุบัตเิหตุ   
องค์ประกอบ ความหมาย 

กลุ่มตัวช้ีวัด การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบ 
ช่ือตัวช้ีวัด  ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในบาดแผลสดจากอุบตัิเหตุ 
นิยาม ค าอธิบาย ความหมายของ
ตัวช้ีวัด 

1) บาดแผลสดจากอุบัติเหตุ หมายถึง บาดแผลสดจากอุบัติเหตุที่เกิดภายใน 6 ช่ัวโมง
ก่อนได้รับการรักษา 

2) ยาปฏิชีวนะ หมายถึง ยากลุ่ม ATC J01 ยาชนิดรับประทานและยาฉีด 
3) เก็บข้อมูลการมารับบริการจากแผนกผู้ป่วยนอกและฉุกเฉิน ระบโุรคตาม ICD-10   

ที่ระบุข้างล่าง 
 

วัตถุประสงค์ของการมีตัวช้ีวัด เพื่อลดการใช้ยาปฏิชีวนะที่ไมจ่ าเป็น 
ข้อมูลที่ต้องการ: ตัวตั้ง 
 
 

A  = จ านวนครั้งของผู้ป่วยนอกบาดแผลสดจากอุบัตเิหตุทีไ่ด้รบัยาปฏิชีวนะ (visit) 
วิธีการดึงข้อมูล 
ดึงข้อมูลโรค จากแฟ้ม Diagnosis_OPD ทุกต าแหน่ง diagtype 
ICD-10  S00-S01,S09.1,S09.8,S09.9, S10.7-S10.9,S11.7-S11.9, S16, S19, S20-
S21,S29, S30-S31,S39.0,S39.8-S39.9, S40-S41,S46, S49,S50-S51, S56, S59, 
S60-S61, S66, S69, S70-S71, S76, S79, S80-S81, S86, S89, S90-S91, S96, S99, 
T00-T01, T07, T09.0-T09.1, T09.5, T11.0-T11.1, T11.5, T13.0-T13.1, T13.5, 
T14.0-14.1 ,T14.6, T14.9, T20-T25, T29-T32  
และ มี ICD10 external causes of morbidity ต่อไปนี้ร่วมด้วย V01-V99, W00-
W99, X00-X59 
และมยีา โดยดึงข้อมลูยา จากแฟ้ม Drug_OPD  
ยาปฏิชีวนะ ATC J01 รูปแบบรับประทานและฉีด  
 

ข้อมูลที่ต้องการ: ตัวหาร B = จ านวนครั้งของผู้ป่วยนอกบาดแผลสดจากอุบัติเหตุทั้งหมด (visit) 
วิธีการดึงข้อมูล 
ดึงข้อมูลโรค จากแฟ้ม Diagnosis_OPD  ทุกต าแหน่ง diagtype 
ICD-10  ตามเงื่อนไขใน A 

สูตรในการค านวณตัวช้ีวัด  (A/B) x 100  
หน่วยวัดของตัวช้ีวัด ร้อยละ 
เกณฑ์เป้าหมาย น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 50 
วิธีการแปลผล ค่าน้อย = คุณภาพดี  
หมายเหต ุ รหัส ICD-10 ที่มีการเปลี่ยนแปลง  

1. เพ่ิมรหัส :  T09.5,  T11.5,  T13.5,  V01-V99, W00-W19,  W20-W49,          
W65-W74 ,  W75-W84,  W85-W99,   X40-X49 , X50-X57 และ X58-X59  
รายละเอียดดังนี้   
1.1) T09.5 Injury of unspecified muscle and tendon of trunk  
1.2) T11.5 Injury of unspecified muscle and tendon of upper limb, level 
unspecified 
1.3) T13.5 Injury of unspecified muscle and tendon of lower limb, level 
unspecified 
1.4) V01-V99  Transport accidents 
1.5) W00-W19 Falls 
1.6) W20-W49 Exposure to inanimate mechanical forces 
1.7) W65-W74 Accidental drowning and submersion 
1.8) W75-W84 Other accidental threats to breathing 
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องค์ประกอบ ความหมาย 
1.9) W85-W99 Exposure to electric current, radiation and extreme ambient 
air temperature and pressure 
1.10) X40-X49 Accidental poisoning by and exposure to noxious 
substances 
1.11) X50-X57 Overexertion, travel and privation 
1.12) X58-X59 Accidental exposure to other and unspecified factors 
 
2. ตัดรหัส :  S05,  S07,  S08,  S09,  S09.0,  S09.2, S09.7 , S10,  S10.0,  
S10.1,  S11,  S11.0,  S11.1, S11.2,  S17,  S18,  S28,  S38,  S39,  S39.6,  
S39.7,  S47,  S48,  S57, S58,  S67,  S68,  S77,  S78,  S87,  S88,  S97, S98,  
T04, T05,  T06,  T14.7 และ T14.8 รายละเอียดดังนี้         
2.1) S05 Injury of eye and orbit 
Excl.: injury of: 

 oculomotor [3rd] nerve (S04.1) 
 optic [2nd] nerve (S04.0) 

      open wound of eyelid and periocular area (S01.1) 
      orbital bone fracture (S02.1, S02.3, S02.8) 
      superficial injury of eyelid (S00.1-S00.2) 
2.2) S07 Crushing injury of head   
และรหัสสมาชิกกลุม่ ได้แก่  S07.0, S07.1, S07.8, S07.9  
1.3) S08 Traumatic amputation of part of head 
และรหัสสมาชิกกลุม่ ได้แก่  S08.0,  S08.1, S08.8,  S08.9,  
2.3) S09 Other and unspecified injuries of head 
2.4) S09.0 Injury of blood vessels of head, not elsewhere classified 
Excl.: injury of: 

 cerebral blood vessels (S06.-) 
 precerebral blood vessels (S15.-) 

2.5) S09.2 Traumatic rupture of ear drum 
2.6) S09.7 Multiple injuries of head 
Injuries classifiable to more than one of the categories S00-S09.2 
2.7) S10 Superficial injury of neck 
2.8) S10.0 Contusion of throat 
        Cervical oesophagus 
        Larynx 
        Pharynx 
        Trachea 
2.9) S10.1 Other and unspecified superficial injuries of throat 
2.10) S11 Open wound of neck 
Excl.: decapitation (S18) 
2.11) S11.0 Open wound involving larynx and trachea 
Trachea: 

 NOS 
 cervical 

Excl.: thoracic trachea (S27.5) 
2.12) S11.1 Open wound involving thyroid gland 
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องค์ประกอบ ความหมาย 
2.13) S11.2 Open wound involving pharynx and cervical oesophagus 
Excl.: oesophagus NOS (S27.8) 
2.14) S17 Crushing injury of neck  
และรหัสสมาชกิกลุม่ ได้แก่กลุ่ม  S17.0,  S17.8,  S17.9 
2.15) S18 Traumatic amputation at neck level 
Incl.: Decapitation  
2.16) S28 Crushing injury of thorax and traumatic amputation of part of 
thorax  
และรหัสสมาชิกกลุม่ ได้แก่กลุ่ม  S28.0 ,  S28.1 
2.17) S38 Crushing injury and traumatic amputation of part of abdomen, 
lower back and pelvis  
และรหัสสมาชิกกลุม่ ได้แก่กลุ่ม  S38.0,  S38.1, S38.2,  S38.3 
2.18)  S39 Other and unspecified injuries of abdomen, lower back and 
pelvis 
2.19) S39.6 Injury of intra-abdominal organ(s) with pelvic organ(s) 
2.20) S39.7 Other multiple injuries of abdomen, lower back and pelvis 
Injuries classifiable to more than one of the categories S30-S39.6 
Excl.: injuries in S36.- with injuries in S37.- (S39.6) 
2.21) S47 Crushing injury of shoulder and upper arm 
Excl.: crushing injury of elbow (S57.0) 
2.22) S48 Traumatic amputation of shoulder and upper arm 
Excl.: traumatic amputation: 

 at elbow level (S58.0) 
 of arm, level unspecified (T11.6) 

และรหัสสมาชิกกลุม่ ได้แก่  S48.0,  S48.1,  S48.9 
2.23) S57 Crushing injury of forearm 
Excl.: crushing injury of wrist and hand (S67.-) 
และรหัสสมาชิกกลุม่ ได้แก่กลุ่ม  S57.0,  S57.8,  S57.9 
2.24) S58 Traumatic amputation of forearm 
Excl.: traumatic amputation of wrist and hand (S68.-) 
และรหัสสมาชิกกลุม่ ได้แก่กลุ่ม  S58.0,  S58.1,  S58.9 
2.25)  S67 Crushing injury of wrist and hand  
และรหัสสมาชิกกลุม่ ได้แก่  S67.0,  S67.8 
2.26) S68 Traumatic amputation of wrist and hand 
และรหัสสมาชิกกลุม่ ได้แก่  S68.0,  S68.1,  S68.2,  S68.3,  S68.4,  S68.8,  S68.9 
2.27) S77 Crushing injury of hip and thigh 
และรหัสสมาชิกกลุม่ ได้แก่  S77.0,  S77.1,  S77.2 
2.28) S78 Traumatic amputation of hip and thigh 
Excl.: traumatic amputation of lower limb, level unspecified (T13.6) 
และรหัสสมาชิกกลุม่ ได้แก่ S78.0, S78.1, S78.9 
2.29) S87 Crushing injury of lower leg 
Excl.: crushing injury of ankle and foot (S97.-)  
และรหัสสมาชิกกลุม่ ได้แก่  S87.0,  S87.8 
2.30) S88 Traumatic amputation of lower leg 
Excl.: traumatic amputation of: 
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 ankle and foot (S98.-) 
 leg, level unspecified (T13.6) 

และรหัสสมาชิกกลุม่ ได้แก่  S88.0,  S88.1,  S88.9 
2.31) S97 Crushing injury of ankle and foot 
และรหัสสมาชิกกลุม่ ได้แก่  S97.0,  S97.1,  S97.8 
2.32) S98 Traumatic amputation of ankle and foot 
และรหัสสมาชิกกลุม่ ได้แก่  S98.0,  S98.1,  S98.2,  S98.3,  S98.4 
2.33)  T04 Crushing injuries involving multiple body regions 
และรหัสสมาชิกกลุม่ ได้แก่  T04.0,  T04.1,  T04.2,  T04.3,  T04.4,  T04.7,  T04.8,  
T04.9 
2.34) T05 Traumatic amputations involving multiple body regions 
Incl.: avulsion involving multiple body regions 
Excl.: decapitation (S18) 
open wounds involving multiple body regions (T01.-) 
traumatic amputation of: 

 arm NOS (T11.6) 
 leg NOS (T13.6) 
 trunk NOS (T09.6) 

และรหัสสมาชิกกลุม่ ได้แก่  T05.0,  T05.1, T05.2, T05.3,  T05.4,  T05.5,  T05.6,  
T05.8, T05.9   
2.35) T06 Other injuries involving multiple body regions, not elsewhere 
classified  
และรหัสสมาชิกกลุม่ ได้แก่  T06.0,  T06.1,  T06.2,  T06.3, T06.4 ,  T06.5 ,  T06.8    
2.36) T14.7 Crushing injury and traumatic amputation of unspecified body 
region 
Crushing injury NOS 
Traumatic amputation NOS 
Excl.: 
multiple: 

 crushing injuries NOS (T04.9) 
 traumatic amputations NOS (T05.9) 

2.37) T14.8 Other injuries of unspecified body region 
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รายงานที่ 4 :  ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในหญิงคลอดปกติครบก าหนดทางช่องคลอด 
 

 

องค์ประกอบ ความหมาย 
กลุ่มตัวช้ีวัด การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบ 
ช่ือตัวช้ีวัด  ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในหญิงคลอดปกติครบก าหนดทางช่องคลอด 
นิยาม ค าอธิบาย ความหมายของ
ตัวช้ีวัด  

1) หญิงคลอดปกติครบก าหนดทางช่องคลอด หมายถึงผู้คลอดทารกครบก าหนดทาง
ช่องคลอดด้วยวิธีปกต ิ
(หมายเหต:ุ ยาปฏิชีวนะอาจมีประโยชน์ในรายที่มีการฉีกขาดของฝีเย็บระดบัท่ี 3 
หรือ 4 โดยให้ยาปฏิชีวนะชนิดฉีดก่อนการเย็บแผลที่ฉีกขาด) 

2) ยาปฏิชีวนะ หมายถึง ยากลุ่ม ATC J01 ทั้งชนิดรับประทานและยาฉีด 
3) เก็บข้อมูลจากผู้ป่วยใน (AN) ระบโุรคตาม ICD-10 ที่ระบุข้างล่าง 

วัตถุประสงค์ของการมีตัวช้ีวัดนี ้ เพื่อลดการใช้ยาปฏิชีวนะที่ไมจ่ าเป็น 
ข้อมูลที่ต้องการ: ตัวตั้ง 
 
 

A = จ านวนครั้งของสตรีคลอดปกติครบก าหนดที่ไดร้ับยาปฏิชีวนะ 
วิธีการดึงข้อมูล 
ดึงข้อมูลโรค ICD10 O800 จากแฟ้ม Diagnosis_IPD  และเป็น Pdx เท่านั้น 
และมยีาโดยดึงข้อมลูยาปฏิชีวนะ ATC J01 จากแฟ้ม Drug_IPD  

- ช่วงเวลาการใช้ยา ตลอดการ admit 
- ยาปฏิชีวนะ ATC J01 รูปแบบรับประทานและฉีด 

ข้อมูลที่ต้องการ: ตัวหาร B = จ านวนครั้งของสตรีคลอดปกติครบก าหนดทั้งหมด 
วิธีการดึงข้อมูล 
ดึงข้อมูลโรค ICD10 ตามเงื่อนไขเดียวกับตัวตั้ง จากแฟ้ม Diagnosis_IPD  และเป็น 
Pdx เท่านั้น 

สูตรในการค านวณตัวช้ีวัด (A/B) x 100  
หน่วยวัดของตัวช้ีวัด ร้อยละ 
เกณฑ์เป้าหมาย น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 15 
วิธีการแปลผล ค่าน้อย = คุณภาพดี  
หมายเหต ุ (ใช้แฟ้ม  Diagnosis_IPD  เป็นหลัก  ส่วนแฟ้ม Labor แสดงเพื่อตรวจสอบและพัฒนา

แฟ้มให้สมบรูณ์ในอนาคต) 
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รายงานที่ 5 : ร้อยละของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล/หน่วยบริการปฐมภูมิในเครือข่ายที่มีอัตราการใช้ยาปฏิชีวนะในโรคติดเช้ือ    

ที่ระบบการหายใจช่วงบนและหลอดลมอักเสบเฉียบพลัน ร้อยละ 20  

องค์ประกอบ ความหมาย 
กลุ่มตัวช้ีวัด การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบ 
ช่ือตัวช้ีวัด ร้อยละของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล/หน่วยบริการปฐมภมูิในเครือข่ายที่มีอัตรา

การใช้ยาปฏิชีวนะในโรคติดเช้ือที่ระบบการหายใจช่วงบนและหลอดลมอักเสบเฉียบพลัน 
ร้อยละ 20 

นิยาม ค าอธิบาย ความหมายของ
ตัวช้ีวัด 

1) โรคตดิเช้ือที่ระบบการหายใจช่วงบนและหลอดลมอักเสบเฉยีบพลนั หมายถึงโรคทีม่ี ICD-
10 ที่ก าหนดขา้งลา่ง 

2) ยาปฏิชีวนะ หมายถึง ยากลุม่ ATC J01 
วัตถุประสงค์ของการมีตัวช้ีวัดนี้  เพื่อลดการใช้ยาปฏิชีวนะทีไ่มจ่ าเปน็ 
ข้อมูลที่ต้องการ: ตัวตั้ง A = จ านวนครั้งท่ีมารับบริการของผู้ป่วยนอกโรคติดเชื้อที่ระบบการหายใจช่วงบนและ

หลอดลมอักเสบเฉียบพลัน ที่ไดร้บัยาปฏิชีวนะ 
วิธีการดึงข้อมูล 
ดึงข้อมูลโรค จากแฟ้ม Diagnosis_OPD  ทุกต าแหน่ง diagtype  
ICD-10 =  J00 , J01.0, J01.1, J01.2, J01.3, J01.4, J01.8, J01.9, J02.0, J02.8, 
J02.9, J03.0, J03.8, J03.9, J04.0, J04.1, J04.2, J05.0, J05.1, J06.0, J06.8, J06.9, 
J10.1, J11.1, J20.0, J20.1, J20.2, J20.3, J20.4, J20.5, J20.6, J20.7, J20.8, J20.9, 
J21.0, J21.8, J21.9, J32.9, H65.0, H65.1, H65.9, H66.0, H66.4, H66.9, B05.3 
 
ดึงข้อมูลยา จากแฟ้ม Drug_OPD 
มียา = ยาปฏิชีวนะ ATC J01 รูปแบบรับประทานและฉดี   

ข้อมูลที่ต้องการ: ตัวหาร B = จ านวนครั้งท่ีมารับบริการของผู้ป่วยนอกโรคติดเชื้อที่ระบบการหายใจช่วงบนและ
หลอดลมอักเสบเฉียบพลันท้ังหมด 
วิธีการดึงข้อมูล 
ดึงข้อมูลโรค จากแฟ้ม Diagnosis_OPD  ทุกต าแหน่ง diagtype  
(ICD-10 ตามรายการข้างบน) 

หน่วยวัดของตัวช้ีวัด ร้อยละ 
สูตรในการค านวณตัวช้ีวัด (A/B) x 100  
เกณฑ์เป้าหมาย 100   
วิธีการแปลผล ค่ามาก  = มีคุณภาพดี  
หมายเหตุ รหัส ICD10 ที่มีการเปลี่ยนแปลง  

1. เพ่ิมรหัส :  B05.3,  J02.8  และ  J32.9 รายละเอยีดดังนี้  
   1.1) B05.3  Measles complicated by otitis media  
Postmeasles otitis media 
   1.2) J02.8  Acute pharyngitis due to other specified organisms 
Use additional code (B95-B98), if desired, to identify infectious agent. 
Excl.: pharyngitis (due to): 

 enteroviral vesicular (B08.5) 
 herpesviral [herpes simplex] (B00.2) 
 infectious mononucleosis (B27.-) 
 influenza virus: 
 identified (J09, J10.1) 
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 not identified (J11.1) 

    1.3) J32.9 Chronic sinusitis, unspecified 
Sinusitis (chronic) NOS 
2. ตัดรหัส :  H67.0,  H67.1, H67.8,  H72.0,  H72.1,  H72.2,  H72.8 และ 
H72.9 รายละเอียดดังนี้  

2.9) H67.0* Otitis media in bacterial diseases classified elsewhere 
Otitis media in: 

 scarlet fever (A38†) 
 tuberculosis (A18.6†) 

2.10) H67.1* Otitis media in viral diseases classified elsewhere 
Otitis media in: 

 influenza: 
o seasonal virus identified (J10.8†) 
o virus not identified (J11.8†) 
o zoonotic or pandemic influenza virus identified (J09†) 

 measles (B05.3†) 
2.11) H67.8*  Otitis media in other diseases classified elsewhere 
2.12) H72.0 Central perforation of tympanic membrane 
2.13) H72.1 Attic perforation of tympanic membrane 

Perforation of pars flaccida 
2.14) H72.2 Other marginal perforations of tympanic membrane 
2.15) H72.8 Other perforations of tympanic membrane 

Perforation(s): - multiple – total of tympanic membrane 
2.16) H72.9 Perforation of tympanic membrane, unspecified 
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รายงานที่ 6 : ร้อยละของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล/หน่วยบริการปฐมภูมิในเครือข่ายที่มีอัตราการใช้ยาปฏิชีวนะในโรคอุจจาระ

ร่วงเฉียบพลัน   ร้อยละ 20  

 

 

องค์ประกอบ ความหมาย 
กลุ่มตัวช้ีวัด การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบ 
ช่ือตัวช้ีวัด ร้อยละของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล/หน่วยบริการปฐมภมูิในเครือข่ายที่มี

อัตราการใช้ยาปฏิชีวนะในโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน   ร้อยละ 20 
นิยาม ค าอธิบาย ความหมายของตัวช้ีวดั 1) โรคอุจจาระร่วงเฉยีบพลัน หมายถงึ ภาวะที่มีอุจจาระเหลวกว่าปกตติั้งแต่     3 

ครั้งต่อวัน หรือถ่ายอุจจาระเป็นน้ า 1 ครั้ง โดยมีอาการไม่นานกว่า 2 สัปดาห์ 
โรคอุจจาระร่วงเฉยีบพลันอาจเกิดจากสารพิษของเชื้อโรค เช้ือโรคและสาเหตุ
อื่นๆ ระบุโรคตาม ICD-10 ที่ก าหนดข้างล่าง 

2) ยาปฏิชีวนะ หมายถึง ยากลุ่ม ATC J01 
วัตถุประสงค์ของการมีตัวช้ีวัดนี ้ เพื่อลดการใช้ยาปฏิชีวนะที่ไมจ่ าเป็น 
ข้อมูลที่ต้องการ: ตัวตั้ง A = จ านวนครั้งของผู้ป่วยนอกโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันท่ีไดร้ับยาปฏิชีวนะ 

วิธีการดึงข้อมูล 
ดึงข้อมูลโรค จากแฟ้ม Diagnosis_OPD  ทุกต าแหน่ง diagtype 
ICD-10  A00.0, A00.1, A00.9, A02.0, A03.0, A03.1, A03.2, A03.3, A03.8, 
A03.9, A04.0, A04.1, A04.2, A04.3, A04.4, A04.5, A04.6, A04.7, A04.8, 
A04.9, A05.0, A05.3, A05.4, A05.8, A05.9, A06.0, A06.1, A08.0, A08.1, 
A08.2, A08.3, A08.4, A08.5, A09, A09.0, A09.9, K52.1, K52.8, K52.9  
และมียา โดยดึงข้อมูลยา จากแฟ้ม Drug_OPD  
ยาปฏิชีวนะ ATC J01 รูปแบบรับประทานและฉีด   
 

ข้อมูลที่ต้องการ: ตัวหาร B = จ านวนครั้งของผู้ป่วยนอกโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันท้ังหมด  
วิธีการดึงข้อมูล 
ดึงข้อมูลโรค จากแฟ้ม Diagnosis_OPD  ทุกต าแหน่ง diagtype 
ICD-10 ตามข้างต้น 

สูตรในการค านวณตัวช้ีวัด (A/B) X100 
หน่วยวัดของตัวช้ีวัด ร้อยละ 
เกณฑ์เป้าหมาย 100 
วิธีการแปลผล ค่ามาก = มีคุณภาพด ี
หมายเหตุ  รหัส ICD10 ที่มีการเปลี่ยนแปลง 

1. เพ่ิมรหัส : A05.8, A06.0, A06.1 รายละเอยีดดังนี้  
   1.1)  A05.8 Other specified bacterial foodborne intoxications 
   1.2)  A06.0 Acute amoebic dysentery 
          Acute amoebiasis 
          Intestinal amoebiasis NOS 
   1.3)   A06.1 Chronic intestinal amoebiasis 
 


