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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์: การศึกษานี้เป็ นการวิจยั เชิงพัฒนาเครื่องมือ BC2017 เพื่อประมวลผลตัวชีว้ ดั การใช้ยาปฏิชวี นะอย่างสม
เหตุผลในโรคติดเชือ้ ทีร่ ะบบการหายใจช่วงบนและหลอดลมอักเสบเฉียบพลัน (upper respiratory infection and acute bronchitis
หรือ URI-AB) ในผู้ป่วยนอก และโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน (acute diarrhea หรือ AD) ตามกลุ่มรหัสโรค ICD-10 ที่กาหนดใน
แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาที่ 15 วิ ธีการ: การศึกษานี้พฒ
ั นา BC2017 โดยใช้โปรแกรม LibreOffice เพื่อประมวลผล
ความสัมพันธ์ของข้อมูลการให้บริการผู้ป่ วยซึ่งได้จาก 43 แฟ้ มมาตรฐานของโรงพยาบาลทัง้ หมด 11 แฟ้ ม ได้แก่ PERSON,
SERVICE, ADMISSION, ANC, DRUGALLERGY, DIAGNOSIS_IPD, DIAGNOSIS_OPD, DRUG_OPD, DRUG_IPD,
PROCEDURE_IPD, และ PROCEDURE_OPD การวิจ ัย ระบุ ก ารใช้ยาปฏิชีว นะด้ว ยรหัส ATC codes J01 และก าหนดการ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของรหัสโรคกับเงื่อนไขการใช้ยาปฏิชวี นะที่ผ่านการพิจารณาจากแพทย์และเภสัชกร 8 ท่าน การวิจยั
ทดสอบการประมวลผลของเครื่องมือในโรงพยาบาลนาร่อง 10 แห่ง ผลการวิ จยั : เครื่องมือสามารถวิเคราะห์ตวั ชีว้ ดั การใช้ยา
ปฏิชวี นะสาหรับโรค URI-AB ในผู้ป่วยนอก และ AD ได้ใกล้เคียงกับข้อมูลเดิมของโรงพยาบาล แต่เพิม่ ความสามารถในการ
ประมวลผลตัวชีว้ ดั เสริมหรือการค้นหาข้อมูลเชิงคุณภาพทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ เช่น การค้นหากรณีการรับบริการมากกว่า 1 ครัง้ ในช่วง 1
เดือนของ URI-AB ส่วน AD สามารถแยกวิเคราะห์ปัจจัยเสีย่ งกรณีผปู้ ่ วยอายุตงั ้ แต่ 70 ปี ตัง้ ครรภ์ มีไข้ตงั ้ แต่ 38 องศาเซลเซียส
หรือมีโรคร่วม คือ HIV, neutropenia เครื่องมือสามารถค้นหาผูป้ ่ วยทีอ่ าจจะมีปัญหาเกีย่ วเนื่องจากยา เช่น ชนิดของยากับข้อบ่ง
ใช้ใ นรหัสโรคนัน้ ผลการตรวจร่ า งกายหรือ ปั จจัย เฉพาะบุ ค คลในวัน ที่เ ข้า รับ บริก ารที่อ าจส่ง ผลต่ อ แผนการรัก ษา แต่ ก าร
ประมวลผลแต่ ละครัง้ ต้องไม่มากกว่า 30,000 ข้อมูล สรุป: BC2017 สามารถประมวลผลตัวชี้วดั การใช้ยาปฏิชวี นะอย่างสม
เหตุผลในโรคติดเชือ้ ทีก่ าหนดไว้ในแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ และช่วยประมวลผลเชิงปริมาณทีส่ ามารถแจงแจงรายละเอียด
ของปั ญหาได้ เครื่องมือนี้ยงั สามารถใช้ตดิ ตามการสังใช้
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Abstract
Objective: This study is research for development of BC2017, a tool for processing key performance indexes
( KPIs) in antibiotic smart use for upper respiratory infection and acute bronchitis ( URI- AB) in outpatients and acute
diarrhea ( AD) as indicated in ICD- 10 according to 15th health service plan. Methods: BC2017 was developed in this
study by LibreOffice program to process the relations of service data obtained from the following 11 out of 43 folders of
standard hospital information system- - PERSON, SERVICE, ADMISSION, ANC, DRUGALLERGY, DIAGNOSIS_IPD,
DIAGNOSIS_OPD, DRUG_OPD, DRUG_IPD, PROCEDURE_IPD, and PROCEDURE_OPD. The study identified
antibiotic uses by ATC codes J01, and analyze the relations between disease codes and criterion for acceptable antibiotic
use approved by 8 physicians and pharmacists. Pilot test of the BC2017 was conducted in 10 hospitals. Results: The
tool was able to analyze KPIs for antibiotic use in URI-AB and AD, gaining the result comparable to that obtained from
the previous analysis in each hospital. However, the tool had additional capability to calculate supplemental KPIs and
search for qualitative data developed in the study. Results from the tool showed multiple service utilization of patients
with URI-AB within one months, and data categorized by risk factors including age more than 70 years old, pregnancy,
fever with temperature over 38 degrees Celsius, comorbidities (HIV, neutropenia) of patients with AD. The BC2017 also
detected patients with potential drug related problems, for example, matching between drugs and indications in a
particular disease code, results on physical examination or personal condition in the date receiving services that may
affect treatment plan. However, the tool can only process the data with no more than 30,000 records. Conclusion: The
BC2017 could process the information for the KPIs on rational antibiotic use of infectious disease specified in the service
plan, help processing quantitative data to provide the detail of the problems. Additionally, the tool can be used to monitor
drug prescribing together with the processing others KPIs in the health service plan such as drug related problems.
Keywords: health service plan, antibiotic, rational drug use
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บทนา
ข้อมูลจากงานวิจยั ของสถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุข
พบว่า ค่าใช้จ่ายด้านยาของประเทศไทยในปี พ.ศ.2557 สูง
ถึงร้อยละ 40 ของค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ คณะอนุ กรรมการ
ส่ ง เสริม การใช้ ย าอย่ า งสมเหตุ ผ ลจึง ได้ จ ัด ท าโครงการ
โรงพยาบาลส่ง เสริม การใช้ย าอย่ า งสมเหตุ ผ ล ตามแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยาแห่งชาติ พ.ศ.2555-2559
กระทรวงสาธารณสุข จึงได้ก าหนดตัวชี้ว ัด ในแผนพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพ (service plan) สาขาที่ 15 การพัฒนา
ระบบบริการเพื่อให้เกิดการใช้ยาให้สมเหตุผลทัง้ หมด 20
ตัว ชี้ว ัด ในคู่มือ "โรงพยาบาลส่ง เสริม การใช้ยาอย่ างสม
เหตุ ผ ล" (rational drug use hospital หรือ RDU hospital)
ประกอบด้วยตัวชีว้ ดั การใช้ยาในกลุ่มโรคต่าง ๆ เช่น ความ
ดันเลือดสูง เบาหวาน หอบหืด และการใช้ยาปฏิชวี นะอย่าง
รับผิดชอบ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อเป็ นเครื่องมือผลักดันและ
ติ ด ตามสถานการณ์ ค วามก้ า วหน้ า ในการด าเนิ น งาน
โครงการพัฒ นาหน่ ว ยบริก ารส่ ง เสริม การใช้ย าอย่ า งสม
เหตุผล (1)
ในปี พ.ศ.2559 กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายให้
ทุกโรงพยาบาลในสังกัด ดาเนินการส่งเสริม “การใช้ยาอย่าง
สมเหตุสมผล” โดยจัดทาเป็ นคารับรองการปฏิบตั งิ านตัง้ แต่
ระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ปลัดกระทรวง
สาธารณสุขจนถึงระดับผูต้ รวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
ในปี งบประมาณ พ.ศ.2560 เพื่อให้นโยบายพัฒนาการใช้ยา
อย่างสมเหตุสมผล สามารถนาไปสูก่ ารปฏิบตั ใิ ห้เกิดผล การ
ประมวลผลลัพ ธ์ข องตัว ชี้ว ัด ในการดาเนิ น งานอย่ า งเป็ น
ระบบ สะดวก และรวดเร็ว จึงเป็ นส่วนสาคัญในการแก้ไข
ปั ญหาและผลักดันนโยบายของโรงพยาบาลให้เป็ นหน่ วย
บริการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
คู่มอื ตัวชีว้ ดั โครงการ RDU hospital ได้กาหนดให้
โรงพยาบาลเก็บข้อมูลตัวชีว้ ดั และรายงานข้อมูลในระยะแรก
ได้เลยโดยไม่ตอ้ งกรอกรายละเอียดตัวตัง้ และตัวหารในสูตร
คานวณ โดยคาดว่าจะมีการพัฒนาโปรแกรมเพื่อทารายงาน
ตัว ชี้ว ัด ต่ อ ไป (2) แต่ ผ ลลัพ ธ์ ข องการค านวณในแต่ ล ะ
โรงพยาบาลนัน้ อาจจะไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้แม้จะมี
คู่ มือ ฯ และไม่ ส ามารถแสดงสถานการณ์ ภ าพรวมของ
ประเทศ เนื่ อ งจากข้อ ก าหนดของวิธีก ารวิเ คราะห์ แ ละ
เงื่อนไขการคานวณอาจมีความแตกต่างกันตามบริบทของ
โรงพยาบาล

นอกจากนัน้ การประมวลผลที่เป็ นการวิเคราะห์
เชิงปริมาณเพียงอย่างเดียวจากรหัสโรค 10th International
Classification of Disease (ICD-10) (3) และรายการยา
ตามทีก่ าหนด เช่น ร้อยละการใช้ยาปฏิชวี นะในโรคติดเชือ้ ที่
ระบบการหายใจช่วงบนและหลอดลมอักเสบเฉียบพลันใน
ผู้ ป่ ว ย น อ ก ( upper respiratory infection and acute
bronchitis หรือ URI-AB) และร้อยละการใช้ยาปฏิชวี นะใน
ผูป้ ่ วยโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน (acute diarrhea หรือ AD)
(AD) นั ้น ไม่ ส ามารถสะท้ อ นถึ ง รากสาเหตุ ที่ ท าให้
โรงพยาบาลหลายแห่งไม่สามารถดาเนิน โครงการให้บรรลุ
เป้ าหมายตามที่ตวั ชี้วดั กาหนด เนื่องจากข้อมูลตัวชี้วดั บ่ง
บอกว่ามีการใช้ยาปฏิชวี นะมากหรือน้อย แต่ไม่สามารถบ่งชี้
ว่ า การใช้ นั ้น สมเหตุ ผ ลหรื อ ไม่ และไม่ ส ามารถระบุ
กลุ่มเป้ าหมายทีม่ กี ารใช้ยาไม่สมเหตุผล
การศึกษานี้จงึ มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาเครื่องมือ
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยโปรแกรม LibreOffice เพื่อ
ประมวลผลตัวชี้วดั การใช้ยาอย่างสมเหตุผลที่แสดงข้อมูล
เชิงปริมาณทีบ่ ่งชีถ้ งึ กลุ่มทีม่ แี นวโน้มการใช้ยาไม่สมเหตุผล
จากฐานข้ อ มู ล เดี ย วกัน ในทุ ก สถานบริ ก ารเพื่อ ให้ ก าร
วางแผนจัดการปั ญหาเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเลือก
น าร่ อ งพั ฒ นาเครื่ อ งมื อ ส าหรั บ ตั ว ชี้ ว ั ด ของการใช้ ย า
ปฏิชวี นะอย่างรับผิดชอบ 2 ตัวชีว้ ดั ได้แก่ E-RI-I-01 การใช้
ยาปฏิชวี นะใน URI-AB และ E-AD-I-01 การใช้ยาปฏิชวี นะ
ใน AD เนื่องจากการใช้ยาปฏิชวี นะยังคงเป็ นปั ญหาความ
กังวลของเชือ้ ดือ้ ยาปฏิชวี นะต่อระบบสุขภาพ โดยเป้ าหมาย
กระทรวงสาธารณสุ ข ก าหนดให้ ปี งบประมาณ 2561
โรงพยาบาลทุกแห่งต้องสามารถเป็ นโรงพยาบาลส่งเสริม
การใช้ยาอย่างสมเหตุผลในขัน้ ที่ 1 และเป็ นโรงพยาบาลใน
ขัน้ ที่ 2 ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 ของโรงพยาบาลทัง้ หมด

วิ ธีการวิ จยั
การศึกษานี้เป็ นการวิจยั เพื่อพัฒนาเครื่องมือทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศด้วยโปรแกรม LibreOffice ซึง่ เป็ นชุด
โปรแกรมที่เปิ ดให้ผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดโดยไม่ต้องจ่าย
ค่าลิขสิทธิ ์ โปรแกรมประกอบด้วย Writer Document, Calc
Spreadsheet, Impress Presentation,และ Base Database
พืน้ ฐานลักษณะการใช้งานของ LibreOffice จะคล้ายคลึงกับ
Microsoft office ผู้ วิ จ ั ย ตั ้ง ชื่ อ เครื่ อ งมื อ ที่ พ ั ฒ นาได้ ว่ า
BC2017
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การศึกษานี้แบ่งเป็ น 4 ระยะ คือ ระยะที่หนึ่งเป็ น
การทบทวนแนวทางการรักษาและหลักฐานเชิงประจัก ษ์
ของการใช้ยาปฏิชวี นะใน URI-AB และ AD เพื่อจาแนกกลุ่ม
โรคตามรหัส ICD-10 ที่กาหนดในคู่มอื ฯ ออกเป็ น 3 กลุ่ม
ได้แก่ กลุ่มโรคที่ไม่มคี วามจาเป็ นต้องใช้ยาปฏิชวี นะ กลุ่ม
โรคทีอ่ าจมีความจาเป็ นต้องใช้ยาปฏิชวี นะ และกลุ่มโรคทีม่ ี
ความจ าเป็ น ต้อ งใช้ยาปฏิชีวนะ รวมถึง ข้อ มูลด้า นปั จจัย
เสี่ย งที่ มี ค วามสัม พัน ธ์ ก ับ โรค เพื่ อให้ ส ามารถอธิ บ าย
สถานการณ์ การใช้ยาอย่างสมเหตุ ผลของโรงพยาบาลได้
อย่างเฉพาะเจาะจงมากขึน้ จากนัน้ ตรวจสอบความถูกต้อง
ของการจาแนกกลุ่มโรคโดยแพทย์และเภสัชกรจานวน 8
ท่าน เพื่อค้นหาจุดทีอ่ าจเป็ นหลุมพราง (pitfall) ผลลัพธ์ของ
ขัน้ ตอนนี้คอื วิธกี ารคานวณตัวชีว้ ดั และเงื่อนไขในการค้นหา
ข้อมูลที่ใช้คานวณ ตัวชี้วดั ที่ได้มสี องประเภท คือ ตัวชี้วดั
หลักที่ใช้เงื่อนไขตามคาแนะนาจากคู่มือ ตัวชี้วดั โครงการ
RDU hospital ปี พ.ศ.2558 และตั ว ชี้ ว ั ด เสริ ม ที่ ไ ด้ จ าก
แนวคิดของผูว้ จิ ยั
ระยะทีส่ องสร้างความสัมพันธ์ของข้อมูลเพื่อใช้ใน
การประมวลผลตัวชี้วดั ด้วยโปรกรม LibreOffice ข้อมูลใน
การศึ ก ษานี้ ม าจากฐานข้ อ มู ล มาตรฐาน 43 แฟ้ มของ
โครงสร้างมาตรฐานข้อมูลสุขภาพทีท่ ุกโรงพยาบาลในสังกัด
ของกระทรวงสาธารณสุ ข ต้ อ งบั น ทึ ก และส่ ง ข้ อ มู ล
ประจาเดือนไปที่ Thai Health Data Center (4) ทัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั
ต้ อ งออกแบบและสร้า งแผนความสัม พัน ธ์เ พื่อ เชื่อ มโยง
ข้อ มูลจากแต่ ละแฟ้ ม เข้า หากัน (entity relation diagram;
ER diagram) นอกจากนี้ ข้อมูลทีต่ อ้ งใช้ คือ ฐานข้อมูลรหัส
ยา รหัสโรค และรหัสการทาหัตถการต่าง ๆ ประกอบด้วย
ATC/DDD (ขององค์การอนามัยโลก) (5) รหัสยา DIDSTD
24 หลัก (ของสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ) TMT
(ของสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา) ICD10 และ
ICD9 จากนั ้ น คั ด แยกข้ อ มู ล ที่ จ าเป็ นต้ อ งใช้ จ ากแต่
แฟ้ มข้อมูลออกมาอย่างเป็ นระบบในรูปแบบตาราง
ระยะที่ ส าม สร้ า งชุ ด ค าสัง่ (Structured Query
Language; SQL) จาก ER diagram ที่ก าหนดเงื่อ นไขใน
การค้นหาข้อมูลทีต่ ้องการตามที่ออกแบบในขัน้ ตอนที่หนึ่ง
และสร้างตารางสาหรับกรอกผลการค้นหาด้วยชุดคาสังเพื
่ ่อ
คานวณ หลังจากนัน้ ทดลองใช้ชุดคาสังกั
่ บข้อมูลจริงจาก
ข้อ มู ล มาตรฐาน 43 แฟ้ ม ของโรงพยาบาลน าร่ อ งเพื่ อ
ทดสอบความถูกต้องของชุดคาสัง่
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ระยะที่สเ่ี ป็ นการทดลองเครื่องมือในกลุ่มผู้ใช้จริง
(user testing) หลังจากพัฒนาเครื่องมือ BC2017 เสร็จสิ้น
และทดลองการใช้น าร่ อ งแล้ว ผู้วิจ ัย ได้เ ชิญ เภสัช กรผู้มี
ทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นและรับผิดชอบการ
รายงานตัวชีว้ ดั การใช้ยาอย่างสมเหตุผลจากโรงพยาบาลใน
เขตสุข ภาพที่ 1 ทัง้ ระดับ โรงพยาบาลศูน ย์ โรงพยาบาล
ทัว่ ไป โรงพยาบาลชุ ม ชนขนาดกลาง และโรงพยาบาล
ชุมชนขนาดเล็ก จานวน 10 คน เข้าร่วมกระบวนการทดลอง
ใช้ เ ครื่ อ งมื อ กับ ข้อ มู ล จริ ง ของหน่ ว ยบริ ก ารแต่ ล ะแห่ ง
กระบวนการทดลองประกอบด้วยการบรรยายกรอบแนวคิด
ลักษณะและวิธกี ารใช้เครื่องมือ จากนัน้ ให้เภสัชกรทดลองใช้
เครื่องมือวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริมาณร่วมกันเพื่อระบุกลุ่มทีม่ ี
ปั ญหาการใช้ยาไม่สมเหตุผล จากนัน้ จึงวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิง
คุ ณ ภาพเพิ่ม เติม ว่ า กลุ่ ม ที่มีก ารใช้ย าไม่ ส มเหตุ ผ ลนัน้ มี
ลักษณะอย่างไร

ผลการวิ จยั
การแบ่งโรคตามความจาเป็ นในการใช้ยาปฏิ ชีวนะ
แนวคิด ที่ใ ช้ใ นการพัฒ นาเครื่อ งคือ การก าหนด
เงื่อ นไขในการแบ่ ง กลุ่ ม ข้อ มู ล ที่ถู ก คัด เข้า มาค านวณใน
ตัวชี้วดั หลักออกจากกันเป็ นกลุ่มย่อย และกาหนดเงื่อนไข
เพิม่ เติมจากปั จจัยเสีย่ งให้เป็ นตัวชีว้ ดั เสริม เพื่อคานวณร้อย
ละของการได้รบั ยาปฏิชวี นะที่นาไปสู่การวิเคราะห์หากลุ่ม
ย่อยทีม่ ปี ั ญหาเพื่อพิจารณาการแก้ไขต่อไป (รูปที่ 1)
ผู้วจิ ยั ได้ทบทวนแนวทางการรักษาและหลัก ฐาน
เชิง ประจัก ษ์ ข องการรัก ษาโรคติด เชื้อ ตาม ICD-10 ที่ถู ก
ก าหนดในคู่ มือ RDU hospital แล้ว ก าหนดการประมวล
ผลลัพธ์เชิงปริมาณในรูปแบบร้อยละ ตามตารางที่ 1
การสร้างความสัมพันธ์ของข้อมูล
ฐานข้อมูลมาตรฐาน 43 แฟ้ มในแต่ละโรงพยาบาล
ถูกเลือกใช้ทงั ้ หมด 11 แฟ้ ม เพื่อหาความสัมพันธ์ของข้อมูล
ทีใ่ ช้ในการประมวลผลลัพธ์ของการใช้ยาปฏิชวี นะตามกลุ่ม
ย่อยของโรคและแนวทางการรักษาทีไ่ ด้จากระยะที่ 1 ได้แก่
แ ฟ้ ม ข้ อ มู ล PERSON, SERVICE, ADMISSION, ANC,
DRUGALLERGY,DIAGNOSIS_IPD, DIAGNOSIS_OPD,
DRUG_OPD, DRUG_IPD, PROCEDURE_IPD, PROCE
DURE_OPD (ตารางที่ 2) ส่วนการระบุยาปฏิชวี นะใช้รหัส
ATC codes J01

รูปที่1. ตัวอย่างการใช้เงื่อนไขแบ่งกลุ่มข้อมูลเป็ นกลุ่มย่อยทีใ่ ช้ในตัวชีว้ ดั เสริม
ตารางที่ 1. การแบ่งกลุ่ม ICD-10 ตามความจาเป็ นในการใช้ยาปฏิชวี นะ
1. โรค URI-AB ในผูป้ ่ วยนอก 50 รหัสทีแ่ บ่งเป็ น 2 กลุ่มย่อย
กลุ่ม
ICD-10
41 รหัสโรคทีไ่ ม่มคี วามจาเป็ นหรืออาจมีความ
J00, J01.0, J01.1, J01.2, J01.3, J01.4, J01.8, J01.9, J02.9,
จาเป็ นต้องใช้ยาปฏิชวี นะ
J03.8, J03.9, J04.0, J04.1, J04.2, J05.0, J06.0, J06.8, J06.9,
J10.1, J11.1, J20.0, J20.3, J20.4, J20.5, J20.6, J20.7, J20.8,
J20.9, J21.0, J21.8, J21.9, H65.1, H65.9, H66.9, H67.1, H67.8,
H72.0, H72.1, H72.2, H72.8, H72.9
9 รหัสโรคทีม่ คี วามจาเป็ นต้องใช้ยาปฏิชวี นะ
J02.0, J03.0, J05.1, J20.1, J20.2, H65.0, H66.0, H66.4, H67.0
2. โรค AD รหัส แบ่งเป็ น 4 กลุม่ ย่อย
กลุ่ม
ICD-10
13 รหัสโรคทีม่ คี วามจาเป็ นต้องใช้ยาปฏิชวี นะ
A000, A001, A009, A020, A030, A031, A032, A033, A038,
A039, A042, A045, A047
11 รหัสโรคทีไ่ ม่มคี วามจาเป็ นต้องใช้ยาปฏิชวี นะ A080, A081, A082, A083, A084, A043, A044, A046, A050,
A054, A059
8 รหัสโรคทีก่ ารใช้ยาปฏิชวี นะอาจจาเป็ นบางกรณี A040, A041, A048, A049, A053, A085, A090, A099
4 รหัสโรคทีก่ ารใช้ยาปฏิชวี นะไม่มคี วามจาเป็ น
A09, K521, K528, K529
และเป็ นโรคทีไ่ ม่ได้เกิดจากการติดเชือ้

396

ตารางที่ 2. ตัวแปรทีใ่ ช้ในการประมวลข้อมูลจาก 11 แฟ้ ม
ของโครงสร้างมาตรฐานข้อมูลสุขภาพ
ชื่อแฟ้ ม
ตัวแปรทีใ่ ช้ในการประเมิน
PERSON
PID, HID, HN, SEX, BIRTH
SERVICE
PID, HN, SEQ, BTEMP
ADMISSION
PID, SEQ, AN
ANC
PID, SEQ, GA
DRUGALLERGY
PID, DRUGALLER,
DNAME, TYPEDX, ALEVEL
DIAGNOSIS_ IPD
PID, AN, DIAGCODE
DIAGNOSIS_OPD
PID, SEQ, DIAGCODE
DRUG_OPD
PID, SEQ, DIDSTD,
DNAME, AMOUNT, UNIT
DRUG_IPD
PID, AN, DIDSTD, DNAME,
AMOUNT, UNIT
PROCEDURE_IPD PID, AN, PROCEDCODE
PROCEDURE_OPD PID, SEQ, PROCEDCODE
ลั ก ษณะเด่ น ของ 43 แฟ้ มที่ ส าคั ญ คื อ ความ
เชื่อมโยงกันในระหว่างแฟ้ ม การทราบความเชื่อมโยงจะ
สามารถทาให้ประยุกต์ใช้เครื่องมือ BC2017 ได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ เช่น แฟ้ ม PERSON ระบุตัว ชื่อ นามสกุ ล
อายุ ข องบุ ค คลนั ้น ๆ ได้ แต่ ไ ม่ มี ข้ อ มู ล การรัก ษา ถ้ า
ผู้ใช้เครื่องมือต้องการทราบรายการยาที่ผู้ป่วยรายนี้ได้รบั
ต้ อ งเชื่อ มโยงแฟ้ ม PERSON ไปยัง DRUG_OPD จึง จะ
สามารถค้นหารายการยาได้ โครงสร้างความเชื่อมโยงของ
43 แฟ้ มนัน้ มีความซับซ้อน เพราะฉะนัน้ ควรจะพิจารณาคัด

เลือกแฟ้ มข้อมูลมาใช้เพียงที่จาเป็ น เพื่อให้ได้โครงสร้า ง
ความสัมพันธ์ (entity relation) ผูว้ จิ ยั กาหนดความสัมพันธ์
และขัน้ ตอนในการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังแสดงในรูปที่ 2
รูปที่ 3 แสดงความสัมพันธ์ว่าจากแฟ้ ม PERSON
มีผปู้ ่ วย 1 คนรหัส PID 1111 มารับบริการทีโ่ รงพยาบาล 2
ครัง้ โดยครัง้ แรกได้รบั เลขลาดับทีก่ ารให้บริการ (SEQ) 001
และได้รบั ยา 2 ชนิดคือ paracetamol, amoxicillin ส่วนครัง้
ทีส่ องเลข SEQ 002 ซึง่ รอบนี้ผปู้ ่ วยได้รบั ยา ibuprofen
การสร้างชุดคาสัง่ (SQL)
ในการพัฒ นาเครื่อ งมือ ผู้วิจ ัย ได้สร้า ง SQL ใน
query view (รูปที4่ ) ไว้สาหรับวิเคราะห์ตวั ชีว้ ดั ประกอบด้วย
ชุดคาสังส
่ าหรับหาค่าตัวตัง้ ของตัวชีว้ ดั และชุดคาสังส
่ าหรับ
หาค่าตัวหารของตัวชี้วดั โดยหน่ วยนับที่ใช้คอื จานวนครัง้
การมารับ บริก าร (visit) เนื่ อ งจากโรค URI-AB ในผู้ป่ วย
นอก และ AD เป็ นอาการแบบเฉียบพลัน ทีร่ กั ษาให้หายได้
และสามารถกลับเป็ นซ้าได้ใหม่ ชุดคาสังส
่ าหรับค้นหาผูป้ ่ วย
URI-AB ทีม่ ารับการรักษามากกว่า 1 ครัง้ ชุดคาสังส
่ าหรับ
ค้นหาผูป้ ่ วยทีม่ ปี ระวัตแิ พ้ยา ชุดคาสังส
่ าหรับค้นหาผูป้ ่ วยที่
ตัง้ ครรภ์ และชุดคาสังส
่ าหรับแสดงรหัสวินิจฉัย ICD-10 ยา
ทีไ่ ด้รบั อายุ เพศ การมีไข้ขณะแรกรับของผูป้ ่ วยแต่ละคน
เมื่อสังให้
่ ชุดคาสังท
่ างาน โปรแกรมจะค้นหากรณี
ทีม่ เี งื่อนไขตามทีก่ าหนดออกมาแสดง (รูปที่ 5) ซึง่ เป็ นการ
ค้นหาด้วย query ชื่อ AD_OPD_1.1 สาหรับค้นหา visit ที่
ได้รบั การวินิจฉัยเป็ นโรค AD ทุกกลุ่มและได้รบั ยาปฏิชวี นะ
ในแผนกผูป้ ่ วยนอกโดยใช้ขอ้ มูลตัวอย่าง ผลคือพบทัง้ หมด
8 visit

รูปที่ 2. ความสัมพันธ์อย่างง่ายระหว่างตัวแปรของข้อมูลในแต่ละแฟ้ มโครงสร้างมาตรฐานข้อมูลสุขภาพ
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รูปที่ 3. ตัวอย่างความสัมพันธ์อย่างง่ายระหว่างตัวแปรของข้อมูลในแต่ละแฟ้ มโครงสร้างมาตรฐานข้อมูลสุขภาพ
การทดสอบเครือ่ งมือในกลุ่มผูใ้ ช้จริง
การทดสอบการใช้เครื่องมือในเภสัชกรผูใ้ ช้ 10 คน
พบว่ า โรงพยาบาลขนาดกลางและขนาดเล็ก ที่มีจ านวน
ข้อมูลการบันทึก (records) ของการสังจ่
่ ายยาปฏิชวี นะน้อย
กว่า 30,000 ข้อมูลต่อรอบทีป่ ระมวลผล (เช่น ต่อเดือน ต่อ
ไตรมาส) สามารถประเมินภาพรวมของร้อยละการใช้ย า
ปฏิชวี นะตามตัวชีว้ ดั หลักของ RDU ทัง้ 2 ตัวชีว้ ดั ได้และ มี
ผลลัพธ์ใกล้เคียงกับวิธีการเดิมที่โรงพยาบาลเคยใช้ เช่น
โปรแกรม RDU2016 (พัฒนาโดยโรงพยาบาลบ้านม่วง)

นอกจากนี้ เ ครื่อ งมือ BC2017 สามารถค านวณ
ตัวชีว้ ดั เสริมตามทีผ่ วู้ จิ ยั กาหนดไว้ในขัน้ ตอนทีห่ นึ่งของการ
วิจ ัย ได้โ ดยไม่ พ บข้อ มูล ที่แ สดงถึง การค านวณผิด พลาด
ผู้จดั ทา BC2017 ได้เตรียม spreadsheet file สาหรับช่วย
ค านวณผล เนื่ อ งจากยัง ไม่ ไ ด้ พ ัฒ นาการแสดงผลการ
คานวณด้วยโปรแกรม LibreOffice Base database ผูใ้ ช้งาน
ต้อ งน าค่ า ที่ไ ด้จ ากการค้น หาของโปรแกรม BC2017 มา
กรอก ก็จะได้รอ้ ยละตามตัวชีว้ ดั ทีก่ าหนด

รูปที่ 4. ตัวอย่าง query view ทีส่ ร้างขึน้ ในภาพคือ query ชื่อ AD_OPD_1.1 โดย Query นี้จะแสดงผลจานวน OPD
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รูปที่ 5. ตัวอย่างผลการค้นหาด้วย Query AD_OPD_1.1
จากข้อ มู ล (ผลคือ มีผู้ป่ วย AD ได้ร ับ ยาปฏิชีว นะ 8 visit
ตัวเลข SEQ 6 หลักคือลาดับเลขทีข่ อง visit ดังกล่าว)
BC2017 สามารถประยุกต์ใช้เพื่อสะท้อนข้อมูลเชิง
คุณภาพในเรื่องการใช้ยาปฏิชวี นะในกลุ่มผู้ป่วยต่าง ๆ ได้
ละเอียดมากยิง่ ขึน้ เช่น การบ่งบอกปั ญหาของการสังจ่
่ ายยา
ปฏิชวี นะในโรงพยาบาลนัน้ ๆ เช่น ชนิดของยาปฏิชวี นะที่
ใช้ในโรคหนึ่งๆ รวมทัง้ ปั ญหาจากการใช้ยา (drug related
problems, DRPs) บางประเภท ตลอดจนตรวจสอบความ
เหมาะสมของการใช้ยาในโรงพยาบาลว่าเป็ นไปตามแนว
ทางการรักษามาตรฐานหรือไม่ เช่น การเลือกยาปฏิชวี นะที่
เหมาะสมกับข้อบ่งใช้ การใช้ยาปฏิชวี นะมากกว่า 1 รายการ
การสังจ่
่ า ยยาในลัก ษณะนี้ อ าจบ่ ง ชี้ถึง ปั ญ หาการจ่ า ยยา
ปฏิชวี นะเกินความจาเป็ นได้
นอกจากนัน้ BC2017 วิเคราะห์รายละเอียดต่าง ๆ
ในฐานข้อมูล 43 แฟ้ ม เช่น อุณหภูมขิ องร่างกายขณะแรก
รับ วันที่เข้ารับบริการ และปั จจัยพืน้ ฐานส่วนบุคคลทีอ่ าจะ
ส่ง ผลต่ อ แบบแผนการรัก ษาในครัง้ นัน้ ๆ เช่ น แนวทาง
ปฏิบตั ใิ นการรักษาทีด่ จี ะไม่เริม่ การรักษาโรค URI-AB ด้วย
ยาปฏิชีว นะทัน ที หรือ น้ อ ยกว่ า 3 วัน หลัง เริ่ม มีอ าการ
ยกเว้นในกรณีทม่ี ขี อ้ บ่งใช้ยาชัดเจนหรือเป็ นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานที่ยอมรับ เช่น Centor criteria มากกว่าเท่ากับ 2
(ในกรณี J00 acute nasopharyngitis และ J02.9 acute
pharyngitis) เยื่อแก้วหูทะลุ มีน้าหนองไหล (ในกรณี H65.0
acute suppurative otitis media, otitis media in bacterial
disease classified elsewhere) มี อ าการรุ น แรง หรื อ ไม่
สามารถนั ด ติ ด ตามผู้ ป่ วยได้ (ในกรณี J01.0-9 acute
sinusitis) (6-8) เครื่องมือ BC2017 ถูกออกแบบให้ประมวล
ผลลัพธ์ของผู้ป่วยในกลุ่มโรค URI-AB ที่เข้ารับการรักษา
มากกว่า 1 ครัง้ ในช่วงเวลา 1 เดือนได้
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BC2017 เป็ น เครื่อ งมือ ที่มีป ระสิท ธิภ าพในการ
ประเมินร้อยละการใช้ยาปฏิชวี นะตามตัวชีว้ ดั การใช้ยาอย่าง
สมเหตุผลในโรค URI-AB และ AD จากข้อมูลมาตรฐาน 43
แฟ้ มของโครงสร้างมาตรฐานข้อมูลสุขภาพ หลักการทางาน
ของเครื่องมือเหมือนกับการศึกษาติดตามรูปแบบการสัง่
จ่ า ย ย า ( prescription pattern monitoring studies) ที่ มี
การศึกษามาแล้วว่าเป็ นกระบวนการทีช่ ่วยประเมินความสม
เหตุ ผ ลของการสังใช้
่ ย าได้ (9) แต่ เ ครื่อ งมือ BC2017 ใช้
เวลาในการประมวลผลน้อยกว่าการสุ่มทบทวนเวชระเบียน
ของผูป้ ่ วยทีละราย นอกจากนี้ การพัฒนาตัวชีว้ ดั เสริมของ
การใช้ยาปฏิชวี นะทาให้สามารถสะท้อนข้อมูลของการใช้ยา
ปฏิชวี นะได้เพิม่ เติมด้วย
ตั ว ชี้ ว ัด เสริ ม ของเครื่ อ งมื อ BC2017 สามารถ
ประเมินความเหมาะสมของการใช้ยาปฏิชวี นะในการรักษา
ผู้ ป่ วยนอกโรค URI-AB ได้ โดยข้อ มู ล เชิง ปริม าณจาก
ตัวชีว้ ดั แสดงร้อยละของการใช้ยาปฏิชวี นะในแต่ละกลุ่มย่อย
ช่ ว ยให้ ส ามารถค้น หาสาเหตุ ข องความไม่ ส มเหตุ ผ ลได้
จาเพาะมากขึน้ ข้อมูลเชิงคุณภาพทีไ่ ด้สามารถใช้ประเมิน
แนวโน้มความไม่เหมาะสมของการสัง่ จ่ายยาปฏิชวี นะบาง
ชนิ ด ในผู้ป่ วยนอก เช่ น ยาปฏิชีวนะในรูปแบบยาฉีด ยา
ปฏิชีว นะบางชนิ ด ที่อ อกฤทธิค์ รอบคลุ มเชื้อ กว้างเกินไป
หรือการสังใช้
่ ยาปฏิชวี นะร่วมกันตัง้ แต่ 2 ชนิดขึน้ ไป เป็ น
ต้น แต่ เครื่องมือยังไม่สามารถแสดงผลการประเมินความ
เหมาะสมของขนาดยา วิธกี ารบริหาร และการแพ้ยา รวมถึง
ระยะเวลาทีใ่ ช้ในการรักษาด้วยยาปฏิชวี นะในแต่ละข้อบ่งใช้
เกณฑ์ ก ารวิ นิ จ ฉั ย ผู้ ป่ วย AD คื อ มี อุ จ จาระ
มากกว่า 3 ครัง้ ต่อวัน หรืออุจจาระเหลวกว่าปกติอย่างน้อย
1 ครัง้ โดยมีอาการดังกล่าวมานานไม่เกิน 2 สัปดาห์ ผูป้ ่ วย
จ าเป็ น ต้ อ งได้ร ับ ยาปฏิชีว นะหากอุ จ จาระมีมู ก เลือ ดปน
ร่วมกับมีไข้สงู มากกว่า 37.8–38.0 องศาเซลเซียส รวมทัง้ มี
ปั จ จัย เสี่ย งต่ า ง ๆ เช่ น ผู้ป่ วยกลุ่ ม immunocompromise
host ได้แก่ ผูป้ ่ วยทีอ่ ายุมากกว่า 70 ปี สตรีตงั ้ ครรภ์ ผูป้ ่ วย
HIV (ICD-10; B20-B24) neutropenia (ICD-10; D70) การ
ประเมิน การใช้ย าปฏิชีว นะอย่ า งสมเหตุ ผ ลใน AD ด้ว ย
ตัวชีว้ ดั เสริมนัน้ ให้ขอ้ มูลเชิงปริมาณของการใช้ยาปฏิชวี นะ
ในผู้ป่ วยที่มีหรือ ไม่มีปั จจัย เสี่ย งต่ า ง ๆ และให้ข้อ มูลเชิง
คุณภาพ เช่น การใช้ยาทีม่ อี ุบตั กิ ารณ์การเชือ้ ดือ้ ยาสูงในแต่
ละโรงพยาบาล แต่ขอ้ จากัดของเครื่องมือ คือ ไม่สามารถดึง
ข้อมูลลักษณะอุจจาระของผูป้ ่ วยออกมาวิเคราะห์ได้

ผลลัพธ์จากการประมวลของ BC2017 แสดงข้อมูล
ทีส่ ะท้อนถึงปั ญหาจากการใช้ยาปฏิชวี นะในโรงพยาบาลนัน้
ๆ เพื่อ เป็ น ข้อมูลสาหรับ พิจารณาร่ วมกับปั จจัยต่ า ง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับตัวชี้วดั นัน้ ๆ การวิเคราะห์ขอ้ มูลจากตัวชี้วดั
เสริ ม ทั ง้ เชิ ง ปริ ม าณและคุ ณ ภาพจะสะท้ อ นถึ ง ความ
สมเหตุ สมผลของการใช้ยาปฏิชีวนะ เพื่อให้เภสัชกรหรือ
ผูบ้ ริหารโรงพยาบาลทราบถึงปั ญหาและหาแนวทางในการ
จัดการปั ญหาได้ตรงประเด็นกับรากปั ญหา
ผู้วิจ ัย ได้อ อกแบบเครื่อ งมือ ให้ผู้ใ ช้ง านสามารถ
แก้ไขฐานข้อมูลในส่วนของการกาหนดชุดรหัสของ ICD-10,
ICD-9 และการจับคู่ความสัมพันธ์กบั รหัสยาได้หากไม่เห็น
ด้วยกับแนวคิดของผูอ้ อกแบบ เช่น ต้องการเปลีย่ น ICD-10
J00 (common cold) จากกลุ่ ม ที่ก ารใช้ ย าปฏิชีว นะไม่ มี
ความจาเป็ นหรืออาจจะมีความจาเป็ น ไปเป็ นกลุ่มทีก่ ารใช้
ยาปฏิชวี นะมีความจาเป็ น
ยาที่ท าการจับ คู่ (mapping) ที่ก าหนดไว้แ ล้ว มี
เพียงยากลุ่มยาปฏิชวี นะสาหรับใช้ภายในร่างกายที่มีรหัส
ATC J01* เท่ า นั ้น ดั ง นั ้น รหั ส ยาอื่ น ๆ จะไม่ ส ามารถ
เชื่ อ มโยงกับ รหัส ATC ในเครื่ อ งมือ นี้ ไ ด้ และถ้ า มีก าร
ปรับปรุงรายการยาใหม่ทย่ี งั ไม่เคยขึน้ ทะเบียนกับสานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาก่อนเดือนมิถุนายน พ.ศ.2560
จะต้องเพิม่ รายการยาเข้าไปในเครื่องมือให้เป็ นปั จจุบนั แต่
หากต้องการสร้างคาถาม (query) ใหม่สาหรับการวิเคราะห์
มีความจาเป็ นต้องศึกษาความสัมพันธ์ของตัวแปรเป็ นอย่าง
ดีเนื่องจากขัน้ ตอนการกาหนดเงื่อนไขหรือตัวแปรที่ใช้ใน
การค านวณมีค วามส าคัญ กับ ผลที่ไ ด้ จ ากการประมวล
ค าถามนั ้น ๆ ซึ่ ง ในที่ สุ ด จะท าให้ ส ามารถน าข้อ มู ล ใน
ฐานข้อมูล 43 แฟ้ มไปใช้ประโยชน์เพิม่ เติมดื้ เช่น การค้นหา
อาการไม่พงึ ประสงค์จากยาที่ทาให้เกิดอาการอุจจาระร่วง
ด้วยการตรวจสอบรายการยาทีไ่ ด้รบั ร่วมกับรหัสวินิจฉัยโรค
ในฐานข้อมูล 43 แฟ้ มมีขอ้ มูลราคายาบันทึกไว้ร่วมด้วย จึง
สามารถใช้ประโยชน์เชิงเภสัชเศรษฐศาสตร์จากการคานวณ
ค่ า ใช้ จ่ า ยที่เ กิด ขึ้น จากการสัง่ ใช้ย าแล้ ว น าไปวิเ คราะห์
ค่าใช้จ่าย หรือใช้คน้ หากรณีทอ่ี าจมีความคลาดเคลื่อนทางย
เกิดขึน้ ได้จากกาหนดเงื่อนไขในการค้นหาแบบเฉพาะกลุ่ม
เช่น การสังจ่
่ ายยากลุ่ม quinolone ในหญิงตัง้ ครรภ์
BC2017 เป็ นเครื่องมือที่สามารถใช้ประโยชน์ได้
หลากหลาย และยัง มีโอกาสในการพัฒนาในลาดับต่ อไป
โดยเฉพาะความสามารถในการประมวลผลจากโปรแกรม
LibreOffice ซึ่ ง เป็ น Database management software ที่

เป็ น freeware แบบ stand alone ไม่ เ ชื่อ มต่ อ กับ server
ดังนัน้ ประสิทธิภาพในการทางานจะขึน้ ตรงกับคอมพิวเตอร์
ทีใ่ ช้งาน
ปั จ จุ บ ัน BC2017 ยัง ไม่ สามารถวิเ คราะห์ข้อมูล
ขนาดใหญ่ เช่ น ข้อ มู ล จากโรงพยาบาลศู น ย์ เนื่ อ งจาก
ข้อ จ ากัด ของจ านวน record ที่จ ะค านวณได้ใ นแต่ ละครัง้
รวมถึงโปรแกรม BC2017 ยังทางานในรูปแบบกึง่ อัตโนมัติ
โดยผู้ใช้เครื่องมือต้องลงมือปฏิบตั ิเองในหลาย ๆ ขัน้ ตอน
เพื่อนาเข้าและวิเคราะห์ขอ้ มูล ในระยะนาร่องนี้ยงั ใช้สาหรับ
การประมวลผลตัวชีว้ ดั ได้เพียง 2 ตัวชีว้ ดั เท่านัน้
เครื่อ งมือ BC2017 ถู ก ออกแบบมาเพื่อ ติด ตาม
ตัวชีว้ ดั ในกลุ่มการใช้ยาปฏิชวี นะในโรค URI-AB ในผูป้ ่ วย
นอก และ AD เท่ า นั น้ ดัง นั น้ ขอบเขตของ ICD-10 จะมี
เฉพาะในสองกลุ่มโรคนี้ ดังนัน้ อาจพบกรณีทม่ี กี ารสังใช้
่ ยา
ปฏิชวี นะสาหรับข้อบ่งใช้อ่นื ที่มคี วามจาเป็ นต้องใช้ยาและ
ผูป้ ่ วยบังเอิญได้รบั การวินิจฉัยเป็ นโรคในสองกลุ่มนี้ร่วมด้วย
การใช้งานเครื่องมือ BC2017 มีความยืดหยุ่นของ
การจัดการตัวแปรและชุดคาสังข้
่ อมูลตามความต้องการใน
การประมวลผลที่จาเพาะของผู้ใช้ แต่ ยงั จาเป็ นต้องอาศัย
ทักษะทางการจัดการฐานข้อมูลและทาความเข้าใจเครื่องมือ
อย่ า งละเอี ย ด ในอนาคตอาจจะพัฒ นาไปสู่ ข ัน้ ตอนที่
ออกแบบการใช้งานให้ง่ายสาหรับผูใ้ ช้งานทัวไป
่
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ข้อมูลจากหน่ วยงานมาร่วมในการทดสอบของ ตลอดจน
ผู้เกี่ยวข้องทุกรายที่ผู้วิจยั ขอข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อใช้ในการ
สร้างและพัฒนาเครื่องมือครัง้ นี้
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