สิ่ ง แวดล้ อ มตกอยู่ ใ นภาวะ
วิกฤต สังคมพึงตระหนักรู้ และ
ร่วมมือกันแก้ไข โรคร้ายใหม่ๆ
เกิดขึ้นจากผลกระทบของวิกฤต
สิ่ ง แวดล้ อ ม ยากที่ จ ะติ ด ตาม
สถานการณ์ได้ทัน
Environment is in a
crisis situation. We should be
aware of it and collaborate
to solve this problem. New
diseases cause by environmental impact and it is difficult to
monitor the situation on time.

“อากาศเป็นพิษ” โดย อาจารย์ปัณยา ไชยะคำ�
“Air Pollution” by Panya Chaiyakam
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ผู้ จัดการกพย.แถลง

เก็บตก

โดย > นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี

การทำ�งานเพื่อพัฒนาระบบยาในชุมชนที่ผ่านมานั้น อาจกล่าวได้ว่ายังไม่ประสบความสำ�เร็จมากนัก ยังคงพบ
ปัญหาเกีย่ วกับยาในชุมชนทีห่ ลากหลาย ตัง้ แต่การมีรายการยาทีไ่ ม่เหมาะสมจำ�หน่ายในชุมชน มีการกระจายของผลิตภัณฑ์
สุขภาพที่มีการปลอมปนสเตียรอยด์ มีการโฆษณาหลอกลวงให้หลงใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ด้อยคุณภาพและประสิทธิผล
แถมยังอาจมีอันตราย ปัญหาเหล่านี้ยังคงดำ�รงอยู่และมีแนวโน้มที่รุนแรงขึ้นในอนาคต ในขณะที่ภาครัฐยังคงไม่สามารถ
จัดการกับปัญหาในระดับนโยบายหรือระดับต้นน้ำ� เพื่อหวังผลลดหรือตัดตอนปัญหาที่จะมากระทบกับชุมชนได้
การทำ�งานเพื่อจัดการปัญหา จึงมาตกหนักเป็นความรับผิดชอบของเภสัชกรในระดับชุมชนในขณะที่เรื่อง “ยา”
เป็นเรื่องซับซ้อนและเข้าใจยากสำ�หรับประชาชนทั่วไป แต่ประชาชนก็เป็นกลุ่มเป้าหมายที่จะต้องได้รับการคุ้มครอง
จึงเป็นสิ่งที่คาดการณ์ได้ว่า การแก้ปัญหาจะล้มเหลว ทำ�ไม่ได้อย่างยั่งยืน แก้ไม่ได้กับปัญหารูปแบบใหม่ๆในผลิตภัณฑ์ยา
และผลิตภัณฑ์สุขภาพใหม่ๆ ที่เข้ามาก่อปัญหาในชุมชน
บทเรียนความล้มเหลวในการจัดการปัญหายาชุมชนอย่างยั่งยืน ทำ�ให้เกิดแนวคิดการทำ�งานร่วมมือระหว่าง
บุคลากรสาธารณสุขกับผู้นำ�ชุมชนและประชาชนในหลายพื้นที่ หลายชุมชนมีการร่วมมือกันพัฒนาฐานความรู้ของ
ประชาชน ปรับทัศนะว่ายาไม่ใช่เรื่องที่ยากเกินการเรียนรู้ของทุกคน ดังตัวอย่างที่ชัดเจนในเครือข่ายผู้ป่วยโดยเฉพาะ
เครือข่ายผู้ติดเชื้อฯ ซึ่งการมีชีวิตของพวกเขาขึ้นกับยาจึงป็นกลุ่มแรกๆที่เข้ามาทำ�ความรู้จัก เรียนรู้และร่วมเคลื่อนไหวให้
เกิดการเข้าถึงยา
กพย. ได้มีโอกาสในการสนับสนุนให้มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคเป็นผู้นำ�ในการสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับเครือข่ายภาคประชาชนในการจัดการปัญหายาในชุมชนอย่างต่อเนื่องร่วมกับเครือข่ายอื่นๆในพื้นที่จนประสบ
ความสำ�เร็จในการสร้างชุมชนต้นแบบในการจัดการปัญหายาและที่น่ายินดีมากไปกว่านั้นคือ การทำ�งานด้านยาเป็น
จุดเริม่ ต้นให้มกี ารพัฒนาด้านอืน่ ๆตามมาอย่างหยุดไม่ได้ ก็คอื การขยายฐานการทำ�งานของภาคประชาชนไปสูก่ ารทำ�งาน
ด้านสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสุขภาพตำ�บล
ยาวิพากษ์ฉบับนี้จึงมุ่งนำ�เสนอให้เห็นศักยภาพของชุมชน ศักยภาพของภาคประชาชนในการจัดการปัญหายา
ปัญหาสุขภาพในชุมชน หลายท่านทีย่ งั ไม่เคยได้มโี อกาสทำ�งานร่วมกันกับภาคประชาชนจะได้เปิดมุมมองและได้เห็นตัวอย่าง
รูปธรรมการทำ�งานและสัมฤทธิผลของการทำ�งานร่วมกับภาคประชาชนและจะเป็นบทเรียนที่เป็นประโยชน์ต่อบุคลากร
สาธารณสุข โดยเฉพาะเภสัชกรทีจ่ ะได้เห็นช่องทางเพือ่ เติมเต็มการทำ�งานของภาคประชาชนในการจัดการปัญหายาและ
สุขภาพในชุมชนและเป็นทีมงานที่เข้มแข็งร่วมกันในอนาคต
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การใช้ยาอย่างไม่สมเหตุผลเป็นปัญหาใกล้ต้วแต่หลายคนก็ยังไม่รู้ตัว
ว่าตัวเองใช้ยาเกินความจำ�เป็น ใช้ยาซ้�ำ ซ้อน แต่เมือ่ ชักชวนกันมาทำ�งานก็เริม่ เห็น
ปัญหาว่าจริงๆ แล้วเป็นปัญหาใหญ่ที่ชุมชนต้องลุกขึ้นมาจัดการร่วมกัน
		
รุ่งเรือง กัลย์วงศ์ ต่อยอดจากแนวคิดเรื่องการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
ขยายการทำ�งานในพื้นที่ สปสช.เขต 3 นครสวรรค์ โดยใช้งบประมาณส่งเสริม
ป้องกันโรคระดับเขต (พิจิตร) เข้ามาทำ�เรื่องการใช้ยาอย่างสมเหตุผล เพราะเป็น
เรือ่ งใกล้ตวั และใช้เป็นเครือ่ งมือในการสร้างการมีสว่ นร่วมจากชุมชนได้ กิจกรรม
ทีท่ �ำ คือ ชวนแกนนำ�มาเป็นทีมทำ�งานในการทำ�งานเรือ่ งยาในชุมชน เมือ่ ทีมทำ�งาน
เข้าใจก็จดั อบรมให้เป็นทีมวิทยากร อบรมเสร็จก็ออกแบบการทำ�งาน สำ�รวจข้อมูล
การใช้ยา เมื่อได้แล้วก็นำ�มาวิเคราะห์ประมวลผลแล้วก็คืนข้อมูลให้ภาคีเครือข่ายในระดับอำ�เภอ
หารือถึงแผนที่จะทำ�ต่อในตำ�บลนำ�ร่องแล้วก็จัดอบรมให้แกนนำ�ชุมชน โดยใช้ข้อมูลที่เก็บได้นำ�มา
พัฒนาหลักสูตรโดยทีมวิทยากรในชุมชน
ด้านปัญหาอุปสรรค1.ผู้เข้าร่วมยังไม่เห็นความสำ�คัญของโครงการตั้งแต่แรก
แต่เมื่อได้ทำ�งานในระดับตำ�บลก็ดำ�เนินการได้ดี 2.ยังขาดการสนับสนุนจากหน่วยงานในท้องถิ่น
รัฐต้องทำ�ให้ประชาชนตืน่ ตัว สร้างกลไกการเฝ้าระวังทีเ่ ป็นจริงในชุมชน มีการสนับสนุนด้านข้อมูล
ทั้งสถานการณ์ปัญหาและข้อมูลเชิงวิชาการ รวมทั้งต้องเข้ามาร่วมกับชุมชนในการแก้ปัญหา

เอ็นจีโอกับ
การแก้ปัญหา
ยาในชุมชน

รจนา ยี่บัว ดำ�เนินโครงการร่วมกับ กพย.มาตั้งแต่ปีแรกของโครงการและ
ขยายพื้นที่การทำ�งานกว้างขึ้น โดยเป็นพี่เลี้ยงให้ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพที่ทำ�งาน
เรื่องการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในจังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือตอนบน เริ่มเห็นปัญหาเรื่องนี้
เพราะว่าตอนที่ทำ�งานกับเพื่อนผู้ติดเชื้อฯ เราพบการใช้ยาอย่างไม่สมเหตุผลของเพื่อนๆอยู่เนืองๆ
หลังจากนั้นก็มาสังเกตในชุมชน พ่อแม่พี่น้องเราก็เห็นปัญหาชัดขึ้น พอเห็นปัญหาก็รู้สึกว่านิ่งเฉย
ต่อไปไม่ได้แล้วต้องทำ�อะไรสักอย่าง พอโครงการเข้ามาก็พอดีกับที่อยากทำ� โครงการทำ�ให้เราได้พัฒนากระบวนการ
ข้อมูล เพื่อทำ�งานให้ได้อย่างมีทิศทางและเป้าหมาย สอดคล้องกับปัญหาของชุมชน กิจกรรมที่ทำ�กับกลุ่มเพื่อน คือ
ชวนคุยทำ�ให้เพื่อนเห็นปัญหาให้เขาแยกออกว่าอะไรคืออาการ อะไรคือโรค เพื่อไม่ให้ใช้ยาซ้ำ�ซ้อน พร่ำ�เพรื่อ แล้วก็ให้
เพื่อนบอกอาการกับแพทย์ให้ละเอียด ให้เยอะที่สุด รวมถึงยาที่กินอยู่และไม่เลือกซื้อยาเอง
ต่อมาเมื่อทำ�ในพื้นที่ได้สักระยะมีคณะทำ�งานด้านสุขภาพของชุมชน มีเรื่องการใช้ยาอย่างสมเหตุผลเป็น
ประเด็นหลักทีค่ ยุ กัน หลังจากนัน้ ทีอ่ นื่ เขาเห็นว่าเราทำ�แล้วน่าจะมีประโยชน์ เราก็ไปช่วยทีอ่ นื่ ในฐานะทีเ่ ป็นทีมทีต่ อ่ เนือ่ ง
คือไปช่วยเครือข่ายครอบครัว ช่วยดำ�เนินกระบวนการให้เขาบ้าง ทำ�ให้เราเห็นว่าพยาบาลหรือหมอที่ รพ.สต. เห็นความ
สำ�คัญ ทาง อบต. หรือเทศบาลเห็นว่ามีประโยชน์ก็ทำ�ต่อเนื่องมาโดยตลอด ความคาดหวังต่อภาครัฐคืออยากให้เกิด
กลไกระบบส่งต่อที่เป็นจริงในการแก้ปัญหา มีพื้นที่รับการส่งต่อหากพบปัญหาให้ภาครัฐเข้ามาร่วมกับชุมชนเพื่อ
แก้ปัญหาที่ยั่งยืน

เรื่องจากปก

ณัฐกานต์ กิจประสงค์
มูลนิธิเข้าถึงเอดส์

กว่าจะมาเป็นวันนี้...
  ชุมชนจัดการตนเองด้านยา
ยาเป็นสิ่งจำ�เป็นที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของทุกคน คนส่วนใหญ่ไม่มีความรู้ในการเลือกใช้ยา                    
จึงเกิดการใช้ยาไม่เหมาะสม ใช้ยาเกินจำ�เป็น ใช้ยาทั้งๆที่มีทางเลือกอื่น หรือไม่ใช้ยาเมื่อถึงเวลา
ที่สมควรต้องใช้
ปัญหานี้ได้รับการยืนยันโดยแบบสำ�รวจชุมชน ในโครงการเฝ้าระวังการใช้ยาของภาคประชาชน                     
ในปี พ.ศ.2552 ดำ�เนินการโดยมูลนิธเิ ข้าถึงเอดส์ ร่วมกับเครือข่ายประชาชน ได้แก่เครือข่ายผูต้ ดิ เชือ้ เอชไอวี/เอดส์
ประเทศไทย และศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน
ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลที่สำ�รวจได้ พบว่าในกลุ่มประชาชนที่เป็นผู้ป่วยเรื้อรัง ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีการใช้
ยาเป็นประจำ�  ยังคงมีความเข้าใจผิดที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยา เช่น ยาแพงที่มียี่ห้อหรือยาจากต่างประเทศคือ              
ยาที่ดีกว่ายาราคาถูกหรือยาที่ผลิตในประเทศ
ในส่วนของผูใ้ ห้บริการสาธารณสุข พบว่ายังคงมีความเข้าใจผิดและทัศนะเชิงลบทีเ่ กีย่ วข้องกับการใช้ยา
เช่น ความเชื่อว่ายาต้นแบบว่าดีกว่ายาชื่อสามัญ รวมทั้งยังไม่มีระบบการบริหารจัดการที่จะลดการสั่งจ่ายยา            
ส่งผลให้มียาสะสมในมือคนไข้เกินความจำ�เป็นและสูญเสียประโยชน์ในที่สุด
เมื่อการสำ�รวจทำ�ให้เห็นปัญหาชัดขึ้น  เครือข่ายประชาชนที่รวมกลุ่มกันจึงพร้อมจะลุกขึ้นมาช่วยกันแก้
ปัญหาของชุมชนด้วยตัวเอง

ความเป็นมา

เริ่มก้าว
จากจุดศูนย์

   ด้วยโครงการนี้ ทำ�ให้เครือข่ายผู้ติดเชื้อฯบางกลุ่มได้เริ่มขยับออกมาทำ�งานกับชุมชนมากขึ้น
จากเดิมเป็นการทำ�งานในเฉพาะประเด็นเอชไอวี/เอดส์ ทั้งการป้องกันและการดูแลรักษา                
เมื่ อ เริ่ ม ก้ า วออกมาทำ � งานที่ ต่ า งออกไป โดยเฉพาะเรื่ อ งยาซึ่ ง ในความรู้ สึ ก คื อ เรื่ อ งยาก                    
ต้องร่ำ�เรียนความรู้เฉพาะด้าน ดังนั้นการก้าวออกมาทำ�งานด้านนี้จึงไม่ง่ายเลยสำ�หรับกลุ่มผู้ติดเชื้อฯ รวมไปถึง              
เครือข่ายประชาขนอื่นที่ร่วมกันเดินหน้าแก้ปัญหานี้
เริ่มจากความพยายามทำ�ให้ชุมชนเห็นปัญหาร่วมกัน ผ่านแบบสำ�รวจการใช้ยาระดับบุคคลและการ             
ขายยาของร้านชำ�  โดยการชักชวนกลุ่ม อสม. ผู้นำ�ชุมชน รพ.สต. รวมไปถึงเภสัชกรในพื้นที่ นัดไปเก็บข้อมูล              
ร่วมกัน ข้อมูลในแบบสำ�รวจไม่ใช่เป้าหมายหลักสำ�คัญนัก แต่เป้าหมายหลักคือการทำ�ให้คนในชุมชนมีส่วนร่วม
ตั้งแต่ต้น เข้ามาเห็นปัญหาตั้งแต่แรก เพื่อนำ�ไปสู่การช่วยกันแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนต่อไป
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    ราว 40 พื้นที่ที่เริ่มทำ�โครงการมาด้วยกันตั้งแต่ต้น มีหลายพื้นที่ที่ประสบความสำ�เร็จ
ปัจจัยหนึง่ ทีส่ �ำ คัญคือ การร่วมมือของบุคลากรวิชาชีพในพืน้ ที่ ตัวอย่างทีเ่ ห็นได้ชดั เจนทีส่ ดุ
ร่วมหัวจมท้าย
ไปด้วยกันตั้งแต่แรก คือพื้นที่ อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย ที่มีเภสัชกรโรงพยาบาลที่มีแนวคิดเรื่องการผลักดันเรื่อง               
การใช้ ย าอย่ า งสมเหตุ ผ ลอยู่ แ ล้ ว มี ก ารทำ � บอร์ ด ประชาสั ม พั น ธ์ ภ ายในโรงพยาบาล                          
ประจวบเหมาะกับเวลาเริม่ โครงการทีเ่ ครือข่ายประชาชนเข้าไปเชือ่ มประสาน จับมือด้วยกัน
ตั้งแต่ก้าวแรก ในระหว่างโครงการ เภสัชกรได้ลงไปเยี่ยมร้านชำ�ด้วยกัน ไม่ได้ไปในฐานะเจ้าหน้าที่ แต่ไปในฐานะ
ผู้ร่วมงานกับประชาชน เพื่อพูดคุยหาทางแก้ปัญหาร่วมกัน
“ถ้าผมทำ�คนเดียว คงไม่มีโอกาสได้ลงไปคุยขนาดนี้ ร้านชำ�เห็นหมอ เห็น รพ. ก็หนีแล้ว”

   พื้นที่ ต.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่เป็นพื้นที่ที่มีเสียงต่อต้านว่า “เป็นแค่ผู้ติดเชื้อฯ                     
จะมาทำ�เรือ่ งยาได้อย่างไร เรือ่ งยาและสุขภาพต้องเป็นหน้าทีข่ องแพทย์ หรือเภสัชกร
ในพื้นที่” แต่เมื่อดำ�เนินกิจกรรมไป ก็พบว่า องค์ความรู้ที่สำ�คัญและจำ�เป็นไม่ใช่                   
เรือ่ งส่วนประกอบของยา แต่เป็นเรือ่ งผลกระทบจากการใช้ยาและอืน่ ๆ ทำ�ให้สามารถ
เปลี่ยนแปลงความเชื่อเก่าๆที่ว่า “สุขภาพเป็นเรื่องของวิชาชีพ” กลายเป็น ”สุขภาพ
เป็นเรื่องของทุกคน” โดยถ้วนหน้า
การให้ความรู้ อาศัยวิทยากรที่เป็นชาวบ้านด้วยกันเอง ทำ�ให้สามารถสื่อสารกันได้ง่ายกว่า   แกนนำ�           
กลุ่มเพื่อชีวิตใหม่ อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัยที่มีบทบาทเป็นวิทยากรกล่าวว่า “ตอนแรกก็กลัว เพราะเราอบรมให้แกนนำ�
ชุมชนทั้งนั้น ทั้ง อสม. ผู้ใหญ่บ้าน ส.อบต. แต่ว่าพอเราพูด เขาร่วมแลกเปลี่ยน เขาฟัง และไม่มีอาการใดที่แสดงว่า
ไม่เชื่อเรา ก็เริ่มมั่นใจมากขึ้น”
แกนนำ�กล่าวต่อไปว่า “เราไม่ใช่หมอแต่เราก็มีองค์ความรู้ในส่วนที่จำ�เป็น ไม่ต้องรู้องค์ประกอบยา                 
แต่ความรู้ที่จำ�เป็นเราตอบได้ เราจะถนัดชวนคุยให้เห็นสถานการณ์ร่วมกัน นำ�กระบวนการไปตามหลักสูตรที่             
วางไว้ แต่เมือ่ เป็นข้อมูล เป็นความรูท้ ตี่ อ้ งอธิบายเพิม่ ก็มเี ภสัชกรของโรงพยาบาลทีม่ าร่วมเป็นทีมกับพวกเราคอย
เพิ่มเติมเนื้อหาให้”
ล้างความเชื่อเก่า
ไปสู่ “เรื่องสุขภาพ
เป็นเรื่องของทุกคน”

4

ด้วยความจริงใจและการมุ่งเป้าหมายเดียวกัน ทำ�ให้การทำ�งานร่วมกันเป็นการ             
จับคู่กันที่ลงตัว ประชาชนเข้าใจสถานการณ์อย่างละเอียดเพราะเป็นคนใช้เอง ทำ�ให้              
เชื่อมโยงชุมชนกับวิชาชีพได้ ในขณะที่วิชาชีพมีองค์ความรู้ทางวิชาการที่จะช่วยเสริม
ความเข้มแข็ง สร้างองค์ความรู้ให้แกนนำ�เอาไปแปลงเป็นข้อมูลที่ชุมชนจะเข้าใจได้              
การได้รบั การสนับสนุนจากหน่วยราชการทีเ่ ห็นความสำ�คัญ ช่วยให้การมีกลไกเฝ้าระวัง
การใช้ยาเป็นเรื่องง่ายและทำ�ได้ดี
งานนีข้ าดฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ ไปไม่ได้ ต้องประสานความร่วมมือกัน ทำ�ด้วยกัน วิชาชีพอาจจะอยูใ่ นตำ�แหน่ง
กองหนุน พร้อมสนับสนุนข้อมูล ฝ่ายประชาชนอาจจะถนัดในการปฏิบตั แิ ละนำ�ไปสูเ่ ป้าหมายร่วมกันคือ การมีกลไก
เฝ้าระวังการใช้ยาในชุมชน ที่เป็นแผนงานของชุมชนและคงอยู่อย่างยั่งยืน

วิชาชีพจะติดปีก
ให้ประชาชนเข้มแข็ง

บางพืน้ ทีส่ ามารถบรรจุแผนเข้าไปในคณะทำ�งานสุขภาพชุมชนได้แล้ว เช่น จ.เชียงใหม่ เนือ่ งจาก
มีทุนตั้งต้นที่ดี เพียงแต่เพิ่มเติมประเด็นการทำ�งานเรื่องยาไปในแผนของชุมชน ในขณะที่อีก              
บางพืน้ ทีย่ งั อยูร่ ะหว่างการสร้างและพัฒนากลไกการทำ�งานในชุมชนให้มศี กั ยภาพ โดยใช้ประเด็น
เรื่อง “ยา” เป็นประเด็นตั้งต้นในการทำ�งาน
ส่วนที่เหลืออีกหลายพื้นที่ยังมีความท้าทายอย่างมาก ที่จะต้องทลายกำ�แพงความเชื่อและทัศนคติ                     
ทีเ่ ห็นว่าสุขภาพเป็นเรือ่ งของหมอ ในขณะทีบ่ างพืน้ ทีย่ งั ไม่เชือ่ มัน่ ในแกนนำ� รวมถึงยังขาดความร่วมมือในบางพืน้ ที่
ทีแ่ กนนำ�จะต้องประสานและทำ�งานต่อเนือ่ งให้เกิดกลไกการเฝ้าระวังการใช้ยาในชุมชนได้จริงๆ รวมถึงผลักดันให้
เป็นวาระหนึ่งในการประชาคม เพื่อให้ทุกคนในชุมชน ไม่เฉพาะแกนนำ�  เห็นปัญหาร่วมกันและผลักดันเข้าสู่แผน
แม่บทชุมชนในที่สุด
นอกจากนี้ยังมีประเด็นเรื่องศักยภาพของคนทำ�งานที่ต้องเสริมอย่างต่อเนื่องในประเด็นที่เกี่ยวข้อง                
ทั้งเรื่องยา สิทธิประโยชน์ ระบบยา การประสานงาน ฯลฯ โดยต้องจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่าง
เครือข่ายต่างๆ
ความท้าทายเหล่านี้ต้องอาศัยความเสียสละจากภาคีต่างๆ ต้องอาศัยความรู้จากวิชาชีพ ต้องอาศัย
ความร่วมมือจากหน่วยงานรัฐ และที่สำ�คัญ ต้องอาศัยพลังจากชุมชนที่เกิดจากความจริงจัง มุ่งมั่นเพื่อแก้ปัญหา
การใช้ยาของชุมชนอย่างแท้จริง

ความท้าทาย
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กลุ่มเพื่อชีวิตใหม่ อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัยที่มีบทบาทเป็นวิทยากรกล่าวว่า “ตอนแรกก็กลัว เพราะเราอบรมให้แกนนำ�
ชุมชนทั้งนั้น ทั้ง อสม. ผู้ใหญ่บ้าน ส.อบต. แต่ว่าพอเราพูด เขาร่วมแลกเปลี่ยน เขาฟัง และไม่มีอาการใดที่แสดงว่า
ไม่เชื่อเรา ก็เริ่มมั่นใจมากขึ้น”
แกนนำ�กล่าวต่อไปว่า “เราไม่ใช่หมอแต่เราก็มีองค์ความรู้ในส่วนที่จำ�เป็น ไม่ต้องรู้องค์ประกอบยา                 
แต่ความรู้ที่จำ�เป็นเราตอบได้ เราจะถนัดชวนคุยให้เห็นสถานการณ์ร่วมกัน นำ�กระบวนการไปตามหลักสูตรที่             
วางไว้ แต่เมือ่ เป็นข้อมูล เป็นความรูท้ ตี่ อ้ งอธิบายเพิม่ ก็มเี ภสัชกรของโรงพยาบาลทีม่ าร่วมเป็นทีมกับพวกเราคอย
เพิ่มเติมเนื้อหาให้”
ล้างความเชื่อเก่า
ไปสู่ “เรื่องสุขภาพ
เป็นเรื่องของทุกคน”
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ด้วยความจริงใจและการมุ่งเป้าหมายเดียวกัน ทำ�ให้การทำ�งานร่วมกันเป็นการ             
จับคู่กันที่ลงตัว ประชาชนเข้าใจสถานการณ์อย่างละเอียดเพราะเป็นคนใช้เอง ทำ�ให้              
เชื่อมโยงชุมชนกับวิชาชีพได้ ในขณะที่วิชาชีพมีองค์ความรู้ทางวิชาการที่จะช่วยเสริม
ความเข้มแข็ง สร้างองค์ความรู้ให้แกนนำ�เอาไปแปลงเป็นข้อมูลที่ชุมชนจะเข้าใจได้              
การได้รบั การสนับสนุนจากหน่วยราชการทีเ่ ห็นความสำ�คัญ ช่วยให้การมีกลไกเฝ้าระวัง
การใช้ยาเป็นเรื่องง่ายและทำ�ได้ดี
งานนีข้ าดฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ ไปไม่ได้ ต้องประสานความร่วมมือกัน ทำ�ด้วยกัน วิชาชีพอาจจะอยูใ่ นตำ�แหน่ง
กองหนุน พร้อมสนับสนุนข้อมูล ฝ่ายประชาชนอาจจะถนัดในการปฏิบตั แิ ละนำ�ไปสูเ่ ป้าหมายร่วมกันคือ การมีกลไก
เฝ้าระวังการใช้ยาในชุมชน ที่เป็นแผนงานของชุมชนและคงอยู่อย่างยั่งยืน

วิชาชีพจะติดปีก
ให้ประชาชนเข้มแข็ง

บางพืน้ ทีส่ ามารถบรรจุแผนเข้าไปในคณะทำ�งานสุขภาพชุมชนได้แล้ว เช่น จ.เชียงใหม่ เนือ่ งจาก
มีทุนตั้งต้นที่ดี เพียงแต่เพิ่มเติมประเด็นการทำ�งานเรื่องยาไปในแผนของชุมชน ในขณะที่อีก              
บางพืน้ ทีย่ งั อยูร่ ะหว่างการสร้างและพัฒนากลไกการทำ�งานในชุมชนให้มศี กั ยภาพ โดยใช้ประเด็น
เรื่อง “ยา” เป็นประเด็นตั้งต้นในการทำ�งาน
ส่วนที่เหลืออีกหลายพื้นที่ยังมีความท้าทายอย่างมาก ที่จะต้องทลายกำ�แพงความเชื่อและทัศนคติ                     
ทีเ่ ห็นว่าสุขภาพเป็นเรือ่ งของหมอ ในขณะทีบ่ างพืน้ ทีย่ งั ไม่เชือ่ มัน่ ในแกนนำ� รวมถึงยังขาดความร่วมมือในบางพืน้ ที่
ทีแ่ กนนำ�จะต้องประสานและทำ�งานต่อเนือ่ งให้เกิดกลไกการเฝ้าระวังการใช้ยาในชุมชนได้จริงๆ รวมถึงผลักดันให้
เป็นวาระหนึ่งในการประชาคม เพื่อให้ทุกคนในชุมชน ไม่เฉพาะแกนนำ�  เห็นปัญหาร่วมกันและผลักดันเข้าสู่แผน
แม่บทชุมชนในที่สุด
นอกจากนี้ยังมีประเด็นเรื่องศักยภาพของคนทำ�งานที่ต้องเสริมอย่างต่อเนื่องในประเด็นที่เกี่ยวข้อง                
ทั้งเรื่องยา สิทธิประโยชน์ ระบบยา การประสานงาน ฯลฯ โดยต้องจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่าง
เครือข่ายต่างๆ
ความท้าทายเหล่านี้ต้องอาศัยความเสียสละจากภาคีต่างๆ ต้องอาศัยความรู้จากวิชาชีพ ต้องอาศัย
ความร่วมมือจากหน่วยงานรัฐ และที่สำ�คัญ ต้องอาศัยพลังจากชุมชนที่เกิดจากความจริงจัง มุ่งมั่นเพื่อแก้ปัญหา
การใช้ยาของชุมชนอย่างแท้จริง

ความท้าทาย
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หมุนดูโลก

ผศ.ดร.ภญ. อรกัญญ์ ภูมิโคกรักษ์

พลังของชุมชน/ประชาชนในการสร้างระบบยาที่ปลอดภัย
หรือการแก้ปัญหายา: บทเรียนจากต่างประเทศ
การขยายการใช้ ย าต้ า นเอชไอวี แ ละ
การทำ � ให้ ผู้ ป่ ว ยคงอยู่ ใ นแผนการรั ก ษามากขึ้ น :
บทเรียนจากเอธิโอเปีย พ.ศ. 2548-2556
ก่อนสิน้ ปี พ.ศ. 2555 มีการให้บริการการรักษา
ด้วยยาต้านไวรัสเอดส์ (antiretroviral treatment, ART)
ให้แก่ผู้ติดเชื้อฯแล้วกว่า 9 ล้านคน แม้ว่าโปรแกรม              
การรั ก ษาในพื้ น ที่ / ประเทศที่ มี ท รั พ ยากรจำ � กั ด ได้              
ขยายออกไปแล้ว แต่ปรากฏว่าการคงอยู่ในแผนการ
รักษาของผู้ป่วยยังไม่ดีพอและกลายเป็นความท้าทาย
อีกประการหนึ่ง ประเทศเอธิโอเปียได้ขยายการรักษา
ด้วยยาต้านไวรัสฯและทำ�ให้การคงอยูใ่ นแผนการรักษา
ดีขึ้นเป็นผลสำ�เร็จ การศึกษาชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
วิ เ คราะห์ โ ปรแกรมการรั ก ษาด้ ว ยยาต้ า นไวรั ส ฯ                     
ในเอธิ โ อเปี ย โดยใช้วิธีเชิงปริม าณและเชิงคุณ ภาพ
ประกอบกั น ใช้ ข้ อ มู ล จากโปรแกรมการรั ก ษาด้ ว ย              
ยาต้านไวรัสฯที่เป็นกิจวัตรปรกติเพื่อศึกษาการขยาย
การรักษาและการคงอยู่ในแผนการรักษาของผู้ป่วย
ทำ � การสั ม ภาษณ์ ล งลึ ก และทำ � การสนทนากลุ่ ม กั บ                
เหล่าผู้จัดการโปรแกรม ผลการศึกษาที่พบคือ ผู้ที่ได้รับ
การรักษาด้วยยาต้านไวรัสฯในเอธิโอเปียเพิ่มขึ้นจาก
น้อยกว่า 9,000 คนใน พ.ศ. 2548 เป็น 439,000 คน             
ในพ.ศ.2556 และวิธีการทางสาธารณสุข การเพิ่ม                  
ความแข็งแกร่งให้แก่ระบบสุขภาพ การขับเคลือ่ นชุมชน
และการจัดการบริการดูแลและสนับสนุน ในช่วงเริ่มต้น
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เป็นสิ่งที่ทำ�ให้สามารถขยายบริการการรักษาด้วยยา
ต้านไวรัสฯได้
การขับเคลื่อนชุมชนที่กล่าวถึงข้างต้นเป็นไป
เพื่ อ ให้ ผู้ ป่ ว ยมี ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ การรั ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน             
ลดการตีตราผู้ป่วย และให้บริการดูแลและสนับสนุน          
เอือ้ ให้การใช้ประโยชน์จากการรักษาด้วยยาต้านไวรัสฯ
เพิ่ ม ขึ้ น และทำ � ให้ ผู้ ป่ ว ยคงอยู่ ใ นแผนการรั ก ษาดี ขึ้ น                
มี ก ารจั ด การสนทนาเกี่ ย วกั บ ชุ ม ชน (community             
conversation, CC) ซึ่งเป็นความริเริ่มจากทางราชการ
ทีใ่ ห้ชมุ ชนเป็นเจ้าของและดำ�เนินการ เป็นหนึง่ ในวิธกี าร
ซึ่ ง ได้ นำ � ไปปฏิ บั ติ เ พื่ อ เพิ่ ม ความตระหนั ก และทำ � ให้
บริการต่างๆได้ประโยชน์มากขึ้น   โดยได้นำ�ไปปฏิบัติ
ทั่วประเทศตั้งแต่ พ.ศ. 2547 การสนทนาเกี่ยวกับชุมชน
มีอยู่ 2 ชนิดหลัก ได้แก่ การสนทนาเกี่ยวกับชุมชนแบบ
ทั่วไปและแบบมุ่งเป้า แบบทั่วไปใช้กับสมาชิกทุกคน            
ในชุ ม ชน ส่ ว นแบบมุ่ ง เป้ า ใช้ กั บ ผู้ ที่ ติ ด เชื้ อ เอชไอวี /               
เป็นโรคเอดส์และประชากรกลุม่ ทีเ่ สีย่ งทีส่ ดุ    คน 60 คน
จะรวมกันเป็นกลุ่มสนทนา 1 กลุ่ม พบกันทุก 15 วัน             
เป็นเวลา 10 เดือน นับเป็น 1 วัฏจักร กลุ่มสนทนา              
ในลั ก ษณะนี้ จ ะพู ด คุ ย กั น เกี่ ย วกั บ ประเด็ น ทางสั ง คม
วั ฒ นธรรม เศรษฐกิ จ และพฤติ ก รรมที่ เ ชื่ อ ว่ า                           
เป็ น อุ ป สรรคขั ด ขวางการป้ อ งกั น และการควบคุ ม                         
เอชไอวี/เอดส์  หลังจากนัน้ กลุม่ จะพัฒนาแผนปฏิบตั กิ าร
ขึ้นมาแก้ไขปัญหาเหล่านี้ และชุมชนจะใช้ทรัพยากร      

ของตัวเองในการนำ�กิจกรรมเหล่านี้ไปปฏิบัติ ผู้นำ�             
ทางความคิดของชุมชน (เช่น นักบวช ชีค ผู้สูงอายุ)         
ทำ � ตนเป็ น ตั ว อย่ า งให้ ส มาชิ ก ร่ ว มชุ ม ชนเลี ย นแบบ
ปัจจุบนั การสนทนาเกีย่ วกับชุมชนได้รบั การจัดเป็นระดับ
สถาบันร่วมกับโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพ (ซึ่งเป็น
โปรแกรมสุขภาพของชุมชนทีม่ งุ่ ความสนใจไปทีบ่ ริบาล
สุขภาพปฐมภูมิในระดับชุมชน) และมีผู้ที่ทำ�งานด้าน
การส่งเสริมสุขภาพ (คือ สตรีทที่ �ำ งานด้านสุขภาพและ
ดำ � เนิ น บริ ก ารสุ ข ภาพในชุ ม ชน) เป็ น ผู้ อำ � นวย                      
ความสะดวก กลุ่มสนทนาเช่นนี้ยังพูดคุยกันในประเด็น
อื่นๆ นอกเหนือจากเอชไอวี/เอดส์ด้วย เช่น ไข้จับสั่น
การสุขาภิบาล โภชนาการ
ในขณะที่การรักษาด้วยยาต้านไวรัสฯเพิ่มขึ้น
แต่ก็เป็นที่ยอมรับกันว่า การคงอยู่ในแผนการรักษา            
ยังไม่เพียงพอ ดังนั้นเพื่อทำ�ให้ผู้ป่วยคงอยู่ในแผนการ
รักษามากขึ้น จึงได้มีปฏิบัติการแทรกแซงระลอกสอง   
ซึ่งอาศัยระบบข้อมูลผู้ป่วย สังคม วัฒนธรรม เป็นต้น
โดยพบว่าปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรม อย่างเช่น
สังคมสัมพันธ์ การเปิดเผยข้อมูลและการตีตราเป็นตัว
กำ�หนดสำ�คัญของการคงอยู่ในแผนการรักษาในพื้นที่/
ประเทศที่มีทรัพยากรจำ�กัด ในเอธิโอเปียนั้น ว่ากันว่า
การตีตราและความนิยมการแพทย์แผนโบราณและ
“น้ำ � มนต์ ” เป็ น เหตุ ผ ลส่ ว นหนึ่ ง ที่ ทำ � ให้ ผู้ ป่ ว ยไม่ ม า
ติดตามผล ณ คลินกิ รักษาด้วยยาต้านไวรัสฯ  ในประเทศ
มาลาวี พบว่าการตีตราทำ�ให้ผู้ป่วย 25% ที่ได้รับการ
รั ก ษาด้ ว ยยาต้ า นไวรั ส ฯไม่ ค งอยู่ ใ นแผนการรั ก ษา            
ส่วนในประเทศยูกนั ดา พบว่าผูป้ ว่ ย 1.2% หยุดการรักษา
ด้วยยาต้านไวรัสฯ เนื่องจากความเชื่อในการรักษาโรค
ทางจิตวิญญาณ (spiritual healing) โปรแกรมซึ่งให้
บริการโดยใช้บ้านและชุมชนเป็นหลักมีอัตราการไม่มา
ติดตามผลต่ำ � (1-5%) กว่าโปรแกรมที่ไม่มีบริการ           
เหล่ า นี้ (10-14%) ปรากฏว่ า อั ต ราการคงอยู่                           
ในแผนการรั ก ษาในเอธิ โ อเปี ย เพิ่ ม ขึ้ น จาก 77%                             
ในพ.ศ. 2547/2548 เป็น 92% ใน พ.ศ. 2555/2556

สรุปคือ เอธิโอเปียสามารถขยายการรักษาด้วย
ยาต้านไวรัสฯและทำ�ให้การคงอยูใ่ นแผนการรักษาดีขนึ้
ทั้ ง ๆที่ มี ท รั พ ยากรจำ � กั ด ทั้ ง นี้ เ ป็ น ไปได้ ด้ ว ยการ
แทรกแซงโดยโปรแกรมการรักษาด้วยยาต้านไวรัสฯ            
ที่ อ าศั ย การเพิ่ ม ความแข็ ง แกร่ ง ให้ แ ก่ ร ะบบสุ ข ภาพ
อาศัยองค์กรทีใ่ ช้ชมุ ชนเป็นหลัก และอาศัยตัวชุมชนเอง
โปรแกรมการรักษาด้วยยาต้านไวรัสฯในพื้นที่/ประเทศ
ทีม่ ที รัพยากรจำ�กัดอืน่ ๆ จำ�เป็นต้องจัดมาตรการคล้าย
กันนีเ้ พือ่ ขยายการรักษาและคงผูป้ ว่ ยไว้ในแผนการรักษา
การพัฒนาโปรแกรมที่ทำ�ให้ชาวอเมริกัน
แอฟริกันปฏิบัติตามคำ�สั่งใช้ยารักษาต้อหินได้ดีขึ้น
การศึกษานีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ อธิบายอุปสรรค
และสิ่ งสนั บ สนุ นในการปฏิ บั ติตามคำ � สั่ งใช้ ยารั ก ษา
ต้อหินในหมู่ชาวอเมริกันแอฟริกัน (African American,
AA : คนผิวดำ�ทีอ่ ยูใ่ นประเทศสหรัฐอเมริกา) และเพือ่ ให้
ได้ข้อมูลจากทีมวิจัยแบบมีส่วนร่วมกับชุมชน เพื่อใช้
นำ�ทางในการพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพแบบมี
ข้อมูลด้านวัฒนธรรมเพื่อทำ�ให้การปฏิบัติตามคำ�สั่งใช้
ยารั ก ษาต้ อ หิ น ดี ขึ้ น การศึ ก ษาใช้ nominal group              
technique (NGT) ซึง่ เป็นระเบียบวิธแี บบกลุม่ สนทนาทีม่ ี
การจัดโครงสร้างเป็นอย่างดี ศึกษาผู้ป่วยชาวอเมริกัน
แอฟริกันที่เป็นต้อหิน 12 กลุ่มแยกกัน (N = 89) เพื่อระบุ
อุปสรรคและสิง่ ทีเ่ อือ้ ต่อการใช้ยารักษาต้อหิน แล้วสรุป
และจำ � แนกประเภท ขั้ น ต่ อ มาคื อ พั ฒ นาโปรแกรม                 
ส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพที่ มุ่ ง เป้ า ตามตั ว บุ ค คลและตาม
วั ฒ นธรรมเพื่ อ ส่ ง เสริ ม การปฏิ บั ติ ต ามคำ � สั่ ง ใช้ ย า             
อย่างเหมาะสม โดยอาศัยผลจากกลุม่ สนทนาและข้อมูล
จากทีมวิจัยแบบมีส่วนร่วมกับชุมชน พบว่าอุปสรรค            
5 อันดับแรกได้แก่ ปัญหาความขี้ลืม อาการข้างเคียง
ของยา ราคา/ความสามารถซื้ อ ยา วิ ธี ก ารใช้ ย า              
หยอดตา และกำ�หนดการหยอดตา ส่วนสิง่ ทีเ่ อือ้ ต่อการ
ใช้ยา 5 อันดับแรกทีเ่ ด่นทีส่ ดุ ได้แก่ ความกลัวหรือความ
คิดเกี่ยวกับผลที่จะตามมาหากไม่ใช้ยาหยอดตา
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พลังของชุมชน/ประชาชนในการสร้างระบบยาที่ปลอดภัย
หรือการแก้ปัญหายา: บทเรียนจากต่างประเทศ
การขยายการใช้ ย าต้ า นเอชไอวี แ ละ
การทำ � ให้ ผู้ ป่ ว ยคงอยู่ ใ นแผนการรั ก ษามากขึ้ น :
บทเรียนจากเอธิโอเปีย พ.ศ. 2548-2556
ก่อนสิน้ ปี พ.ศ. 2555 มีการให้บริการการรักษา
ด้วยยาต้านไวรัสเอดส์ (antiretroviral treatment, ART)
ให้แก่ผู้ติดเชื้อฯแล้วกว่า 9 ล้านคน แม้ว่าโปรแกรม              
การรั ก ษาในพื้ น ที่ / ประเทศที่ มี ท รั พ ยากรจำ � กั ด ได้              
ขยายออกไปแล้ว แต่ปรากฏว่าการคงอยู่ในแผนการ
รักษาของผู้ป่วยยังไม่ดีพอและกลายเป็นความท้าทาย
อีกประการหนึ่ง ประเทศเอธิโอเปียได้ขยายการรักษา
ด้วยยาต้านไวรัสฯและทำ�ให้การคงอยูใ่ นแผนการรักษา
ดีขึ้นเป็นผลสำ�เร็จ การศึกษาชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
วิ เ คราะห์ โ ปรแกรมการรั ก ษาด้ ว ยยาต้ า นไวรั ส ฯ                     
ในเอธิ โ อเปี ย โดยใช้วิธีเชิงปริม าณและเชิงคุณ ภาพ
ประกอบกั น ใช้ ข้ อ มู ล จากโปรแกรมการรั ก ษาด้ ว ย              
ยาต้านไวรัสฯที่เป็นกิจวัตรปรกติเพื่อศึกษาการขยาย
การรักษาและการคงอยู่ในแผนการรักษาของผู้ป่วย
ทำ � การสั ม ภาษณ์ ล งลึ ก และทำ � การสนทนากลุ่ ม กั บ                
เหล่าผู้จัดการโปรแกรม ผลการศึกษาที่พบคือ ผู้ที่ได้รับ
การรักษาด้วยยาต้านไวรัสฯในเอธิโอเปียเพิ่มขึ้นจาก
น้อยกว่า 9,000 คนใน พ.ศ. 2548 เป็น 439,000 คน             
ในพ.ศ.2556 และวิธีการทางสาธารณสุข การเพิ่ม                  
ความแข็งแกร่งให้แก่ระบบสุขภาพ การขับเคลือ่ นชุมชน
และการจัดการบริการดูแลและสนับสนุน ในช่วงเริ่มต้น
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เป็นสิ่งที่ทำ�ให้สามารถขยายบริการการรักษาด้วยยา
ต้านไวรัสฯได้
การขับเคลื่อนชุมชนที่กล่าวถึงข้างต้นเป็นไป
เพื่ อ ให้ ผู้ ป่ ว ยมี ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ การรั ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน             
ลดการตีตราผู้ป่วย และให้บริการดูแลและสนับสนุน          
เอือ้ ให้การใช้ประโยชน์จากการรักษาด้วยยาต้านไวรัสฯ
เพิ่ ม ขึ้ น และทำ � ให้ ผู้ ป่ ว ยคงอยู่ ใ นแผนการรั ก ษาดี ขึ้ น                
มี ก ารจั ด การสนทนาเกี่ ย วกั บ ชุ ม ชน (community             
conversation, CC) ซึ่งเป็นความริเริ่มจากทางราชการ
ทีใ่ ห้ชมุ ชนเป็นเจ้าของและดำ�เนินการ เป็นหนึง่ ในวิธกี าร
ซึ่ ง ได้ นำ � ไปปฏิ บั ติ เ พื่ อ เพิ่ ม ความตระหนั ก และทำ � ให้
บริการต่างๆได้ประโยชน์มากขึ้น   โดยได้นำ�ไปปฏิบัติ
ทั่วประเทศตั้งแต่ พ.ศ. 2547 การสนทนาเกี่ยวกับชุมชน
มีอยู่ 2 ชนิดหลัก ได้แก่ การสนทนาเกี่ยวกับชุมชนแบบ
ทั่วไปและแบบมุ่งเป้า แบบทั่วไปใช้กับสมาชิกทุกคน            
ในชุ ม ชน ส่ ว นแบบมุ่ ง เป้ า ใช้ กั บ ผู้ ที่ ติ ด เชื้ อ เอชไอวี /               
เป็นโรคเอดส์และประชากรกลุม่ ทีเ่ สีย่ งทีส่ ดุ    คน 60 คน
จะรวมกันเป็นกลุ่มสนทนา 1 กลุ่ม พบกันทุก 15 วัน             
เป็นเวลา 10 เดือน นับเป็น 1 วัฏจักร กลุ่มสนทนา              
ในลั ก ษณะนี้ จ ะพู ด คุ ย กั น เกี่ ย วกั บ ประเด็ น ทางสั ง คม
วั ฒ นธรรม เศรษฐกิ จ และพฤติ ก รรมที่ เ ชื่ อ ว่ า                           
เป็ น อุ ป สรรคขั ด ขวางการป้ อ งกั น และการควบคุ ม                         
เอชไอวี/เอดส์  หลังจากนัน้ กลุม่ จะพัฒนาแผนปฏิบตั กิ าร
ขึ้นมาแก้ไขปัญหาเหล่านี้ และชุมชนจะใช้ทรัพยากร      

ของตัวเองในการนำ�กิจกรรมเหล่านี้ไปปฏิบัติ ผู้นำ�             
ทางความคิดของชุมชน (เช่น นักบวช ชีค ผู้สูงอายุ)         
ทำ � ตนเป็ น ตั ว อย่ า งให้ ส มาชิ ก ร่ ว มชุ ม ชนเลี ย นแบบ
ปัจจุบนั การสนทนาเกีย่ วกับชุมชนได้รบั การจัดเป็นระดับ
สถาบันร่วมกับโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพ (ซึ่งเป็น
โปรแกรมสุขภาพของชุมชนทีม่ งุ่ ความสนใจไปทีบ่ ริบาล
สุขภาพปฐมภูมิในระดับชุมชน) และมีผู้ที่ทำ�งานด้าน
การส่งเสริมสุขภาพ (คือ สตรีทที่ �ำ งานด้านสุขภาพและ
ดำ � เนิ น บริ ก ารสุ ข ภาพในชุ ม ชน) เป็ น ผู้ อำ � นวย                      
ความสะดวก กลุ่มสนทนาเช่นนี้ยังพูดคุยกันในประเด็น
อื่นๆ นอกเหนือจากเอชไอวี/เอดส์ด้วย เช่น ไข้จับสั่น
การสุขาภิบาล โภชนาการ
ในขณะที่การรักษาด้วยยาต้านไวรัสฯเพิ่มขึ้น
แต่ก็เป็นที่ยอมรับกันว่า การคงอยู่ในแผนการรักษา            
ยังไม่เพียงพอ ดังนั้นเพื่อทำ�ให้ผู้ป่วยคงอยู่ในแผนการ
รักษามากขึ้น จึงได้มีปฏิบัติการแทรกแซงระลอกสอง   
ซึ่งอาศัยระบบข้อมูลผู้ป่วย สังคม วัฒนธรรม เป็นต้น
โดยพบว่าปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรม อย่างเช่น
สังคมสัมพันธ์ การเปิดเผยข้อมูลและการตีตราเป็นตัว
กำ�หนดสำ�คัญของการคงอยู่ในแผนการรักษาในพื้นที่/
ประเทศที่มีทรัพยากรจำ�กัด ในเอธิโอเปียนั้น ว่ากันว่า
การตีตราและความนิยมการแพทย์แผนโบราณและ
“น้ำ � มนต์ ” เป็ น เหตุ ผ ลส่ ว นหนึ่ ง ที่ ทำ � ให้ ผู้ ป่ ว ยไม่ ม า
ติดตามผล ณ คลินกิ รักษาด้วยยาต้านไวรัสฯ  ในประเทศ
มาลาวี พบว่าการตีตราทำ�ให้ผู้ป่วย 25% ที่ได้รับการ
รั ก ษาด้ ว ยยาต้ า นไวรั ส ฯไม่ ค งอยู่ ใ นแผนการรั ก ษา            
ส่วนในประเทศยูกนั ดา พบว่าผูป้ ว่ ย 1.2% หยุดการรักษา
ด้วยยาต้านไวรัสฯ เนื่องจากความเชื่อในการรักษาโรค
ทางจิตวิญญาณ (spiritual healing) โปรแกรมซึ่งให้
บริการโดยใช้บ้านและชุมชนเป็นหลักมีอัตราการไม่มา
ติดตามผลต่ำ � (1-5%) กว่าโปรแกรมที่ไม่มีบริการ           
เหล่ า นี้ (10-14%) ปรากฏว่ า อั ต ราการคงอยู่                           
ในแผนการรั ก ษาในเอธิ โ อเปี ย เพิ่ ม ขึ้ น จาก 77%                             
ในพ.ศ. 2547/2548 เป็น 92% ใน พ.ศ. 2555/2556

สรุปคือ เอธิโอเปียสามารถขยายการรักษาด้วย
ยาต้านไวรัสฯและทำ�ให้การคงอยูใ่ นแผนการรักษาดีขนึ้
ทั้ ง ๆที่ มี ท รั พ ยากรจำ � กั ด ทั้ ง นี้ เ ป็ น ไปได้ ด้ ว ยการ
แทรกแซงโดยโปรแกรมการรักษาด้วยยาต้านไวรัสฯ            
ที่ อ าศั ย การเพิ่ ม ความแข็ ง แกร่ ง ให้ แ ก่ ร ะบบสุ ข ภาพ
อาศัยองค์กรทีใ่ ช้ชมุ ชนเป็นหลัก และอาศัยตัวชุมชนเอง
โปรแกรมการรักษาด้วยยาต้านไวรัสฯในพื้นที่/ประเทศ
ทีม่ ที รัพยากรจำ�กัดอืน่ ๆ จำ�เป็นต้องจัดมาตรการคล้าย
กันนีเ้ พือ่ ขยายการรักษาและคงผูป้ ว่ ยไว้ในแผนการรักษา
การพัฒนาโปรแกรมที่ทำ�ให้ชาวอเมริกัน
แอฟริกันปฏิบัติตามคำ�สั่งใช้ยารักษาต้อหินได้ดีขึ้น
การศึกษานีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ อธิบายอุปสรรค
และสิ่ งสนั บ สนุ นในการปฏิ บั ติตามคำ � สั่ งใช้ ยารั ก ษา
ต้อหินในหมู่ชาวอเมริกันแอฟริกัน (African American,
AA : คนผิวดำ�ทีอ่ ยูใ่ นประเทศสหรัฐอเมริกา) และเพือ่ ให้
ได้ข้อมูลจากทีมวิจัยแบบมีส่วนร่วมกับชุมชน เพื่อใช้
นำ�ทางในการพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพแบบมี
ข้อมูลด้านวัฒนธรรมเพื่อทำ�ให้การปฏิบัติตามคำ�สั่งใช้
ยารั ก ษาต้ อ หิ น ดี ขึ้ น การศึ ก ษาใช้ nominal group              
technique (NGT) ซึง่ เป็นระเบียบวิธแี บบกลุม่ สนทนาทีม่ ี
การจัดโครงสร้างเป็นอย่างดี ศึกษาผู้ป่วยชาวอเมริกัน
แอฟริกันที่เป็นต้อหิน 12 กลุ่มแยกกัน (N = 89) เพื่อระบุ
อุปสรรคและสิง่ ทีเ่ อือ้ ต่อการใช้ยารักษาต้อหิน แล้วสรุป
และจำ � แนกประเภท ขั้ น ต่ อ มาคื อ พั ฒ นาโปรแกรม                 
ส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพที่ มุ่ ง เป้ า ตามตั ว บุ ค คลและตาม
วั ฒ นธรรมเพื่ อ ส่ ง เสริ ม การปฏิ บั ติ ต ามคำ � สั่ ง ใช้ ย า             
อย่างเหมาะสม โดยอาศัยผลจากกลุม่ สนทนาและข้อมูล
จากทีมวิจัยแบบมีส่วนร่วมกับชุมชน พบว่าอุปสรรค            
5 อันดับแรกได้แก่ ปัญหาความขี้ลืม อาการข้างเคียง
ของยา ราคา/ความสามารถซื้ อ ยา วิ ธี ก ารใช้ ย า              
หยอดตา และกำ�หนดการหยอดตา ส่วนสิง่ ทีเ่ อือ้ ต่อการ
ใช้ยา 5 อันดับแรกทีเ่ ด่นทีส่ ดุ ได้แก่ ความกลัวหรือความ
คิดเกี่ยวกับผลที่จะตามมาหากไม่ใช้ยาหยอดตา
7

การใช้เครือ่ งมือหรือกลยุทธ์ชว่ ยจำ� การรักษากิจวัตรหรือกำ�หนดการประจำ�ในการใช้ยา ความสามารถซือ้ ยา และ
การเก็บยาไว้ในบริเวณเดิม โปรแกรมส่งเสริมสุขภาพที่ได้มานั้น อิงตามกรอบหลายองค์ประกอบที่กระตุ้นเร้าให้
กลุ่มเป้าหมายเกิดความตระหนัก ซึ่งรวมถึงการให้ความรู้เรื่องต้อหิน การสัมภาษณ์เชิงจูงใจ และการฝึกอบรม          
แก้ปัญหาเพื่อให้ปฏิบัติตามคำ�สั่งใช้ยารักษาต้อหินได้ดีขึ้น สรุปคือ อุปสรรคและสิ่งที่เอื้อต่อการปฏิบัติตามคำ�สั่ง
ใช้ยารักษาต้อหินในหมูช่ าวอเมริกนั แอฟริกนั มีหลายปัจจัยประกอบกัน การจำ�แนกประเภททีไ่ ด้จาก nominal group
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หนึ่งคานงัดของการแก้ปัญหายาในชุมชน

ย้ อ นกลั บ ไปเมื่ อ ปี พ .ศ.2543 ที่ เ ป็ น จุ ด เริ่ ม ต้ น ของการปฏิ รู ป ระบบสุ ข ภาพของไทย ได้ มี เ ครื อ ข่ า ย                      
ภาคประชาชนหลายเครือข่าย เช่น เครือข่ายเกษตร ผูบ้ ริโภค ผูส้ งู อายุ ผูต้ ดิ เชือ้ เอชไอวี/เอดส์ ผูป้ ว่ ยเรือ้ รัง ผูพ้ กิ าร
ผู้หญิง เด็กและเยาวชน แรงงาน องค์กรพัฒนาเอกชนด้านสุขภาพ นักวิชาการสาธารณสุข และบุคลากร                
ทางการแพทย์บางส่วน ได้รว่ มกันรวบรวมรายชือ่ ผูท้ มี่ สี ทิ ธิเลือกตัง้ กว่า 90,000 รายชือ่ ในการเสนอร่างกฎหมาย
หลักประกันสุขภาพฉบับประชาชน  จนกระทัง่ เมือ่ ปีพ.ศ.2545 การขับเคลือ่ นของภาคประชาชนจึงประสบผลสำ�เร็จ
เมื่อ พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 มีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการจนถึงปัจจุบันนี้ ซึ่งได้ส่งผล            
ต่อการเปลี่ยนแปลงระบบสุขภาพของประเทศครั้งสำ�คัญ และหนึ่งในนั้นที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากคือ                    
เรื่องระบบยา
ปั ญ หาเรื่ อ งระบบยาถื อ ว่ า เป็ น เรื่ อ งสำ � คั ญ และยั ง คงเป็ น ปั ญ หาใหญ่ โดยเฉพาะประเด็ น การใช้                            
ยาทีไ่ ม่สมเหตุสมผลของประชาชน ซึง่ ส่งผลโดยตรงต่อสุขภาพและด้านเศรษฐกิจทัง้ ของประชาชนและของประเทศ
โดยเฉพาะการใช้ยาเกินจำ�เป็นอันเนื่องมาจากทัศนคติในการใช้ยาของประชาชน ที่ส่วนหนึ่งเกิดจากการส่งเสริม
การขายยาอย่างเอาจริงเอาจังของบริษัทยาเอกชน
จากประสบการณ์การทำ�งาน ในฐานะคนทำ�งานพัฒนาด้านสุขภาพมาอย่างยาวนาน ที่ได้มีโอกาส              
เรียนรู้ร่วมกับแกนนำ�ภาคประชาชนหลากหลายเครือข่าย หลายระดับในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน โดยเฉพาะ             
จังหวัดพะเยา พบว่า “ประชาชนเข้มแข็ง.คือหนึ่งคานงัดของการแก้ปัญหายาในชุมชน” เป็นความจริงที่มิอาจ
ปฏิเสธได้อย่างแท้จริง สภาพปัญหาเรื่องการใช้ยาที่ไม่ถูกต้องและไม่เหมาะสมเกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องในชุมชน            
แต่การทำ�งานร่วมมือกันเพื่อแก้ไขปัญหานี้ก็ได้ทำ�ให้ประชาชนมีความเข้มแข็งขึ้นเช่นเดียวกัน  
การทำ � งานของประชาชนที่ มี พ ลั ง มี ห ลากหลายรู ป แบบ อาศั ย กลไกความร่ ว มมื อ ระหว่ า งกลุ่ ม /                   
องค์กรต่างๆที่ทำ�งานเรื่องการใช้ยาที่เหมาะสมในพื้นที่ และเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงบทบาทในการจัด            
การการใช้ยาทีเ่ หมาะสมในชุมชนได้อย่างเต็มที่ ตัง้ แต่การศึกษาและการวิเคราะห์ขอ้ มูลสถานการณ์ปญ
ั หาเรือ่ งยา
และผลกระทบจากการใช้ ย าที่ ไ ม่ เ หมาะสมในชุ ม ชน รวมทั้ ง ผลกระทบจากการใช้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ สุ ข ภาพอื่ น ๆ                           
ที่เสี่ยงอันตราย เพื่อทำ�ให้มีข้อมูลที่ชัดเจนเฉพาะของแต่ละพื้นที่ และใช้ข้อมูลเหล่านี้ สร้างการเรียนรู้ ความเข้าใจ
ความตื่นตัวและความร่วมมือให้กับทุกภาคส่วน เพื่อสร้างพลังของประชาชนในการแก้ไขปัญหาเรื่องการใช้ยา
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ความตื่นตัวและความร่วมมือให้กับทุกภาคส่วน เพื่อสร้างพลังของประชาชนในการแก้ไขปัญหาเรื่องการใช้ยา
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ใกล้ตัว

ภก.สงกรานต์ มีชูนึก
ร้านยาในอำ�เภอคีรีมาศ จ.สุโขทัย

ปัญหายาในชุมชน...
ไม่จัดการไม่ได้แล้ว
กรณีตัวอย่างการทำ�งานที่เข้มแข็งของประชาชนปรากฏขึ้นในหลายพื้นที่ แต่หนึ่งในพื้นที่ที่น่าสนใจ               
ซึ่งได้ร่วมงานภายใต้โครงการที่ได้รับการสนับสนุนจาก กพย.และสามารถเห็นความสำ�เร็จที่เป็นรูปธรรมคือ     
ต.หนองหล่ม อ.ดอกคำ�ใต้ จ.พะเยา  ซึ่งเงื่อนไขสำ�คัญที่ทำ�ให้ประชาชนเข้มแข็ง และลุกขึ้นมาจัดการปัญหาเรื่องยา
ของชุมชนได้เป็นอย่างดี เริ่มจากการมีแกนนำ�ในส่วนต่างๆที่มีทุนเดิมเข้มแข็งทั้งในส่วนขององค์กรประชาชน             
หน่วยบริการในพื้นที่และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มาร่วมมือกันในรูปแบบของศูนย์ประสานงานหลักประกัน
สุขภาพประชาชนระดับตำ�บล พร้อมทัง้ ได้รบั การเติมศักยภาพให้มขี อ้ มูลความรู้ ความเข้าใจทีถ่ กู ต้องเพือ่ เผยแพร่
ให้คำ�ปรึกษา คำ�แนะนำ�และให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ประชาชนกลุ่มต่างๆ ตลอดจนนำ�ความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติจริง              
ในชีวติ ประจำ�วันเป็นตัวอย่างแก่คนอืน่ ๆ  ทัง้ นี้ ต้องอาศัยความสามารถของแกนนำ�ประชาชนในการเชือ่ มโยงภาคี
เครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในและนอกชุมชนให้มาร่วมมือกันอย่างจริงจัง
มีการสำ�รวจ ศึกษาพฤติกรรมการใช้ยาของคนในชุมชน และใช้ข้อมูลเหล่านี้ที่ผ่านการวิเคราะห์และ             
เรียนรู้ร่วมกัน เป็นแนวทางการ “คืนข้อมูล” และ “รับเพิ่มเติม” ให้กระจายออกไปผ่านการจัดประชุมกลุ่ม                   
บอกเล่าในทุกโอกาส ในทุกสถานที่ ให้กับกลุ่มประชาชนในชุมชนเพื่อสร้างความเข้าใจ ความตื่นตัวและความ          
ร่วมมือจากทุกภาคส่วน  ในชุมชนยังมีกิจกรรมหลากหลายที่สนับสนุนความเข้าใจการใช้ยาอย่างเหมาะสม ตั้งแต่
การรณรงค์กับประชาชนอย่างต่อเนื่อง ไม่ให้ซื้อยาจากการเร่ขายและไม่ให้หลงเชื่อโฆษณาต่างๆที่หลอกลวง             
โดยใช้สื่อ เช่น ป้ายไวนิลแสดงยาที่ไม่เหมาะสม แผ่นพับ เสื้อเตือนภัย ที่ใช้เสร็จแล้ว จะนำ�ไปแสดงไว้ที่โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำ�บล เพราะเป็นสถานที่ที่มีคนไปทุกวัน รวมทั้งการรณรงค์กับร้านขายของชำ�ในชุมชน ไม่ให้           
ขายยาอันตรายหรือยาต้องห้ามตามกฎหมาย   พร้อมทั้งติดโปสเตอร์ไว้ที่ร้านขายของชำ�และยังสามารถพัฒนา         
ไปสู่ ก ารสร้ างข้ อ ตกลงร่วมกันในระดับตำ�บลเรื่องการช่วยกัน เฝ้าระวัง การขายยาที่เป็นอัน ตรายให้กับคน                       
ในชุมชนด้วย  ซึ่งยังมีการดำ�เนินงานอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน
จากประสบการณ์ดีๆของประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวข้างต้น ทำ�ให้ได้ข้อสรุปอย่างชัดเจนว่าความ                  
ร่วมมือกันจากทุกภาคส่วนเพื่อสนับสนุนความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นกับเครือข่ายประชาชนในพื้นที่ให้มีศักยภาพและ
ความเข้มแข็งทีจ่ ะเข้าไปมีสว่ นร่วมในการจัดบริการส่งเสริมสุขภาพโดยชุมชน  โดยเฉพาะในการจัดการแก้ไขปัญหา
เรื่องยาของตนเอง เพื่อทำ�ให้ประชาชนเข้าถึงการใช้ยาอย่างถูกต้องเหมาะสม ถูกคน ถูกโรค เยี่ยงอย่างแบบนี้เป็น
เรื่องที่ต้องร่วมมือกันดำ�เนินการให้เกิดขึ้นในหลายพื้นที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีความเชื่อมั่นว่ายาจะเป็น
ประเด็นด่านสำ�คัญที่จะทำ�ให้เกิดความเท่าเทียมในระบบสุขภาพที่เป็นจริงได้ต่อไป
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เภสัชกรทีม่ คี วามใกล้ชดิ ชุมชนจะได้พบเรือ่ งราวต่างๆ ทัง้ ปัญหาการแพ้ยาทีซ่ อื้ จากร้านชำ� การใช้ยาชุด
หรือยาลูกกลอนที่ผสมสเตียรอยด์และความเข้าใจผิดต่างๆในการเลือกใช้ยา เชื่อว่าทุกๆคนอยากจัดการปัญหา  
ให้หมดไป แต่ด้วยข้อจำ�กัดหลายๆอย่างทำ�ให้เราไม่สามารถขจัดปัญหาอย่างสิ้นซากได้ ต้องวิ่งไล่ตามปัญหา            
อย่างไม่รู้จบ “ทำ�ยังไงดีนะที่จะทำ�ให้ชุมชนรู้และสามารถแก้ปัญหาด้วยตนเอง” ความคิดนี้ยังคงวนเวียนอยู่ใน           
ความคิดของผม ในฐานะเภสัชกรคนหนึ่งและหวังว่าสักวันจะเป็นจริง
วันหนึ่งขณะจ่ายยาให้กับผู้รับบริการ “หมอค่ะ พี่มีเรื่องจะปรึกษาเกี่ยวกับ
จุดเริ่มต้นที่สำ�คัญ
โครงการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ที่พี่ได้รับงบประมาณมา” พี่ๆแกนนำ�                       
ค้นหากลุ่มคนร่วมฝัน

ผู้ ติ ด เชื้ อ ฯบอกกั บ ผม ผมว่ า นี่ คื อ โอกาสสำ � คั ญ ในการสานต่ อ ความคิ ด และด้ ว ย         
ความสนิทสนมของพวกเรา ทำ�ให้การสร้างเป้าหมายร่วมกันทำ�ได้ไม่ยาก การได้รับ
ฟังแนวคิดและโครงการจากพี่ๆเป็นเรื่องที่น่าสนใจมาก ยิ่งปล่อยให้พี่ๆได้คิดและ             
ทำ�ในสิ่งที่ได้รับการอบรมมายิ่งทำ�ให้เราเจอมุมมองใหม่ๆในการเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการให้เป็นสิ่งที่ประชาชน
เข้าใจได้ เราจึงได้เริ่มโครงการอบรมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล โดยมีพี่ๆเป็นวิทยากรหลัก ผมคอยนั่งฟังและเสริม
ในหลักวิชาการ เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับพี่วิทยากรและผู้เข้ารับฟัง
ขยันสร้างเครือข่าย จากจุดเริ่มโครงการเราชวนอสม.ในชุมชนมาร่วมจัดทำ�โครงการต่อเนื่อง ด้วย           
ความเก่งของพีแ่ กนนำ�ผูต้ ดิ เชือ้ ฯทำ�ให้เราได้รบั งบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จากทีเ่ ริม่ คิดกัน 5 คน
ก็มีผู้ร่วมคิดกว่า 20 คน โครงการของพวกเราค่อยๆเติบโตขึ้น จากจุดเริ่มที่เน้นการอบรมให้ความรู้ในกลุ่ม                
เป้าหมายที่ยังคงสานต่อ และเพิ่มกลุ่มเป้าหมายใหม่ ซึ่งเรามองกันแล้วว่า เจ้าของร้านชำ�คือกลุ่มเป้าหมายสำ�คัญ
ทีจ่ ะสกัดกัน้ การกระจายยาอันตรายในชุมชน ตอนเริม่ แรกทุกคนกังวลว่าทำ�อย่างไร เจ้าของร้านชำ�จึงจะเข้าใจและ
ให้ความร่วมมือ เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกันในเรื่องความปลอดภัยในการใช้ยาของชุมชน
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ใกล้ตัว

ภก.สงกรานต์ มีชูนึก
ร้านยาในอำ�เภอคีรีมาศ จ.สุโขทัย

ปัญหายาในชุมชน...
ไม่จัดการไม่ได้แล้ว
กรณีตัวอย่างการทำ�งานที่เข้มแข็งของประชาชนปรากฏขึ้นในหลายพื้นที่ แต่หนึ่งในพื้นที่ที่น่าสนใจ               
ซึ่งได้ร่วมงานภายใต้โครงการที่ได้รับการสนับสนุนจาก กพย.และสามารถเห็นความสำ�เร็จที่เป็นรูปธรรมคือ     
ต.หนองหล่ม อ.ดอกคำ�ใต้ จ.พะเยา  ซึ่งเงื่อนไขสำ�คัญที่ทำ�ให้ประชาชนเข้มแข็ง และลุกขึ้นมาจัดการปัญหาเรื่องยา
ของชุมชนได้เป็นอย่างดี เริ่มจากการมีแกนนำ�ในส่วนต่างๆที่มีทุนเดิมเข้มแข็งทั้งในส่วนขององค์กรประชาชน             
หน่วยบริการในพื้นที่และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มาร่วมมือกันในรูปแบบของศูนย์ประสานงานหลักประกัน
สุขภาพประชาชนระดับตำ�บล พร้อมทัง้ ได้รบั การเติมศักยภาพให้มขี อ้ มูลความรู้ ความเข้าใจทีถ่ กู ต้องเพือ่ เผยแพร่
ให้คำ�ปรึกษา คำ�แนะนำ�และให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ประชาชนกลุ่มต่างๆ ตลอดจนนำ�ความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติจริง              
ในชีวติ ประจำ�วันเป็นตัวอย่างแก่คนอืน่ ๆ  ทัง้ นี้ ต้องอาศัยความสามารถของแกนนำ�ประชาชนในการเชือ่ มโยงภาคี
เครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในและนอกชุมชนให้มาร่วมมือกันอย่างจริงจัง
มีการสำ�รวจ ศึกษาพฤติกรรมการใช้ยาของคนในชุมชน และใช้ข้อมูลเหล่านี้ที่ผ่านการวิเคราะห์และ             
เรียนรู้ร่วมกัน เป็นแนวทางการ “คืนข้อมูล” และ “รับเพิ่มเติม” ให้กระจายออกไปผ่านการจัดประชุมกลุ่ม                   
บอกเล่าในทุกโอกาส ในทุกสถานที่ ให้กับกลุ่มประชาชนในชุมชนเพื่อสร้างความเข้าใจ ความตื่นตัวและความ          
ร่วมมือจากทุกภาคส่วน  ในชุมชนยังมีกิจกรรมหลากหลายที่สนับสนุนความเข้าใจการใช้ยาอย่างเหมาะสม ตั้งแต่
การรณรงค์กับประชาชนอย่างต่อเนื่อง ไม่ให้ซื้อยาจากการเร่ขายและไม่ให้หลงเชื่อโฆษณาต่างๆที่หลอกลวง             
โดยใช้สื่อ เช่น ป้ายไวนิลแสดงยาที่ไม่เหมาะสม แผ่นพับ เสื้อเตือนภัย ที่ใช้เสร็จแล้ว จะนำ�ไปแสดงไว้ที่โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำ�บล เพราะเป็นสถานที่ที่มีคนไปทุกวัน รวมทั้งการรณรงค์กับร้านขายของชำ�ในชุมชน ไม่ให้           
ขายยาอันตรายหรือยาต้องห้ามตามกฎหมาย   พร้อมทั้งติดโปสเตอร์ไว้ที่ร้านขายของชำ�และยังสามารถพัฒนา         
ไปสู่ ก ารสร้ างข้ อ ตกลงร่วมกันในระดับตำ�บลเรื่องการช่วยกัน เฝ้าระวัง การขายยาที่เป็นอัน ตรายให้กับคน                       
ในชุมชนด้วย  ซึ่งยังมีการดำ�เนินงานอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน
จากประสบการณ์ดีๆของประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวข้างต้น ทำ�ให้ได้ข้อสรุปอย่างชัดเจนว่าความ                  
ร่วมมือกันจากทุกภาคส่วนเพื่อสนับสนุนความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นกับเครือข่ายประชาชนในพื้นที่ให้มีศักยภาพและ
ความเข้มแข็งทีจ่ ะเข้าไปมีสว่ นร่วมในการจัดบริการส่งเสริมสุขภาพโดยชุมชน  โดยเฉพาะในการจัดการแก้ไขปัญหา
เรื่องยาของตนเอง เพื่อทำ�ให้ประชาชนเข้าถึงการใช้ยาอย่างถูกต้องเหมาะสม ถูกคน ถูกโรค เยี่ยงอย่างแบบนี้เป็น
เรื่องที่ต้องร่วมมือกันดำ�เนินการให้เกิดขึ้นในหลายพื้นที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีความเชื่อมั่นว่ายาจะเป็น
ประเด็นด่านสำ�คัญที่จะทำ�ให้เกิดความเท่าเทียมในระบบสุขภาพที่เป็นจริงได้ต่อไป
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เภสัชกรทีม่ คี วามใกล้ชดิ ชุมชนจะได้พบเรือ่ งราวต่างๆ ทัง้ ปัญหาการแพ้ยาทีซ่ อื้ จากร้านชำ� การใช้ยาชุด
หรือยาลูกกลอนที่ผสมสเตียรอยด์และความเข้าใจผิดต่างๆในการเลือกใช้ยา เชื่อว่าทุกๆคนอยากจัดการปัญหา  
ให้หมดไป แต่ด้วยข้อจำ�กัดหลายๆอย่างทำ�ให้เราไม่สามารถขจัดปัญหาอย่างสิ้นซากได้ ต้องวิ่งไล่ตามปัญหา            
อย่างไม่รู้จบ “ทำ�ยังไงดีนะที่จะทำ�ให้ชุมชนรู้และสามารถแก้ปัญหาด้วยตนเอง” ความคิดนี้ยังคงวนเวียนอยู่ใน           
ความคิดของผม ในฐานะเภสัชกรคนหนึ่งและหวังว่าสักวันจะเป็นจริง
วันหนึ่งขณะจ่ายยาให้กับผู้รับบริการ “หมอค่ะ พี่มีเรื่องจะปรึกษาเกี่ยวกับ
จุดเริ่มต้นที่สำ�คัญ
โครงการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ที่พี่ได้รับงบประมาณมา” พี่ๆแกนนำ�                       
ค้นหากลุ่มคนร่วมฝัน

ผู้ ติ ด เชื้ อ ฯบอกกั บ ผม ผมว่ า นี่ คื อ โอกาสสำ � คั ญ ในการสานต่ อ ความคิ ด และด้ ว ย         
ความสนิทสนมของพวกเรา ทำ�ให้การสร้างเป้าหมายร่วมกันทำ�ได้ไม่ยาก การได้รับ
ฟังแนวคิดและโครงการจากพี่ๆเป็นเรื่องที่น่าสนใจมาก ยิ่งปล่อยให้พี่ๆได้คิดและ             
ทำ�ในสิ่งที่ได้รับการอบรมมายิ่งทำ�ให้เราเจอมุมมองใหม่ๆในการเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการให้เป็นสิ่งที่ประชาชน
เข้าใจได้ เราจึงได้เริ่มโครงการอบรมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล โดยมีพี่ๆเป็นวิทยากรหลัก ผมคอยนั่งฟังและเสริม
ในหลักวิชาการ เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับพี่วิทยากรและผู้เข้ารับฟัง
ขยันสร้างเครือข่าย จากจุดเริ่มโครงการเราชวนอสม.ในชุมชนมาร่วมจัดทำ�โครงการต่อเนื่อง ด้วย           
ความเก่งของพีแ่ กนนำ�ผูต้ ดิ เชือ้ ฯทำ�ให้เราได้รบั งบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จากทีเ่ ริม่ คิดกัน 5 คน
ก็มีผู้ร่วมคิดกว่า 20 คน โครงการของพวกเราค่อยๆเติบโตขึ้น จากจุดเริ่มที่เน้นการอบรมให้ความรู้ในกลุ่ม                
เป้าหมายที่ยังคงสานต่อ และเพิ่มกลุ่มเป้าหมายใหม่ ซึ่งเรามองกันแล้วว่า เจ้าของร้านชำ�คือกลุ่มเป้าหมายสำ�คัญ
ทีจ่ ะสกัดกัน้ การกระจายยาอันตรายในชุมชน ตอนเริม่ แรกทุกคนกังวลว่าทำ�อย่างไร เจ้าของร้านชำ�จึงจะเข้าใจและ
ให้ความร่วมมือ เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกันในเรื่องความปลอดภัยในการใช้ยาของชุมชน
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ใช้ความเข้าใจเป็นจุดเริ่ม แนวคิดสำ�คัญที่เราใช้คือการทำ�ความเข้าใจในทุกมุมมองของผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
ปัญหาด้านยา ซึ่งทำ�ให้เราเข้าถึงความคิด ความต้องการและเหตุผลที่ซ่อนอยู่ภายใต้พฤติกรรมที่แสดงออก                  
ซึ่งทำ�ให้เกิดกลวิธีหลากหลายที่ปรับตามกลุ่มเป้าหมาย เมื่อได้มีโอกาสพบกับพี่ๆเจ้าของร้านชำ�  เราก็พบ                  
หลากหลายเหตุผล ทั้งการขาดความรู้ความเข้าใจและต้องมีขายเพราะต้องต่อสู้ในเชิงธุรกิจ “กำ�ไรไม่ได้                      
เยอะนะหมอ แต่ถ้าไม่มีขาย ลูกค้าก็ไปซื้อร้านอื่น และเค้าไม่ได้ซื้อยาอย่างเดียวไง แต่จะซื้ออย่างอื่นด้วย” จากการ
สำ�รวจรอบแรกเราพบการขายยาอันตรายตามอัธยาศัย มียาชุดให้เลือกหลากหลายแบบ มีการขายยาตามความ
ต้องการของผู้ซื้อซึ่งทำ�ให้ยาปฏิชีวนะถูกขายครั้งละ 1 – 2 เม็ด มียาหมดอายุและเสื่อมสภาพยังคงถูกนำ�มาขาย
โดยทั้งเจ้าของร้านและผู้ซื้อก็ไม่ทราบ
เติมด้วยการสร้างต้นแบบ จากเหตุผลสำ�คัญของแหล่งกระจายยาที่เป็นกลุ่มเป้าหมายสำ�คัญของ
โครงการระยะที่ 2 ทำ�ให้เรากลับมาคิดกันว่า แล้วจะทำ�อย่างไร เจ้าของร้านชำ�จึงจะเข้าร่วม โดยที่ร้านชำ�ยัง
สามารถอยู่ได้ในชุมชน หากใช้เฉพาะการตรวจสอบและใช้กฏหมายก็คงไม่มีกำ�ลังที่จะทำ�ได้หมดทุกร้านและคง           
ไม่ยงั่ ยืน การทำ�ให้เจ้าของร้านรูส้ กึ มีคณ
ุ ค่าและได้รบั การยอมรับจึงเป็นแนวทางทีน่ า่ จะทำ�ได้มากทีส่ ดุ และเลือกใช้                    
การประกวดมาเป็นจุดสร้างแรงจูงใจ และให้เจ้าของร้านร่วมเลือกจุดเป้าหมายที่จะไปถึงแบบสมัครใจ ได้แก่              
ขายยาด้วยความรู้ที่เพิ่มมากขึ้น, ลดการขายยาอันตราย, ไม่ขายยาที่เกิดอันตรายอย่างชัดเจน (เช่น ยาชุด) และ
ขายเฉพาะยาสามัญประจำ�บ้าน ทีมงานสนับสนุนทั้งความรู้ ข้อมูลด้านยาและการเชื่อมต่อกับโรงพยาบาลให้จัด
ตั้งเป็นศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนซึ่งสามารถซื้อยาสามัญประจำ�บ้านจากโรงพยาบาลได้
จากที่ชุมชนเป็นจุดเริ่มต้นของแนวคิด เริ่มดำ�เนินการติดตามและวิเคราะห์ผลลัพธ์เพื่อพัฒนาในแต่ละ
ระยะของโครงการ ทำ�ให้เกิดหลายสิ่งหลายอย่างที่ทำ�ให้ทีมงานประหลาดใจ สิ่งเหล่านี้คงไม่สามารถเกิดขึ้นได้
หากเรามุ่งพัฒนาในมุมมองแบบราชการที่มีภาระงานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีจำ�นวนบุคลากรจำ�กัด แต่เมื่อเรา
ปล่อยให้ชมุ ชนได้คดิ จากปัญหาของตนเอง เราจะได้มมุ มองและแนวคิดซึง่ ทำ�ให้เราเองได้พบวิธกี ารจัดการกับปัญหา
ในรูปแบบใหม่แตกต่างจากที่เคยปฏิบัติ
ความปลอดภัยของการใช้ยาในชุมชนคงไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว แต่การเสริมความรู้ให้
กับประชาชนจนสามารถเลือกใช้ยาได้อย่างปลอดภัยจะเป็นสิ่งสำ�คัญสูงสุด ณ วันนี้พฤติกรรมการเลือกใช้ยา                
ในชุมชนเริ่มเปลี่ยนแปลง จากที่เคยขอซื้อยาแก้อักเสบ ยาล้างไต ยาชุดกระจายเส้นหรือยาชุดแก้หวัดที่ร้านยา
เปลีย่ นเป็นบอกอาการสำ�คัญของโรคเพือ่ ให้ได้รบั การวินจิ ฉัยและจ่ายยาอย่างเหมาะสม ยิง่ ได้เห็นความตืน่ ตัวและ
การมีส่วนร่วมของเครือข่าย ทำ�ให้มั่นใจได้ว่าเราทุกคนมองปัญหาด้านยาในมุมมองเดียวกันและมีเป้าหมายเพื่อ
ความปลอดภัยในการใช้ยา
ท้ า ยที่ สุ ด ต้ อ งขอขอบคุ ณ พี่ ๆ แกนนำ � ผู้ ติ ด เชื้ อ ฯที่ ช่ ว ยเป็ น วิ ท ยากรเรื่ อ งการใช้ ย าอย่ า งสมเหตุ ผ ล                          
มีความชำ�นาญและความมัน่ ใจเพิม่ มากขึน้ ทุกครัง้ ทีม่ กี ารจัดอบรม ขอบคุณพีๆ่ อสม.ทีส่ ละเวลาทำ�งานมาร่วมคิดค้น
วิธีการทำ�งานใหม่ๆและมุ่งมั่นที่จะแก้ปัญหาด้านยาในชุมชนของตนเอง ขอบคุณเจ้าของร้านชำ�ที่ลงทุนจัดมุม             
ขายยาสามัญประจำ�บ้าน ไม่ขายยาอันตรายและสามารถให้ความรูเ้ รือ่ งการใช้ยาเบือ้ งต้น  ขอบคุณองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่สนับสนุนงบประมาณต่อเนื่องทุกปี จากหลายความฝัน หลายความมุ่งมั่นที่เชื่อมต่อทำ�ให้เกิด                  
ความมั่นใจว่า “ปัญหายาในชุมชน...ค่อยๆแก้ได้แล้วด้วยคนในชุมชน”
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ทันสถานการณ์

พงษภัทร หงส์สุขสวัสดิ์

เครือข่ายผู้บริโภคภาคตะวันตก

จากงานสร้างเสริมสุขภาพ
สู่การใช้ยาอย่างถูกต้องสมเหตุสมผล

การสร้างเสริมสุขภาพเป็นเรือ่ งทีท่ า้ ทายของภาคประชาชนในการผลักดันให้ชาวบ้านเกิดการปรับเปลีย่ น
พฤติกรรมที่ส่งผลต่อสุขภาพ เช่น พฤติกรรมการบริโภค พฤติกรรมการขาดการออกกำ�ลังกาย หรือพฤติกรรม
การใช้ยา เป็นต้น ซึ่งศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนใน 8 จังหวัด ได้วิเคราะห์สถานการณ์                  
ปัญหาต่างๆด้านสุขภาพในพื้นที่ของตนเองและพบว่า กลุ่มผู้ป่วยเรื้อรังและกลุ่มผู้สูงอายุในจังหวัดสมุทรสาคร
เป็นกลุ่มที่มีพฤติกรรมการใช้ยาที่เสี่ยงต่อการทำ�ให้เป็นโรคมากขึ้น เช่น เจ็บป่วยเล็กน้อยก็กินยาอย่างเดียว                  
ไม่มีการใช้วิธีการดูแลสุขภาพอย่างอื่น หรือเพื่อนบ้านเจ็บป่วยที่มีอาการคล้ายตนเอง ก็แบ่งยาของตนเอง                          
ให้เขากิน ซึ่งบางทีคนๆนั้นไม่ได้ป่วยเหมือนตนเอง กินยาไม่ตรงเวลาตามที่หมอสั่ง กินบ้างไม่กินบ้าง หรือ                      
ซือ้ ยาชุดจากร้านชำ�มากินเอง โดยไม่รวู้ า่ จะเกิดผลอะไรกับสุขภาพตามมา เป็นต้น จึงเป็นเหตุให้ศนู ย์ประสานงานฯ                       
จังหวัดสมุทรสาครได้เริ่มคิดแผนการดำ�เนินงานสร้างเสริมสุขภาพในด้านการผลักดันให้เกิดชุมชนที่ลดการใช้ยา
หรือใช้ยาอย่างถูกต้องสมเหตุสมผล ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสำ�นักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เขต 5 ราชบุรี
โดยมีคุณอรุณรัตน์ น้อมนพ และคณะทำ�งานศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนจังหวัด
สมุทรสาครเป็นหัวหอกสำ�คัญในการดำ�เนินงานร่วมกับทีมเภสัชกรโรงพยาบาลสมุทรสาคร รพ.สต. และ                      
กองสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เห็นความสำ�คัญของการทำ�ให้เกิดชุมชนที่ลดการใช้ยาหรือ                 
ใช้ยาอย่างถูกต้องสมเหตุสมผลมากขึ้น โดยการเลือกพื้นที่ต้นแบบในการดำ�เนินงานจำ�นวน 3 พื้นที่ คือ
- ชุมชนตำ�บลบางน้ำ�จืด อำ�เภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
- ชุมชนเขตเทศบาลสวนหลวง อำ�เภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
- ชุมชนเขตเทศบาลเกษตรพัฒนา อำ�เภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
โดยศูนย์ประสานงานฯ และทีมเภสัชกรโรงพยาบาลสมุทรสาครได้ลงไปจัดกระบวนการให้ความรู้                 
เพื่อชี้ให้ชาวบ้านที่เข้ามาร่วมเรียนรู้ได้รู้ถึงประโยชน์ของการใช้ยาอย่างถูกต้องสมเหตุสมผล และอันตรายที่จะ            
เกิดขึน้ จากการใช้ยาทีไ่ ม่ถกู ต้อง โดยยกตัวอย่างจากพฤติกรรมการใช้ยาทีช่ มุ ชนได้น�ำ มาแลกเปลีย่ นทำ�ให้ชาวบ้าน
ทั้ง 3 ชุมชนอยากให้เกิดการขยายผลต่อในพื้นที่ชุมชนของตนเองบ้าง ศูนย์ฯจึงเชิญชวนชาวบ้านจัดตั้งทีม                   
เครือข่ายการเฝ้าระวังด้านยาปลอดภัยใน 3 พื้นที่ เพื่อเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนประเด็นการใช้ยา                           
อย่างถูกต้องสมเหตุสมผลในชุมชน
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ใช้ความเข้าใจเป็นจุดเริ่ม แนวคิดสำ�คัญที่เราใช้คือการทำ�ความเข้าใจในทุกมุมมองของผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
ปัญหาด้านยา ซึ่งทำ�ให้เราเข้าถึงความคิด ความต้องการและเหตุผลที่ซ่อนอยู่ภายใต้พฤติกรรมที่แสดงออก                  
ซึ่งทำ�ให้เกิดกลวิธีหลากหลายที่ปรับตามกลุ่มเป้าหมาย เมื่อได้มีโอกาสพบกับพี่ๆเจ้าของร้านชำ�  เราก็พบ                  
หลากหลายเหตุผล ทั้งการขาดความรู้ความเข้าใจและต้องมีขายเพราะต้องต่อสู้ในเชิงธุรกิจ “กำ�ไรไม่ได้                      
เยอะนะหมอ แต่ถ้าไม่มีขาย ลูกค้าก็ไปซื้อร้านอื่น และเค้าไม่ได้ซื้อยาอย่างเดียวไง แต่จะซื้ออย่างอื่นด้วย” จากการ
สำ�รวจรอบแรกเราพบการขายยาอันตรายตามอัธยาศัย มียาชุดให้เลือกหลากหลายแบบ มีการขายยาตามความ
ต้องการของผู้ซื้อซึ่งทำ�ให้ยาปฏิชีวนะถูกขายครั้งละ 1 – 2 เม็ด มียาหมดอายุและเสื่อมสภาพยังคงถูกนำ�มาขาย
โดยทั้งเจ้าของร้านและผู้ซื้อก็ไม่ทราบ
เติมด้วยการสร้างต้นแบบ จากเหตุผลสำ�คัญของแหล่งกระจายยาที่เป็นกลุ่มเป้าหมายสำ�คัญของ
โครงการระยะที่ 2 ทำ�ให้เรากลับมาคิดกันว่า แล้วจะทำ�อย่างไร เจ้าของร้านชำ�จึงจะเข้าร่วม โดยที่ร้านชำ�ยัง
สามารถอยู่ได้ในชุมชน หากใช้เฉพาะการตรวจสอบและใช้กฏหมายก็คงไม่มีกำ�ลังที่จะทำ�ได้หมดทุกร้านและคง           
ไม่ยงั่ ยืน การทำ�ให้เจ้าของร้านรูส้ กึ มีคณ
ุ ค่าและได้รบั การยอมรับจึงเป็นแนวทางทีน่ า่ จะทำ�ได้มากทีส่ ดุ และเลือกใช้                    
การประกวดมาเป็นจุดสร้างแรงจูงใจ และให้เจ้าของร้านร่วมเลือกจุดเป้าหมายที่จะไปถึงแบบสมัครใจ ได้แก่              
ขายยาด้วยความรู้ที่เพิ่มมากขึ้น, ลดการขายยาอันตราย, ไม่ขายยาที่เกิดอันตรายอย่างชัดเจน (เช่น ยาชุด) และ
ขายเฉพาะยาสามัญประจำ�บ้าน ทีมงานสนับสนุนทั้งความรู้ ข้อมูลด้านยาและการเชื่อมต่อกับโรงพยาบาลให้จัด
ตั้งเป็นศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนซึ่งสามารถซื้อยาสามัญประจำ�บ้านจากโรงพยาบาลได้
จากที่ชุมชนเป็นจุดเริ่มต้นของแนวคิด เริ่มดำ�เนินการติดตามและวิเคราะห์ผลลัพธ์เพื่อพัฒนาในแต่ละ
ระยะของโครงการ ทำ�ให้เกิดหลายสิ่งหลายอย่างที่ทำ�ให้ทีมงานประหลาดใจ สิ่งเหล่านี้คงไม่สามารถเกิดขึ้นได้
หากเรามุ่งพัฒนาในมุมมองแบบราชการที่มีภาระงานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีจำ�นวนบุคลากรจำ�กัด แต่เมื่อเรา
ปล่อยให้ชมุ ชนได้คดิ จากปัญหาของตนเอง เราจะได้มมุ มองและแนวคิดซึง่ ทำ�ให้เราเองได้พบวิธกี ารจัดการกับปัญหา
ในรูปแบบใหม่แตกต่างจากที่เคยปฏิบัติ
ความปลอดภัยของการใช้ยาในชุมชนคงไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว แต่การเสริมความรู้ให้
กับประชาชนจนสามารถเลือกใช้ยาได้อย่างปลอดภัยจะเป็นสิ่งสำ�คัญสูงสุด ณ วันนี้พฤติกรรมการเลือกใช้ยา                
ในชุมชนเริ่มเปลี่ยนแปลง จากที่เคยขอซื้อยาแก้อักเสบ ยาล้างไต ยาชุดกระจายเส้นหรือยาชุดแก้หวัดที่ร้านยา
เปลีย่ นเป็นบอกอาการสำ�คัญของโรคเพือ่ ให้ได้รบั การวินจิ ฉัยและจ่ายยาอย่างเหมาะสม ยิง่ ได้เห็นความตืน่ ตัวและ
การมีส่วนร่วมของเครือข่าย ทำ�ให้มั่นใจได้ว่าเราทุกคนมองปัญหาด้านยาในมุมมองเดียวกันและมีเป้าหมายเพื่อ
ความปลอดภัยในการใช้ยา
ท้ า ยที่ สุ ด ต้ อ งขอขอบคุ ณ พี่ ๆ แกนนำ � ผู้ ติ ด เชื้ อ ฯที่ ช่ ว ยเป็ น วิ ท ยากรเรื่ อ งการใช้ ย าอย่ า งสมเหตุ ผ ล                          
มีความชำ�นาญและความมัน่ ใจเพิม่ มากขึน้ ทุกครัง้ ทีม่ กี ารจัดอบรม ขอบคุณพีๆ่ อสม.ทีส่ ละเวลาทำ�งานมาร่วมคิดค้น
วิธีการทำ�งานใหม่ๆและมุ่งมั่นที่จะแก้ปัญหาด้านยาในชุมชนของตนเอง ขอบคุณเจ้าของร้านชำ�ที่ลงทุนจัดมุม             
ขายยาสามัญประจำ�บ้าน ไม่ขายยาอันตรายและสามารถให้ความรูเ้ รือ่ งการใช้ยาเบือ้ งต้น  ขอบคุณองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่สนับสนุนงบประมาณต่อเนื่องทุกปี จากหลายความฝัน หลายความมุ่งมั่นที่เชื่อมต่อทำ�ให้เกิด                  
ความมั่นใจว่า “ปัญหายาในชุมชน...ค่อยๆแก้ได้แล้วด้วยคนในชุมชน”
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ทันสถานการณ์

พงษภัทร หงส์สุขสวัสดิ์

เครือข่ายผู้บริโภคภาคตะวันตก

จากงานสร้างเสริมสุขภาพ
สู่การใช้ยาอย่างถูกต้องสมเหตุสมผล

การสร้างเสริมสุขภาพเป็นเรือ่ งทีท่ า้ ทายของภาคประชาชนในการผลักดันให้ชาวบ้านเกิดการปรับเปลีย่ น
พฤติกรรมที่ส่งผลต่อสุขภาพ เช่น พฤติกรรมการบริโภค พฤติกรรมการขาดการออกกำ�ลังกาย หรือพฤติกรรม
การใช้ยา เป็นต้น ซึ่งศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนใน 8 จังหวัด ได้วิเคราะห์สถานการณ์                  
ปัญหาต่างๆด้านสุขภาพในพื้นที่ของตนเองและพบว่า กลุ่มผู้ป่วยเรื้อรังและกลุ่มผู้สูงอายุในจังหวัดสมุทรสาคร
เป็นกลุ่มที่มีพฤติกรรมการใช้ยาที่เสี่ยงต่อการทำ�ให้เป็นโรคมากขึ้น เช่น เจ็บป่วยเล็กน้อยก็กินยาอย่างเดียว                  
ไม่มีการใช้วิธีการดูแลสุขภาพอย่างอื่น หรือเพื่อนบ้านเจ็บป่วยที่มีอาการคล้ายตนเอง ก็แบ่งยาของตนเอง                          
ให้เขากิน ซึ่งบางทีคนๆนั้นไม่ได้ป่วยเหมือนตนเอง กินยาไม่ตรงเวลาตามที่หมอสั่ง กินบ้างไม่กินบ้าง หรือ                      
ซือ้ ยาชุดจากร้านชำ�มากินเอง โดยไม่รวู้ า่ จะเกิดผลอะไรกับสุขภาพตามมา เป็นต้น จึงเป็นเหตุให้ศนู ย์ประสานงานฯ                       
จังหวัดสมุทรสาครได้เริ่มคิดแผนการดำ�เนินงานสร้างเสริมสุขภาพในด้านการผลักดันให้เกิดชุมชนที่ลดการใช้ยา
หรือใช้ยาอย่างถูกต้องสมเหตุสมผล ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสำ�นักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เขต 5 ราชบุรี
โดยมีคุณอรุณรัตน์ น้อมนพ และคณะทำ�งานศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนจังหวัด
สมุทรสาครเป็นหัวหอกสำ�คัญในการดำ�เนินงานร่วมกับทีมเภสัชกรโรงพยาบาลสมุทรสาคร รพ.สต. และ                      
กองสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เห็นความสำ�คัญของการทำ�ให้เกิดชุมชนที่ลดการใช้ยาหรือ                 
ใช้ยาอย่างถูกต้องสมเหตุสมผลมากขึ้น โดยการเลือกพื้นที่ต้นแบบในการดำ�เนินงานจำ�นวน 3 พื้นที่ คือ
- ชุมชนตำ�บลบางน้ำ�จืด อำ�เภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
- ชุมชนเขตเทศบาลสวนหลวง อำ�เภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
- ชุมชนเขตเทศบาลเกษตรพัฒนา อำ�เภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
โดยศูนย์ประสานงานฯ และทีมเภสัชกรโรงพยาบาลสมุทรสาครได้ลงไปจัดกระบวนการให้ความรู้                 
เพื่อชี้ให้ชาวบ้านที่เข้ามาร่วมเรียนรู้ได้รู้ถึงประโยชน์ของการใช้ยาอย่างถูกต้องสมเหตุสมผล และอันตรายที่จะ            
เกิดขึน้ จากการใช้ยาทีไ่ ม่ถกู ต้อง โดยยกตัวอย่างจากพฤติกรรมการใช้ยาทีช่ มุ ชนได้น�ำ มาแลกเปลีย่ นทำ�ให้ชาวบ้าน
ทั้ง 3 ชุมชนอยากให้เกิดการขยายผลต่อในพื้นที่ชุมชนของตนเองบ้าง ศูนย์ฯจึงเชิญชวนชาวบ้านจัดตั้งทีม                   
เครือข่ายการเฝ้าระวังด้านยาปลอดภัยใน 3 พื้นที่ เพื่อเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนประเด็นการใช้ยา                           
อย่างถูกต้องสมเหตุสมผลในชุมชน
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ไฮไลท์

เมื่อทั้ง 3 ชุมชนได้มีทีมเครือข่ายการเฝ้าระวัง
ด้ า นยาปลอดภั ย แล้ ว ก็ ใ ห้ ส มาชิ ก ในที ม ที่ เ ป็ น อสม.,
รพ.สต. และกองสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วน           
ท้ อ งถิ่ น ในพื้ น ที่ ชุ ม ชนตนเองเป็ น พี่ เ ลี้ ย งในการเสริ ม              
ความรู้ แ ละดำ � เนิ น งานในพื้ น ที่ โดยพื้ น ที่ ชุ ม ชน                              
เขตเทศบาลตำ � บลเกษตรพั ฒ นาได้ เ ขี ย นโครงการ                 
สร้างเสริมสุขภาพ  ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคยา
ให้ ส มเหตุ ส มผล แล้ ว เสนอขอการสนั บ สนุ น งานจาก
กองทุนสร้างเสริมสุขภาพระดับท้องถิน่ ของเทศบาลตำ�บล
เกษตรพัฒนา และจากนัน้ ได้มกี ารดำ�เนินงานในพืน้ ทีด่ งั นี้
1. แบ่งทีมงานพี่เลี้ยงออกเป็น 2 ระดับ คือ
1.1. ทีมกลาง ประกอบด้วย รพ.สต.
และกองสาธารณสุขของเทศบาลตำ�บลเกษตรพัฒนา              
ทำ�หน้าที่ให้ความรู้ ตรวจสุขภาพและดูภาพรวมทั้งหมด
1.2. ทีมปฏิบตั กิ ารในพืน้ ทีป่ ระกอบด้วย
อสม. และแกนนำ � ชุ ม ชน ทำ � หน้ า ที่ เ ฝ้ า ระวั ง ยาที่                            
ไม่ปลอดภัยในชุมชน ให้ความรูเ้ กีย่ วกับการใช้ยาทีถ่ กู ต้อง
ตามบ้าน และเชิญชวนคนในหมู่บ้านออกกำ�ลังกาย
2. ขั้นปฏิบัติการมีดังนี้
2.1. เปิดรับสมัครสมาชิกที่สนใจเข้าร่วมโครงการ
2.2. อบรมให้ความรู้เรื่องการใช้ยาอย่างไรให้ปลอดภัย
2.3. ตรวจสุขภาพสมาชิกทีเ่ ข้าร่วมโครงการ และสำ�รวจข้อมูลพฤติกรรมการใช้ยาของสมาชิก
ก่อนดำ�เนินโครงการเพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการสังเกตว่ามีการเปลี่ยนแปลงของสุขภาพและพฤติกรรม                   
การใช้ยาของสมาชิกหรือไม่
2.4. แบ่งพื้นที่และทีมงานพี่เลี้ยงในการดูแลติดตามพฤติกรรมการใช้ยาของสมาชิก
2.5. เฝ้ า ระวั ง ยาที่ ไ ม่ ป ลอดภั ย ในชุ ม ชน จากร้ า นชำ �  รถเร่ ข ายยาและตามตลาดนั ด                             
โดยเชื่อมประสานงานร่วมกับศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนจังหวัดสมุทรสาคร
2.6. สรุปผลการดำ�เนินงานและมอบรางวัลให้กบั บุคคลต้นแบบทีส่ ามารถปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
การใช้ยาและมีสุขภาพดีที่สุด
จากจุดเริ่มต้นของการร่วมมือกันระหว่างภาคประชาชน หน่วยบริการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นำ�ไปสู่การกำ�เนิดชุมชนจัดการตนเองด้านการใช้ยา และกลไกเฝ้าระวังยาไม่ปลอดภัยในพื้นที่ โดยได้รับ                       
การสนับสนุนจากกองทุนสร้างเสริมสุขภาพระดับท้องถิ่นที่ประชาชนในพื้นที่สามารถเข้าถึงได้ ซึ่งชี้ให้เห็นว่า             
“การสร้างเสริมสุขภาพประชาชนทำ�ได้ เพราะเรื่องสุขภาพไม่ได้เป็นเรื่องของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นเรื่อง
ของคนทุกคน”
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และผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชน
มีหลักฐานเชิงประจักษ์มากมายที่แสดงให้เห็นว่า ยังมียาที่ไม่เหมาะสมมากมายกระจายอยู่ในชุมชน            
โดยเฉพาะในร้านชำ�ที่มีอยู่เป็นจำ�นวนมาก ทั้งยาอันตราย ยาควบคุมพิเศษหรือแม้กระทั่งวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิต            
และประสาท ลักษณะปัญหาของยาที่ไม่เหมาะสมนั้น นอกจากจะเป็นปัญหาที่ตัวยา คือเป็นยาที่ควรให้แพทย์หรือ
เภสั ช กรเป็ น ผู้ สั่ ง จ่ า ยหรื อ ส่ ง มอบยาแล้ ว ยั ง พบปั ญ หาที่ รู ป แบบบรรจุ ภั ณ ฑ์ ย า ที่ มี ลั ก ษณะกล่ อ งบรรจุ                               
ชื่อทางการค้า คล้ายคลึงกัน แต่มีตัวยาสำ�คัญแตกต่างกันด้วย ตัวอย่างที่ชัดเจน เช่น ยาชื่อการค้า “Trex- 250”  
มีตัวยาสำ�คัญคือ Tetracycline Hydrochloride กับยาชื่อการค้า “Trex-120” แต่มีตัวยาสำ�คัญคือ Trimethoprim +
Sulfamethoxazole นอกจากนี้ยังมีปัญหาจากการใช้ยาตามการโฆษณาทางวิทยุโดยเฉพาะในผู้สูงอายุและผู้ป่วย
โรคเรื้อรัง การใช้ยาซ้ำ�ซ้อน ทำ�ให้เกิดปัญหาที่รุนแรงตามมา เช่น การดื้อยา การแพ้ยาอย่างรุนแรงถึงขั้น                     
เสียชีวิต(1) (2)
นอกเหนือจากการดำ�เนินการทางกฎหมายแล้ว กระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในชุมชน              
ก็เป็นสิ่งสำ�คัญในการช่วยจัดการปัญหายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชน พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ             
พ.ศ. 2545 มาตรา 47 (3) โดยคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้มมี ติให้มกี ารจัดตัง้ “กองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่” เพื่อเป็นกองทุนสำ�หรับสนับสนุนงบประมาณให้ชุมชนนำ�ไปดำ�เนินการ                     
ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพและการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก                  
ที่จำ�เป็นต่อสุขภาพและการดำ�รงชีวิต
หนึง่ ในกิจกรรมบริการสาธารณสุขทีส่ ามารถใช้งบประมาณจากกองทุนนีใ้ นการดำ�เนินงานได้คอื กิจกรรม
ซึ่งเกี่ยวข้องกับการจัดการปัญหายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชน ตามประกาศเรื่องการจัดบริการสาธารณสุข
ของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557 ดังนี(4)้
ข้อ 7.2.5 การให้ความรู้และส่งเสริมพฤติกรรมที่ถูกต้องแก่ประชาชนด้านความปลอดภัยจากการใช้ยา
เวชภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเครื่องสำ�อาง
ข้อ 7.2.6 การส่งเสริมและพัฒนาร้านขายของชำ�และแผงลอยจำ�หน่ายอาหารในชุมชนเรื่องอาหารและ
ความปลอดภัยในการบริโภค
15

ไฮไลท์

เมื่อทั้ง 3 ชุมชนได้มีทีมเครือข่ายการเฝ้าระวัง
ด้ า นยาปลอดภั ย แล้ ว ก็ ใ ห้ ส มาชิ ก ในที ม ที่ เ ป็ น อสม.,
รพ.สต. และกองสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วน           
ท้ อ งถิ่ น ในพื้ น ที่ ชุ ม ชนตนเองเป็ น พี่ เ ลี้ ย งในการเสริ ม              
ความรู้ แ ละดำ � เนิ น งานในพื้ น ที่ โดยพื้ น ที่ ชุ ม ชน                              
เขตเทศบาลตำ � บลเกษตรพั ฒ นาได้ เ ขี ย นโครงการ                 
สร้างเสริมสุขภาพ  ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคยา
ให้ ส มเหตุ ส มผล แล้ ว เสนอขอการสนั บ สนุ น งานจาก
กองทุนสร้างเสริมสุขภาพระดับท้องถิน่ ของเทศบาลตำ�บล
เกษตรพัฒนา และจากนัน้ ได้มกี ารดำ�เนินงานในพืน้ ทีด่ งั นี้
1. แบ่งทีมงานพี่เลี้ยงออกเป็น 2 ระดับ คือ
1.1. ทีมกลาง ประกอบด้วย รพ.สต.
และกองสาธารณสุขของเทศบาลตำ�บลเกษตรพัฒนา              
ทำ�หน้าที่ให้ความรู้ ตรวจสุขภาพและดูภาพรวมทั้งหมด
1.2. ทีมปฏิบตั กิ ารในพืน้ ทีป่ ระกอบด้วย
อสม. และแกนนำ � ชุ ม ชน ทำ � หน้ า ที่ เ ฝ้ า ระวั ง ยาที่                            
ไม่ปลอดภัยในชุมชน ให้ความรูเ้ กีย่ วกับการใช้ยาทีถ่ กู ต้อง
ตามบ้าน และเชิญชวนคนในหมู่บ้านออกกำ�ลังกาย
2. ขั้นปฏิบัติการมีดังนี้
2.1. เปิดรับสมัครสมาชิกที่สนใจเข้าร่วมโครงการ
2.2. อบรมให้ความรู้เรื่องการใช้ยาอย่างไรให้ปลอดภัย
2.3. ตรวจสุขภาพสมาชิกทีเ่ ข้าร่วมโครงการ และสำ�รวจข้อมูลพฤติกรรมการใช้ยาของสมาชิก
ก่อนดำ�เนินโครงการเพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการสังเกตว่ามีการเปลี่ยนแปลงของสุขภาพและพฤติกรรม                   
การใช้ยาของสมาชิกหรือไม่
2.4. แบ่งพื้นที่และทีมงานพี่เลี้ยงในการดูแลติดตามพฤติกรรมการใช้ยาของสมาชิก
2.5. เฝ้ า ระวั ง ยาที่ ไ ม่ ป ลอดภั ย ในชุ ม ชน จากร้ า นชำ �  รถเร่ ข ายยาและตามตลาดนั ด                             
โดยเชื่อมประสานงานร่วมกับศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนจังหวัดสมุทรสาคร
2.6. สรุปผลการดำ�เนินงานและมอบรางวัลให้กบั บุคคลต้นแบบทีส่ ามารถปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
การใช้ยาและมีสุขภาพดีที่สุด
จากจุดเริ่มต้นของการร่วมมือกันระหว่างภาคประชาชน หน่วยบริการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นำ�ไปสู่การกำ�เนิดชุมชนจัดการตนเองด้านการใช้ยา และกลไกเฝ้าระวังยาไม่ปลอดภัยในพื้นที่ โดยได้รับ                       
การสนับสนุนจากกองทุนสร้างเสริมสุขภาพระดับท้องถิ่นที่ประชาชนในพื้นที่สามารถเข้าถึงได้ ซึ่งชี้ให้เห็นว่า             
“การสร้างเสริมสุขภาพประชาชนทำ�ได้ เพราะเรื่องสุขภาพไม่ได้เป็นเรื่องของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นเรื่อง
ของคนทุกคน”
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การพัฒนาระบบยาและเวชภัณฑ์
สำ�นักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

สปสช.กบ
ั การสนบ
ั สนน
ุ กองทน
ุ หลก
ั ประกน
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และผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชน
มีหลักฐานเชิงประจักษ์มากมายที่แสดงให้เห็นว่า ยังมียาที่ไม่เหมาะสมมากมายกระจายอยู่ในชุมชน            
โดยเฉพาะในร้านชำ�ที่มีอยู่เป็นจำ�นวนมาก ทั้งยาอันตราย ยาควบคุมพิเศษหรือแม้กระทั่งวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิต            
และประสาท ลักษณะปัญหาของยาที่ไม่เหมาะสมนั้น นอกจากจะเป็นปัญหาที่ตัวยา คือเป็นยาที่ควรให้แพทย์หรือ
เภสั ช กรเป็ น ผู้ สั่ ง จ่ า ยหรื อ ส่ ง มอบยาแล้ ว ยั ง พบปั ญ หาที่ รู ป แบบบรรจุ ภั ณ ฑ์ ย า ที่ มี ลั ก ษณะกล่ อ งบรรจุ                               
ชื่อทางการค้า คล้ายคลึงกัน แต่มีตัวยาสำ�คัญแตกต่างกันด้วย ตัวอย่างที่ชัดเจน เช่น ยาชื่อการค้า “Trex- 250”  
มีตัวยาสำ�คัญคือ Tetracycline Hydrochloride กับยาชื่อการค้า “Trex-120” แต่มีตัวยาสำ�คัญคือ Trimethoprim +
Sulfamethoxazole นอกจากนี้ยังมีปัญหาจากการใช้ยาตามการโฆษณาทางวิทยุโดยเฉพาะในผู้สูงอายุและผู้ป่วย
โรคเรื้อรัง การใช้ยาซ้ำ�ซ้อน ทำ�ให้เกิดปัญหาที่รุนแรงตามมา เช่น การดื้อยา การแพ้ยาอย่างรุนแรงถึงขั้น                     
เสียชีวิต(1) (2)
นอกเหนือจากการดำ�เนินการทางกฎหมายแล้ว กระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในชุมชน              
ก็เป็นสิ่งสำ�คัญในการช่วยจัดการปัญหายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชน พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ             
พ.ศ. 2545 มาตรา 47 (3) โดยคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้มมี ติให้มกี ารจัดตัง้ “กองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่” เพื่อเป็นกองทุนสำ�หรับสนับสนุนงบประมาณให้ชุมชนนำ�ไปดำ�เนินการ                     
ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพและการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก                  
ที่จำ�เป็นต่อสุขภาพและการดำ�รงชีวิต
หนึง่ ในกิจกรรมบริการสาธารณสุขทีส่ ามารถใช้งบประมาณจากกองทุนนีใ้ นการดำ�เนินงานได้คอื กิจกรรม
ซึ่งเกี่ยวข้องกับการจัดการปัญหายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชน ตามประกาศเรื่องการจัดบริการสาธารณสุข
ของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557 ดังนี(4)้
ข้อ 7.2.5 การให้ความรู้และส่งเสริมพฤติกรรมที่ถูกต้องแก่ประชาชนด้านความปลอดภัยจากการใช้ยา
เวชภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเครื่องสำ�อาง
ข้อ 7.2.6 การส่งเสริมและพัฒนาร้านขายของชำ�และแผงลอยจำ�หน่ายอาหารในชุมชนเรื่องอาหารและ
ความปลอดภัยในการบริโภค
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จากการสืบค้นการใช้งบประมาณจาก “กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่” พบว่า    
ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2549 – 2556 มีโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนดังกล่าว 347,369 โครงการ              
โดยเป็นโครงการการจัดการปัญหายาและผลิตภัณฑ์สขุ ภาพในชุมชน หรืองานคุม้ ครองผูบ้ ริโภคด้านสาธารณสุข
เพียง 5,676 โครงการ (1.63%)(5) โดยลักษณะของการดำ�เนินโครงการ ได้แก่ โครงการด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชน 70.1%, โครงการพัฒนาทางเลือกในการดูแลสุขภาพโดยใช้แพทย์แผนไทย
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การประชุมเรื่อง.ชี้แจงสิทธิประโยชน์ด้านยา  จัดโดย สำ�นักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ วันที่ 24-25 มิถุนายน 2557
8.
กฤษฎา จักรไชย. บทบาทของเภสัชกรในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บล. สไลด์นำ�เสนอในการประชุมเรื่องชี้แจงสิทธิ
ประโยชน์ด้านยา  จัดโดย สำ�นักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ วันที่ 31กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2557.
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7 ปี Antibiotic Smart Use
กับภาคีเครือข่ายโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำ�บลหลังเขา

โครงการส่งเสริมการใช้ยาปฏิชีวนะ
อย่างสมเหตุผล(Antibiotic Smart Use / ASU)
เริ่มที่จังหวัดสระบุรี เมื่อเดือนสิงหาคม 2551
โดยสำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ภายใต้การสนับสนุนขององค์การอนามัยโลก ซึ่งมีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒร่วมดำ�เนินการด้วย  จังหวัดสระบุรีเป็นจังหวัดนำ�ร่อง(โรงพยาบาลชุมชน 10 แห่ง และสถานีอนามัย
87 แห่ง) เพือ่ ศึกษารูปแบบการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการสัง่ จ่ายยาปฏิชวี นะของบุคลากรทางการแพทย์โดยมีวตั ถุประสงค์
คือ ลดการใช้ยาปฏิชีวนะใน 3 โรคที่พบบ่อย ได้แก่ โรคติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจส่วนบน โรคท้องร่วงเฉียบพลันและ
บาดแผลเลือดออก โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ทางการแพทย์มาเป็นแนวทางการรักษาโดยไม่ใช้ยาปฏิชีวนะ พร้อมทั้ง
รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนปรับเปลี่ยนทัศนคติในการใช้ยาปฏิชีวนะให้เป็นไปอย่างสมเหตุผล
ในอดีตก่อนหน้าที่จะเข้าร่วมโครงการนั้น รพ.สต.พบว่า ปัญหาการเจ็บป่วยของประชาชนในพื้นที่บางปัญหา           
ไม่ต้องใช้ยาปฏิชีวนะก็หายได้ แต่ผู้ป่วยก็ยังร้องขอและหาซื้อยาปฏิชีวนะกันเองอย่างพร่ำ�เพรื่อ ซึ่งนอกจากจะไม่จำ�เป็น
แล้วยังเกิดปัญหาการแพ้ยาปฏิชีวนะด้วย จากปัญหาดังกล่าว รพ.สต.หลังเขาจึงได้เข้าร่วมโครงการ ASU และได้ร่วม  
ประชุมกับอสม.จัดทำ�แผนงานของรพ.สต.หลังเขา โดยมีวิสัยทัศน์ว่า “ พัฒนาคุณภาพงานสาธารณสุข ดำ�เนินงานเชิงรุก
ระบบสุขภาพ มีการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล ผสมผสานการดูแลด้วยแพทย์แผนไทย ประชาชนและองค์กรท้องถิ่น
มีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐาน” จากนั้น การดำ�เนินโครงการ ASU จึงได้เริ่มต้นขึ้น ถึงขณะนี้ รพ.สต.หลังเขา
อำ�เภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรีได้เข้าร่วมโครงการASU เป็นปีที่ 7 แล้ว  สรุปการดำ�เนินงานเป็นระยะได้ดังนี้
ระยะที่ 1 การปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการสัง่ จ่ายยาปฏิชวี นะ ( สิงหาคม 2551-2552) ในปี 2551 ได้ไปร่วมประชุม
รับฟังการชี้แจงนโยบายและรับความรู้จากสนง.สสจ.สระบุรี   หลังจากนั้น มีการพัฒนาวิชาการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และการเยี่ยมติดตามงานอย่างต่อเนื่องจากสำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและยา ส่วนในปี 2552 มีการจัดทำ�งานวิจัย
เชิงปฏิบัติการ เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสั่งจ่ายยาของเจ้าหน้าที่ มีการประชุมให้ความรู้ ติดผังการรักษาพยาบาล
การใช้ไฟฉายแสงสีขาวส่องคอแทนไฟฉายแสงสีส้ม ประชาชนป่วยด้วย 3 โรคไม่ได้รับยาปฏิชีวนะแต่จะได้รับความรู้ใน
เรื่องการดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐานในแต่ละโรคที่มารับบริการ
ระยะที่ 2 การสร้างเครือข่ายและการสร้างหมู่บ้านต้นแบบ( 2553-2554) โดยทำ�โครงการ “ ชุมชนบ้านโชคชัย
พัฒนา บ้านซับอิจิฉลาดใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล ”  ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกพย. เป็นการทำ�งานร่วม
กับชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาโดยมีนโยบายสถานพยาบาลเป็นลายลักษณ์อักษรในเรื่องการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผลที่
มุ่งให้ประชาชนปรับเปลี่ยนทัศนคติในการใช้ยาปฏิชีวนะ มีการให้ความรู้แก่พระ อสม. อบต. ผู้นำ�นักเรียนให้สามารถเป็น              
แกนนำ�ในการให้ความรูแ้ ก่คนในครอบครัวและชุมชนได้ และสามารถออกแบบสือ่ ประชาสัมพันธ์ให้แก่คนในชุมชนได้รถู้ งึ
อันตรายของยาปฏิชีวนะได้เอง  มีการประกวดการจัดทำ�สื่อ ประกวดหมู่บ้านต้นแบบการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล  
ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่อบต. ผู้นำ�หมู่บ้านและอสม.เป็นอย่างดี ทำ�ให้หมู่บ้านเป็นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้              
กับผู้มาศึกษาดูงานทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติอยู่เนืองๆ   
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ระยะที่ 3 การสร้างนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนของโครงการ( 2554-2556) เพื่อพัฒนาศักยภาพของเครือข่าย
จึงได้น�ำ ปัญหาและประสบการณ์ในระยะที่ 1-2 มาวิเคราะห์เพือ่ แก้ปญ
ั หาโดยเฉพาะในกลุม่ ของประชาชน ได้มกี ารจัดทำ�
โครงการ “ธนาคารชุมชนร่วมใจปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล องค์การบริหารส่วนตำ�บล    
มวกเหล็ก” โดยประเมินจากผู้ป่วย 3 โรคเป้าหมายหายโดยไม่ใช้ยาปฏิชีวนะ มีการประเมินความรู้ทุกครั้งเมื่อมีการ             
เจ็บป่วย ถ้าตอบถูกจะให้รางวัล 50 บาทฝากธนาคาร ถ้าตอบผิดผู้ประเมินและอสม.จะอธิบายให้ผู้ป่วยเข้าใจมากขึ้น   
นอกจากนี้ยังมีการสร้างและพัฒนาศักยภาพของ “ทีมผู้นำ�การเปลี่ยนแปลง” โดยใช้ประเด็นเรื่องยาปฏิชีวนะในการ               
ฝึกทักษะ เรียกว่าทีม 5 ตัวจีด๊ ประกอบด้วย 1.นายกองค์การบริหารส่วนตำ�บลมวกเหล็ก  2.สาธารณสุขอำ�เภอ 3.พยาบาล
4.นักจัดรายการวิทยุชุมชน 5.อาสาสมัครสาธารณสุขประจำ�หมู่บ้าน
การประเมินผลโครงการ ASU ในระยะที่ 1 – 3 พบว่า ในรพ.สต.หลังเขา ร้อยละ100 ไม่จ่ายยาปฏิชีวนะใน              
3 โรคเป้าหมาย ร้อยละ 96.33 ประชาชนเรียกยาแก้อักเสบว่ายาปฏิชีวนะหรือยาฆ่าเชื้อ  ร้อยละ 87.43 รู้ว่ายาปฏิชีวนะ
ใช้รักษาเชื้อแบคทีเรีย  ร้อยละ 8.81 บอกต่อสู่คนรอบข้างได้อย่างถูกต้อง  อัตราการใช้ยาปฏิชีวนะลดลงและไม่มีการแพ้
ยาปฏิชีวนะในหมู่บ้าน
ระยะที่ 4 การขยายโครงการสู่ภาคีเครือข่ายภายนอก(2557 – 2559)  ระยะนี้มีการจัดทำ�โครงการภาคเอกชน
ร่วมใจชุมชนปลอดภัยเชื้อดื้อยา เพื่อให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพของคนในชุมชน โดยภาคเอกชนร่วม
สมทบทุนเข้าธนาคารชุมชนร่วมใจปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผลองค์การบริหารส่วนตำ�บล
มวกเหล็ก จำ�นวน 28,700 บาท มีการจัดมหกรรมภาคีเครือข่ายร่วมใจชุมชนปลอดภัยเชื้อดื้อยาประกอบด้วยการ               
จัดนิทรรศการเสนอผลงานโดย อสม. วิทยาลัยมิชชั่น อบต. โรงเรียน  ภาคเอกชน กลุ่มผู้สูงอายุ เป็นต้น ทั้งนี้ยังมีการ
เยี่ยมติดตามประเมินความรู้โดยอสม.และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในผู้ป่วยทุกรายที่มาใช้บริการด้วย 3 โรคเป้าหมาย    
นอกจากนี้ ยังมีการขยายภาคีเครือข่ายต่างหน่วยงานโดยการสร้างโรงเรียนต้นแบบ คือโรงเรียนไทยรัฐวิทยา
68(วัดเหวลาด) โดยดำ�เนินโครงการ “เด็กไทยรัฐวิทยา 68 บอกต่อ 3 โรครักษาได้ไม่ต้องใช้ยาปฏิชีวนะ” ประกอบด้วย
กิจกรรมสร้างแกนนำ�นักเรียน ASU บอกต่อ 3 โรครักษาได้ไม่ต้องใช้ยาปฏิชีวนะเพื่อขยายผลสู่ผู้ปกครองและเพื่อน                
ในโรงเรียน ส่งเสริมให้นกั เรียนมีความรูแ้ ละมีสว่ นช่วยสังคมระดับหมูบ่ า้ นโดยการใช้ประเด็นเรือ่ งยาปฏิชวี นะมาดูแลสังคม
นักเรียนแกนนำ�  ASU ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขสำ�รวจร้านชำ�ในหมู่บ้านพบว่าร้อยละ 50 ของร้านขายของชำ�ใน
หมู่บ้านมีการขายยาปฏิชีวนะและยาชุด   ในปี 2558 มีการขยายแกนนำ�สู่ภาคท้องถิ่น โดยสำ�นักงานเทศบาลตำ�บล                
มวกเหล็กจัดทำ�โครงการ “พัฒนาเครือข่ายแกนนำ�อาสาสมัครเป็นเภสัชประจำ�ครอบครัว เรื่องการเฝ้าระวังการใช้                
ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผลเทศบาลตำ�บลมวกเหล็กสู่อาเซียน” ใช้งบประมาณของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล
ตำ�บลมวกเหล็ก จำ�นวน 197,622 บาท สร้างแกนนำ�อาสาสมัครเป็นเภสัชประจำ�ครอบครัว สร้างร้านขายยาและ               
สถานพยาบาลเอกชนต้นแบบ มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความตระหนักเรื่องการเฝ้าระวังการใช้ยาปฏิชีวนะ
เคล็ดไม่ลับ ASU สู่ความสำ�เร็จ
หมอคนไหนก็รักษาเหมือนกัน  ไม่ให้  ไม่ทิ้ง  ติดตาม ให้ความรู้แบบซ้ำ�แล้วซ้ำ�อีกและทันสมัย ไม่กังวลกับสถิติ
ที่ยากๆ แต่ต้องมีรูปแบบและการประเมินผลลัพธ์ มีกระบวนการถึงกลุ่มเป้าหมายชัดเจน พัฒนาต่อเนื่อง ทั้งงาน ทั้งคน
ไม่ท้อต่อปัญหาที่เกิด แต่นำ�ปัญหาที่เกิดมาแก้ไข ประชาชนและภาคีเครือข่ายคือคนสำ�คัญในการร่วมกันแก้ไขปัญหา             
เราจะไม่ท้อเพราะเราพิสูจน์ได้ว่า ๓ โรครักษาได้ไม่ต้องใช้ยาปฏิชีวนะ
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7 ปี Antibiotic Smart Use
กับภาคีเครือข่ายโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำ�บลหลังเขา

โครงการส่งเสริมการใช้ยาปฏิชีวนะ
อย่างสมเหตุผล(Antibiotic Smart Use / ASU)
เริ่มที่จังหวัดสระบุรี เมื่อเดือนสิงหาคม 2551
โดยสำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ภายใต้การสนับสนุนขององค์การอนามัยโลก ซึ่งมีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒร่วมดำ�เนินการด้วย  จังหวัดสระบุรีเป็นจังหวัดนำ�ร่อง(โรงพยาบาลชุมชน 10 แห่ง และสถานีอนามัย
87 แห่ง) เพือ่ ศึกษารูปแบบการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการสัง่ จ่ายยาปฏิชวี นะของบุคลากรทางการแพทย์โดยมีวตั ถุประสงค์
คือ ลดการใช้ยาปฏิชีวนะใน 3 โรคที่พบบ่อย ได้แก่ โรคติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจส่วนบน โรคท้องร่วงเฉียบพลันและ
บาดแผลเลือดออก โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ทางการแพทย์มาเป็นแนวทางการรักษาโดยไม่ใช้ยาปฏิชีวนะ พร้อมทั้ง
รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนปรับเปลี่ยนทัศนคติในการใช้ยาปฏิชีวนะให้เป็นไปอย่างสมเหตุผล
ในอดีตก่อนหน้าที่จะเข้าร่วมโครงการนั้น รพ.สต.พบว่า ปัญหาการเจ็บป่วยของประชาชนในพื้นที่บางปัญหา           
ไม่ต้องใช้ยาปฏิชีวนะก็หายได้ แต่ผู้ป่วยก็ยังร้องขอและหาซื้อยาปฏิชีวนะกันเองอย่างพร่ำ�เพรื่อ ซึ่งนอกจากจะไม่จำ�เป็น
แล้วยังเกิดปัญหาการแพ้ยาปฏิชีวนะด้วย จากปัญหาดังกล่าว รพ.สต.หลังเขาจึงได้เข้าร่วมโครงการ ASU และได้ร่วม  
ประชุมกับอสม.จัดทำ�แผนงานของรพ.สต.หลังเขา โดยมีวิสัยทัศน์ว่า “ พัฒนาคุณภาพงานสาธารณสุข ดำ�เนินงานเชิงรุก
ระบบสุขภาพ มีการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล ผสมผสานการดูแลด้วยแพทย์แผนไทย ประชาชนและองค์กรท้องถิ่น
มีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐาน” จากนั้น การดำ�เนินโครงการ ASU จึงได้เริ่มต้นขึ้น ถึงขณะนี้ รพ.สต.หลังเขา
อำ�เภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรีได้เข้าร่วมโครงการASU เป็นปีที่ 7 แล้ว  สรุปการดำ�เนินงานเป็นระยะได้ดังนี้
ระยะที่ 1 การปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการสัง่ จ่ายยาปฏิชวี นะ ( สิงหาคม 2551-2552) ในปี 2551 ได้ไปร่วมประชุม
รับฟังการชี้แจงนโยบายและรับความรู้จากสนง.สสจ.สระบุรี   หลังจากนั้น มีการพัฒนาวิชาการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และการเยี่ยมติดตามงานอย่างต่อเนื่องจากสำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและยา ส่วนในปี 2552 มีการจัดทำ�งานวิจัย
เชิงปฏิบัติการ เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสั่งจ่ายยาของเจ้าหน้าที่ มีการประชุมให้ความรู้ ติดผังการรักษาพยาบาล
การใช้ไฟฉายแสงสีขาวส่องคอแทนไฟฉายแสงสีส้ม ประชาชนป่วยด้วย 3 โรคไม่ได้รับยาปฏิชีวนะแต่จะได้รับความรู้ใน
เรื่องการดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐานในแต่ละโรคที่มารับบริการ
ระยะที่ 2 การสร้างเครือข่ายและการสร้างหมู่บ้านต้นแบบ( 2553-2554) โดยทำ�โครงการ “ ชุมชนบ้านโชคชัย
พัฒนา บ้านซับอิจิฉลาดใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล ”  ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกพย. เป็นการทำ�งานร่วม
กับชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาโดยมีนโยบายสถานพยาบาลเป็นลายลักษณ์อักษรในเรื่องการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผลที่
มุ่งให้ประชาชนปรับเปลี่ยนทัศนคติในการใช้ยาปฏิชีวนะ มีการให้ความรู้แก่พระ อสม. อบต. ผู้นำ�นักเรียนให้สามารถเป็น              
แกนนำ�ในการให้ความรูแ้ ก่คนในครอบครัวและชุมชนได้ และสามารถออกแบบสือ่ ประชาสัมพันธ์ให้แก่คนในชุมชนได้รถู้ งึ
อันตรายของยาปฏิชีวนะได้เอง  มีการประกวดการจัดทำ�สื่อ ประกวดหมู่บ้านต้นแบบการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล  
ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่อบต. ผู้นำ�หมู่บ้านและอสม.เป็นอย่างดี ทำ�ให้หมู่บ้านเป็นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้              
กับผู้มาศึกษาดูงานทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติอยู่เนืองๆ   
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ระยะที่ 3 การสร้างนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนของโครงการ( 2554-2556) เพื่อพัฒนาศักยภาพของเครือข่าย
จึงได้น�ำ ปัญหาและประสบการณ์ในระยะที่ 1-2 มาวิเคราะห์เพือ่ แก้ปญ
ั หาโดยเฉพาะในกลุม่ ของประชาชน ได้มกี ารจัดทำ�
โครงการ “ธนาคารชุมชนร่วมใจปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล องค์การบริหารส่วนตำ�บล    
มวกเหล็ก” โดยประเมินจากผู้ป่วย 3 โรคเป้าหมายหายโดยไม่ใช้ยาปฏิชีวนะ มีการประเมินความรู้ทุกครั้งเมื่อมีการ             
เจ็บป่วย ถ้าตอบถูกจะให้รางวัล 50 บาทฝากธนาคาร ถ้าตอบผิดผู้ประเมินและอสม.จะอธิบายให้ผู้ป่วยเข้าใจมากขึ้น   
นอกจากนี้ยังมีการสร้างและพัฒนาศักยภาพของ “ทีมผู้นำ�การเปลี่ยนแปลง” โดยใช้ประเด็นเรื่องยาปฏิชีวนะในการ               
ฝึกทักษะ เรียกว่าทีม 5 ตัวจีด๊ ประกอบด้วย 1.นายกองค์การบริหารส่วนตำ�บลมวกเหล็ก  2.สาธารณสุขอำ�เภอ 3.พยาบาล
4.นักจัดรายการวิทยุชุมชน 5.อาสาสมัครสาธารณสุขประจำ�หมู่บ้าน
การประเมินผลโครงการ ASU ในระยะที่ 1 – 3 พบว่า ในรพ.สต.หลังเขา ร้อยละ100 ไม่จ่ายยาปฏิชีวนะใน              
3 โรคเป้าหมาย ร้อยละ 96.33 ประชาชนเรียกยาแก้อักเสบว่ายาปฏิชีวนะหรือยาฆ่าเชื้อ  ร้อยละ 87.43 รู้ว่ายาปฏิชีวนะ
ใช้รักษาเชื้อแบคทีเรีย  ร้อยละ 8.81 บอกต่อสู่คนรอบข้างได้อย่างถูกต้อง  อัตราการใช้ยาปฏิชีวนะลดลงและไม่มีการแพ้
ยาปฏิชีวนะในหมู่บ้าน
ระยะที่ 4 การขยายโครงการสู่ภาคีเครือข่ายภายนอก(2557 – 2559)  ระยะนี้มีการจัดทำ�โครงการภาคเอกชน
ร่วมใจชุมชนปลอดภัยเชื้อดื้อยา เพื่อให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพของคนในชุมชน โดยภาคเอกชนร่วม
สมทบทุนเข้าธนาคารชุมชนร่วมใจปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผลองค์การบริหารส่วนตำ�บล
มวกเหล็ก จำ�นวน 28,700 บาท มีการจัดมหกรรมภาคีเครือข่ายร่วมใจชุมชนปลอดภัยเชื้อดื้อยาประกอบด้วยการ               
จัดนิทรรศการเสนอผลงานโดย อสม. วิทยาลัยมิชชั่น อบต. โรงเรียน  ภาคเอกชน กลุ่มผู้สูงอายุ เป็นต้น ทั้งนี้ยังมีการ
เยี่ยมติดตามประเมินความรู้โดยอสม.และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในผู้ป่วยทุกรายที่มาใช้บริการด้วย 3 โรคเป้าหมาย    
นอกจากนี้ ยังมีการขยายภาคีเครือข่ายต่างหน่วยงานโดยการสร้างโรงเรียนต้นแบบ คือโรงเรียนไทยรัฐวิทยา
68(วัดเหวลาด) โดยดำ�เนินโครงการ “เด็กไทยรัฐวิทยา 68 บอกต่อ 3 โรครักษาได้ไม่ต้องใช้ยาปฏิชีวนะ” ประกอบด้วย
กิจกรรมสร้างแกนนำ�นักเรียน ASU บอกต่อ 3 โรครักษาได้ไม่ต้องใช้ยาปฏิชีวนะเพื่อขยายผลสู่ผู้ปกครองและเพื่อน                
ในโรงเรียน ส่งเสริมให้นกั เรียนมีความรูแ้ ละมีสว่ นช่วยสังคมระดับหมูบ่ า้ นโดยการใช้ประเด็นเรือ่ งยาปฏิชวี นะมาดูแลสังคม
นักเรียนแกนนำ�  ASU ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขสำ�รวจร้านชำ�ในหมู่บ้านพบว่าร้อยละ 50 ของร้านขายของชำ�ใน
หมู่บ้านมีการขายยาปฏิชีวนะและยาชุด   ในปี 2558 มีการขยายแกนนำ�สู่ภาคท้องถิ่น โดยสำ�นักงานเทศบาลตำ�บล                
มวกเหล็กจัดทำ�โครงการ “พัฒนาเครือข่ายแกนนำ�อาสาสมัครเป็นเภสัชประจำ�ครอบครัว เรื่องการเฝ้าระวังการใช้                
ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผลเทศบาลตำ�บลมวกเหล็กสู่อาเซียน” ใช้งบประมาณของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล
ตำ�บลมวกเหล็ก จำ�นวน 197,622 บาท สร้างแกนนำ�อาสาสมัครเป็นเภสัชประจำ�ครอบครัว สร้างร้านขายยาและ               
สถานพยาบาลเอกชนต้นแบบ มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความตระหนักเรื่องการเฝ้าระวังการใช้ยาปฏิชีวนะ
เคล็ดไม่ลับ ASU สู่ความสำ�เร็จ
หมอคนไหนก็รักษาเหมือนกัน  ไม่ให้  ไม่ทิ้ง  ติดตาม ให้ความรู้แบบซ้ำ�แล้วซ้ำ�อีกและทันสมัย ไม่กังวลกับสถิติ
ที่ยากๆ แต่ต้องมีรูปแบบและการประเมินผลลัพธ์ มีกระบวนการถึงกลุ่มเป้าหมายชัดเจน พัฒนาต่อเนื่อง ทั้งงาน ทั้งคน
ไม่ท้อต่อปัญหาที่เกิด แต่นำ�ปัญหาที่เกิดมาแก้ไข ประชาชนและภาคีเครือข่ายคือคนสำ�คัญในการร่วมกันแก้ไขปัญหา             
เราจะไม่ท้อเพราะเราพิสูจน์ได้ว่า ๓ โรครักษาได้ไม่ต้องใช้ยาปฏิชีวนะ
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เสียงสะท้อนจากพื้นที่

ภญ.เบญจมาศ บุดดาวงศ์
โรงพยาบาลโนนคูณ จ.ศรีสะเกษ
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หากถามว่าอะไรคือปัจจัยแห่งความสำ�เร็จของการจัดการปัญหาผลิตภัณฑ์สขุ ภาพทีไ่ ม่ปลอดภัยในชุมชน
ของจังหวัดศรีสะเกษ ทีท่ �ำ ให้การดำ�เนินงานเพือ่ แก้ไขปัญหาผลิตภัณฑ์สขุ ภาพทีไ่ ม่ปลอดภัยในชุมชนสามารถทำ�ได้
อย่างต่อเนื่อง คงต้องตอบว่ามีหลายปัจจัยประกอบกันและปัจจัยเหล่านั้น ได้แก่
ปัจจัยที่หนึ่ง การมีภาคีเครือข่ายที่มีการบูรณาการการทำ�งานกันเป็นอย่างดี
ภาคีเครือข่ายความร่วมมือมาจากหลายภาคส่วน ไม่จ�ำ กัดเพียงหน่วยงานด้านสาธารณสุข ได้แก่ อัยการ
ตำ�รวจ สถานศึกษา ฝ่ายปกครอง องค์กรส่วนท้องถิน่ สือ่ มวลชน องค์กรภาคประชาชน และผูป้ ระกอบการ นอกจาก
ความหลากหลายของภาคีเครือข่ายแล้ว การสื่อสารก็เป็นเรื่องสำ�คัญเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันและสามารถ
บูรณาการงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ปัจจัยที่สอง การติดตามนิเทศอย่างจริงจัง
นโยบายและแนวทางระดับจังหวัดได้รับการแปลงไปสู่การปฏิบัติในระดับอำ�เภอ และอำ�เภอสานงาน           
ต่อลงไปจนถึงระดับชุมชน พร้อมทั้งมีการนิเทศติดตามอย่างจริงจัง นำ�โดยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด                   
และหัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ติดต่อกันมานานมากกว่า 10 ปี พร้อมทั้งกำ�หนด              
เป็นตัวชีว้ ดั ของจังหวัด ทำ�ให้เจ้าหน้าทีท่ กุ คนร่วมกันผลักดันเพือ่ ให้บรรลุเป้าหมาย จนนับได้วา่ กลายเป็นวัฒนธรรม
ขององค์กรไปแล้ว
ปัจจัยที่สาม ความรู้คืออาวุธและภูมิต้านทานที่ดีของประชาชน
จากการดำ�เนินงานที่ผ่านมาได้บทเรียนสำ�คัญว่า การให้ข้อมูลแก่ประชาชนให้มีความรู้ มีวิจารณญาณ
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ปัจจัยที่สี่ ศักยภาพของชุมชนคือคำ�ตอบของการเฝ้าระวังและจัดการปัญหา
ในขณะที่ภาครัฐมีข้อจำ�กัดทั้งบุคลากร ระเบียบและกฎหมายที่ไม่สามารถดำ�เนินการบังคับใช้ได้อย่าง           
มีประสิทธิภาพ  อีกทัง้ เพือ่ ความอยูร่ อดของผูป้ ระกอบการในระดับชุมชนทำ�ให้ไม่สามารถใช้มาตรการทางกฎหมาย
แต่เพียงอย่างเดียว จำ�เป็นต้องใช้มาตรการทางสังคมควบคูก่ นั ไปด้วย การดำ�เนินงานในระดับชุมชนทีผ่ า่ นมาทำ�ให้
ศรีสะเกษเห็นถึงความสำ�คัญและเชื่อมั่นในศักยภาพของผู้นำ�ชุมชนได้แก่กำ�นัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. ผู้สูงอายุและ          
แม่บ้าน ในการเฝ้าระวังและจัดการปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัยในชุมชน  จะเห็นได้จากการดำ�เนินงาน
ร้านค้ากองทุนหมูบ่ า้ นและร้านชำ�ปลอดยาอันตราย ในปี 2553 ทีป่ ระสบความสำ�เร็จได้เนือ่ งจากมีการปรับเปลีย่ น
การดำ�เนินงานจากบุคลากรสาธารณสุขฝ่ายเดียวมาเป็นการผ่านกระบวนการประชาคม ระดมความคิดเห็นจนได้
กฎกติกาชุมชน มีการออกตรวจเฝ้าระวัง ประชาสัมพันธ์ ทำ�ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการและประชาชน                     
โดยเครือข่ายชุมชน ทำ�ให้สามารถลดชนิดและปริมาณของยาที่จำ�หน่ายเกินขอบเขตของกฎหมายได้ ซึ่งต่อมา            
ได้มีการขยายการตรวจสอบเฝ้าระวังแหล่งกระจายผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัยให้กว้างขวางขึ้น เช่น                  
ตลาดนัด รถเร่ ห้างสรรพสินค้า การขายโดยส่งยาทางไปรษณีย์ การขายตรงหรือการตั้งศูนย์จำ�หน่ายยาในพื้นที่
เป็นต้น
ปัจจัยที่ห้า การจัดการเชิงระบบต้องครอบคลุมจากต้นน้ำ�สู่ปลายน้ำ�
จังหวัดศรีสะเกษผ่านการทดลอง เรียนรู้ ปรับเปลี่ยนและเสริมส่วนที่ขาดตลอดเวลา มุ่งเน้นให้แต่ละ           
ภาคส่วนที่เข้ามาร่วมเป็นเครือข่ายได้ใช้ความรู้ความสามารถและบทบาทอำ�นาจหน้าที่มาเสริมศักยภาพซึ่งกัน  
และกัน โดยมีหน่วยงานด้านสาธารณสุขเป็นศูนย์กลางการประสานงานในทุกระดับเป็นความพยายามของ               
เครือข่ายที่มุ่งแก้ไขปัญหาเชิงระบบให้ครอบคลุมทั้งต้นน้ำ� กลางน้ำ�และปลายน้ำ� ดังนี้
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หากถามว่าอะไรคือปัจจัยแห่งความสำ�เร็จของการจัดการปัญหาผลิตภัณฑ์สขุ ภาพทีไ่ ม่ปลอดภัยในชุมชน
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บูรณาการงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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“ปลายน้ำ�” ระดับเครือข่ายในชุมชน ทำ�หน้าที่สร้างมาตรการป้องกันภัยแบบมีส่วนร่วมของชุมชน             
โดยลักษณะที่โดดเด่นของชุมชน คือ 1) มีความตื่นตัว สนใจที่จะเรียนรู้เพื่อรู้เท่าทันโฆษณาและการส่งเสริม                 
การขาย   2.) แกนนำ�มีความกล้าหาญที่จะนำ�ชุมชนและประสานกับหน่วยงานอื่นได้ 3) มีเครือข่ายพร้อมระบบ            
เฝ้าระวังจัดการปัญหาในชุมชนของตนเองผ่านนโยบายสาธารณะของชุมชน เช่น ธรรมนูญตำ�บล แผนพัฒนาตำ�บล
หรือข้อมติจากการประชาคม
“ปลายน้�ำ ” ระดับเครือข่ายอำ�เภอ มีภาคีหลักในชุมชนทีร่ ว่ มกระบวนการล้อตามเครือข่ายระดับจังหวัด
ที่ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ตำ�รวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำ�ชุมชน สถานศึกษา วัด ปราชญ์ชาวบ้าน                 
ผู้ประกอบการ และบุคลากรสาธารณสุข ทำ�หน้าที่เป็นพี่เลี้ยงคอยสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพสมาชิกของ               
เครือข่ายด้านความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง ด้านความเป็นผู้นำ�  ด้านการติดต่อประสานงานเพื่อให้เครือข่ายนอก
ชุมชนที่มีศักยภาพสูงกว่าช่วยจัดการปัญหาที่มีแรงกระทบเกินศักยภาพของตนเอง เช่น สำ�นักงานสาธารณสุข
จังหวัด ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ แผนงานพัฒนากลไกเฝ้าระวังระบบยา เป็นต้น เมื่อคนในชุมชนมีความรู้และ
มีศกั ยภาพ มีเครือข่ายทีเ่ ข้มแข็ง มีชอ่ งทางการประสานงานเป็นระบบ ก็จะนำ�มาซึง่ การบูรณาการกับงานด้านอืน่ ๆ
เช่น งานศพงานบุญปลอดเหล้า ผู้สูงอายุจูงลูกหลานเข้าวัดและปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ ชุมชนลดเสี่ยงลดโรค
ชุมชนตัวอย่างการพัฒนาศักยภาพด้านเด็กและเยาวชน เกิดเป็นชุมชนต้นแบบด้านการดูแลและส่งเสริมสุขภาพ
แบบองค์รวม
“กลางน้ำ�”   คือ เครือข่ายระดับจังหวัด เมื่อรับเรื่องร้องเรียนหรือรายงานจากเครือข่ายระดับอำ�เภอ            
จะมีการจัดทีมลงไปตรวจสอบร่วมกับทีมอำ�เภอ พร้อมกับแจ้งข้อมูลแก่เครือข่าย ดังนัน้ ปัญหาทีร่ ายงานถึงจังหวัด
เช่น การเร่ตรวจสุขภาพพร้อมจ่ายยา การจำ�หน่ายเครือ่ งสำ�อางผิดกฎหมาย การโฆษณาและขายยาในสถานีวทิ ยุ
ชุมชน ฯลฯ จะได้รับการจัดการจนเสร็จสิ้น นอกจากนี้ ยังมีการใช้ประโยชน์จากข้อมูลผลสำ�รวจต้นทางแหล่ง
กระจายยาอันตรายให้แก่ร้านชำ�ของกลุ่มศึกษายาไม่เหมาะสม จังหวัดศรีสะเกษ ในการตักเตือนร้านขายยา             
ขณะออกตรวจประจำ�ปีและมีมาตรการต่อเนื่องคือ หากยังพบว่ามีรายงานข้อมูลดังกล่าวจะไม่ต่อใบอนุญาตให้           
ในปีต่อไป ในกรณีที่ปัญหากว้างกว่าระดับจังหวัด จะมีการรายงานข้อมูลต่อไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบหลักหรือ
เครือข่ายที่เกี่ยวข้องในระดับเขตหรือระดับภาค เพื่อเตือนภัย และจัดการอย่างเป็นระบบต่อไป  
ทัง้ นี้ “ปลายน้�ำ ” และ “กลางน้�ำ ” มีความคาดหวังจากหน่วยงานทีท่ �ำ หน้าทีใ่ นระดับ “ต้นน้�ำ ” หรือผูค้ วบคุม
กำ�กับการขึ้นทะเบียนและการกระจายผลิตภัณฑ์สุขภาพว่า หากต้นน้ำ�มีการกำ�หนดกฎเกณฑ์ที่รัดกุม คัดกรอง
ตรวจสอบก่อนอนุญาตให้ขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ และมีช่องทางรับข้อมูลสถานการณ์และผลกระทบต่อผู้บริโภค           
หลังจากผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดแล้ว หรือพบว่าผู้ประกอบการดำ�เนินการเกินขอบเขตตามที่ขออนุญาตไว้ ก็ควรมี
ระบบที่จะนำ�ข้อมูลมาทบทวนและจัดการแก้ไขปัญหานั้นในระดับต้นน้ำ� ก็จะทำ�ให้ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เสี่ยง               
ต่อสุขภาพในระบบลดลง
การควบคุมดูแลและจัดการปัญหาด้านการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพต้องอาศัยความร่วมมือจาก                 
เครือข่ายทุกระดับ โดยเฉพาะต้องเชื่อมั่นในศักยภาพของคนในชุมชนและทุกภาคส่วนที่เข้ามาร่วมเป็นเครือข่าย         
จะต้องใช้ความรูค้ วามสามารถและบทบาทอำ�นาจหน้าทีอ่ ย่างเต็มทีใ่ นการร่วมคิดร่วมทำ� เสริมศักยภาพซึง่ กันและ
กัน ใช้กฎกติกาในสังคมควบคูก่ บั การใช้กฎหมาย  ให้ทกุ ขณะของการทำ�งานเป็นการเรียนรูแ้ ละปรับเปลีย่ นทัศนคติ
ร่วมกันในแนวทางที่ถูกต้อง ก็จะนำ�ไปสู่การบรรลุเป้าประสงค์ คือผู้บริโภคปลอดภัยในที่สุด
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เก็บตก

โดย > นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี

การทำ�งานเพื่อพัฒนาระบบยาในชุมชนที่ผ่านมานั้น อาจกล่าวได้ว่ายังไม่ประสบความสำ�เร็จมากนัก ยังคงพบ
ปัญหาเกีย่ วกับยาในชุมชนทีห่ ลากหลาย ตัง้ แต่การมีรายการยาทีไ่ ม่เหมาะสมจำ�หน่ายในชุมชน มีการกระจายของผลิตภัณฑ์
สุขภาพที่มีการปลอมปนสเตียรอยด์ มีการโฆษณาหลอกลวงให้หลงใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ด้อยคุณภาพและประสิทธิผล
แถมยังอาจมีอันตราย ปัญหาเหล่านี้ยังคงดำ�รงอยู่และมีแนวโน้มที่รุนแรงขึ้นในอนาคต ในขณะที่ภาครัฐยังคงไม่สามารถ
จัดการกับปัญหาในระดับนโยบายหรือระดับต้นน้ำ� เพื่อหวังผลลดหรือตัดตอนปัญหาที่จะมากระทบกับชุมชนได้
การทำ�งานเพื่อจัดการปัญหา จึงมาตกหนักเป็นความรับผิดชอบของเภสัชกรในระดับชุมชนในขณะที่เรื่อง “ยา”
เป็นเรื่องซับซ้อนและเข้าใจยากสำ�หรับประชาชนทั่วไป แต่ประชาชนก็เป็นกลุ่มเป้าหมายที่จะต้องได้รับการคุ้มครอง
จึงเป็นสิ่งที่คาดการณ์ได้ว่า การแก้ปัญหาจะล้มเหลว ทำ�ไม่ได้อย่างยั่งยืน แก้ไม่ได้กับปัญหารูปแบบใหม่ๆในผลิตภัณฑ์ยา
และผลิตภัณฑ์สุขภาพใหม่ๆ ที่เข้ามาก่อปัญหาในชุมชน
บทเรียนความล้มเหลวในการจัดการปัญหายาชุมชนอย่างยั่งยืน ทำ�ให้เกิดแนวคิดการทำ�งานร่วมมือระหว่าง
บุคลากรสาธารณสุขกับผู้นำ�ชุมชนและประชาชนในหลายพื้นที่ หลายชุมชนมีการร่วมมือกันพัฒนาฐานความรู้ของ
ประชาชน ปรับทัศนะว่ายาไม่ใช่เรื่องที่ยากเกินการเรียนรู้ของทุกคน ดังตัวอย่างที่ชัดเจนในเครือข่ายผู้ป่วยโดยเฉพาะ
เครือข่ายผู้ติดเชื้อฯ ซึ่งการมีชีวิตของพวกเขาขึ้นกับยาจึงป็นกลุ่มแรกๆที่เข้ามาทำ�ความรู้จัก เรียนรู้และร่วมเคลื่อนไหวให้
เกิดการเข้าถึงยา
กพย. ได้มีโอกาสในการสนับสนุนให้มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคเป็นผู้นำ�ในการสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับเครือข่ายภาคประชาชนในการจัดการปัญหายาในชุมชนอย่างต่อเนื่องร่วมกับเครือข่ายอื่นๆในพื้นที่จนประสบ
ความสำ�เร็จในการสร้างชุมชนต้นแบบในการจัดการปัญหายาและที่น่ายินดีมากไปกว่านั้นคือ การทำ�งานด้านยาเป็น
จุดเริม่ ต้นให้มกี ารพัฒนาด้านอืน่ ๆตามมาอย่างหยุดไม่ได้ ก็คอื การขยายฐานการทำ�งานของภาคประชาชนไปสูก่ ารทำ�งาน
ด้านสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสุขภาพตำ�บล
ยาวิพากษ์ฉบับนี้จึงมุ่งนำ�เสนอให้เห็นศักยภาพของชุมชน ศักยภาพของภาคประชาชนในการจัดการปัญหายา
ปัญหาสุขภาพในชุมชน หลายท่านทีย่ งั ไม่เคยได้มโี อกาสทำ�งานร่วมกันกับภาคประชาชนจะได้เปิดมุมมองและได้เห็นตัวอย่าง
รูปธรรมการทำ�งานและสัมฤทธิผลของการทำ�งานร่วมกับภาคประชาชนและจะเป็นบทเรียนที่เป็นประโยชน์ต่อบุคลากร
สาธารณสุข โดยเฉพาะเภสัชกรทีจ่ ะได้เห็นช่องทางเพือ่ เติมเต็มการทำ�งานของภาคประชาชนในการจัดการปัญหายาและ
สุขภาพในชุมชนและเป็นทีมงานที่เข้มแข็งร่วมกันในอนาคต
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ณัฐกานต์ กิจประสงค์
มูลนิธิเข้าถึงเอดส์
		
การใช้ยาอย่างไม่สมเหตุผลเป็นปัญหาใกล้ต้วแต่หลายคนก็ยังไม่รู้ตัว
ว่าตัวเองใช้ยาเกินความจำ�เป็น ใช้ยาซ้�ำ ซ้อน แต่เมือ่ ชักชวนกันมาทำ�งานก็เริม่ เห็น
ปัญหาว่าจริงๆ แล้วเป็นปัญหาใหญ่ที่ชุมชนต้องลุกขึ้นมาจัดการร่วมกัน
		
รุ่งเรือง กัลย์วงศ์ ต่อยอดจากแนวคิดเรื่องการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
ขยายการทำ�งานในพื้นที่ สปสช.เขต 3 นครสวรรค์ โดยใช้งบประมาณส่งเสริม
ป้องกันโรคระดับเขต (พิจิตร) เข้ามาทำ�เรื่องการใช้ยาอย่างสมเหตุผล เพราะเป็น
เรือ่ งใกล้ตวั และใช้เป็นเครือ่ งมือในการสร้างการมีสว่ นร่วมจากชุมชนได้ กิจกรรม
ทีท่ �ำ คือ ชวนแกนนำ�มาเป็นทีมทำ�งานในการทำ�งานเรือ่ งยาในชุมชน เมือ่ ทีมทำ�งาน
เข้าใจก็จดั อบรมให้เป็นทีมวิทยากร อบรมเสร็จก็ออกแบบการทำ�งาน สำ�รวจข้อมูล
การใช้ยา เมื่อได้แล้วก็นำ�มาวิเคราะห์ประมวลผลแล้วก็คืนข้อมูลให้ภาคีเครือข่ายในระดับอำ�เภอ
หารือถึงแผนที่จะทำ�ต่อในตำ�บลนำ�ร่องแล้วก็จัดอบรมให้แกนนำ�ชุมชน โดยใช้ข้อมูลที่เก็บได้นำ�มา
พัฒนาหลักสูตรโดยทีมวิทยากรในชุมชน
ด้านปัญหาอุปสรรค1.ผู้เข้าร่วมยังไม่เห็นความสำ�คัญของโครงการตั้งแต่แรก
แต่เมื่อได้ทำ�งานในระดับตำ�บลก็ดำ�เนินการได้ดี 2.ยังขาดการสนับสนุนจากหน่วยงานในท้องถิ่น
รัฐต้องทำ�ให้ประชาชนตืน่ ตัว สร้างกลไกการเฝ้าระวังทีเ่ ป็นจริงในชุมชน มีการสนับสนุนด้านข้อมูล
ทั้งสถานการณ์ปัญหาและข้อมูลเชิงวิชาการ รวมทั้งต้องเข้ามาร่วมกับชุมชนในการแก้ปัญหา

เอ็นจีโอกับ
การแก้ปัญหา
ยาในชุมชน

รจนา ยี่บัว ดำ�เนินโครงการร่วมกับ กพย.มาตั้งแต่ปีแรกของโครงการและ
ขยายพื้นที่การทำ�งานกว้างขึ้น โดยเป็นพี่เลี้ยงให้ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพที่ทำ�งาน
เรื่องการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในจังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือตอนบน เริ่มเห็นปัญหาเรื่องนี้
เพราะว่าตอนที่ทำ�งานกับเพื่อนผู้ติดเชื้อฯ เราพบการใช้ยาอย่างไม่สมเหตุผลของเพื่อนๆอยู่เนืองๆ
หลังจากนั้นก็มาสังเกตในชุมชน พ่อแม่พี่น้องเราก็เห็นปัญหาชัดขึ้น พอเห็นปัญหาก็รู้สึกว่านิ่งเฉย
ต่อไปไม่ได้แล้วต้องทำ�อะไรสักอย่าง พอโครงการเข้ามาก็พอดีกับที่อยากทำ� โครงการทำ�ให้เราได้พัฒนากระบวนการ
ข้อมูล เพื่อทำ�งานให้ได้อย่างมีทิศทางและเป้าหมาย สอดคล้องกับปัญหาของชุมชน กิจกรรมที่ทำ�กับกลุ่มเพื่อน คือ
ชวนคุยทำ�ให้เพื่อนเห็นปัญหาให้เขาแยกออกว่าอะไรคืออาการ อะไรคือโรค เพื่อไม่ให้ใช้ยาซ้ำ�ซ้อน พร่ำ�เพรื่อ แล้วก็ให้
เพื่อนบอกอาการกับแพทย์ให้ละเอียด ให้เยอะที่สุด รวมถึงยาที่กินอยู่และไม่เลือกซื้อยาเอง
ต่อมาเมื่อทำ�ในพื้นที่ได้สักระยะมีคณะทำ�งานด้านสุขภาพของชุมชน มีเรื่องการใช้ยาอย่างสมเหตุผลเป็น
ประเด็นหลักทีค่ ยุ กัน หลังจากนัน้ ทีอ่ นื่ เขาเห็นว่าเราทำ�แล้วน่าจะมีประโยชน์ เราก็ไปช่วยทีอ่ นื่ ในฐานะทีเ่ ป็นทีมทีต่ อ่ เนือ่ ง
คือไปช่วยเครือข่ายครอบครัว ช่วยดำ�เนินกระบวนการให้เขาบ้าง ทำ�ให้เราเห็นว่าพยาบาลหรือหมอที่ รพ.สต. เห็นความ
สำ�คัญ ทาง อบต. หรือเทศบาลเห็นว่ามีประโยชน์ก็ทำ�ต่อเนื่องมาโดยตลอด ความคาดหวังต่อภาครัฐคืออยากให้เกิด
กลไกระบบส่งต่อที่เป็นจริงในการแก้ปัญหา มีพื้นที่รับการส่งต่อหากพบปัญหาให้ภาครัฐเข้ามาร่วมกับชุมชนเพื่อ
แก้ปัญหาที่ยั่งยืน

สิ่ ง แวดล้ อ มตกอยู่ ใ นภาวะ
วิกฤต สังคมพึงตระหนักรู้ และ
ร่วมมือกันแก้ไข โรคร้ายใหม่ๆ
เกิดขึ้นจากผลกระทบของวิกฤต
สิ่ ง แวดล้ อ ม ยากที่ จ ะติ ด ตาม
สถานการณ์ได้ทัน
Environment is in a
crisis situation. We should be
aware of it and collaborate
to solve this problem. New
diseases cause by environmental impact and it is difficult to
monitor the situation on time.

“อากาศเป็นพิษ” โดย อาจารย์ปัณยา ไชยะคำ�
“Air Pollution” by Panya Chaiyakam
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