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 กระแสการสงเสริมใหมีการสั่งใชยาอยางสมเหตุผลที่กําลังดําเนินอยูในขณะนี้ จะสงผลใหผูปวย
และประชาชนไดรับประโยชนในดานสุขภาพ ลดปญหาท่ีเกิดจากการใชยา เชน การแพยา อาการขางเคียง
จากยาหรืออันตรายจากยาที่ไดรับ โดยเฉพาะในผูสูงอายุที่มักจะไดรับยาพรอมๆกันหลายขนาน
 การใชยาอยางสมเหตุผล นอกจากจะทําใหผูปวยปลอดภัยมากขึ้นในระดับปจเจกบุคคลแลว 
ยังมีผลดีตอทั้งระบบสุขภาพ ทั้งในดานการลดปญหาเชื้อดื้อยาตานจุลชีพ และการลดภาระคาใชจาย
ดานยาของประเทศ
 ความพยายามผานมาตรการตางๆตามหลักการสามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขาที่อาจารยประเวศ วะสี 
กลาวไวคือ คือรวมพลังนโยบาย พลังความรู และพลังประชาชน ไดนําไปสูการเปล่ียนแปลงท่ีเห็นไดชัดท้ังผลตอ
ผูปวยและระบบสุขภาพ ดังจะเห็นไดจากเหตุการณในระยะไมก่ีปท่ีผานมา ความชัดเจนในระดับนโยบายของ
ประเทศ ท้ังนายกรัฐมนตรี และผูบริหารระดับสูงแหงกระทรวงสาธารณสุข ไดประสานเสียงกันอยางชัดเจน
ท้ังในเวทีระดับโลก และระดับประเทศ วาการสงเสริมการใชยาสมเหตุผลเปนมาตรการสําคัญมาตรการ
หน่ึงท่ีจะเปนทางรอดของผูปวยและประเทศชาติ
 พลังความรู ที่ออกมาสื่อสารผานเครือขายบุคลากรสุขภาพ ใหตระหนักในปญหาที่เกิดจากการ
ใชยาไมสมเหตุผล จนสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสั่งใชยาใหเกิดการใชยาอยางสมเหตุผลตามมา 
และสุดทายคือการสรางความรู ความเขาใจแกประชาชน ใหสามารถใชยาไดอยางเหมาะสม ไมเรียกหายา
โดยไมจําเปน กลาซัก กลาตั้งคําถาม ถึงความจําเปนของการใชยาตอบุคลากรสุขภาพ 
 กพย. ก็เปนหนึ่งในเครือขายที่รวมขับเคลื่อนเพื่อสงเสริมการใชยาอยางสมเหตุผล โดยเฉพาะ
ในระดับชุมชน สงเสริมใหองคกรชุมชนตางๆในทองถิ่นไดทํางานรวมกันในการลดปจจัยเสี่ยงดานยา
ในชุมชน โดยรวมกันในการเฝาระวังยาไมเหมาะสมในชุมชน รวมทั้งการลดปญหาการโฆษณาผลิตภัณฑ
สุขภาพอยางผิดกฎหมาย
 การทํางานขับเคลื่อนเหลานี้จะนําไปสูการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนได จะตองอาศัยเวลาและการ
ทุมเททรัพยากรในดานตางๆจนกวาจะเกิดกระแสวัฒนธรรมใหมในการใชยาอยางสมเหตุผล หวังเปน
อยางยิ่งวา ภาคีตางๆจะรวมกันยืนหยัดผลักดันจนกวาจะบรรลุเปาหมายในที่สุด

ผูจัดการกพย. แถลง

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภญ.ยุพดี ศิร�สินสุข

รองผูจัดการ กพย.

ยาว�พากษ จดหมายขาวศูนยขอมูลเฝาระวังระบบยา

วัตถุประสงค เพ่ือเปนส่ือกลางในการเผยแพรขอมูลขาวสารท่ีเปนความรวมมือระหวางแผนงานศูนยว�ชาการเฝาระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.) 

กลุมศึกษาปญหายา (กศย.) และเคร�อขายตางๆ

แผนงานศูนยว�ชาการเฝาระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.) ไดรับการสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสร�มสุขภาพ (สสส.)

จ�ฬาลงกรณมหาว�ทยาลัยและองคการอนามัยโลก

ท่ีปร�กษา - ผศ.ดร.ภญ.นิยดา เกียรติย่ิงอังศุลี (กพย.) / ผศ.ดร.ภญ.สุนทร� ท.ชัยสัมฤทธ�โชค (กศย.)

บรรณาธ�การประจําฉบับ - ยุพดี ศิร�สินสุข / สรชัย จําเนียรดํารงการ

กองบรรณาธ�การ - นพคุณ ธรรมธัชอาร� / อรกัญญ ภูมิโคกรักษ / กมลนัทธ มวงย้ิม / เบญจพร รัชตารมย / ศุทธ�นี วัฒนกุล / จ�รายุ บุญเร�อน /

ศศิธร เอ้ืออนันต / กําพล กาญจโนภาศ / ภาณุโชติ ทองยัง / ช�นวัจน แสงอังศุมาลี

ประสานงาน - เขมิกา โตนะโพธ�กูล / ไพจ�ตรา กตัญูตะ

ออกแบบรูปเลม - บร�ษัท ร�แฟรคชัน สตูดิโอ จํากัด

ติดตอ แผนงานศูนยว�ชาการเฝาระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.) คณะเภสัชศาสตร จ�ฬาลงกรณมหาว�ทยาลัย ถนนพญาไท ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท 02-218-8452

โทรสาร 02-254-5191 อีเมล: spr.chula@gmail.com เว็บไซต: www.thaidrugwatch.org บล็อก: www.thaidrugwatch.org/blog ยูทูบ: www.youtube.com/

thaidrugwatch เฟซบุก: www.facebook.com/thaidrugwatch ทว�ตเตอร: twitter.com/thaidrugwatch



333

 องคการอนามัยโลกรายงานวา มากกวารอยละ ๕๐ ของการใชยาเปนไปอยางไมสมเหตุผล 
ทําใหผูปวยไดรับความเสี่ยงจากผลขางเคียงและอันตรายจากยาเพิ่มขึ้น รวมถึงปญหาเชื้อดื้อยา ซึ่งการ
ใชยาอยางไมสมเหตุผลก็เปนปญหาของประเทศไทยมาหลายทศวรรษ สงผลตอการรักษาผูปวยในดาน
ประสิทธิผล ความคุมคา และความปลอดภัย รวมทั้งสามารถทําใหเกิดปญหาเชื้อดื้อยา สรางความ
สิ้นเปลืองและสูญเปลาใหกับผูปวย ครอบครัวและประเทศได 
 การใชยาอยางไมสมเหตุผล มีสาเหตุมาจากหลายสวน ซึ่งจําเปนตองแกปญหาในหลายๆดาน
อยางเปนระบบ (multifaceted intervention) ตั้งแตการขึ้นทะเบียน การควบคุมการกระจายยา และ
การใชยาในสถานพยาบาลและชุมชน ตลอดจนการโฆษณาและการสงเสริมการขายยา เพื ่อแกปญหา
ดงักลาว นโยบายแหงชาติดานยา พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงไดกําหนดใหมีย ุทธศาสตรดานการใชยาอยาง 
สมเหตุผล (Rational Drug Use: RDU) ซึ่งคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแหงชาติ ไดมอบหมายใหคณะ
อนุกรรมการสงเสริมการใชยาอยางสมเหตุผลรับผิดชอบพัฒนาระบบ กลไก และเครื่องมือในการสงเสริม
การใชยาอยางสมเหตุผลใหเปนไปตามเปาหมายของยุทธศาสตรดังกลาว ตอมารัฐบาลไดกําหนดใหการ
แกไขปญหาเชื้อดื้อยาและการใชยาอยางสมเหตุผล เปนหนึ่งในยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพ (Service excellence) ของยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ดานสาธารณสุข และกระทรวงสาธารณสุข
ไดกําหนดใหนโยบาย “การใชยาอยางสมเหตุผล” เปนแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาที่ ๑๕ มา
ตั้งแตปงบประมาณ ๒๕๖๐ อีกทั้งสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคการมหาชน) ก็ไดกําหนด
ใหการใชยาอยางสมเหตุผล เปนสวนหนึ่งของมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ ๔ ซึ่งจะ
ใชรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (HA) ตั้งแตวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑
 แมวาการใชยาอยางสมเหตุผลจะเปนนโยบายระดับชาติและผนวกอยูในระบบงานประจําแลว
ก็ตาม แตยังมีงานอีกสวนหน่ึงท่ีจําเปนตองมีหนวยงานรับผิดชอบดําเนินการ เพ่ือใหระบบมีความตอเนื่อง
และย่ังยืน ดังท่ีองคการอนามัยโลกไดแนะนําไวต้ังแต ป พ.ศ. ๒๕๔๕ วา การมีองคกรรองรับการดําเนินงาน
และมีงบประมาณเพียงพอ เปน critical success factor สําหรับการดําเนินงานสงเสริมการใชยาอยาง
สมเหตุผล
 สําหรับบริบทในประเทศไทย ณ ปจจุบัน การมีหนวยงานดังกลาว อาจไมจําเปนตองเสนอเปน
หนวยงานตั้งใหมแยกออกมา แมวาประเทศที่เปนตัวอยางที่ดีของการสงเสริมการใชยาอยางสมเหตุผล 
เชน ออสเตรเลีย จะมี NPS MedicineWise ซึ่งมีลักษณะเปนองคกรอิสระที่ไดรับงบประมาณสนับสนุน
จากรัฐบาลก็ตาม  ระยะเริ่มตน ควรกําหนดใหเปนหนาที่ของหนวยงานใดหนวยงานหนึ่งในสวนกลางของ
กระทรวงสาธารณสุข โดยมีงบประมาณเพียงพอ มีความคลองตัวในการพัฒนางาน ที่รวมถึงการพัฒนา
ศักยภาพคนในประเทศ และมีกําลังคนที่มีคุณวุฒิจํานวนเพียงพอที่จะดําเนินการในหนาที่ ดังตอไปนี้
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นโยบายโครงสรางการจัดการเพื่อการใชยาอยาง

สมเหตุผลในประเทศไทย
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 ๑) เปนหนวยวิเคราะหขอมูลสถานการณการขับเคลื่อนการดําเนินงานการใชยาที่สําคัญของ
โรงพยาบาลในทุกระดับ เพื่อสะทอนกลับไปยังผูกําหนดนโยบาย ผูบริหาร และหนวยปฏิบัติงาน เชน 
โรงพยาบาล เพื่อใหเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่อง
 ๒) เปนศูนยขอมูลหรือชองทางในการใหความรูเรื่อง RDU ทั้งผูใหและผูรับบริการ รวมถึง
ประชาชน โดยใหเขาถึงความรูไดงายดวยกลยุทธที่หลากหลาย
 ๓) เปนหนวยงานกลางท่ีขับเคล่ือนการผลิตและพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขใหมีการเรียนการสอน
การใชยาอยางสมเหตุผล
 ๔)  เปนหนวยงานกลางที่ใหขอมูลวิชาการที่มีหลักฐานเชิงประจักษเกี่ยวกับโรคและการรักษา
 ๕)  เปนหนวยงานกลางที่ทําหนาที่ติดตาม ควบคุมและประเมินผลการสงเสริมการขายยา
 ทั้งนี้หนวยงานที่ทําหนาที่รับผิดชอบการสงเสริมการใชยาอยางสมเหตุผลของประเทศ จะ
ทําหนาที่อยางสอดคลองกับอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแหงชาติ ไดแก การพัฒนา
นโยบาย กําหนดมาตรการในการปองกันและแกไขปญหาที่เกิดจากการใชยา ตามอํานาจหนาที่ของคณะ
กรรมการฯ ขอ ๘ (๖) คือ พัฒนาเครื่องมือเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของบุคลากรทางการแพทย
ในสถานพยาบาล บูรณาการหรือประสานเชื่อมโยงกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ซึ่งเปน Key strategic 
partners ใหการดําเนินการเปนไปตามนโยบายหรือมาตรการที่กําหนดใหเปนรูปธรรม รวมทั้งติดตาม
ประเมินผล โดยการดําเนินการดังกลาว จะครอบคลุมโรงพยาบาลรัฐทุกสังกัด รวมถึงสถานพยาบาล
เอกชน เพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพทุกระดับใหมีการใชยาอยางสมเหตุผล นอกจากนี้ยังรวมถึงการ
สงเสริมการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อใหเกิดการใชยาอยางสมเหตุผล การสงเสริมความรอบรูและ
ความตระหนักแกภาคประชาชน และการสรางเสริมธรรมาภิบาลในระบบยา โดยมีคณะอนุกรรมการ
สงเสริมการใชยาอยางสมเหตุผล ซึ่งแตงตั้งขึ้นตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยคณะกรรมการ
พัฒนาระบบยาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ เปนคณะบุคคลซึ่งเปนผูแทนหนวยงานภาครัฐทั้งสวนกลาง สวน
ภูมิภาค รวมถึงภาคประชาชน กํากับทิศทางนโยบายและดําเนินการตามหนาที่ที่เกี่ยวของ
 ท้ังน้ีในอนาคต การกําหนดหนวยงานรับผิดชอบการสงเสริมการใชยาอยางสมเหตุผลของประเทศ 
ควรจะเปนสวนหนึ่งของการจัดตั้งหนวยงาน ตามขอเสนอในรางยุทธศาสตรการพัฒนาระบบยาแหงชาติ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ในยุทธศาสตรการสรางเสริมกลไกการประสานเชื่อมโยงนโยบายและยุทธศาสตร
การพัฒนาระบบยาแหงชาติ ซึ่งอยูระหวางการเสนอตอคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบ ทั้งนี้ ไดเสนอ
ใหจัดตั้งหนวยงานระดับกอง/สํานัก ภายใตกระทรวงสาธารณสุข ที่มีพันธกิจตามกฎหมายในการจัดทํา
นโยบาย ขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบยาแหงชาติ อยางไรก็ตาม 
ควรมีการศึกษาความจําเปนหรือความเปนไปไดในการมีองคกรอิสระในการสงเสริมการใชยาอยาง
สมเหตุผล ที่เหมาะสมสําหรับบริบทประเทศไทยควบคูกันไปดวย 
 ทั้งน้ี การบูรณาการการทํางานรวมกันของหนวยงานรัฐเพื ่อขับเคลื ่อนนโยบายใดๆไปสูการ
ปฏิบัติอยางเปนเอกภาพนั้น เปนจุดเริ่มตนของการปฏิรูปที่ดี และควรเปนประเด็นหนึ่งของการปฏิรูป
ดานสาธารณสุขและดานอื่นๆมากกวาการปฏิรูปในเชิงโครงสรางอยางเดียว เนื่องจากในภาพรวมของ
ประเทศนั้น โครงสรางการทํางานของหนวยงานภาครัฐหลายสวนซอนทับกัน หากไมมีการบูรณาการการ
ทํางานของหนวยงานที่เกี่ยวของ หรือไมไดกําหนดเจาภาพที่แทจริงที่รับผิดชอบบูรณาการการทํางาน
หรือดําเนินการในหนาที่ที่ที่ทําใหเกิดการทํางานอยางตอเนื่องและความยั่งยืนของระบบแลว นโยบายที่
เปนภาพฝนก็จะลมเหลวอยางที่ผานมา
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ที่มา/ปญหาของการใชยาอยางไมสมเหตุผล

 

 การใชยาอยางไมสมเหตุผลเปนปญหาที่เกิดขึ้นทั่วโลก ไมเวนแมแตในประเทศซึ่งมีการคุมการใช

ยาอยางเครงครัด  เชน ประเทศในสหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา และสหราชอาณาจักร  ทั้งนี้ การศึกษาแบบ

ภาคตัดขวางของขนาดปญหาการใชยาอยางไมเหมาะสมในผูสูงอายุที่เก็บขอมูลในยุโรปหลายประเทศ 

พบวา การใชยาอยางไมเหมาะสมมีคาอยูระหวางรอยละ 6-41 ของการใชยาทั้งหมด  และการศึกษาโดย

การสังเกต (observational study) แบบศึกษาขอมูลไปขางหนาในเมอรซีไซด สหราชอาณาจักร พบวา 

รอยละ 7 ของผูปวยที่นอนโรงพยาบาลมีสาเหตุมาจากการเกิดอาการไมพึงประสงคจากการใชยา คิดเปน

มูลคารวมที่ระบบประกันสุขภาพ NHS ตองรับภาระประมาณ 23,300 ลานบาทตอป ซึ่งในกลุมผูปวยที่

เกิดอาการไมพึงประสงคนี้ รอยละ 70 นาจะปองกันไดถามีการใชยาอยางถูกตองเหมาะสม 

 ในประเทศไทย แมจะมีการสงเสริมใหเกิดการใชยาอยางสมเหตุผลมาอยางตอเนื่อง ตั้งแต

เริ่มมีนโยบายแหงชาติดานยา พ.ศ. 2524 แตผลสัมฤทธิ ์ ในเร ื ่องด ังกลาวย ังม ีไมมากนัก ทั ้งใน

ระดับสถานพยาบาล และระดับการใชยาของประชาชน ทําใหเกิดความสูญเสียทั้งดานสุขภาพและดาน

เศรษฐกิจ โดยการประมาณความสูญเสียเฉพาะที่เกิดจากเชื้อดื้อยาตานจุลชีพในโรงพยาบาลกวาพันแหง

ในปพ.ศ.2553 พบวา การติดเชื้อดื้อยาทําใหผูปวยตองนอนโรงพยาบาลนานขึ้นรวมกวา 3 ลานวัน มี

ผูเสียชีวิตประมาณ 38,000 ราย เกิดคาใชจายที่ตองใชในการรักษาการติดเชื้อดื้อยารวม 2,500-6,000 

ลานบาทตอป

 จากหลักฐานขางตน การใชยาที่ไมเหมาะสมจึงเปนปญหาสําคัญที่ควรไดรับการแกไขอยางเปน

ระบบและอยางจริงจัง

´Ã.ÀÞ.¹¾¤Ø³ ¸ÃÃÁ¸ÑªÍÒÃÕ 
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งานว�จัยกับการสนับสนุนการใชยาอยางสมเหตุผล
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ระบบและอยางจริงจังระบบและอยางจริงจัง
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งานว�จัยที่เกี่ยวของ

 ในประเทศไทย ปญหาการใชยาไมเหมาะสมมีหลายลักษณะ เชน การใชยาซํ้าซอน การใชยา

ไมตรงกับโรคหรือไมถูกขนาด การใชยาเกินความจําเปน ทั้งนี้อาจมีสาเหตุมาจากความเชื่อ ความไมรู

ไมเขาใจในเร่ืองการใชยา การโฆษณาและการสงเสริมการขายยา รวมไปถึงระบบการควบคุมและการ

บังคับใชกฎหมายท่ีเกี่ยวกับยาที่ยังไมเขมแข็งพอ ดังนั้น จึงควรมีงานวิจัยที่สามารถใหขอคนพบที่เปน

ประโยชนตอการวางแนวทางสงเสริมการใชยาอยางสมเหตุผลตอไป

 การศกึษาวิจัยเพ่ือพัฒนาระบบสงเสริมการใชยาอยางสมเหตุผลในประเทศไทยในระยะท่ีผานมา 

เปนสวนหนึ่งของการพัฒนานโยบายแหงชาติดานยาและยุทธศาสตรการพัฒนาระบบยาแหงชาติ  

มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหปญหาและพัฒนาขอเสนอตอระบบการขับเคลื่อนการสงเสริมการใชยาอยาง

สมเหตุผลใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  โดยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขไดสนับสนุนงานวิจัยหลายชุด

โครงการดวยกัน ดังนี้

 • แผนงานระยะแรก กอนปพ.ศ.2557 เปนการสังเคราะหรูปแบบ กลไกและการจัดการ และ

โอกาสของการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือสงเสริมการใชยาอยางสมเหตุผล รวมท้ังโครงการ Antibiotics 

Smart Use 

 • แผนงานระยะที่สอง พ.ศ.2557-2559 เปนการขับเคลื่อนงานวิจัยสูการใชยาอยางสมเหตุผล

ใหเปนรูปธรรมยิ่งขึ้น โดยไดสนับสนุนขอมูลเชิงวิชาการเพื่อใหโรงพยาบาลนําแนวทางการสงเสริม

การใชยาอยางสมเหตุผลไปสูการปฏิบัติ โดยบูรณาการไวในระบบงานประจํา และพัฒนาเครือขายโรง

พยาบาลในการทํางานและเรียนรูรวมกัน 

 • แผนงานระยะท่ีสาม พ.ศ.2560-ปจจุบัน งานวิจัยมุงไปสูการประเมินผล และสรางความเขมแข็ง

ใหแกระบบมากขึ้น  โดยการพัฒนาและสนับสนุนงานวิจัยใหกับโรงพยาบาลและภาคสวนที่เกี่ยวของ

เพื่อการขับเคลื่อนการสงเสริมการใชยาอยางสมเหตุผล เนนการพัฒนาศักยภาพการใชขอมูลสารสนเทศ

เพื่อการพัฒนาระบบติดตามประเมินผลการใชยาอยางสมเหตุผลในระดับโรงพยาบาล 

ทิศทางงานว�จัยในอนาคต

 แมจะมีงานวิจัยและเกิดการขับเคลื่อนนโยบายการใชยาอยางสมเหตุผลในหลายดาน แตก็ยังมี

ชองวางในการพัฒนางานวิจัยอีกมาก เชน ยังขาดองคความรูเกี่ยวกับทัศนคติของประชาชน ที่สําคัญ

คือขาดองคความรูเกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนสังคมเพื่อใหการดําเนินงานดานนี้สอดรับกับบริบท

ตางๆ ในระบบสุขภาพปจจุบัน อันจะสงผลใหการดําเนินงานมีความยั่งยืนตอไป
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 แมวาการใชยาอยางสมเหตุผลจะเปนสวนหนึ่งที่จําเปนในนโยบายแหงชาติดานยา (National 
Medicines Policy) แตรายงานจากองคการอนามัยโลก (World Health Organization, WHO) 
ชี้วาความพยายามในการสงเสริมการใชยาอยางสมเหตุผลนั้นยังไมดีพอหรือไมมีอยูเลยในประเทศกําลัง
พัฒนาจํานวนมาก ในที่นี้ขอนําเสนอการสงเสริมการใชยาอยางสมเหตุผลในประเทศท่ีเดนๆ ไดแก ประเทศ
ในสมาคมอาเซียน (ASEAN), ออสเตรเลีย และอินเดีย

ประเทศในสมาคมอาเซ�ยน

 ดังที่องคการอนามัยโลกนิยามไว การใชยาสมเหตุผลหมายความวา “ผูปวยไดรับยาท่ีเหมาะสมตอ
ความจําเปนทางคลินิก ในขนาดยาที่ตรงตามความตองการของแตละราย เปนระยะเวลาเพียงพอ และ
ดวยคาใชจายตํ่าที่สุดตอผูปวยและชุมชน” แตการใชยาอยางไมสมเหตุผลกําลังเปนปญหาสําคัญระดับ
โลกซึ่งรวมถึงในสมาคมอาเซียนดวย อันเปนอุปสรรคสําคัญตอการที่อาเซียนจะเขาถึงการบริบาลสุขภาพ
ที่ดีพอ ไดผล และมีราคายอมเยา การใชยาอยางสมเหตุผลไดรับการระบุใหเปนวาระที่มีความสําคัญลํา
ดับตนๆ ตามแผนงานอาเซียนวาดวยการพัฒนายา พ.ศ. 2554-2558 การมุงความสนใจไปที่การใชยา
อยางสมเหตุผลเชนน้ีเกิดข้ึนในเวลาท่ีระบบสุขภาพในภูมิภาคอาเซียนเผชิญหนากับความทาทายที่เพิ่ม
ขึ้นเรื่อยๆในการบริบาลสุขภาพใหมีคุณภาพ อันเนื่องมาจากประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้น โรคติดตอและไม
ติดตอที่อุบัติขึ้น รายไดและความรูทางสุขภาพของประชากรที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และอุปสงคสําหรับยาและ
เทคโนโลยีสุขภาพใหมๆที่เพิ่มขึ้น การใชยาอยางสมเหตุผลจําเปนตองอยูในกรอบนโยบายของประเทศ
สมาชิกเพื่อรวมกันทําใหไดตามเปาหมายโดยรวมที่จะทําใหสุขภาพและการบริบาลสุขภาพเปนไปอยาง
มีคุณภาพดีขึ้นท่ัวอาเซียน การใชยาอยางเหมาะสมมากขึ้นที่ผูกอยูกับโปรแกรมระดับชาติที่ไดรับการ
สนับสนุนเปนอยางดีจะไมเพียงนําไปสูหลักประกันสุขภาพที่ดีขึ้นสําหรับบรรดาประเทศสมาชิกเทานั้น 
แตยังจะทําใหเกิดประโยชนทางเศรษฐกิจในอนาคตดวย ในแงความประหยัดจากการท่ีควักกระเปานอยลง 
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นโยบาย โครงสราง และ

รูปแบบองคกรในการจัดการ

เพ่ือผลักดันการใชยาอยาง

สมเหตุผลในสังคมโลก
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และการปองกันไมใหคาใชจายในการบริบาลสุขภาพเพิ่มขึ้นจากการที่การใชยาไมสมเหตุผลทําอันตราย
ผูปวย ประเทศสมาชิกมีระบบบริบาลสุขภาพที่แตกตางกันอยางมาก ตลอดจนมีบริบททางกฎหมาย 
การเมืองและการควบคุมที่หลากหลาย ทําใหอาจมีความแตกตางกันในดานนโยบายและวิธีปฏิบัติเพื่อ
สงเสริมการใชยาอยางสมเหตุผลได
 โครงสรางระดับชาติที่เกี ่ยวของกับการใชยาอยางสมเหตุผล ไดแก บัญชียาหลักแหงชาติ 
(National Essential Medicines List, EML), แนวทางมาตรฐานในการรักษาพยาบาล (Standard 
Treatment Guideline, STG) และความริเริ่มอื่นๆ ในระดับชาติ การสํารวจแสดงใหเห็นวาประเทศ
สมาชิกที่เขารวมการสํารวจในเรื่องนี้ทุกประเทศมี EML ซึ่งเปดเผยตอสาธารณะ มี 6 ประเทศที่รายงาน
วามี EML ในสถานพยาบาลสาธารณสุข 100% ไดแก ฟลิปปนส บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย สิงคโปร และ
ลาว มี 8 จาก 10 ประเทศที่เพิ่งปรับ EML ใหเปนปจจุบันโดยจัดพิมพเวอรชั่นลาสุดไปเมื่อป พ.ศ. 2555 
หรือ 2556 EML ของประเทศเมียนมารมีจํานวนรายการยานอยท่ีสุด (EML ของประเทศไทยมีจํานวน
รายการยามากที่สุด) ทุกประเทศมีคณะกรรมการเปนทางการ (หรือโครงสรางที่เทียบเคียงกัน) ทําหนาที่
คัดเลือกยาที่จะรวมไวใน EML ประเทศสวนใหญมีกลไกทําให EML สอดคลองกับ STG ยกเวนมาเลเซีย 
สิงคโปร และลาว กระทรวงสาธารณสุข (Ministry of Health, MoH) ของเกือบทุกประเทศจัดทําหรือ
รับรอง STG แหงชาติสําหรับความเจ็บไขไดปวยที่พบบอยที่สุดยกเวน MoH ของสิงคโปร ประเทศ
สมาชิกยังรายงานโครงสรางและความริเริ่มอื่นๆในระดับชาติที่สงเสริมการใชยาอยางสมเหตุผลดวย ซึ่ง
รวมถึง
 • นโยบายวาดวยการดื้อยาตานจุลชีพ (Antimicrobial Resistance, AMR) ไดแก ประเทศไทย 
อินโดนีเซีย มาเลเซีย บรูไน และเวียดนาม
 • คณะกรรมการหรือโปรแกรมระดับชาติท่ีเฝาสังเกตและสงเสริมการใชยาอยางสมเหตุผล ใน 6 ประเทศ
 • คณะทํางานเฉพาะกิจระหวางภาคสวนในระดับชาติเกี ่ยวกับ AMR เพื่อประสานงานการ
สงเสริมการใชยาตานจุลชีพอยางเหมาะสมและการปองกันการแพรกระจายเชื้อ ไดแก ประเทศไทย 
อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟลิปปนส สิงคโปร และกัมพูชา
 • หองปฏิบัติการ/สถาบันแหงชาติเพื่อการเฝาระวัง AMR
 • ศูนยขอมูลยาแหงชาติอิสระหรือที่ไดรับเงินสนับสนุนจากรัฐในการจัดหาขอมูลยาใหผูสั่งยา 
ผูจายยา และผูบริโภค ไดแก ประเทศมาเลเซีย บรูไน อินโดนีเซีย ฟลิปปนส และเวียดนาม 

ประเทศออสเตรเลีย

 ประเทศออสเตรเลียดําเนินกลยุทธระดับชาติเพื่อการใชยาอยางมีคุณภาพ (National Strategy 
for Quality Use of Medicines) ที่เปนการสนับสนุนเกณฑจริยธรรมวาดวยการสงเสริมการขายยาที่
องคการอนามัยโลกพัฒนาขึ้นเพื่อกระตุนใหแตละประเทศพัฒนามาตรการอันเหมาะสมของตนเอง ทั้งนี้ 
เพื่อใหแนใจวา การสงเสริมการขายยามีเปาหมายในการทําใหการบริบาลสุขภาพดีขึ้นผานทางการใชยา
อยางสมเหตุผล คณะกรรมการที่เกี่ยวของไดแก คณะกรรมการ Pharmaceutical Health And 
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Rational Use of Medicines (PHARM), คณะอนุกรรมการตางๆ, คณะกรรมการดูแลการสั่งยา
แหงชาติ (National Prescribing Service, NPS) และคณะทํางานตางๆ
 คณะกรรมการ PHARM เปนคณะกรรมการพหุสาขาที่ใหคําแนะนําแกรัฐมนตรีวาการกระทรวง
สาธารณสุข (Minister of Health and Ageing) และกรมอนามัย (Department of Health 
and Ageing) ในเรื่องการใชยาอยางมีคุณภาพ รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขเปนผูแตงตั้ง
คณะกรรมการ PHARM ซึ่งประกอบดวยกรรมการ 12 คน ที่เปนผูเชี่ยวชาญมาจากสาขาเวชปฏิบัติ
ทั่วไป เภสัชกรรม พยาบาลศาสตร รวมถึงผูเชี่ยวชาญดานอุตสาหกรรมยา ดานผูบริโภค ดานสุขศึกษา 
และดานพฤติกรรมศาสตร ขอกําหนดการทํางานของคณะกรรมการไดแก การใหคําแนะนําเรื่องการใช
ยาอยางมีคุณภาพแกรัฐบาลและคณะกรรมการอ่ืนๆ, การสงเสริมและทบทวนการนํากลยุทธแหงชาติเพ่ือ
การใชยาอยางมีคุณภาพไปปฏิบัติ, การจัดลําดับความสําคัญและกระตุนกิจกรรมใหความรูเกี่ยวกับการ
ใชยาอยางมีคุณภาพโดยรวมมือกับผูประกอบวิชาชีพทางสุขภาพ อุตสาหกรรม ผูบริโภค และรัฐบาล, 
การแนะนําโครงการเพ่ือขอรับทุนสนับสนุนภายใตโครงการการประเมินการใชยาอยางมีคุณภาพ 
(Quality Use of Medicines Evaluation Program, QUMEP), การประเมินผลลัพธของกิจกรรม
ท่ีไดรับทุนสนับสนุนจาก QUMEP และการพิจารณาเรื ่องการใชยาอยางมีคุณภาพที่สงตอมาจาก
คณะกรรมการอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ ซ่ึงรวมถึงคณะกรรมการท่ีปรึกษาชุดสิทธิประโยชนดานยา (Pharmaceutical 
Benefi ts Advisory Committee, PBAC) และสภาที่ปรึกษาดานยาแหงออสเตรเลีย (Australian 
Pharmaceutical Advisory Council, APAC)
 NPS เปนองคกรที่จัดตั้งขึ้นในรูปบริษัทไมแสวงกําไรซึ่งเปนอิสระจากรัฐบาลและอุตสาหกรรมยา
NPS ทํางานเปนหุนสวนกับผูประกอบวิชาชีพทางสุขภาพ รัฐบาล อุตสาหกรรม และผูบริโภค ซึ่ง
ทุกฝายนี้มีตัวแทนเปนสมาชิก NPS ทําหนาที่สรางสรรคความคิดริเริ ่มและดูแลเกี่ยวกับการสั่งยาที่
ประสานงานกันในระดับชาติ, สงสารเกี่ยวกับการบําบัดรักษาดวยยาไปยังผูสั่งใชยาโดยใชกลยุทธตางๆ 
เชน การวิเคราะหและใหผลปอนกลับเรื่องการสั่งยา การทบทวนโดยผูรูเสมอกัน การประเมินพฤติกรรม
การสั่งยาดวยตนเอง และการใหขอมูลทางยาแกแพทยโดยเภสัชกรในโรงพยาบาล, กระตุนและสนับสนุน
ความรวมมือขามสาขาวิชาและขามภาคสวนที่สงเสริมการใชยาอยางมีคุณภาพ, เสนอใหแรงจูงใจที่จะ
สนับสนุนการสั่งยาอยางมีคุณภาพในประเทศออสเตรเลีย และประเมินกลยุทธของตนเองอยางตอเนื่อง
 PBAC เปนหนวยงานอิสระตามกฎหมายที่จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2497 ตาม
มาตรา 101 แหงกฎหมายสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2496 (National Health Act 1953) เพื่อใหขอแนะนํา
และคําปรึกษาแกรัฐมนตรีเกี่ยวกับสิทธิประโยชนดานยา ไมมียาใหมใดจะเปนสิทธิประโยชนดานยา
ไดหาก PBAC ไมไดแนะนํา กฎหมายกําหนดให PBAC พิจารณาความคุมทุนของสิทธิประโยชนที่เสนอ
เปรียบเทียบระหวางทางเลือกในการบําบัดรักษาตางๆ ในการใหขอแนะนํานั้น คณะกรรมการจะแนะนํา
ปริมาณและจํานวนการสั่งใชสูงสุดโดยอิงตามการใชในชุมชน คณะกรรมการยังอาจแนะนําขอจํากัด
เกี่ยวกับขอบงใชดวย คณะกรรมการใหคําแนะนําแกเจาหนาที ่กําหนดราคาสิทธิประโยชนดานยา 
(Pharmaceutical Benefi ts Pricing Authority, PBPA) ในเชิงการเปรียบเทียบระหวางตัวเลือกตางๆ
ในดานความคุมคา
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 APAC เปนเวทีหลักสําหรับใหผูมีสวนไดเสียทุกฝายมีสวนในการอภิปราย การโตแยง และการ
แกปญหาที่เกิดขึ้นจากการบังคับใชนโยบายแหงชาติดานยา โครงสรางสมาชิกของสภานี้ไดแก องคกร
และหนวยงานที่มีสวนไดเสียสําคัญในการนํานโยบายไปปฏิบัติ พันธกิจของสภาไดแก สงเสริม สนับสนุน
และชวยเหลือในการนํานโยบายแหงชาติดานยาไปปฏิบัติในออสเตรเลียผานทางความเปนหุนสวนกัน 
ทั้งนี้เกี่ยวของกับการเปนที่ปรึกษาและใหขอแนะนําแกรัฐมนตรีในประเด็นที่มีความสําคัญลําดับตนๆ
ที่ไดระบุไว ความสําเร็จขึ้นอยูกับความรวมมือกันระหวางผูมีสวนไดเสีย การติดตามผลลัพธ และการ
ประเมินประสิทธิผล

ประเทศอินเดีย

 อินเดียซึ่งเปนประเทศประชาธิปไตยที่ใหญที่สุดในโลกมีโครงสรางประกอบดวย 29 รัฐ และ
ดินแดนสหภาพ 7 ดินแดน ดวยประชากรมากกวา 1,200 ลานคน จึงมีความจํากัดในดานทรัพยากร
เสมอ เชนเดียวกับระบบสุขภาพ การบริการสุขภาพเปนความรับผิดชอบขององคกรปกครองระดับ
รัฐเสียสวนใหญ ยาเปนสวนประกอบสําคัญของระบบบริการสุขภาพ และการบริการอยางมีคุณภาพขึ้น
อยูกับการซ้ือหาและการใชยาท่ีมีคุณภาพอยางเหมาะสม ท้ังท่ีอินเดียเปนท่ีรูจักกันในนามหองยาของโลกที่สาม 
แตการเขาถึงยาไดไมดีในประเทศเปนสิ่งที่นากังวลอยูเสมอ เมื่อตระหนักถึงความจําเปนตองใชยาอยาง
มีคุณภาพแลวจึงไดเกิดความริเริ่มขึ้นหลายโครงการ เมล็ดพันธุของการใชยาอยางสมเหตุผลไดรับการ
หวานในประเทศดวยความริเริ่ม 2 โครงการตั้งแตป พ.ศ. 2537 ไดแก การจัดตั้งสมาคมเดลีเพื่อสงเสริม
การใชยาอยางสมเหตุผล (Delhi Society for Promoting Rational Use of Drugs, DSPRUD) ซึ่งเปน
ประชาสังคม และการจัดตั้งหนวยงานรัฐบาลในทมิฬนาฑูซึ่งเปนรัฐทางใต เรียกวา บริษัทบริการทางการ
แพทยทมิฬ จํากัด (Tamil Medical Services Corporation Limited, TMSCL) DSPRUD มีการ
รวมมืออยางเปนทางการกับสํานักงานประจําประเทศขององคการอนามัยโลก (World Health 
Organization Country Offi ce) เพื่อนําโปรแกรมยาหลัก (essential drug) ไปปฏิบัติในประเทศเปน
เวลา 4 ป นอกจากจะจัดโปรแกรมฝกอบรมผูประกอบวิชาชีพทางสุขภาพทั่วประเทศแลว DSPRUD ยัง
ดูแลการจัดซื้อและการใชยาอยางเหมาะสมในสถานพยาบาลขององคกรปกครองของเดลีดวย สวน 
TMSCL ไดสรางนวัตกรรมในการจัดการยาซึ ่งรวมถึงการจัดซื ้อจากผู ผลิตโดยตรงในฐานะสวนหนึ่ง
ของการจัดซื้อรวม การจัดตั้งโกดังที่มีสิ่งอํานวยความสะดวกในการเก็บรักษาที่ทันสมัย และการจัดการ
ท้ังกระบวนการโดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศ ขณะนี้เกือบทั้งประเทศและแมแตประเทศขนาดเล็ก
อื่นบางประเทศไดนําแบบจําลอง TMSCL ไปเปนแบบอยางในการปฏิบัติเนื่องจากประสบผลสําเร็จ
ในการทําใหการเขาถึงยาดีขึ้น รัฐบาลแหงชาติและองคกรปกครองระดับรัฐไดพัฒนากลยุทธเพื่อสงเสริม
การใชยาอยางสมเหตุผลข้ึนในฐานะสวนหนึ่งของการปรับปรุงการเขาถึงและการบริบาลอยางมีคุณภาพ
ในสถานพยาบาลของรัฐ รัฐบาลกลางทําหนาที่พัฒนานโยบายและขอบังคับเพื่อตอสูกับ AMR, รวมทั้ง
ทําหนาที่ควบคุมราคายา, จัดตั้งรานยาสามัญ และสนับสนุนความจําเปนในการทําใหการกระจายยา
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ในระดับรัฐดีขึ้นและระบบตรวจสอบใบสั่งยาดีขึ้น การจัดซ้ือยาและระบบการจัดการในบรรดารัฐตางๆ
มีความแตกตางกันอยางมาก การใชจายดานยาอยูในชวงตั้งแตนอยเพียง 2% ถึงสูงถึง 17% ของ
งบประมาณสุขภาพ  ระบบการจัดซื้อแตกตางกัน ตั้งแตระดับสถานพยาบาลแตละแหง ไปจนถึงระดับ
การจัดซื้อรวม มีความพยายามพัฒนา EML, STG และการบัญชีตนทุนการรักษาความเจ็บไขไดปวยที่
พบบอย EML ยังคงเปนเหมือนไมประดับเทานั้นยกเวนเพียงไมกี่รัฐ อยางไรก็ตาม ดวยการแทรกแซง
ของศาลสูง ขณะนี้ราคายาท้ัง 348 รายการที่อยูใน EML อยูในความควบคุมแลว แตบริษัทยายังคง
ฝาฝนขอบังคับราคาตอไป โดยการทําใหยามีความแรงตางๆหรือทํายาสูตรผสม (fi xed dose 
combination, FDC) ใหมๆ FDC จํานวนมากที่ไมมีเหตุผลวาเหมาะสมนั้น ซื้อหาไดทั่วไปในประเทศ 
การตัดสินใจเรื่องการบังคับใชสิทธิ (compulsory licensing) ไดทําใหยาตานมะเร็งใหมๆมีราคา
ยอมเยา ประเทศอื่นๆ ไดประโยชนจากการตัดสินใจนี้เชนกัน สรุปแลวในขณะที่มีความกาวหนาแลว
บางประการในการใชยาอยางเหมาะสมในสถานพยาบาลของรัฐ แตมีความพยายามนอยมากในภาค
เอกชนและระดับชุมชน การควบคุมการขายยาที่ตองใชใบสั่งยาจากแพทยยังไมดีนัก และการโฆษณา
ยาอยางเสรีก็ยังเปนขอกังวลเพิ่มเติมจากที่กลาวมาแลว การใชยาอยางไมสมเหตุผลเปนสิ่งที่นาเปนหวง
ในอินเดียตอไปเชนเดียวกับประเทศอื่นๆ แตความพยายามหลายประการที่จะทําใหการใชยาดีขึ้นทั้งใน
ระบบสุขภาพและในชุมชน ซึ่งความพยายามเหลานั้นก็ยังคงดําเนินตอไป
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 เมื่อกระทรวงสาธารณสุขกําหนดใหมีการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาการพัฒนาระบบบริการ
ใหมีการใชยาอยางสมเหตุผล เปนสาขาที่ 15 ในปงบประมาณ 2559 เพื่อเปนการคุมครองใหประชาชน
ไดรับการรักษาดวยยาอยางมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และลดความสิ้นเปลืองทางเศรษฐกิจ และกําหนด
ใหการใชยาปฏิชีวนะอยางรับผิดชอบในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล / หนวยบริการปฐมภูมิ เปนหนึ่ง
ในบริการที่สําคัญที่ตองสงมอบใหประชาชน ทั้งนี้ไดกําหนดใหคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบําบัด 
(PTC) ของโรงพยาบาล รวมกับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพอําเภอ (District 
Health Board : DHB) ดําเนินการ ดังนี้
 1. จัดทําแผนขับเคลื่อนมาตรการและสนับสนุนการดําเนินงานของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ระดับตําบล และหนวยปฐมภูมิในเครือขายระดับอําเภอ
 2. กําหนดมาตรการการสงเสริมการใชยาปฏิชีวนะอยางรับผิดชอบ ในกลุมโรคติดเชื้อทางเดิน
หายใจสวนบน และโรคอุจจาระรวงเฉียบพลัน
 3. สงเสริมความรูความเขาใจในการรักษาโรคติดเชื้อและการใชยาปฏิชีวนะแกบุคลากรทางการ
แพทย
 4.  สรางความเขาใจในการใชยาปฏิชีวนะอยางสมเหตุผลใหผูปวยและประชาชน
 5. เฝาระวังการจําหนายยาปฏิชีวนะ ยาสเตียรอยด (Steroid) และยาลดการอักเสบกลุม 
NSAIDs และผลิตภัณฑที่เปนอันตราย เชน ผลิตภัณฑลดนํ้าหนัก ยาสมุนไพรผสม Steroid หรือ NSAIDs 
ในรานชํา
 6.  รายงานผลการดําเนินงานทุก 3 เดือน ใหโรงพยาบาลแมขาย
 นอกจากนี้กระทรวงสาธารณสุขยังไดกําหนดเกณฑเปาหมายอัตราการใชยาปฏิชีวนะในกลุม
โรคติดเชื้อทางเดินหายใจสวนบนและหลอดลมอักเสบเฉียบพลัน ≤ รอยละ 20 และเกณฑเปาหมาย 
อัตราการใชยาปฏิชีวนะในโรคอุจจาระรวงเฉียบพลัน ≤ รอยละ 20
 ในชวงระยะเวลา 5 ป (2560 – 2564) มีการแบงเปาหมายของการพัฒนาสูการเปนโรงพยาบาล
สงเสริมสงเสริมสุขภาพที่มีการใชยาอยางสมเหตุผล ออกเปน 3 ระดับ โดยดูภาพรวมในระดับอําเภอ 
ดังนี้

ÃÙŒà¢Ò-ÃÙŒàÃÒ
¡ÁÅ¹Ñ·¸� Á‹Ç§ÂÔ้Á ÇÔ·ÂÒÅÑÂ¡ÒÃÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢ÊÔÃÔ¹¸Ã ¨Ñ§ËÇÑ´ªÅºØÃÕ

àºÞ¨¾Ã ÃÑªµÒÃÁÂ� Ê¶ÒºÑ¹¾ÃÐºÃÁÃÒªª¹¡
ÈØ·¸Ô¹Õ ÇÑ²¹¡ØÅ ÇÔ·ÂÒÅÑÂ¾ÂÒºÒÅºÃÁÃÒªª¹¹ÕàªÕÂ§ãËÁ‹

¨ÔÃÒÂØ ºØÞàÃ×Í¹ Ê¶ÒºÑ¹¾ÃÐºÃÁÃÒªª¹¡

การสงเสร�มการใชยาอยางสมเหตุผลในบทบาทของ
หนวยผลิตบุคลากร (สถาบันพระบรมราชชนก)



131313

 ระดับที่ 1 รพ.สต./หนวยบริการปฐมภูมิจํานวนไมนอยกวารอยละ 40 ของ รพ.สต./
หนวยบริการปฐมภูมิท้ังหมดในเครือขายระดับอําเภอ มีอัตราการใชยาปฏิชีวนะในกลุมโรคติดเชื้อทางเดิน
หายใจสวนบน และโรคอุจจาระรวงเฉียบพลันผานเกณฑเปาหมายทั้ง 2 โรค
 ระดับที ่ 2 รพ.สต./หนวยบริการปฐมภูมิจํานวนไมนอยกวารอยละ 60 ของ รพ.สต./
หนวยบริการปฐมภูมิทั้งหมดในเครือขายระดับอําเภอ มีอัตราการใชยาปฏิชีวนะในกลุมโรคติดเชื้อ
ทางเดินหายใจสวนบนและโรคอุจจาระรวงเฉียบพลันผานเกณฑเปาหมายทั้ง 2 โรค
 ขั้นที่ 3 รพ.สต./หนวยบริการปฐมภูมิทุกแหงในเครือขายระดับอําเภอมีอัตราการใชยา
ปฏิชีวนะในกลุมโรคติดเชื้อทางเดินหายใจสวนบน และโรคอุจจาระรวงเฉียบพลันผานเกณฑเปาหมายทั้ง 
2 โรค  
 ปจจัยแหงความสําเร็จท่ีสําคัญของการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายดังกลาวคือ ความตระหนักรู
ในการใชยาอยางสมเหตุผลและความสามารถในการบริหารจัดการดานยารวมไปถึงความสามารถในการ
จัดการงานคุมครองผูบริโภคของบุคลากรในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
 สถาบันพระบรมราชชนก (สบช.) ซึ่งมีหนาที่ในการดูแลงานดานการผลิตและพัฒนากําลัง
คนดานสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขท่ีสวนใหญลงไปทํางานดานหนาในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
และหนวยบริการระดับปฐมภูมิ จึงมีบทบาทสําคัญยิ ่งในฐานะของสถาบันการศึกษาที่จะรวมพัฒนา
สมรรถนะของบุคลากรในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลเพื่อใหสามารถดําเนินงานไดตามเปาหมายที่
กระทรวงสาธารณสุขตั้งไว 
 ดังนั้นในชวงปลายปงบประมาณ 2559 สบช.จึงไดสรางหลักสูตรฝกอบรมเพื่อเสริมสราง
สมรรถนะการใชยาอยางสมเหตุผลสําหรับบุคลากรในระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิเพื่อสนับสนุน
ระบบสงตอที่ไรรอยตอ (หลักสูตร RDU Primary Care) โดยอาศัยการมีสวนรวมจากผูมีสวนไดสวนเสีย
และผูเกี่ยวของมากมาย
 เมื่อหลักสูตรไดรับการปรับปรุงแลว ขั้นตอนตอไปก็คือการเตรียมวิทยากรซึ่งเปนอาจารย
ของวิทยาลัยใน สบช.
 ในการเตรียมวิทยากรน้ัน คณะทํางานพัฒนาหลักสูตรไดทําการวิเคราะหหลักสูตรเพ่ือหาสมรรถนะที่
จําเปนในการเปนวิทยากรของหลักสูตร RDU Primary Care จากนั้นจึงวิเคราะหสมรรถนะของอาจารย
ของวิทยาลัยใน สบช. ที่มีอยู แลวเปรียบเทียบกันเพื่อหาสมรรถนะสวนขาด (Competency Gap) ที่ตอง
พัฒนา แลวสรางเปนหลักสูตรอบรมเตรียมวิทยากรและวิทยากรพ่ีเล้ียงของหลักสูตร RDU Primary Care 
หลังจากวิทยากรและวิทยากรพี่เลี้ยงของหลักสูตร RDU Primary Care ไดผานการอบรมแลว ก็ไดเริ่ม
ฝกปฏิบัติโดยการจัดอบรม RDU Primary Care ใหกับเขตสุขภาพที่ 10 โดยมีวิทยาลัยการสาธารณสุข
สิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเปนวิทยาลัยสังกัด สบช. ที่ตั้งอยูในเขตสุขภาพที่ 10 เปนผูจัดการ
โครงการ โดยมีผูเขารวมโครงการจํานวน 60 คน นอกจากนี้วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัด
ชลบุรี ไดรวมมือกับ สนง.สสจ.ชลบุรี จัดโครงการอบรม RDU Primary Care ใหกับเขตสุขภาพที่ 6 โดย
มีผูเขารวมโครงการจํานวน 182 คน
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 จากผลการประเมินโครงการอบรม RDU Primary Care ที่ไดจัดไปแลว สบช.ไดจัดใหมีการ
ปรับปรุงหลักสูตรใหตรงกับความตองการของผูใชมากยิ่งขึ้นทั้งในดานเนื้อหาและระยะเวลาของการ
อบรม รวมไปถึงการสรางเครื่องมือประเมินผลการดําเนินงาน RDU Primary Care เพื่อใหผูจัดอบรม
สามารถนําไปใชในการวิจัยติดตามผลการดําเนินงาน RDU Primary Care ในพื้นที่ของตนเองได 
นอกจากนี้ สบช.ยังสรางทีมเยี่ยมติดตามเพื่อใหการสนับสนุนเชิงวิชาการแกพื้นที่ที่สงคนเขามาอบรมใน
หลักสูตร RDU Primary Care ดวย 
 หลักสูตร RDU Primary Care ฉบับสมบูรณ มีชื่อวา หลักสูตรฝกอบรมเพื่อเสริมสราง
สมรรถนะการใชยาอยางสมเหตุผลสําหรับบุคลากรในระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิเพื่อ
สนับสนุนระบบสงตอที่ไรรอยตอ โครงสรางของหลักสูตรประกอบไปดวยเนื้อหาที่เปน core compe-
tency ของหลักสูตร ที่ประกอบดวย 2 หนวยการเรียน คือ RDU Primary Care และ Health literacy 
รายละเอียดมีดังนี้
 หนวยการเรียนที่ 1 RDU primary care ประกอบดวย แนวคิดความสําคัญของการใชยา
สมเหตุผล ความเชื่อมโยงแบบไรรอยตอของการใชยาอยางสมเหตุผลระหวางหนวยบริการสุขภาพกับ
ชุมชน การดําเนินงานสงเสริมการใชยาอยางสมเหตุผลในหนวยบริการสุขภาพปฐมภูมิและกระบวนการ
สรางการมีสวนรวมของชุมชน ตามหลักการกุญแจสําคัญ 6 ประการ (PLEASE) ของการดําเนินงาน
โรงพยาบาลสงเสริมการใชยาอยางสมเหตุผล และ กุญแจสําคัญ 4 ประการของการดําเนินงานการใชยา
อยางสมเหตุผลของชุมชน (SIAM) 
 หนวยการเรียนท่ี 2 Health literacy เปนการสรางความรอบรูดานสุขภาพท่ีสงเสริมการใชยาอยาง
สมเหตุผลแกประชาชน ดวยหลักการส่ือสารเพ่ือการปรับเปล่ียนพฤติกรรมใหเกิดการใชยาอยางสมเหตุผล
 นอกจากนี้หลักสูตรยังมีชวงเวลาสําหรับเนื้อหาที่เปนความตองการเฉพาะของแตละพื้นที่ เชน 
การลงรหัสโรค ICD 10 การสรางสื่อเพื่อการสื่อสารสาธารณะดานการใชยาอยางสมเหตุผล และ การ
สื่อสารเพื่อการลดแรงตานจากประชาชนในการใชยาอยางสมเหตุผลของบุคลากรทางการแพทย ฯลฯ
 กิจกรรมการเรียนรูที่จัดประกอบดวย
 1. การทดสอบกอนการเรียนรู ใชแบบวัดผลสัมฤทธิ์และแบบวัดเจตคติ 
 2. ดําเนินการจัดการเรียนการสอนในหนวยการเรียนที่ 1-2 ใชกิจกรรมการเรียนรู ประกอบดวย 
        • การบรรยาย เปนการจัดกิจกรรมใหผ ู  เข าร ับการอบรมไดมีความรูความเขาใจใน
  เนื้อหาการใชยาอยางสมเหตุผลสําหรับบุคลากรในระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ
        • การวิเคราะหกรณีศึกษา  นํากรณีศึกษามาวิเคราะหโดยใชประสบการเดิมและ
  ประสบการณใหม เพื่อพัฒนาเปนองคความรู
        • การฝกปฏิบัติ เพื่อใหผูเขารับการอบรมไดมีประสบการณทดลองปฏิบัติ เพื่อประเมิน
  วามีความรูความเขาใจ และสามารถในการนําความรูไปใชไดหรือไม โดยมอบหมายใหทํา
  กิจกรรมตามใบงาน
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        • การอภิปราย เพื่อใหผูเขารับการอบรมไดมีโอกาสแสดงความคิดเห็น ไดแลกเปลี่ยน
  ความคิดและการเรียนรูซึ่งกันและกันอยางลึกซึ้ง โดยใชใบงานหรือกรณีศึกษากําหนด
  ประเด็นการเรียนรู
        • การสรุปความคิดรวบยอด เพ่ือใหผูเขารับการอบรมเกิดความเขาใจและนําไปสูความคิด
  รวบยอด โดยผูเขารับการอบรมเปนฝายริเริ่ม แลววิทยากรตอยอดความคิดใหสมบูรณ
 3. การทดสอบหลังการเรียนรู ใชแบบวัดผลสัมฤทธิ์และแบบวัดเจตคติ 
 4. การติดตามผลโดยทีมติดตาม หลังการอบรม 3 เดือน  
 หลักสูตรฉบับสมบูรณนี้ไดถูกใชในการจัดโครงการอบรม RDU primary care ใหกับบุคลากร
สาธารณสุขในระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิที่เกี่ยวของของเขตสุขภาพที่ 7 จํานวน 78 คน โดยมี
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแกนเปนผูจัดการโครงการ 
 นอกจากนี้ สบช. ยังไดรับงบประมาณจาก อย. ใหจัดโครงการอบรม RDU primary care ให
กับทีมงาน RDU ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช (รพร.) จํานวน 21 แหง รวมไปถึงบุคลากรของโรง
พยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ รพร. เหลานั้นดวย รวมจํานวนทั้งสิ้น 98 คน 
โดยเปาหมายของรพร.คือการสรางพื้นที่ตนแบบการใชยาสมเหตุผล (RDU community) ทั้งระดับตําบล
และระดับอําเภอ โครงการนี้เปนโครงการความรวมมือระยะยาวระหวาง สบช. และ อย. ที่ถูกออกแบบ
ใหเปน Implementation research ที่จะสามารถถอดบทเรียน รูปแบบการสรางพื้นที่ตนแบบการใชยา
อยางสมเหตุผล ที่สามารถนําไปขยายผลในพื้นที่อื่นๆตอไปได
 ประสบการณการทํางานตั้งแตการสรางหลักสูตร RDU primary care สรางหลักสูตรอบรม
วิทยากร RDU primary care สรางทีมวิทยากรและวิทยากรพ่ีเล้ียง ทดลองใชหลักสูตร RDU primary 
care ปรับหลักสูตรจนไดหลักสูตร RDU primary care ฉบับสมบูรณ และมีการใชหลักสูตร RDU 
primary care ฉบับสมบูรณในการอบรมบุคลากรสาธารณสุขอีก 2 ครั้ง ทําใหทีมงานทั้งผูจัด วิทยากร 
และ วิทยากรพี่เลี้ยง มีความชํานาญเพิ่มมากขึ้นจนสามารถปรับกิจกรรมและจัดการเวลาไดเหมาะสมกับ
บริบทของผูเขารับการอบรมไดอยางมีประสิทธิภาพ  นอกจากนี้ประสบการณที่ไดรับจากพื้นที่ตางๆ ยัง
ชวยใหวิทยากรและวิทยากรพี่เลี้ยงไดรับบทเรียนการทํางาน RDU ที่สามารถนํามาแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่ง
เปนประโยชนตอการทํางานของผูเขารับการอบรมดวย
 ขณะนี้หลักสูตร RDU Primary Care ของ สบช. ไดเปนหลักสูตรหนึ่งในรายการหลักสูตรพัฒนา
บุคลากรของกระทรวงสาธารณสุขเพื่องาน Service Plan เมื่อกลางเดือนมีนาคม 2561 ที่ผานมา เขต
สุขภาพที่ 11 และ 12 ไดติดตอและแจงความประสงคผาน สบช. เพื่อใหวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร 
จังหวัดตรัง เปนผูจัดโครงการอบรม RDU Primary Care ใหกับบุคลากรสาธารณสุขในพื้นที่ของตน 
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 ในชวงตนปงบประมาณ 2560 เมื่อกระทรวงสาธารณสุขไดประกาศให RDU เปน Service 

plan ลําดับที่ 15 ชื่อสาขา “พัฒนาระบบบริการใหมีการใชยาสมเหตุผล” หรือ Service plan RDU 

และกาํหนดเปนตัวชี้วัด (KPI) ระดับกระทรวงสาธารณสุขที่ทุกจังหวัดตองดําเนินการใหผานตามเกณฑ 

รวมทั ้งกําหนดใหเปนตัวชี้วัดตามขอตกลงการปฎิบัติราชการของปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

(Performance agreement: PA) ดวย ทําใหหนวยบริการสาธารณสุขสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกแหง

ทั่วประเทศ ตองดําเนินการพัฒนาระบบบริการ RDU ตามแนวทางที่กําหนด โดยกระทรวงสาธารณสุขได

กําหนดเกณฑชี้วัดการไดรับการรับรองเปน RDU hospital ซึ่งมี 3 ระดับ (ขั้น 1-3) ประกอบดวยตัวชี้วัด

รวมทั้งสิ้น 20 รายการ ครอบคลุมการดําเนินงานตั้งแตระดับโรงพยาบาลศูนยลงไปจนถึงระดับรพ.สต.

ดวย การดําเนินงาน RDU hospital ของเครือขายจังหวัดขอนแกน (มีโรงพยาบาลในจังหวัดสมัครใจเขา

รวมรวม 25 แหง) นั้น เปนความรวมมือกับคณะอนุกรรมการสงเสริมการใชยาสมเหตุผลมาตั้งแตเริ่มแรก

ในปพ.ศ.2557 ตอมาไดยกระดับเปนนโยบาย Service plan RDU ในปพ.ศ. 2560  ทั้งนี้ แมวา RDU 

hospital และ Service plan RDU จะมีจุดมุงหมายเหมือนกันในเรื่องการสงเสริมการใชยาอยาง

สมเหตุผลของผูสั ่งใชยาในโรงพยาบาล แตก็มีบริบทและผลกระทบที่แตกตางกันในหลายมิติทั้งใน

เรื่องโครงสรางและการดําเนินงาน RDU hospital ดังนี้

ã¡ÅŒµÑÇ
ÀÞ.ÈÈÔ¸Ã àÍ×้ÍÍ¹Ñ¹µ�

àÀÊÑª¡ÃªÓ ¹ÒÞ¡ÒÃ Ê¹§.ÊÊ¨.¢Í¹á¡‹¹

ถอดบทเร�ยน
การสงเสร�มการใชยาอยางสมเหตุผล 

จังหวัดขอนแกน
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ประเด็น

กรรมการที่เกี่ยวของ

การเขารวม/การมีสวนรวม

กลุมเปาหมาย

รูปแบบการขับเคลื่อน

เกณฑการประเมิน

RDU hospital

PTC /RDU committee

โรงพยาบาลที่สนใจสมัคร
เขารวมโครงการฯ (สมัครใจ)

ระดับตั้ งแต โรงพยาบาล
ชุมชนขึ้นไป

ดาํเนินการเฉพาะในสวนของ
โรงพยาบาล ผานกรรมการ 
PTC/RDU ของหนวยงาน

กําหนดเกณฑผานเปน KPI 
ระดับโรงพยาบาล แบงเปน 
ตัวช้ีวัดหลัก ตัวช้ีวัดรอง และ
ตัวชี้วัดเสริม 

Service plan RDU

- Service plan committee
- PTC /RDU committee
- คปสอ./ DHS board (ระดับอําเภอ)

โรงพยาบาลในสังกัดสํานักงานปลัด
กระทรวงสาธารณสุ ขทุ กแห งต อ ง
ดําเนินการ (เปนนโยบายระดับกระทรวง 
ตองดําเนินการทุกโรงพยาบาล)

ทุกระดับของโรงพยาบาล (รวมรพ.สต.
ดวย)

ตองเชื่อมโยงและประสานงานกันใน
รูปแบบ CUP (เครือขายสถานบริการทั้ง
อําเภอ ตั้งแตโรงพยาบาลชุมชน สสอ.
จนถึง รพ.สต.) 

กําหนดเกณฑการผานเปน RDU ขั้น 1-3 
แบบ milestone เปนระดับอําเภอ ซึ่ง
ครอบคลุมทุกโรงพยาบาล (รวมรพ.สต.
ดวย) รวมถึงกําหนดเกณฑของการจัดการ
เชื้อดื้อยา (Antimicrobial resistance) 
ของโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิ (ระดับ A 
และ M1)

 ในชวงไตรมาสที่ 1-2 ของปงบประมาณ 2560 ภายหลังการประกาศนโยบาย  Service plan 

RDU นั้น ยังเปนชวงที่ไมมีความชัดเจนถึงเปาหมายและนิยามตัวชี้วัดที่เกี่ยวของ รวมถึงการกําหนด

วิธีการประมวลผลเพ่ือการเปรียบเทียบผลงาน อยางไรก็ตาม กระทรวงฯก็ไดกําหนดแนวทางการดําเนินงาน 

Service plan RDU ออกมาเปนคูมือใหทุกหนวยงานนําไปปฎิบัติ  แตเมื่อสิ้นปงบประมาณ 2560 

ผลงาน Service plan RDU ของจังหวัดขอนแกนก็ไมผานเกณฑที่กระทรวงฯกําหนด คือ มีอําเภอที่

ผานเกณฑ RDU ขั้น 1 = 1 แหง คิดเปน 3.8% (เกณฑป 2560 คือ ตองมีอําเภอผานเกณฑ RDU 

ขั้น 1 ≥ 80%) 
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ประเด็น ปญหาและอุปสรรค
มาตรการการขับเคลื่อน/การแก้ไข

ในปีงบประมาณ 2561

1. โครงสราง
   กรรมการและ
   ผูรับผิดชอบ

2. การสื่อสาร
   นโยบาย

3. รูปแบบการ
   ขับเคลื่อน

เดิมที ่เปน RDU Hospital 
กรรมการจะมีแตที ่ มาจาก
โรงพยาบาลเทาน้ัน ซ่ึงสวนใหญ
เปนเภสัชกร ทําใหมีขอจํากัด
ในการดําเนินงาน

-

สือ่สารนโยบายในเวทีกรรมการ 
RDU ระดับจังหวัด ไมถึงผูบริหาร/
ผูปฎิบัติงาน โดยเฉพาะระดับ
รพ.สต./สสอ.ของทุกหนวยงาน
ผู รับผิดชอบไมเขาใจ KPI / 
การรายงาน และการประเมินผล

-

-

RDU hospital มุงเนนการขับเคล่ือน
เฉพาะในระดับโรงพยาบาล และ
เครือขายขอนแกนก็เลือก KPI ที่
สนใจรวมกันท้ังจังหวัดมาดําเนินการ 
จึงพบปญหา ไดแก
- ไมมีเกณฑการประเมินผลงานที่
  แสดงการผานเปน RDU hospital 
  ที่ชัดเจน
- ไมมีขอมูลพื้นฐานและผลงาน ใน
  ระดับรพ.สต.
- จนท.รพ.สต.สวนใหญไมรับทราบ
  เรื่อง RDU hospital 

แตงตั้งกรรมการ Service plan RDU 
ที่ครอบคลุมผู เกี่ยวของจากสหสาขา
วิชาชีพ ทั้งโรงพยาบาลชุมชน/สสอ. และ
รพ.สต. เพื่อใหสามารถขับเคลื่อนไปสู
ระดับ รพ.สต. และชุมชนได 

กํ า หนดน โ ยบาย ร ะดั บ จั ง ห วั ด 
“ยับยั ้งเชื ้อดื ้อยา สงเสริมการใช
ยาสมุนไพร” และจัดการประชุม
ชี้ แจงผูบริหารเพื่อสื่ อสารไปทุก
ระดับทั้งโรงพยาบาลชุมชน /สสอ.
และ รพ.สต. โดยนพ.สสจ.
เพิ่มชองทางสื่อสารขาวสาร/ความรู/
นโยบาย RDU ของ จ.ขอนแกนผาน 
website ของสสจ.ขก. 

1.

2.

ปรับรูปแบบการขับเคลื่อนใหเช่ือม
โยงประสานในระดับอําเภอทั้งโรง
พยาบาลชุมชนและ รพ.สต. โดยมี 
สสอ. เปนผูประสานงาน
กําหนดอํ า เภอเป าหมายที ่ ต  อ ง
ผานเกณฑตามที่กระทรวงฯกําหนด
วิเคราะหปจจัยสําคัญ/ความเสี่ยง
ท่ีสงผลตอการผานเกณฑแตละข้ัน 
แลวทําแผนพัฒนา ไดแก
- ข้ันท่ี 1 : การส่ังใชยาปฎิชีวนะ 2 โรค 
  ในรพ.สต.
- ข้ันท่ี 2 : การส่ังใชยาปฎิชีวนะ 4 โรค 
  ในรพ.
- ข้ันท่ี 3 : การใชยาในผูปวยเบาหวาน
  และโรคหืด

1.

2.

3.

 เม่ือวิเคราะหปญหาและอุปสรรคของการดําเนินงานในระดับจังหวัดและระดับหนวยงานแลว 

เครือขาย RDU จังหวัดขอนแกน จึงกําหนดมาตรการและกลไกในการแกไขปญหาในปงบประมาณ 

2561 ดังนี้
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ประเด็น ปญหาและอุปสรรค
มาตรการการขับเคลื่อน/การแก้ไข

ในปีงบประมาณ 2561

4. ความรูเรื่องโรค 
   การส่ังใชยา และ
   ความตระหนัก
   ของผูสั่งใชยา/
   ประชาชน

ผูสั่งใชยาไมไดฟนฟูความรูเร่ือง
โรคและการสั่งใชยา โดยเฉพาะ
ในระดับรพ.สต.
ความเชื่อ และทัศนคติของผูสั่ง
ใชยา
พฤติกรรมเรียกหายาปฎิชีวนะ
ในการมารับบริการของผูปวย
การเขาถึงยาปฎิชีวนะไดงาย 
แมแตในรานชํา

-

-

-

-

ทํา check list CPG/Guideline การ
สั่งใชยาปฎิชีวนะ 4 โรค
กําหนดใหทุกหนวยงานจัดหาและ
จายยาสมุนไพรทดแทน
ใหทุกอําเภออบรมความรูเรื่องการสั่ง
ใชยาปฎิชีวนะใหจนท.รพ.สต. 100% 
กําหนดแพทย RDU expert ระดับ
จังหว ัดและหนวยงาน เพื ่อเป น
ท่ีปรึกษาและรวมวิเคราะหแกไข
ปญหาตามตัวชี ้วัด รวมถึงกระตุ น
และสรางความตระหนักใหแกผูสั่ง
ใชยาและผู เกี ่ยวของ และ focal 
point ทุกระดับเพื่อการสื่อสารและ
ประสานงาน
อบรมแพทยครู ก. RDU 
เวที KM และ RDU sharing ระดับ
จังหวัด

1.

2.

3.

4.

5.
6.

5. ระบบฐานขอมูล
   คุณภาพขอมูล
   และการรายงาน
   ผล

ใชระบบฐานขอมูล และการสง
ขอมูลรายงานที่พัฒนาโดย
รพ.ขอนแกน แตรายงานและ
ประมวลผลทุก 3 เดือนซ่ึงลาชา
ไมทันกาล
การประมวลผลงาน KPI ทุก
หนวยงานตองประมวลผลงาน
เอง ไมมีโปรแกรมกลางที ่ใช
ประมวลและวิเคราะหผลงาน 
รพ./รพ.สต.ที่มีจนท. IT นอย
จึงไมสามารถวิเคราะหผลงาน
ของตนเองไดทันเวลา

-

-

พัฒนาโปรแกรมเพื่ อตรวจสอบ
คุณภาพข อม ูลผลงาน RDU ชื่อ 
“RDU Check” ซ่ึงสามารถตรวจสอบ
- รหัสยา
- การส่ังใชยาปฎิชีวนะรายหนวยบริการ
  ตาม KPI 4 รายการ
กําหนดใหทุกหนวยงานใชขอมูล
ผลงานจาก HDC เปนหลักในรายการ
ที่ HDC ประมวลผลไดซึ่งสะทอนผล
งานไดทันที (แต HDC ยังอยูในชวง
พัฒนาจึงยังแสดงผลงานไมครบทุก 
KPI) 

1.

2.
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ประเด็น ปญหาและอุปสรรค
มาตรการการขับเคลื่อน/การแก้ไข

ในปีงบประมาณ 2561

ไมมีการทวนสอบขอมูลกอน
สงผลงาน 
พบการ mapping รหัสยาผิด
บางรายการเปนยาปฎิชีวนะใน
ระดับรพ.สต.ที่สงผลตอผลงาน 
KPI การสั่งใชยาปฎิชีวนะ ใน
รพ.สต.สูงกวาปกติ

-

-

 เมื่อเครือขาย RDU จ.ขอนแกน ไดปรับปรุงและดําเนินงานตามมาตรการที่วิเคราะหจากปญหา

ที่พบแลว พบวา ผลงานในไตรมาส 2 ของปงบประมาณ 2561 มีอําเภอที่ผาน RDU ขั้นที่ 1 จํานวน 20 

แหง (คิดเปน 76.92%) และผาน RDU ขั้นที่ 3 จํานวน 2 แหง (คิดเปน 7.69%) ซึ่งในภาพรวม ถือวายัง

ไมผานเกณฑที่กระทรวงฯกําหนดในป 2561 คือ ตองมีอําเภอที่ผานเกณฑ RDU ขั้นที่ 1 ≥ 80% และ

ผาน RDU ขั้น 2 ≥ 20%  แตก็นับไดวามีการพัฒนาขึ้นมากจากป 2560 ที่มีอําเภอที่ผานเกณฑ RDU ขั้น 

1 เพียง 1 แหง ทั้งนี้จังหวัดขอนแกนตั้งเปาหมายวาจะตองผานเกณฑที่กระทรวงฯกําหนดใหไดภายใน

สิ้นปงบประมาณ 2561 

6. การตรวจสอบ

   เวชระเบียน

การบันทึกขอมูลเวชระเบียน

ไมครบถวน

ความรู ใ นการ ให รหั ส โรค 

ICD10 ของ coder หรือผูสั่ง

ใชยา (บางหนวยบริการผูสั่งยา

ไมใช coder จึงมีความคลาด

เคลื่อนในการใหรหัส ICD10) 

โดยเฉพาะระดับ รพ.สต.

-

-

อบรมช้ีแจงความรูในการใหรหัสโรค 

ICD10 ในการส่ังใชยาปฎิชีวนะในรพ.สต. 

ทุกแหง ดวยแนวทาง “การใช ICD10 

อยางสมเหตุผล” ที่พัฒนาโดยแพทย 

RDU expert ของรพ.บานฝาง
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 สาเหตุท่ีทําใหเครือขาย RDU จ.ขอนแกน มีผลงาน RDU ดีขึ้นนั้น เปนเพราะมาตรการการ

ขบัเคล่ือนและการแกไขที ่ไดกลาวไวข างตนทั ้ง 7 ขอ ซึ ่งกลไกที ่ส ําคัญที ่ท ําใหมาตรการทั ้ง 7

บรรลุเปาหมายก็คือ การกระตุนติดตามจากผูบริหารระดับสูง  เนื่องจาก Service plan RDU เปน PA 

ที่ผูตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 7 ใหความสําคัญ และนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดขอนแกนก็ได

กํากับติดตามเขมขนจริงจัง รวมไปถึงการออกเยี่ยมและคนหาปญหาดวยตนเองในระดับรพ.สต.ที่เปน

จุดสําคัญในการผานเกณฑ RDU ขั้นที่ 1 ทั้งยังเรงรัดใหพัฒนาระบบการตรวจสอบคุณภาพขอมูล และ

สะทอนผลงานรายอําเภอในที่ประชุมประจําเดือนของผูบริหารอยางสมํ่าเสมอตอเนื่องทุกเดือนดวย

 ทั้งนี้ Service plan RDU ของเครือขายจังหวัดขอนแกนยังตองดําเนินการคูขนานไปกับ

การสงเสริมการใชยาอยางสมเหตุผลในหนวยบริการสาธารณสุขตอไป เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติและ

พฤติกรรมในการใชยาของประชาชนใหเปนไปอยางเหมาะสมมากขึ้นเรื่อยๆ  

 อยางไรก็ตามเครือขาย RDU จ.ขอนแกน ไมมุงหวังเพียงการผานเกณฑตามตัวชี้วัดถึง RDU 

ขั้นที่ 3 ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด ความยั่งยืนของ RDU hospital และความตระหนักรูของ

ประชาชนในการใชยาอยางสมเหตุผล (RDU literacy) เปนความทาทายและเปาหมายที่ตองกาวไปใหถึง
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 กําเนิด RDU เขตสุขภาพที่ 12

 เขตสุขภาพที่ 12 ประกอบดวย 7 จังหวัดภาคใตตอนลาง ไดแก จังหวัดตรัง, พัทลุง, สตูล, 

สงขลา, ปตตานี, ยะลา และนราธิวาส มีโรงพยาบาลทุกระดับจํานวน 78 แหงและ รพ.สต.ทั้งหมด

จํานวน 797 แหง ระบบบริการสุขภาพสาขาการใชยาอยางสมเหตุผล (RDU) เปนสาขาที่ 15 เพื่อ
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แผนพัฒนาระบบบร�การสุขภาพฯ และโครงสราง

การทํางานระดับเขตกับสัมฤทธิผลของการ

สงเสร�มการใชยาอยางสมเหตุผล

คุมครองใหประชาชนไดรับการรักษาดวยยาอยางมีประสิทธิภาพ มีความ

ปลอดภัยและคุมคา มีตัวชี้วัดการใชยาอยางสมเหตุผลระดับโรงพยาบาล 18 

ตัวช้ีวัด ระดับรพ.สต. 2 ตัวชี้วัดและมีการติดตามสถานการณเชื้อดื้อยาใน

โรงพยาบาลที่มีศักยภาพในการเพาะเชื้อโรคไดจํานวน 10 แหง อีก 1 ตัวชี้วัด 

รวมเปน 21 ตัวชี้วัด  ซึ่ง RDU เขตสุขภาพที่ 12 ไดถือกําเนิดในวันที่ 11 มกราคม พ.ศ.2560 ดวยการ

แตงตั้งประธานกรรมการและกรรมการสหวิชาชีพจํานวน 35 ทาน เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย มีการรายงาน

ขอมูลผาน 2 โปรแกรม คือ E-Tool master และ RDU 2016 เชื่อมโยงระหวางโรงพยาบาลกับสวนกลาง

ของกระทรวงสาธารณสุข

 แผนพัฒนา

 มีการกําหนดแผนพัฒนาไว 3 ดาน

 1. การพัฒนาเครือขายใหมีความเขมแข็ง

 - อบรมใหความรู ปละ 2 ครั้ง

 - จัดใหมี line RDU ประจําจังหวัดและระดับเขต และline AMR ของ 10 โรงพยาบาล เพื่อ

ติดตามขอมูลขาวสาร

 - จัดใหมีการอบรม IC Nurse ใหแกโรงพยาบาลเครือขายปละ 50 ราย

 - จัดใหมีการประกวดผลงานวิจัย

 - จัดใหมี lunch symposium ใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับ RDU

    แกแพทยและบุคลากรทางการแพทยอื่นๆ ในโรงพยาบาลตาง ๆ 
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 2. การพัฒนาผูปวยใหมีความรูความเขาใจในการใชยาอยาง

    สมเหตุผล

 - กําหนดวัน Awareness Day ทุกไตรมาส เพื่อเปนวันรณรงค

   การใชยาอยางสมเหตุผล

 - จัดใหมีสื่อสิ่งพิมพ เชน แผนไวนิล และโปสเตอร  

   เพื่อใหความรูที่ถูกตองแกประชาชน

 - ผลิตสื่อนวัตกรรม เชน ขอความใหความรูบนเสื้อวินมอเตอรไซค, 

   ขอความบนขวดนํ้าดื่ม

 3. การพัฒนาแนวทางกํากับติดตาม

 - กําหนดใหมีทีมเภสัชชุมชน เพื่อติดตาม

   การใชยาอยางเหมาะสมใน รพ.สต.

 - กําหนดแบบฟอรมการรายงานขอมูล ตัวช้ีวัด

   ของแตละโรงพยาบาล เพ่ือจะไดทราบสถานการณ

 - การแกไขปญหาจะมีหลายรูปแบบ เชน แบงกลุมชวยเหลือกัน

   สําหรับโรงพยาบาลที่ใกลเคียงกัน สําหรับที่ที่มีปญหาระดับผูบริหาร 

   ประธานคณะกรรมการ RDU จะเขาไปดูแล

 - มีการแลกเปลี่ยนขอมูลกับ Service Plan สาขาอื่น เชน 

   การใชยาสมุนไพรทดแทน ATB, สาขาไต, สาขาสูติ

   

สัมฤทธิผลของการสงเสริมการใชยาอยางสมเหตุผล
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 คณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแหงชาติ ไดใหคําจํากัดความไวในคูมือการใชยาอยาง
สมเหตุผลตามบัญชียาหลักแหงชาติ พ.ศ.2552 วา “การใชยาอยางสมเหตุผล (Rational drug use) 
หมายถึง การใชยาโดยมีขอบงชี้ ใชยาที่มีคุณภาพ มีประสิทธิผลจริง สนับสนุนดวยหลักฐานที่เชื่อถือได 
ใหประโยชนทางคลินิกเหนือกวาความเสี่ยงอยางชัดเจน มีราคาเหมาะสม คุมคาตามหลักเศรษฐศาสตร
สาธารณสุข ไมเปนการใชยาอยางซํ้าซอน คํานึงถึงปญหาเชื้อดื้อยา เปนการใชยาในกรอบบัญชีฯอยาง
เปนขั้นตอนตามแนวทางที่กําหนดไว โดยใชยาในขนาดที่พอเหมาะกับผูปวยในแตละกรณี ดวยวิธีการให
ยาและความถ่ีในการใหยาท่ีถูกตองตามหลักเภสัชวิทยาคลินิก ดวยระยะเวลาการรักษาที่เหมาะสม ผูปวย
ใหการยอมรับและสามารถใชยาดังกลาวไดอยางถูกตองและตอเนื่อง กองทุนในระบบประกันสุขภาพ
หรือระบบสวัสดิการสามารถใหเบิกจายคายาน้ันไดอยางย่ังยืน เปนการใชยาท่ีไมเลือกปฏิบัติ เพื่อใหผูปวย
ทุกคนสามารถใชยานั้นไดอยางเทาเทียมกันและไมถูกปฏิเสธยาที่สมควรไดรับ”

 สําหรับประเทศไทยนั้น การใชยาอยางไมสมเหตุผลเกิดขึ้นทั้งในสถานพยาบาลและในชุมชน 
จากการประเมินคาใชจายดานยาของประเทศ พบวาการบริโภคยาของคนไทยในป พ.ศ.2553 มีมูลคา
สูงถึง 144,570 ลานบาท คิดเปนรอยละ 35 ของคาใชจายดานสุขภาพ ขณะที่ประเทศที่พัฒนาแลวมี
สัดสวนเพียงรอยละ 10-20 เทานั ้น องคการอนามัยโลก (WHO) รายงานใน 60th World Health 
Assembly เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2550 วาการใชยาไมต ํากวารอยละ 50 เปนการใชยาอยาง
ไมสมเหตุผลแบบเกินจําเปน ประเทศไทยไดเสนอขอมูลประมาณการวา การใชยาอยางไมสมเหตุผลใน
ภาครัฐมีไมนอยกวารอยละ 50 หากมีการดําเนินการตามนโยบายการใชยาอยางสมเหตุผล จะสามารถ
ลดคาใชจายดานยาของภาครัฐลงไดไมตํ่ากวาปละ 23,000 ลานบาท (จากการประมาณการคาใชจาย
ดานยาปพ.ศ.2547 เทากับ 47,601.27 ลานบาท) 

การขยายผลการดําเนินงานสงเสร�มการใชยาอยาง
สมเหตุผลสูชุมชน ภายใตการสนับสนุนของ สปสช.
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การขับเคลื่อนนโยบายการใชยาอยางสมเหตุผลของประเทศไทย มีเป้าหมายเพื่อให้ 

“สังคมไทยใชยาอยางสมเหตุผล”

ผูปวย: มีสวนรวมในการตัดสินใจในการใชยา ใชยาเทาที่จําเปน ปลอดภัยจากการใชยา
ประชาชน: มีความเขาใจในโรคและยา ตระหนักตอความสําคัญของความปลอดภัยในการใชยา
ผูสั่งใชยา: มีเจตคติในการเรียนรู ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง มุงมั่นในการใชยาอยางสมเหตุผล
หนวยงานรัฐ: พัฒนากลไก สนับสนุน และกํากับดูแลการใชยาอยางสมเหตุผล
หนวยงานภาคเอกชน: รวมมือในการพัฒนาระบบ/กลไกการใชยาอยางสมเหตุผล
ภาคการศึกษา: พัฒนาการเรียนการสอน จัดสิ่งแวดลอม เพื่อการใชยาอยางสมเหตุผล

 ที่ผานมามีการขับเคลื่อนนโยบายสงเสริมการใชยาอยางสมเหตุผลที่เนนในฝงของผูใหบริการ 
โดยเฉพาะในสวนของสถานพยาบาลภาครัฐ คือมีการดําเนินโครงการ โรงพยาบาลสงเสริมการใชยา
อยางสมเหตุผล (Rational Drug Use Hospital; RDU Hospital) เปนความรวมมือระหวางกระทรวง
สาธารณสุข เครือขายโรงพยาบาลกลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคการมหาชน) และ
หนวยงานอื่นๆที่เกี่ยวของ โดยไดรวมกันดําเนินการเพื่อพัฒนาสูโรงพยาบาลสงเสริมการใชยาอยาง
สมเหตผุล ภายใตบันทึกขอตกลงความรวมมือเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2557 ทําใหเกิดการดําเนินการ
สงเสริมการใชยาอยางสมเหตุผลอยางเปนรูปธรรม สรางความต่ืนตัวแกโรงพยาบาลตอเร่ืองการใชยาอยาง
สมเหตุผลเปนอยางมาก และระหวางการขับเคล่ือนการดําเนินโครงการฯในระดับสถานพยาบาล ก็มีการ
พัฒนากลไกการอภิบาลระบบอยางคูขนานกันไป โดยดําเนินการผานหลายหนวยงาน และหลายมาตรการรวม 
ท้ังมาตรการทางการเงิน (การสรางแรงจูใจดานการเงิน เพ่ือใหเกิดการปรับพฤติกรรมบริการ ผานระบบ
กองทุนสุขภาพ สปสช.),  มาตรการทางการปกครอง (การตรวจราชการ สธ.), มาตรการทางดานคุณภาพ 
(การประเมินการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล), มาตรการทางดานกฏหมาย และมาตรการทางดานการ
ศึกษา โดยเนนกระบวนการมีสวนรวมกับหุนสวนทางยุทธศาสตร (Strategic partner) บูรณาการทรัพยากร 
เปาหมายและพื้นที่ดําเนินการภายใตบันทึกขอตกลงความรวมมืออยางตอเนื่องและเปนระบบ
 นับไดวาการดําเนินโครงการโรงพยาบาลสงเสริมการใชยาอยางสมเหตุผล (RDU Hospital) 
เปนจุดเริ่มตนที่มีความสําคัญที่อาจนําไปสูจุดมุงหมายในภาพใหญตามเปาหมายทางดานยุทธศาสตร 
คือ การเกิด “สังคมแหงการใชยาอยางสมเหตุผล” (RDU Society) การขับเคลื่อนการดําเนินการผาน
ทางฝงผูใหบริการ (สถานพยาบาลและผูสั่งใชยา; Supply side) เพียงฝงเดียว อาจทําใหเกิดแรงเสียด
ทานจากฝงผูรับบริการ (ประชาชนและผูรับบริการ; Demand side) จากการรองขอยา หากประชาชน
ขาดความรอบรูทางดานยาและสุขภาพ อาจสงผลกระทบตอการขับเคลื่อนฯในภาพใหญของโครงการฯ
ในระยะยาวได ทําใหขอบเขตของการดําเนินการจําเปนตองขยายวงออกนอกขอบเขตของโรงพยาบาล

การขับเคลื่อนนโยบายการใชยาอยางสมเหตุผลของประเทศไทย มีเป้าหมายเพื่อให้ การขับเคลื่อนนโยบายการใชยาอยางสมเหตุผลของประเทศไทย มีเป้าหมายเพื่อให้ 

“สังคมไทยใชยาอยางสมเหตุผล”“สังคมไทยใชยาอยางสมเหตุผล”
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มากขึ้น เชน การสรางความรอบรู (literacy) จะไมจํากัดวงเฉพาะกลุมบุคลากรทางการแพทยในโรง
พยาบาลเทานั้น แตจะตองเปดกวางไปถึงบุคลากรอื่นๆ รวมถึงประชาชนทั้งในระดับปจเจกจนถึงระดับ
ชุมชน เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจ และเกิดการใชยาอยางสมเหตุผลในที่สุด

สถานการณปญหาการใชยาอยางไมสมเหตุผลในระดับชุมชน

การกระจายยาในชุมชน
 การจําหนายยาในรานขายของชํา ซูเปอรมารเกต รานสะดวกซื้อ การจําหนายยาอันตราย 
ยาควบคุมพิเศษ วัตถุออกฤทธิ์ตอจิตและประสาทในรานขายยาแผนปจจุบันบรรจุเสร็จที่มิใชยาอันตราย
หรือยาควบคุมพิเศษ (ขย.2) รวมท้ังแหลงอ่ืนๆท่ีไมถูกตองตามกฎหมายเปนส่ิงท่ีพบไดท่ัวไป การขายตรง 
(direct sale) และการขายยาผานอินเตอรเน็ตเปนชองทางการกระจายที่สําคัญของยาบางกลุม ซึ่ง
ปจจุบันยังไมมีวิธีควบคุมที่มีประสิทธิผล และสวนใหญเกิดขึ้นควบคูไปกับการโฆษณาและการสงเสริม
การขายโดยไมไดรับอนุญาต การกระจายยาผานแหลงตางๆที่กลาวนี้เปนปจจัยหนึ่งที่ทําใหเกิดการใชยา
อยางไมสมเหตุผล

การใชยาในชุมชน 
 จากการศึกษาความชุกและการกระจายของสินคาไมปลอดภัยในการประเมินความเสี่ยงและ
ความเปนไปไดในการแกปญหาดวยหลักเกณฑการจัดลําดับความสําคัญของสินคาระดับจังหวัดในปพ.ศ.
2557 ใน 4 ภาค 60 จังหวัด ระหวางเดือนมกราคม – สิงหาคม พ.ศ.2557  พบวา ปญหาระดับประเทศ 
5 อันดับแรก มีเรื่องที่เกี่ยวกับยาดวย คือ สเตียรอยด (steroid) ปลอมปนในผลิตภัณฑสุขภาพตางๆ
ที่กระจายในชุมชน โดยพบการระบาดของสเตียรอยดทั้งในยาชุด ยาแผนโบราณ อาหารเสริม แหลง
กระจายคือรถเร รานชํา รานขายยา  ทั้งนี้ พบวา คนไทยมีปญหาทางคลินิกจากการใชสเตียรอยดอยาง
ไมเหมาะสม 6 ลานคน มีการเสียชีวิต 0.38 ลานคน และเพิ่มคาใชจายในการรักษา 1,900 ลานบาท/ป  
นอกจากนี้ คลินิกและรานขายยายังมีการจายยาปฏิชีวนะเกินจําเปนอีกประมาณ 40-60%
 สําหรับการซื้อยารักษาตนเอง (self-medication) ของประชาชนนั้น มีงานวิจัยที่เกี่ยวของชี้
วา มีการกระทําที่ผิดกฎหมายในการจําหนายยานอกสถานพยาบาล เชน จําหนายยาโดยไมมีใบอนุญาต 
จําหนายยาไมตรงตามประเภทใบอนุญาต จําหนายยาโดยผูที่ไมมีหนาที่ปฏิบัติการ  ผูจายยาทั้งเภสัชกร
และที่ไมใชเสชกรจายยาเกินความจําเปนโดยไมมีขอบงใช จายยาดวยขนาดและระยะเวลาของการใชยา
อยางไมถูกตอง และใหคําแนะนําในการใชยาไมครบถวน และผูที่ซื้อยารักษาตนเองสวนใหญก็ขาดความ
รูเกี่ยวกับยาที่ใชรวมถึงวิธีใชยาที่ถูกตอง ทั้งยังพบวามีการนํายาหลายชนิดไปใชในทางที่ผิดดวย

สถานการณปญหาการใชยาอยางไมสมเหตุผลในระดับชุมชนสถานการณปญหาการใชยาอยางไมสมเหตุผลในระดับชุมชน
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การสงเสริมการขายยาและการโฆษณาในชุมชน
 ตั้งแตชวงตนทศวรรษ 2550 ที่ผานมา อาจกลาวไดวาเปนชวงเวลาที่พบการโฆษณาอาหาร ยา 
และผลิตภัณฑสุขภาพผิดกฎหมายมากท่ีสุดเน่ืองจากเทคโนโลยีการส่ือสารเขาสูยุคดิจิตอล (Digital Age) 
มากขึ้น แนวโนมของปญหาจะยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นอีกภายใน 3-5 ป ขางหนา การขยายตัวของ
เทคโนโลยีการสื่อสารทําใหสื่อโฆษณาเติบโตขึ้นอยางรวดเร็ว เพราะลงทุนตําแตสะดวกและเขาถึงตัวได
งายกวาเดิม โดยผานโทรศัพทมือถือ สื่อโฆษณาเหลานี้ยังสามารถโนมนาวใหเกิดการซื้อขายผานระบบ
ออนไลนหรือธุรกรรมอิเล็กทรอนิกสไดอีกดวย สงผลใหการจัดการกับปญหาสื่อโฆษณาผิดกฎหมาย
มีความยุงยากเพิ่มมากขึ้นอีกหลายเทาตัว สื่อดิจิตอลที่ขยายตัวอยางรวดเร็วและเขาถึงผูบริโภคงาย
ขึ้น สงผลตอพฤติกรรมการใชยาของประชาชนอยางกวางขวางและรุนแรง  Direct-to-consumer 
advertisement อาศัยชองวางทางกฎหมายทําโฆษณายาอันตรายและยาควบคุมพิเศษโดยตรงตอ
ผูบริโภคในรูปแบบ Disease-awareness campaign เพื่อสื่อสารใหผูบริโภคตระหนักถึงโรคหรือความ
เสี่ยงของตน/คนที่รักตอการเกิดโรค ซึ่งกระตุนใหเกิดการแสวงหาขอมูลเกี่ยวกับโรคและยาจากศูนย
ขอมูลของบริษัทยาหรือบุคลากรทางการแพทยที่มุงใหขอมูลดานเดียวหรือใหขอมูลเท็จ ทําใหประชาชน
เริ่มตนการซักถามหรือพูดคุยกับบุคลากรทางการแพทย ซึ่งอาจนําไปสูการสั่งใชยานั้นในที่สุด
 การเขาถึงยาของประชาชน โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีนชนบทหางไกลน้ัน รานคาหรือรานชําในหมูบาน
ยังคงเปนทางเลือกแรกๆ 
 ยาชุดแกปวด ยาปฏิชีวนะ ยาลูกกลอน ยังคงเปนกลุมรายการยาที่เปนประเด็นปญหาหลัก
และมีการแพรกระจายในชุมชนเปนจํานวนมาก การดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐที่ผานมามีการ
ดําเนินการทั้งมาตรการทางดานกฎหมาย และการรณรงคประชาสัมพันธใหความรูแกประชาชน ซึ่ง
ยังมีขอจํากัดมากมายหลายประการ ทําใหประสิทธิผลคอนขางตํา ประกอบกับแนวโนมสถานการณ
ปญหาสุขภาพที่สามารถปองกันไดของประชาชนอันสืบเนื่องมาจากการใชยาและผลิตภัณฑสุขภาพที่ไม
เหมาะสม ก็มีแนวโนมสูงขึ้นเรื่อยๆ ภาครัฐจึงควรหันมาใหการสนับสนุนใหมากขึ้น และบูรณาการการ
ดําเนินการรวมกับภาคประชาสังคม ในการสรางความเขมแข็งใหแกประชาชน ใหเกิดความรอบรูทาง
ดานยาและสุขภาพ และสนับสนุนใหเขามาเปนแนวรวมในการชวยเฝาระวังการโฆษณา กระจายยาและ
ผลิตภัณฑสุขภาพในชุมชนอยางจริงจัง 
 การดําเนินการในระดับชุมชนเพ่ือจัดการปญหาในเชิงการปองกัน จึงควรมุงไปท่ี 2 ประเด็นหลัก ที่
มีเปาประสงคในการพัฒนาใหภาคประชาชนเกิดความเขมแข็ง โดยรัฐเปนฝายสงเสริมและสนับสนุน คือ:
 • สงเสริมและสนับสนุนภาคประชาชน หรือชุมชน หรือองคกรภาคประชาสังคม ใหเขามามีสวนรวม
ในการเฝาระวังของทางการกระจายยา การใชยา ตลอดจนการสงเสริมการขายและการโฆษณายาและ
ผลิตภัณฑสุขภาพ โดย Empower ภาคีเหลานี้ใหเขมแข็งในมิติของการคุมครองผูบริโภค
 • สงเสริมและสนับสนุนการเพิ่มความรอบรูดานสุขภาพ (Health literacy) โดยเฉพาะทางดาน
การใชยา ใหแกประชาชนและชุมชน 
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กลไกการสนับสนุนการขับเคลื่อนการใชยาอยางสมเหตุผลในชุมชนภายใตระบบหลัก

ประกันสุขภาพถวนหนา

 ภายใตระบบงบประมาณของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ในการบริหารจัดการ
งบบริการทางการแพทยเหมาจายรายหัว ปงบประมาณ 2561 มีการจัดสรรเม็ดเงินงบประมาณบางสวน 
แยกสวนจากงบประมาณหมวดสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรค นํามาใชในการจัดหาบริการในสวน
ของบริการสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคที่ดําเนินการในชุมชน (กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ
ทองถิ่น) 
 งบประมาณดังกลาวเปนคาใชจายสําหรับการดําเนินงานสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคใน
รูปแบบความรวมมือกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามประกาศของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ โดยจายใหกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ที่มีความพรอมในการเขารวม
ดําเนินงาน เนนการบูรณาการรวมกับกลไกตางๆในพื้นที่ เชน คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ระบบสุขภาพอําเภอ (District Health Board)  เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการดูแล
สุขภาพของประชาชนในพ้ืนท่ีตามประเด็นกลุมเฉพาะท่ีเนนเปนพิเศษ เชน เด็กปฐมวัย ผสูงอายุ คนพิการ 
และกลุมที่มีภาวะเสี่ยงและปวยในโรคไมติดตอเรื้อรัง
 ในปงบประมาณ 2561 สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ไดรับจัดสรรงบคาใชจายสําหรับ
บริการสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคที่ดําเนินการในชุมชนเทากับ 45 บาทตอ 1 หัวผูมีสิทธิ และ
ทองถิ่นมีการสมทบเงินเขากองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ตั้งแตรอยละ 30 ไปจนถึงรอยละ 60 ตามขนาด
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
 ขอกําหนดตามเนื้อหาใน “ประกาศคณะอนุกรรมการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค ภายใต
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เรื่อง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557” มีการกําหนดตัวอยางกิจกรรมบริการสาธารณสุขตาม
กลุมเปาหมายเฉพาะ (ตามแนบทายประกาศ) ที่อยูในกรอบการสนับสนุนของระบบกองทุน และมีความ
สอดคลองกับประเด็นการดําเนินกิจกรรมมุงเนนในการดําเนินการแนวราบในระดับชุมชน เพื่อจัดการ
ปญหาในเชิงการปองกัน โดยชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดการปญหาการใชยาอยางไมสมเหตุผลใน
ระดับชุมชน ในขอ 7.2 การบริโภค เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคที่ไมเหมาะสม ที่อาจเกิดความ
ไมปลอดภัยหรือเปนอันตรายตอสุขภาพ เชน
 • การสงเสริมโภชนาการและอาหารปลอดภัยในโรงเรียน ในสถานประกอบการ และในชุมชน
 • การรณรงคและใหความรูในการบริโภคอาหารปลอดสารพิษ พืชสมุนไพร และการปลูกผักกิน
เอง
 • การสงเสริมพฤติกรรมการบริโภคที่ถูกตองและปลอดภัยแกประชาชน
 • การใหความรูและสงเสริมพฤติกรรมที่ถูกตองแกประชาชน ดานความปลอดภัยจากการใชยา 
เวชภัณฑ ผลิตภัณฑเสริมอาหาร และเครื่องสําอาง

กลไกการสนับสนุนการขับเคลื่อนการใชยาอยางสมเหตุผลในชุมชนภายใตระบบหลักกลไกการสนับสนุนการขับเคลื่อนการใชยาอยางสมเหตุผลในชุมชนภายใตระบบหลัก

ประกันสุขภาพถวนหนาประกันสุขภาพถวนหนา
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 • การสงเสริมการพัฒนารานขายของชําและแผงลอยจําหนายอาหารในชุมชนเรื่องอาหาร
และความปลอดภัยในการบริโภค
 การดําเนินการในลักษณะประชารัฐ (ประชาชนนํา รัฐเปนฝายสนับสนุน) โดยใชพื้นที่เปนฐาน 
เพื่อการขับเคล่ือนการพัฒนาระบบยาในชุมชนในมิติการสรางความรอบรูทางดานยา การพัฒนากลไก
เฝาระวังการกระจายยาและผลิตภัณฑสุขภาพที่ไมเหมาะสมในมิติการคุมครองผูบริโภค เพื่อสรางความ
เขมแข็งใหกับภาคประชาชน อยูในขอบขายที่ระบบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่นสามารถ
ใหการสนับสนุนได

 ทั้งนี้ ปญหาและอุปสรรคของภาคประชาชนในการจัดทําโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจาก
กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่น ก็คือ ปญหาเทคนิคในการเขียนโครงการเพื่อขอรับการ
สนับสนุน ดังน้ันจึงเกิดความรวมมือระหวาง ศูนยวิชาการเฝาระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.) สสส. 
และสปสช. ในการพัฒนาโครงการตนแบบการสรางเสริมสุขภาพสําหรับกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ทองถิ่นในระดับพื ้นที ่ในการสงเสริมการใชยาอยางสมเหตุผลและการจัดการปญหาเชื้อด้ือยา เพ่ือ
เปนการอํานวยความสะดวกและแกไขปญหาอุปสรรคทางเทคนิคในการเขียนโครงการ แลวนําไปแขวน
ไวในเมนูโครงการตัวอยาง เพื่อใหพื้นท่ีประยุกตใชในการจัดทําขอเสนอโครงการเพื่อแกไขปญหาเรื่อง
การใชยาอยางไมสมเหตุผลในชุมชนตอไป 
 โดยตัวอยางโครงการที่ไดนําไปแขวนไว ไดผานกระบวนการสังเคราะห โดยอิงจากสภาพปญหา
ในภาพรวมของประเทศ มีรูปธรรมความสําเร็จ เปนโครงการที่ไมมีความยุงยากซับซอนสําหรับการ
ดําเนินการในระดับพื้นที่ และเปนโครงการที่ควรมีการริเริ่มดําเนินการในระดับพื้นที่ ในกรณีพื้นที่ใด
ยังไมไดมีการดําเนินการใดๆ ตัวอยางโครงการดังกลาว เชน
 • โครงการเฝาระวังการขายยาไมเหมาะสมในชุมชน
 • โครงการเฝาระวังการโฆษณายาและผลิตภัณฑสุขภาพที่ผิดกฎหมายในชุมชน
 • โครงการสงเสริมความรูเร่ืองการใชยาตานแบคทีเรียท่ีเหมาะสมในเด็กเล็กและเด็กกอนวัยเรียน
 • โครงการรานชําสีขาว ปลอดยาและเครื่องสําอางอันตราย

 การใชยาอยางไมสมเหตุผล เปนปญหาเรงดวนที่สงผลเสียตอทั้งดานสุขภาพของประชาชน 
และดานเศรษฐกิจของประเทศ จึงควรกําหนดเปนนโยบายของประเทศท่ีทุกภาคสวนตองเขามามีสวนรวม
ในการบูรณาการการดําเนินงานเพื่อรวมสราง “สังคมไทย ใชยาสมเหตุผล” ตอไป



323232

 “วันกอนมาติดตอราชการท่ีสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เจอคนในลิฟต เขาบอกวา

มาหารืออย.จะนําเขายาแอมพิซิลิน ไมไดเอามาเปนยานะ อยากจะนําเขามาเปนเคมีภัณฑเพ่ือใชในสวนสม” 

 เร่ืองที่ผูเขารวมประชุมคนหนึ่งเลาในที่ประชุม สอดคลองกับเหตุการณที่ผูเขียนเจอกับตัวเอง 

“เภสัชพอมีขอมูลมั๊ยวาจะหาซื้อยาแอมพิซิลินไดที่ไหน จะลองเอาไปใชกับสวนสมดูหนอย เห็นพี่ที่

ทําเกษตรทางเหนือเขาแนะนํามา”

 “คุณแมกินยาลูกกลอนที่ทางญาติแนะนํามา กินไปไดแคสามวันถายออกมาเปนเลือด จนตอง

รีบนําสงโรงพยาบาล ระหวางทางเปนลมหมดสติ สงเขา ICU สุดทายหมดเงินคารักษาไปสามสี่แสนบาท 

ลองเอายาไปตรวจพบวามีสารสเตียรอยดอยูดวย ถาเปนคนจนๆ จะทํายังไง” อีกขอมูลหนึ่งที่ผูเขียนได

รับรูจากเจาหนาที่สาธารณสุขทานหนึ่ง

 ในชวงท่ีผานมา การดําเนินการรณรงคการใชยาอยางสมเหตุผลของกระทรวงสาธารณสุขคืบหนา

ไปอยางมาก มีการกําหนดตัวชี้วัดในการตรวจราชการ มีมาตรการในการดําเนินงานที่เปนรูปธรรมใน

สถานพยาบาลแตละระดับมากขึ้น เชน การกําหนดสัดสวนของกรอบรายการยา กําหนดเกณฑในการ

ตรวจสอบการส่ังใชยา มีการอบรมความรู ผลิตส่ือรณรงค ตลอดจนมีการติดตามความคืบหนาเปนระยะๆ  

 แตจากสองสามเหตุการณขางตนนี้ คงสะทอนภาพการจัดการปญหาการใชยาที่ไมสมเหตุผล

วา ที่ทําอยูอยางเขมขนในปจจุบันมันอาจจะยังไมเพียงพอ เพราะการใชยาที่ไมสมเหตุผลนั้น มันมีมิติที่

กวางและลึกกวาแคการดําเนินการในสถานพยาบาล และควบคุมรายการยาบางประเภทเทาน้ัน ปญหาการ

ใชยาอยางไมสมเหตุผลมันยังเชื ่อมโยงไปในวิถีชีวิตของผู ปวยและประชาชน ที่พยายามจะแสวงหา

ทางเลือกในการดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง ดังนั้น หากดําเนินการแบบที่ผานมา สุดทายอาจจะได

แค การไดรู ไดทํา แตผูปวยและประชาชนอาจไมรูสึกรวมกับปญหาดังกลาว สุดทายก็ไมเกิดผลในทาง

ปฏิบัติที่เปนจริง หรืออาจมีแตความสําเร็จในหนากระดาษเทานั้น
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การใชยาอยางสมเหตุผล 
ชุมชนคือเปาหมายเช�งยุทธศาสตร
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 หากมองในดานจุดแข็งและโอกาส การดําเนินการเก่ียวกับการใชยาอยางสมเหตุผลในปจจุบันนี้ ก็นับ

วาประสบผลสําเร็จในระดับหนึ่ง มีความตื่นตัวเกิดขึ้นในหมูเจาหนาที่บางกลุม เนื่องจากมีการกําหนด

เปนตัวชี้วัด มีการติดตามงาน และมีหลายฝายที่ใหความสนใจที่จะสนับสนุนการดําเนินงาน  แตหากมอง

ในดานจุดออนและอุปสรรค จะพบวา การดําเนินการนี้ มุงเนนที่กระบวนการและมุงเนนผลลัพธ

ที่จับตองได จนมองขามผลกระทบอื่นๆ เชน รายการยาอื่นๆที่กอใหเกิดความเสี่ยงอยางรุนแรงในสังคม 

การเช่ือมโยงกับสวนตางๆที่เกี่ยวของในระบบใหญทั้งระบบ ตลอดจนทัศนคติและการมีสวนรวมของ

ผูปวยและประชาชน 

 จึงเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งที่ควรจะตองเรงขยายผลการดําเนินงานการใชยาอยางสมเหตุผล

โดยดวน เพื่อใหสามารถไปตอไดถึงระดับชุมชน และเพื่อใหเกิดผลครอบคลุมทั้งระบบอยางแทจริง ทั้งนี้

ผูเขียนมีขอเสนอแนะเชิงนโยบายดังนี้

 1. ขยายขอบเขตการดําเนินงานจากเดิม ใหลงไปถึงในระดับชุมชน ท้ังน้ี กอนการดําเนินงาน  เจา

หนาท่ีในระดับนโยบายจะตองลงมาสัมผัสกับขอมูลที่แทจริงเสียกอน เชน ลงไปสังเกตการณสถานการณ

ปญหาการใชยาไมเหมาะสมในชุมชน และจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี ่ยวกับพฤติกรรมการใชยาอยาง

ไมสมเหตุผล มากกวาการสํารวจขอมูลจากแบบสอบถามเทานั้น

 2. ขยายเปาหมายการดําเนินงานใหครอบคลุมถึงยาที่มีการใชอยางไมสมเหตุผลที่สงผลกระทบ

ตอผูบริโภคในชุมชน เชน ยากลุมสเตียรอยด ยาสูตรตํารับที่ไมเหมาะสม ยาปฏิชีวนะที่ใชในการเกษตร

อยางไมเหมาะสม ดังเชนที่พบในฟารมหรือในสวนสม 

 3. สงเสริมกระบวนการมีสวนรวมจากภาคีที่เกี่ยวของ ใหเขามามีสวนรวมในการดําเนินงาน

ในทุกขั้นตอน ตั้งแตการรวมกําหนดเปาหมาย รวมดําเนินงาน และรวมประเมินผล และตองมุงเนนการ

ปรับความรูและทัศนคติใหถูกตองเหมาะสม เพื่อใหเกิดการนําไปปฏิบัติไดอยางแทจริง

 4. ในบางกรณี จําเปนตองมีทางออกที่เหมาะสมใหกับผูปวยและประชาชนดวย ตัวอยางเชน 

ผูปวยที่มีรายไดวันตอวัน เมื่อเจ็บปวยจนตองหยุดงานยอมขาดรายได ดังนั้นการพุงเปาไปที่ผูปวย

ทางเดียวอาจไมพอ อาจตองสรางความเขาใจกับนายจาง เพื่อหาทางออกรวมกันดวย

 5. เชื่อมโยงขอมูลกับหนวยตางๆ ทั้งในและนอกกระทรวงสาธารณสุข เพื่อนําขอมูลมาจัดการ

ความรู และใชใหเกิดประโยชน เชน นําขอมูลเกี่ยวกับเชื้อดื้อยาจากหองปฏิบัติการของกรมวิทยาศาสตร

การแพทย มาเสริมในการทํางานการใชยาอยางสมเหตุผลของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขและ

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

 6. พัฒนารูปแบบการสื่อสาร โดยมุงเนนใหเกิดการปรับเปลี่ยนทัศนคติอยางแทจริง แทนที่จะ

มุงเนนการใหความรูแบบที่ผานมา และใหผูปวยและประชาชนเขาถึงขอมูลความรูที่จําเปนไดอยาง

เขาใจดวยสื่องายๆ
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 ขอเสนอแนะเชิงนโยบายดังกลาวนี้ จะเปนจริงได จําเปนจะตองมีโครงสรางที่เอื้อตอการทํางาน 

ผูเขียนขอเสนอโครงสรางการทํางานดังนี้

 1. สนับสนุนใหเกิดโครงสรางการใชยาอยางสมเหตุผลในทุกระดับ ตั้งแตสวนกลาง จังหวัด 

อําเภอ ชุมชน โดยอาจพัฒนาใหเปนศูนยสงเสริมการใชยาอยางสมเหตุผลและการเฝาระวัง

สถานการณ หรืออาจพัฒนารวมกับโครงสรางการคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพในระดับตางๆ หรืองาน

เภสัชกรรมปฐมภูมิ ก็ได

 2. สรางการมีสวนรวมในการดําเนินงาน โดยสงเสริมภาคีที่เกี ่ยวของตางๆ ใหเขามารวมใน

ทีมงานใหมากขึ้น เชน ผูปวย ภาคประชาสังคม เจาหนาที่ทองถิ่น เจาหนาที่เกษตร ฯลฯ

 3. ขยายรูปแบบการดําเนินงานจากเดิม โดยเพิ่มงานเชิงรุก เชน การเฝาระวัง การคนหาปญหา 

โดยบูรณาการกับงานของกระทรวงฯที ่ทําในชุมชน เชน งานคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพในชุมชน 

งานเภสัชกรรมปฐมภูมิ งานเยี่ยมบาน ฯลฯ และปรับรูปแบบการไดขอมูลมา โดยเนนการลงไปเรียนรู

ปญหาในชมชุนอยางแทจริง และเชื่อมโยงกับขอมูลดานอื่นๆที่เกี่ยวของที่ไดจากหนวยงานดานตางๆ 

เชน หนวยงานดานเกษตร ฯลฯ

 4. มีการเชื่อมโยงขอมูลที่จําเปนในทุกระดับ ตั้งแตระดับชุมชน จังหวัด และสวนกลาง โดย

พัฒนาระบบฐานขอมูลใหมีประสิทธิภาพ เปนปจจุบัน และเขาถึงไดงายมากขึ้น เชน ขอมูลสถานการณ

การใชยาที่ไมสมเหตุผล ความเสี่ยงหรือผลกระทบที่เปนรูปธรรมที่เกิดขึ้นในชุมชน และลดขอมูลเชิง

ปริมาณที่ไมจําเปน

 5. สงเสริมใหมีหนวยการสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อผลิตสื่อที่มีประสิทธิภาพ ที่ทําใหเกิด

การมีสวนรวมและเกิดการปรับเปลี่ยนทัศนคติของผูปวยและประชาชนเกี่ยวกับการใชยาใหเปนไปอยาง

สมเหตุผลมากยิ่งขึ้น
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 ตัวอยางชองทางในสื่ออิเล็กทรอนิกสที่ประชาชนทั่วไปสามารถเขาถึงขอมูลการใชยาอยาง
สมเหตุสมผล มีดังนี้

1. เฟซบุค Rational Drug Use

2. เว็บไซตสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) 
https://www.hsri.or.th/researcher

á¹Ð¹Ó àÇ็ºä«µ�
À¡.ªÔ¹ÇÑ¨¹� áÊ§ÍÑ§ÈØÁÒÅÕ

 เปนอีกหนึ่ ง เว็บไซตที่ประชาชน
สามารถเขาไปหาขอมูลเรื่องการใชยาอยาง
สมเหตุสมผลได และยังมีคูมือการใชยาอยาง
สมเหตุผลอีกดวย โดยในเว็บไซตนั้นมีทั้งสื่อ
ที่เปนสื่อสิ่งพิมพและสื่อวิดีโอที่มีทั้งในเว็บฯ
ของสวรส.เอง และที่เผยแพรทาง youtube 

 เพจนี้ถูกสรางขึ้นเพื่อใหประชาชนผูใช Social media สามารถเขาไปรับฟงและอานเกี่ยวกับการ
ใชยาอยางสมเหตุสมผล โดย ผศ.นพ.พิสนธิ์ จงตระกูล เปนผูดูแล ซึ่งจะมีการถายทอดสดในเฟซบุค 
ในแตละประเด็นเพื่อใหเกิดความเขาใจมากข้ึน เพจนี้เหมาะสมกับประชาชนทุกระดับ 

แนะนำเว็บไซต์

อ.ภก.ชินวัจน์ แสงอังศุมาลี

 ตัวอย่างช่องทางในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ประชาชนทั่วไปสามารถเข้า
ถึงข้อมูลการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล มีดังนี้

1. เพจในเฟซบุ๊ค Rational Drug Use

เพจนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้ประชาชนผู้ใช้ Social media สามารถเข้าไป
รับฟังและอ่านเกี่ยวกับการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล โดย ผศ.นพ.พิสนธิ์ จง
ตระกูล เป็นผู้ดูแล ซึ่งจะมีการถ่ายทอดสดในเฟซบุ๊ค ในแต่ละประเด็นเพื่อ
ให้เกิดความเข้าใจมากขึ้น เพจนี้เหมาะสมกับประชาชนทุกระดับ 

2. เว็บไซต์สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) https://
www.hsri.or.th/researcher

 เป็นอีกหนึ่งเว็บไซต์ที่ประชาชนสามารถเข้าไปหาข้อมูลเรื่องการใช้ยา
อย่างสมเหตุสมผลได้ และยังมีคู่มือการใช้ยาอย่างสมเหตุผลอีกด้วย โดย
ในเว็บไซต์นั้นมีทั้งสื่อที่เป็นสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อวิดีโอที่มีทั้งในเว็บฯของสวร
ส.เอง และที่เผยแพร่ทาง youtube 
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3. Application “RDU รูเรื่องยา”
 สาํหรับประชาชนท่ีใช smart phone น้ันมีชองทางงายๆ ในการเขาถึงการใชยาอยางสมเหตุสมผล 
คือการใช แอพพลิเคชัน RDU รูเรื่องยา โดยแอพพลิเคชันนี้รองรับทั้งระบบ Android และ iOS ใชงาน
งายและสะดวก

3. Application “RDU รู้เรื่องยา”

สำหรับประชาชนที่ใช้ smart phone นั้นมีช่องทางง่ายๆในการเข้าถึง
การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล คือการใช้ แอพพลิเคชัน RDU รู้เรื่องยา โดย
แอพพลิเคชันนี้รองรับทั้งระบบ Android และ iOS ใช้งานง่ายและสะดวก


